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www.jornadaesportfemeni.cat
#EsportFemeníGi #ThoEstàsPerdent
Adherides a la
Setmana Europea de l'Esport

/DonaiEsport

Entitats esportives.
Activitats d’iniciació,
exhibicions, tornejos i
entrenaments
Hoquei patins
Gimnàstica artística
Piragüisme
Rugbi
Halterofília
Futbol
Patinatge artístic
Judo
Skate
Paleotraining

Tennis taula
Vòlei
Atletisme
Gimnàstica rítmica
Bàsquet
Handbol
Escacs
Tennis
Marxa nòrdica

Zona Poliesportiva
Bitlles catalanes

Bèlit

Espai corner.
Activitats paral·leles
9.30 h: Entrenament 9a Cursa de la Dona |
Grup de caminadores i grup de corredores.
10.15 a 11.00 h: Sessió d’Hipopressius.
11.05 a 11.50 h: Sessió de Pilates.
11.00 h: Sortida “Tastet Marxa Nòrdica”.
11.50 a 12.25 h: Sessió de Kangoo.
12.30 a 13.15 h: Sessió de Kangoo.
13.20 h: Acte de cloenda.

Jornada subjecta a les condicions meteorològiques

Espai de carpes

AMBAIXADORES 2022

Servei de fisioteràpia: EUSES Alumni.

Isabel Sánchez-Arán

Circuit de prevenció de lesions: Col·legi de
Fisioteràpia.
Taller de psicologia: Grup de treball
Prevenció i Intervenció en Psicologia de
l'Esport, de la Delegació de Girona del COPC.
Taller de nutrició esportiva: “Nutrició
esportiva: abans, durant i després”. Col·legi
nutrició, CoDiNuCat.

Espai participatiu i de
reflexió
Taller de perspectiva de gènere Maria Solé
(Educadora física esportiva Col. 67304).
Taller Activem la revolució! Circuit d’activitats
orientades a sensibilitzar i conscienciar sobre
la realitat de les nenes i dones en l'àmbit
esportiu, tot remarcant la importància de ser
actives en totes les etapes de la vida.
Activar-nos en la pràctica esportiva i
mobilitzar-nos per la igualtat. La revolució
feminista serà activa o no serà!
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física i el Departament d’Igualtat i Feminismes
de la Generalitat de Catalunya - Girona.
12.00 h: Xerrada: Dona i esport Beneficis de
l'activitat física, per a l'edat adulta de la dona.
Maica Rubinat (Educadora física esportiva Col.
11593) - COPLEFC

Fem-ho juntes!
Què pot ser més divertit que participar en les
diferents activitats que ofereix la Jornada de
l’Esport Femení? Fer-ho mare i filla juntes!
Participa en aquesta experiència, busca el punt
d’informació i et direm com ho pots fer. Mares i
filles gaudiu fent esport i tindreu un petit obsequi!

Freediver. Apneista de competició
Subcampiona de la copa del món i bussejadora a pulmó lliure
més profunda a escala nacional (80m) amb més de 7 minuts
d'apnea. Instructora de Freediving al Club La Caretta - Medes
Freedivers, de l'Estartit.

Txell Figueras Garangou

Ciclisme de muntanya
Ciclista de muntanya de Flaçà que competeix en la modalitat
de rally (XCO) i en proves de marató (XCM). Reconeguda com a
Esportista d’Alt Nivell Nacional, competint pel Buff-Megamo
Team. Participant en proves de la Copa del Món, Campionats
del Món i Europeus. Actual 2a posició al Campionat d'Espanya
Elit XCM 2022.

Yasmina Alcaraz Moreno

Àrbitre de bàsquet
Àrbitre de bàsquet i llicenciada en CAFE. Va començar amb 14
anys. Arbitra partits de la Lliga Endesa (ACB), de l'Eurolliga i
l'Eurocup Femenina, Mundials i Europeus de 3x3, així com
Europeus i Copes del Món de seleccions amb la FIBA
(Federació Internacional de Bàsquet). Forma part del Comitè
d'àrbitres de Catalunya (Territorial de Girona).

Nora Cornell Pato

Snowboarder
Als 7 anys ja patinava amb un skate pels parcs Girona, Pals,
Palafrugell, Platja d'Aro i la Mar Bella (Barcelona). Va començar
a competir amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern en la
modalitat d’slopestyle d’snowboard amb 11 anys. Ha participat
en Campionats de Catalunya, d’Espanya, i al circuit Revolution
Freesyle Open Fis. Al 2021 va participar al FIS Freestyle Junior
World Championships - Krasnoyarsk 2021 i al 2022 a l’European
Youth Olympic Festival (EYOF) a Vuokatti.

Laia Palau i Altés | Ambaixadora d'honor

Exjugadora de bàsquet
Exjugadora d’elit de bàsquet. Referent tant en l’àmbit català
com en l’internacional. És la basquetbolista més llorejada de la
història a Catalunya. Ha guanyat 33 títols amb els clubs on ha
jugat durant el seus 25 anys de carrera professional, incloses
dues Eurolligues amb el Ros Casares i l’USK Praga. També és la
jugadora amb més internacionalitats amb la selecció
espanyola, amb un total de 314 partits, i també ha aconseguit
12 medalles amb la selecció en els Jocs Olímpics, Mundials i
Europeus. Creu de Sant Jordi 2022.

