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Amb el suport de:

Ho organitza:

Hi col·labora:
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/DonaiEsport

VII Jornada
de l’Esport Femení

Plaça de Salvador Espriu
Plaça de Calvet i Rubalcaba
Riu Onyar
Plaça de Catalunya

Girona 10/03/19
De 9.30 a 13.30 hActivitats d’iniciació per a 

nenes, noies i dones.
Exhibicions, tornejos, 
entrenaments d’iniciació 
i molt més!

Vine i gaudeix de 25 esports. 
Prova-ho, segur que t’agradarà!
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VII Jornada de l’Esport Femení
Girona 10/03/19 | De 9.30 a 13.30 h

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

•  Activitats paral·leles:  Team training - Respira-
ció i estiraments - Pilates - Rollerski – Camina o 
córrer amb les GiRunneres.

•  Aquesta edició comptarem amb un espai amb 
ciclisme adaptat.

•  Exposició, informació i assessorament sobre 
diferents activitats esportives, fisioteràpia i 
psicologia esportiva.

•  Exhibicions, tornejos i entrenaments de:

2a Trobada de debat

Hoquei patins
Gimnàstica rítmica
Tennis taula
Gimnàstica artística
Atletisme
Handbol
Rugbi
Aikido
Bàsquet
Piragüisme
Tennis
Patinatge

Marxa Nòrdica
Vòlei
Bàdminton
Futbol
Paleotraining
Escacs
Ciclisme
Nàutica
Futbol Sala

Assistència oberta i gratuïta

Us hi esperem! Inscripció gratuïta abans del dimecres 6 de 
març de 2019, mitjançant el següent enllaç: 
http://esport.gencat.cat/II-TrobadaDebat

18.15 h  Acreditació

18.30 h  Lectura de la Declaració Institucional del Govern del 
Dia Internacional de les Dones.
Benvinguda
  •  Sr. Josep Pujols, representant territorial de la Secretaria  
  General  de l’Esport a Girona
  • Sra. Josefina Surina, coordinadora de l’Institut Català de 
  les Dones a Girona
  •  Sr. Adrià Martín, director Grau CAFE de l’EUSES 
  •  Sr. Pere Manel Gutiérrez, president del COPLEFC

18.45 h Xerrada “La imatge de la dona esportista a les xarxes 
socials: quina influència exerceixen?”
  • Dra. Pedrona Serra
De quina manera la dictadura de l’estètica o el “si vols pots”, ens 
fa prendre decisions que afecten a la nostra salut.

19.15 h Taula de Debat (Moderadora: Maica Rubinat. Secretaria 
General de l’Esport i l’Activitat Física)
 • Sra. Ingrid Hinojosa
Per quins motius fem exercici físic? Sabem quina és la càrrega 
saludable de l’exercici físic?  Qui t’entrena? Com triem els i les 
nostres referents?
 • Sr. Enric Violan
Calçat esportiu per dones o per homes? Què s’ha de tenir en 
compte en l’elecció? Què hem de creure? 
 • Sr. Toni Solà
Què menges quan entrenes? Menjar sa o saludable? Com 
escollim la dieta?

20:30 h Conclusions i tancament de l’acte 

“DONA un pas per l’esport”: 
Exercici físic i esport: TOT és saludable?

Dijous 7 de març
Aula Magna. EUSES - Salt (Girona)
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Jornada subjecta a les condicions meteorològiques

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

10 h Sortida amb les GiRunneres. Anima’t a caminar 
o córrer amb nosaltres!

10.15 – 10.55 h Entrenament “Team training”

11 - 11.45 h Entrenament respiració i estiraments

11.50 - 12.30 h Pilates per a esportistes

12.35 - 13.15 h Entrenament “Team training”

13.20 h Intervenció de dansa. Oberta a tothom!

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

Ho organitza: Hi col·labora:

Centre adscrita:


