
Obxectivos: 

Os eventos deportivos constitúen a faciana máis visible e coñecida da actividade 

física e deportiva, tanto profesional como afeccionado. Pódese afirmar que, 

dalgunha maneira, supoñen o obxectivo final perseguido por todo deportista, 

afeccionado ou seareiro. 

A súa proliferación na nosa contorna é un feito evidente a todos os niveis e cada 

vez son máis as institucións, tanto públicas como privadas, implicadas dalgún xeito 

na súa organización. Na última década asistimos á proliferación destes 

acontecementos que se estenden pola nosa xeografía e dos que son partícipes 

cada vez unha maior porcentaxe de poboación. No entanto, son moitos, e cada vez 

máis complexos, os aspectos que deben ser considerados antes, durante e despois 

da organización dun evento deportivo. 

É por iso que, mediante este curso, se pretende achegar aos seus destinatarios as 

principais cuestións referentes a todo o proceso de planificación, preparación e 

desenvolvemento dun evento deportivo, facendo especial fincapé nos aspectos 

económicos e lexislativos desde un punto de vista eminentemente práctico. 

Destinatarios: 

• Persoal de institucións, asociacións e instalacións deportivas, tanto públicas 

como privadas, con responsabilidade na organización de eventos deportivos.  

• Persoal de empresas e asociacións organizadoras de eventos e actividades de 

animación que inclúan (ou teñan intención de incluír) actividades deportivas.  

• Estudantes de posgrao e grao que desexen unha formación especializada en 

materia de economía e dereito deportivo.  

• Deportistas (en activo ou non) que teñan como obxectivo o seu desempeño 

profesional no sector. 

Convocatoria: 

DOG núm. 20, do 30 de xaneiro de 2015. 

Lugar de desenvolvemento: 

Presencial:  Escola Galega de Administración Pública (EGAP).  

Videoconferencia:  Xefatura Territorial de Ourense. 

 Xefatura Territorial de Vigo. 

Información e matrícula: 

Tel.: 981 546 239 - 981 546 241 / novas.egap@xunta.es  /  http://egap.xunta.es 
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NOTA:   Por motivos alleos á EGAP este programa pode sufrir  algunha  variación.   

 As actualizacións  pódense consultar na páxina web da Escola. 

Dirección académica:  

Patricio Sánchez Fernández.  

Profesor de Economía Financeira e Contabilidade da Universidade de Vigo. 

Secretario do Máster en Xestión Empresarial do Deporte. 

Xoves, 26 de febreiro 

16:00 – 20:00 h.  Marco legal. 

 José Ramón Lete Lasa. 

 Secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia. 

Xoves, 5 de marzo 

16:00 – 20:00 h.  Impacto económico. 

 Ángel Barajas Alonso. 

 Coordinador do Máster en Xestión Empresarial do Deporte da 

Universidade de Vigo. 

 Jesyca Salgado Barandela. 

 Profesora da Universidade de Vigo. 

Xoves, 12 de marzo 

16:00 – 20:00 h.  Planificación. 

 Marc Caballe van Mol. 

 Director xerente de SportMol e NedaelMon. 

Xoves, 19 de marzo 

16:00 – 18:00 h.  Seguridade. 

 Eduardo Blanco Pereira. 

 Profesor da Universidade da Coruña. 

18:00 – 20:00 h.  Loxística e infraestruturas. 

 Ramón Francisco Ramón Santiago. 

 Responsable de comunicación da Asociación Galega de 

Xestores Deportivos (AGAXEDE). 

Xoves, 26 de marzo 

16:00 – 18:00 h.  Comunicación e marketing 

 Andrés Mazaira Castro. 

 Fundador de Bridge Mediatech. 

18:00 – 20:00 h.  Protocolo 

 Juan Ramón Vidal Fernández 

 Responsable de protocolo da FETRI e Ironman Barcelona. 

 

 

 

 

Xoves, 9 de abril 

16:00 – 18:00 h.  Novas tecnoloxías 

 José Ferreiro Fernández. 

 Promotor de streaming de Pasión Media. 

18:00 – 20:00 h.  Legado 

 Patricio Sánchez Fernández. 

 Profesor da Universidade de Vigo.  

Xoves, 16 de abril 

16:00 – 20:00 h.  Casos de éxito: 

• Xogos do Mediterráneo, Tarragona 2017. 

 Mario Rigau, director xeral da Candidatura. 

• Copa do Rei de Baloncesto e Liga ACB.  

 Francisco Roca, presidente da ACB. 

• Vig-Bay: Medio Maratón Gran Bahía. 

 Pilar Ruiz, responsable do Club de Corredores. 

• Pantin Classic Galicia Pro. 

 Marcos Rodríguez, organizador e director da proba. 

• O Marisquiño. 

 Carlos Domínguez, responsable de Arnette (organizadora da proba). 
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