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octubre 2006
LLICÓ INAUGURAL INEFC-BCN
CURS ACADÈMIC 2006-207
 El proper dimecres 25 d’octubre
tindrà lloc al centre de Lleida l’acte
oficial d’inauguració del Curs
Acadèmic 2006-2007 de l’INEFC.
Enguany la lliçó inaugural correrà
a càrrec de la Dra. Cecilia
Rodríguez Bueno, doctora en
Ciències
Químiques,
i
sots
directora gral. d’Esport i Salut del
Consejo Superior de Deportes,
que pronunciarà la conferència: “El
control del dopaje desde el paso.
La lucha contra el dopaje hacia el
futuro. La necesaria implicación de
la Universidad”.

Nova promoció d’alumnes programa Sócrates-Erasmus i Séneca.
El passat mes de setembre s’ha incorporat la nova promoció d’alumnes acollits al
programa de mobiblitat interuniversitària Sócrates Eramus i Séneca.
En concret s’han incorporat 43 alumnes del programa Erasmus, provinents de les
universitats de Roma, Florència, Casino, l’Aquila, Paris, Montpellier, Porto, Coimbra, Maia,
Bayreuth, Colònia, Munich, Leipzig, Hamburg, Budapest, Varsovia i Jyvaskyla, i 16
alumnes del programa Seneca, provinents de les universitats de Madrid (UPM), València,
Granada, Leon, Corunya, Extremadura i Las Palmas. Donem-nos la benvinguda.
Noves pistes al pavelló de parquet.
Aquest passat estiu el centre de Barcelona ha procedit a renovar la instal.lació del pavelló
polivalent de parquet. S’ha canviat totalment l’entarimat i s’han pintat de nou tots els
marcatges de pista.

De ben segur que això beneficiarà la pràctica de l’esport, amb més seguretat i comoditat.

AGENDA ESDEVIMENTS I CONGRESSOS
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5th Internacional Conference on Strength Training
Tindrà lloc a la Universitat del Sud de Dinamarca, a Odense, entre el 18 i el 21 d’octubre.
El principal objectiu de la Conferència es la divulgació i actualizació de la recerca en el
camp de la força i l’entrenament així com promoure l’intercanvi entre científics i
afeccionats. A l’esdeveniment es presentaran nous resultats i mètodes emergents en el
desenvolupament, implementació i avaluació dels programes d’entrenament de la força en
relació a l’esport, la salut i la pràctica mèdica.
Aquesta conferència s’adreça a científics, entrenadors, fisioterapeutes, rehabilitadors,
treballadors del camp de la Salut i al públic en general que estigui interessat en el
desenvolupament i promoció de l’entrenament de la força entre els seus pacients i pupils.
Comptarà amb la presència de científics de renom internacional de la talla de Steve Fleco,
Lars Nielsen, Per Aagaard, Roger M. Enoka, William J. Kraemer i Keijo Hakkinen.
L’esdeveniment tindrà lloc al Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics a la
University of Southern Denmark. L’Institut és a Odense, la ciutat més gran de la illa de
Funen.

IV Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte

 Sota el nom ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIAS DEL
DEPORTE, es va constituir a Madrid, el 15 d’octubre de 1998, una
associació de caràcter científic amb l’objectiu de fomentar, desenvolupar
i difondre la investigació en les ciències de l’esport.
Com cada dos anys, l’Associació el seu congrés: enguany el quart.
Hi haurà ponències sobre: Psicologia i Control Motor; EF Escolar;
Entrenament Esportiu; Fisiologia i biomecànica, Activitat Física i Salut; i
Societat i Gestió.
Aquest IV Congrés comptarà, entre d’altres, amb la presència
d’alguns docents d’INEFC, com ara Agustí Boixeda, Joan Riera
ó Marta Castanyer.

Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECD)

jCalendari esportiu propers mesos
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Octubre
1
Fòrmula 1
8
Fòrmula 1
8
Ciclisme
13-15
Rallies
14
Ciclisme
16
Tennis
19-22
Golf
22
Motociclisme
22
Fòrmula 1
26-29
Golf
27-29
Rallies
29
Motociclisme
30
Tennis
Novembre
5
Atletisme
6
Tennis
12
Tennis
17-19
Rallies
17-3 dic Voleibol
27
Tennis
Desembre
1-3
Rallies
7-17
Handbol
7-10
Golf
Futbol
Futbol
Futbol
Futbol
31
Atletisme

Campionat del Món: GP de Xina (Shanghai)
Campionat del Món: GP de Japó (Suzuka)
UCI ProTour Paris-Tours (França)
Mundial Rallies: Turquia
UCI ProTour Gir de Lombardia (Italia)
ATP Masters Series Madrid
Mallorca Clàssic
Campionat del Món: GP de Portugal
Campionat del Món: GP de Brasil (Interlagos)
Volvo Masters (Club de Golf Valderrama)
Mundial Rallies: Austràlia
Campionat del Món: GP de València
ATP Masters Series Paris
Marató de Nova York
Copa Masters femenina (Madrid)
Copa Masters masculina (Shangai)
Mundial Rallies: Nova Zelanda
Campionat del Món masculí (Japó)
Copa Davis 2006 Final
Mundial Rallies: Gran Bretanya
Europeu 2006 (F)
WGC - Copa del Món
Mundial de Clubs de la FIFA
Elecció de la Pilota d’Or 2006
Elecció del FIFA World Player
Torneig Internacional de Futbol 7 (aleví)
San Silvestre Vallecana

Afegirem alguns esdeveniments internacionals que tindran lloc a Catalunya,
31 Memorial Blume de Gimnàstica Artística, el 18 de novembre a Vilanova
24 Descens Internacional de l'Ebre "Tortosa-Amposta" en rem, el 25 i 26 de novembre
de Tortosa a Amposta
83ª GP Internacional 'JEAN BOUIN' – Atletisme, el 26 de novembre a Barcelona, i
 Christmas Race – Vela, que el 26 de desembre farà escala a Palamós.

Notícies Biblioteca
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Subscripció de la Biblioteca als serveis OVID Gateway.
La Biblioteca del centre de Barcelona és subscriptora des de primers d’any 2006 als
serveis de l’editor OVID. A través d’aquesta empresa editora, alumnes, docents i
investigadors poden accedir on-line a la Base de Dades SPORTDiscus, i a cinc
publicacions capdavanteres de l’àmbit de l’esport en format electrònic: Medicine and
Science in Sport and Exercise, Exercise and Sport Science Reviews, Clinical
Journal of Sports Medicine, British Journal of Sports Medicine i Sports Medicine.

Abast de SPORT Discus.
SPORT Discus és una base de dades internacional creada i gestionada per SIRC (Sport
Information Resource Center) des de l’any 1973. SIRC també publica el SPORT
Thesaurus (1994), que conté una llista de les paraules clau ó descriptors usats per
indexar, així com els codis temàtics.
SPORT Discus abasta esport, fitness, exercici, medicina de l’esport, ciències de l’esport,
educació física, kinesiologia, entrenament, coaching, gestió esportiva, legislació esportiva,
esport escolar i universitari, esport adaptat, arquitectura i disseny d’instal.lacions
esportives, dopatge, prescripció de l’exercici i hàbits de salut, educació per a la salut,
biomecànica, ciències de la motricitat, lessions esportives, prevenció i rehabilitació,
teràpia física, nutrició, fisiologia de l’exercici, psicologia de l’esport i de l’exercici,
recreació, estudis sobre el temps de lleure, turisme, teràpia ocupacional, salut pública i
d’altres. Amb bibliografia completa, aquesta base de dades inclou més de 750.000
registres sobre publicacions periòdiques i monografies que abasten un període de temps
molt ampli (es pot remuntar fins al 1800); més de 20.000 dissertacions i tesis i referències
bibliogràfiques en 60 idiomes. El contingut també inclou referències internacionals de
journals i revistes, llibres, capítols de llibres i actes de congressos.
SPORT Discus inclou cites de més de 47.500 llibres, actes de conferències, tesis
doctorals, informes, i altres monografies; articles indexats de més de 2.000 publicacions
peridiques, revistes i butlletins actuals; i una àmplia col.lecció de microfitxes, mes de
12.000 (el gruix de la col.leció de microfitxes de Tesis Nordamericanes sobre Esport i
Educació Física, de la Universidad de Oregon, que es remunta a 1949). Cada any
s’afegeixen aproximadament 26.000 documents.

