Ho organitza:

Hi col·labora:

Entitats col·laboradores:

VI Jornada
de l’Esport Femení
Activitats d’iniciació per a
nenes, noies i dones.
Exhibicions, tornejos,
entrenaments d’iniciació
i molt més!

Girona 11/03/18

De 9.30 a 13.30 h
Plaça de Salvador Espriu
Plaça de Calvet i Rubalcaba
Riu Onyar
Plaça de Catalunya

Amb el suport de:

Vine i gaudeix de 21 esports.
Prova-ho, segur que t’agradarà!

#esportfemeni18

/DonaiEsport

DL Gi 225-2018

www.jornadaesportfemeni.cat

Jornada subjecta a les condicions meteorològiques

1a Trobada de debat

VI Jornada de l’Esport Femení

“DONA un pas per l’esport”:
trencant estereotips

Dia 9 de març
Aula Magna. EUSES Escola Universitària de la Salut i l’Esport
18.00 h Acreditació
18.15 h Lectura de la declaració institucional del Govern del Dia
Internacional de les Dones. Sra. Noemí Jordana
18.30 h Inauguració de la Trobada
• Sr. Josep Pujols, representant territorial de l’Esport a Girona
• Sra. Fina Surina, coordinadora territorial a Girona, Institut
Català de les Dones
• Sr. Adrià Martín, director del Grau en CAFE de l’EUSES
19.00 h Xerrada “L’esport de nena a dona. Trencant estereotips”
Quantes vegades sentim: “No em surt, no en sé, no puc...” Ser
conscient dels factors determinants d’aquestes conductes ens
farà capaços de crear les estratègies necessàries per trencar
estereotips envers la pràctica esportiva femenina.
Sra. Olga Praderas, coordinadora de la Jornada de l’Esport
Femení
19.45 h Debat. Moderadora: Sra. Olga Praderas. Convidats:
• Noemí Jordana, Vicepresidenta de l’Spar Citylift Girona i
exjugadora de bàsquet professional
• Laura Garcia, llicenciada en EF i organitzadora de la Cursa de
la Dona
• Bernat Juliol, professor d’EF
• Adrià Martín, director del Grau en CAFE de l’EUSES i professor de Sociologia Esportiva
• Coral Vila, professora d’EF i entrenadora de rugbi del GEiEG
20.30 h Conclusions i cloenda. Sra. Blanca Nualart, responsable
en matèria de gènere del Consell Català de l’Esport

Assistència oberta i gratuïta
Us hi esperem! Inscripció gratuïta abans del dijous 8 de març al
següent enllaç: esport.gencat.cat/I-Trobada-Debat

Ho organitza:

Girona 11/03/18 | De 9.30 a 13.30 h

Activitats

La Jornada també comptarà amb altres activitats
obertes per a tothom.

• Activitats d’iniciació per a nenes, noies i dones.

9.30 h Sortida amb les GiRunneres
10 - 10.45 h Entrenament d’alta intensitat I (HIT)
10.50 - 11.30 h Masterclass de Core
11.30 - 12.15 h Sessió d’Harmonia
12.15 - 13 h Classe de pilates per a esportistes

• Activitats paral·leles de HIT, core, harmonia,
pilates i sortida amb les GiRunneres.
• Activitats emmarcades en “Girona, Capitalitat
del Bàsquet Femení 2018”.
• Exposició, informació i assessorament sobre
diferents activitats esportives, fisioterapia i
nutrició.
• Exhibicions, tornejos i entrenaments de:
Hoquei patins
Gimnàstica rítmica
Tennis taula
Gimnàstica artística
Atletisme
Handbol
Rugbi
Judo
Bàsquet
Piragüisme
Tennis

confiança competició
respecte

nena

superació

Hi col·labora:
Centre adscrita:

Patinatge
Marxa Nòrdica
Vòlei
Bàdminton
Futbol
Jiu Jitsu
Paleotraining
Escacs
Ciclisme
Nàutica

esforç

13.20 h Intervenció de dansa, oberta a tothom!

I també comptarem amb la presència de grans
esportistes, vine i coneix-les!

treball en equip

noia

lideratge

dona

un pas per

l’esport

responsabilitat

disciplina

vida compromís il·lusió

