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PRESENTACIÓ
Handball 4 Dual Careers (H4DC) té com a objectiu la creació d’un servei de suport
integral per al desenvolupament de les carreres duals dels jugadors d’handbol a
través d’un enfocament de col·laboració entre els organismes esportius (clubs i
federacions), organitzacions educatives i representants del sector privat. H4DC està
alineat amb un dels principals objectius de la Unió Europea: Promoure i donar suport
a la bona governança a l’esport i a la doble carrera dels esportistes.
Aquest projecte, que es desenvoluparà al llarg dels pròxims 30 mesos en col·laboració
permanent entre sis socis europeus, pretén construir un model de servei a partir de
dues característiques principals: Un model basat en la demanda i un model basat en
el club esportiu.
El projecte està adreçat a jugadors i jugadores dels tres clubs participants entre 12
anys i estudiants en edat universitària incloent-hi jugadors professionals. H4DC busca
un enfocament global en base a dos dels pilars principals de les línies de la Doble
Carrera de la Comissió Europea:
-

Garantir el compromís dels jugadors en el sistema educatiu “incloent la
formació professional”
Treballar la seva potencial ocupabilitat

OBJECTIUS DEL PROJECTE
Objectius específics del projecte H4DC:
1. Concebre un Servei de Suport a la Carrera Dual en un Club que comprèn la seva
sensibilització, formació i orientació individual.
2. Provar, supervisar i avaluar la metodologia amb 120 jugadors a través d’accions pilot.
3. Treure conclusions a partir de les accions pilots i elaborar un informe de
recomanacions de política, transferible a qualsevol club d’handbol o d’un altre
club esportiu interessat.
En l’assoliment d’aquest objectiu, H4DC contribueix directament a l’estratègia de la Unió
Europea de les carreres duals, una qüestió que ha estat una prioritat per a l’àmbit de
l’esport des del Llibre Blanc de 2007 sobre l’Esport en el qual la Comissió Europea ha posat
èmfasi en la importància de tenir en compte la necessitat de proporcionar la formació sobre
la “carrera dual” per als i les esportistes.

PARTNERS
Club Balonmano Granollers (Líder i Coordinador del Projecte)
Club d’handbol
Granollers, Catalunya, Espanya

www.bmgranollers.cat
Club FENIX Toulouse
Club d’handbol
Toulouse, França

www.fenix-toulouse.fr/
IK Savehof
Club d’handbol
Partille, Suècia

www.savehof.se
European Handball Federation
Federació esportiva
Viena, Àustria

www.eurohandball.com/

Amsterdam University of Applied Sciences
Entitat educativa
Amsterdam, Països Baixos

www.amsterdamuas.com/
Fedeation of the European Sporting Goods Industry
Organització empresarial
Brussel·les, Bèlgica

http://www.fesi-sport.org/

ACTIVITATS
Un dels aspectes innovadors que presenta el projecte H4DC és la creació d’una nova
plataforma de col·laboració entre entitats que, en condicions generals, no tenen
relació ni tampoc s’hi treballa conjuntament. Aquesta plataforma dona la possibilitat
de realitzar un programa de treball conjunt que permetrà la interacció dels tres
perfils diferents i una millor comprensió de les possibles necessitats potencials dels
talents al llarg de la interacció de la seva carrera esportiva amb la seva educació i
posterior ocupacionalitat al món laboral.
Aquest programa de treball constarà en diferents activitats i seminaris que es
realitzaran al llarg de la durada del projecte:
-

-

Seminaris i sessions d’informació sobre les Carreres Duals i de la seva importància en
les carreres esportistes i educatives/professionals dels esportistes. Aquestes trobades
estan dirigides a esportistes, familiars, entrenadors, professionals del món acadèmic i
representants del sector empresarial.
Programes d’intercanvis de jugadors i jugadores entre els tres clubs d’handbol
participants.
Espais de trobada entre els tres actors participants en el projecte: esportistes,
entitats educatives i representants empresarials.

IMATGE
El disseny, realitzat per Isidre Barnils, representa tres dels pilars/actors més
importants del projecte: El jugador d’handbol, l’educació i la posterior graduació.

“Imatge projecte”

“Versió acronym”
El manual d’estil i els logotips es poden descarregar directament des de la pàgina web
del projecte: www.h4dc.eu

COMUNICACIÓ
Amb l’objectiu de ser el centre d’informació sobre tot el que es relacioni amb el
projecte, s’ha dissenyat un portal web (ww.h4dc.eu) on s’hi podrà trobar informació
més extensa sobre el H4DC i les Carreres Duals, una descripció més detallada dels
“partners” i les activitats que es realitzin al llarg del projecte i un apartat on els
participants exposaran les seves experiències tant en combinar carrera esportiva i
educativa/professional com les vivències personals al llarg de les activitats
programades. El web, desenvolupat per itres! Està adaptada per a la visualització de
qualsevol suport mòbil.
Per complementar la difusió del treball realitzat i donar-li més visibilitat al projecte
H4DC, també s’ha creat una pàgina a la xarxa social Facebook, així com un perfil a
Twitter.
També s’ha habilitat un correu electrònic específic pel projecte per adreçar-hi
qualsevol dubte o tema relacionat amb el H4DC: h4dc@bmgranollers.cat

CONTACTE
Handball for Dual Carrers – Project Coordination
Avinguda Francesc Macià s/n
08402 - Granollers (Barcelona)
h4dc@bmgranollers.cat
(+34) 938792862
www.h4dc.eu
facebook.com/handballfordualcareers
@handball4dc