Recursos UB
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Més facilitats per accedir al text complet de les revistes electròniques

La UB, juntament amb els altres membres del CBUC ha adquirit recentment el programari
SFX. L'SFX és un gestor d'enllaços que presenta una sèrie de vincles relacionats amb el
registre d'una revista en concret.
El gestor d'enllaços SFX és una eina que integrarà en un futur proper, tots els recursos
d'informació electrònica disponibles en la nostra col·lecció digital, permetent a l'usuari la
navegació entre ells.
Aquest programa, entre altres prestacions, permet accedir al text complet d'una revista a
partir d'una referència bibliogràfica d'una base de dades, i el nou servei s'ha començat a
activar en període de proves en algunes de les bases de dades bibliogràfiques subscrites
per la UB.
En fer la consulta a una d'aquestes bases de dades, trobareu a cada registre bibliogràfic
del resultat, aquesta icona:
.
En clicar sobre la icona (o en el seu defecte, sobre el text 'UB. Serveis SFX'), s'obre una
finestra amb el menú de serveis de l'SFX, els quals poden ser bàsics o avançats:
Bàsics:
* Enllaç al text complet de l'article
Avançats:
* Resum
* Sumaris
* Referència bibliogràfica
* Exportar a Refworks
* Pregunteu al bibliotecari
* Formulari de préstec interbibliotecari

Proveu el gestor SFX consultant les Bases de dades amb SFX.

Gestió i legislació esportiva
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Presentació Observatori Català de l’Esport.
El passat 27 de setembre es va fer la presentació oficial al centre d’INEFC de Barcelona
de l’Observatori Català de l’Esport. La Comissió d’Economia del Govern de la
Generalitat ha donat l’impuls inicial a la creació de l’Observatori Català de l’Esport i ha
atorgat 44.300 euros a l’INEFC per a la contractació dels treballs de consultoria i
assistència necessaris per a la posta en marxa d’aquest nou organisme.
L’Observatori serà un instrument a l’abast dels agents socials públics i privats que
intervenen en l’àmbit de l’esport a Catalunya per tal d’oferir-los les dades de caire
multidisciplinar que els permeti fer un seguiment acurat de l’evolució del fenomen esportiu
a Catalunya. Els treballs de camp s’iniciaran aquest octubre vinent i està previst que es
puguin tenir els primers resultats de l’anàlisi el febrer de 2007. L’Observatori Català de
l’Esport estarà adscrit orgànicament a l’INEFC en virtut d’un acord de col.laboració entre
el Consell Català de l’Esport i el propi INEFC.
Avantprojecte exercici professions de l’esport a Catalunya.
La pràctica esportiva a Catalunya suposa en termes econòmics el 4 per cent del PIB i que
un 2,6 per cent de la població activa es dedica a temps complet a activitats relacionades
amb el món de l'esport. A Catalunya practiquen esport 2.800.000 persones, que ho fan
per mitjà de federacions, consells esportius escolars, patronats municipals d'esports,
empreses privades de fitness o d'una manera individual com activitat de lleure. Però en
molts casos aquests subsectors no tenen cap interrelació entre ells, malgrat les enormes
possibilitats que poden tenir com a grup cohesionat
En aquest conext, ja s’ha elaborat un avantprojecte de llei sobre l’exercici de les
professions de l’esport a Catalunya. L’objectiu és garantitzar la qualitat tècnica i les
responsabilitats de tots els tipus de serveis esportius ; l’ exclusivitat en l’exercici
professional en alguns àmbits, com ara el de la salut, la preparació física i la gestió
esportiva; és més que probable que es la necessitat de la col·legiació obligatòria (el
COPLEFC ja ha fet arribar les seves suggerències i esmenes al Consell Català de
l’Esport).
Per donar-hi una ullada o descarregar l’avantprojecte, cliqueu a:
http://www16.gencat.net/esport/normativa/docs/JE_LleiAvant_professions.doc
Futura llei estatal contra la violència a l’esport.
Potser arrel dels atemptats dels Jocs Olímpics de Munich, cada vegada més les
organitzacions internacionals del món de l’Esport, des del Comitè Olímpic Internacional
fins la Unió Europea venen fonamentant la seva tasca en la idea de la radical
incompatibilitat entre deporte y violencia, qualsevol forma de violencia, incloent-ne la
verbal alhora que el menyspreu del joc net. Hi ha molt actors implicats: públics i privats, i
tots alhora han d’actuar coordinar per prevenir, controlar i sancionar amb rigor qualsevol
manifestació violenta en l’àmbit. Ara el govern central és a punt de legislar en aquest
sentit.

Noves publicacions periòdiques d’esports
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Apunts de Medicina de l’Esport en versió on-line gratuïta.

Fundada l'any 1964, és actualment la revista de ciències de l'esport
més antiga del nostre país. Es publica amb una periodicitat
quadrimestral i és l'òrgan de difusió de la recerca en les diferents
ciències de l'esport que és desenvolupa a casa nostra.
A partir d’aquest estiu la publicació és editada en versió digital
lliurement descarregable per a tothom. Recordeu que el primer
exemplar disponible on-line és el nº 149.

L’editorial Human Kinetics llança dos nous journals de gran interès.

International Journal of Aquatic Research and Education

Human Kinetics i la National Swimming Pool Foundation
anuncien la publicació a partir de febrer de 2007 del International
Journal of Aquatic Research and. IJARE es centrarà en el
coneixement i les pràctiques aquàtiques professionals arreu del món.
Serà un journal trimestral amb l’objectiu exclussiu de difondre
coneixement i promoure la recerca en tots dos àmbits : formació
aquàtica, natació, matronatació, tecnologia, instal.lacions aquàtiques,
hidroteràpia, gimnàstica aquàtica, aigüa i salut i altres qüestions
ambientals. Instructors i monitors de natació, professionals, pareu-ne
atenció aquesta revista perquè segur que serà del vostre interès.

International Journal of Sports Physiology and Performance
The International Journal of Sports Physiology and Performance és
una nova publicació editada a partir de març d’aquest any 2006
centrada en la fisiologia de l’esport i l’entrenament. Públic objectiu
bàsic : fisiòlegs de l’esports, entrenadors, investigadors i
professionals de l’esport i l’esport d’alta competició en general,
no importa en quina disciplina.

Suggeriments p@gines Web
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http://www.iaks.org/es/es01.php
Pàgina web de l’Associació Internacional d’Instal.lacions Esportives. Referència
fonamental per gestors esportius: ofereix assessorament sobre instal.lacions i gestió
d’actes, informació sobre congresos, projectistes i arquitectes especialitzats en aquest
camp, consulta a una base de dades sobre empreses del sector, directori d’organismes i
institucions internacionals i enllaç a la pròpia publicació de l’IAKS, titolada SB
Sportattenbau und Baderanlagen. Tot en quatre idiomes: alemany, anglès, francès i
espanyol.

http://www.cafyd.com/
Portal de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Pàgina plena de recursos i
referències. Es pot enllaçar a diverses publicacions digitals d’esports (RYCIDE), consulta
a base de dades de tesis doctorals d’esports, borsa de treball, etc. S’hi inclouen perfils
biogràfics d’il.lustres com Muska Mosston, Joseph Mª Cagigal o Miyamoto Musashi.
També són referenciades novetats bibliogràfiques o llibres bàsics.

http://www.csd.mec.es/
El Consell Superior d’Esport ha canviat per complet la interfície de la seva pàgina web: ara
més àgil, més interactiva, amb més continguts i multitud d’enllaços. És obvi que hi figuri
tota la informació oficial: legislació, beques, programa ADO, associacions i federacions,
censos d’equipaments, sociologia de l’esport, olimpisme, resultats oficial i calendari
esportiu. És referent obligat i la millor eina per conèixer a fons els mecanismes legals i
tècnics de l’esport d’alta competició i l’esport federat, a més dels centres d’alt rendiment o
els centres de tecnificació. Es poden navegar hores treient informació oficial d’allò més
valuós.

http://www.jyu.fi/sport/en/
Web de la Facultat d’Esport i Ciències de la Salut de la Universitat de Jyvaskyla, a
Finlàndia, un dels millors centres universitaris del món pel què fa a l’Educació Física i les
Ciències de l’Esport. Les seves instal.lacions i laboratoris, la seva Biblioteca i el seu treball
de recerca són referència mundial. Per els qui algun dia vulguin fer un intercanvi Erasmus,
hi poden donar una ullada a la facultat i al seu programa d’estudis. Fins i tot s’hi pot
descarregar algun document en pdf, com el del Symposium Internacional Motor Control,
Human Performance and Training Adaptation (d’octubre d’aquest mateix any).
Podeu consultar aquest Butlletí a
http://www.inefc.net/barcelona/instalacions/biblioteca.htm

