
Jornada subjecta a les condicions meteorològiques

11a

Girona 05/03/23
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:

11a

Ho organitza:

Hi col·labora:

Ambaixadores 2023

www.jornadaesportfemeni.cat
#EsportFemeníGi #ThoEstàsPerdent /DonaiEsport
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Consulteu totes les activitats:

Entitats col·laboradores:

25anys
1 9 9 8 - 2 0 2 3
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atletisme

motocròs

gimnàstica          artística

DONA UN PAS
    PER L’ESPORT 



Hoquei patins Tennis taula
Gimnàstica artística Vòlei
Piragüisme Atletisme
Rugbi Gimnàstica rítmica
Halterofília Bàsquet
Futbol Activitats subaquàtiques 
Handbol Patinatge artístic 
Escacs Judo 
Tennis Skate 
Marxa nòrdica Paleotraining
Nàutica Curses d’orientació

Entitats esportives. 
Activitats d’iniciació, 
exhibicions, tornejos i 
entrenaments

Córner d’activitats 
paral·leles
Bitlles Catalanes  -  Bàsquet i tennis en cadira 
de rodes 

Circuits d’activitats: (Escull un d’aquests 
circuits. Inscripció prèvia gratuïta al web de la 
Jornada.)

Circuit 1
11.15 h: Marxa nòrdica
12.15 h: Hipopressius

Circuit 2
10.30 h: Caminada
11.15 h: Estiraments
12 h: Xerrada: Dona i esport “Com tenir un 
estil de vida actiu i saludable en totes les 
etapes de la vida”*

Circuit 3
9.30 h: Anem a córrer! 
10.30 h: Pilates
12 h: Xerrada: Dona i esport* 

Circuit 4
9.30 h: Marxa nòrdica
10.30 h: Paleotraining
12 h: Xerrada: Dona i esport*

Espai de carpes
- Servei de fisioteràpia. Euses Alumni

- Circuit de prevenció de lesions. Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, secció Territorial 
de Girona.

- Taller de psicologia: “Entrena la teva ment i 
aprendràs com afavorir el teu rendiment espor-
tiu”. Grup de treball Prevenció i Intervenció en 
Psicologia de l'Esport, de la Delegació de Girona 
del COPC.

- Taller sobre nutrició esportiva: “Nutrició espor-
tiva: abans, durant i després”. Col·legi de dietistes i 
nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat). 

Espai de formació i debat
- Taller de perspectiva de gènere: “Trencant 

murs, camí cap a la igualtat". Maria Solé (Educa-
dora 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 igual-
tat. 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 h. Xerrada Dona i esport: “Com tenir un estil 
de vida actiu i saludable en totes les etapes de la 
vida”. 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? Vine amb el teu equip, amb les 
teves amigues, amb la teva mare, la teva tia o la 
teva àvia!! 

Vine a gaudir fent esport!!

AMBAIXADORES 2023

Jana Brusés Cortada [Atletisme]
Atleta de divuit anys que competeix pel Club Atletis-
me Figueres en les modalitats de 60 i 100 m tanques. 
Éstà reconeguda com a Esportista d’Alt Nivell Espan-
yol i Català. Ha competit amb la Federació Catalana 
d’Atletisme i amb la Federació Espanyola d'Atletisme. 
Campiona de Catalunya i d’Espanya Sub18. Actual-
ment estudia becada als EEUU i competeix per la 
University of Pittsburgh (Pennsilvània), a Divisió I de 
la NCAA.

Daniela Guillén Garcia [Motocròs]
Daniela Guillén és pilot de motocròs de Lloret de Mar. 
Des que va pujar a una moto per primera vegada amb 
tres anys, no n'ha tornat a baixar. Actualment, ostenta 
el títol de Campiona d'Europa per haver guanyat el 
Motocròs de les Nacions 2022. Daniela ha marcat un 
abans i un després en aquesta disciplina per ser la 
primera espanyola que ha aconseguit guanyar una 
mànega en un mundial i pujar al podi als Grans 
Premis d’Espanya i de Sardenya. És l’actual Campiona 
d’Espanya de Motocròs.

Aina Arteman Castañer [Rem]
Amb nou anys va començar a practicar rem olímpic al 
Club Natació Banyoles. Des de ben petita va destacar 
en les diverses modalitats fins a arribar a l’alt nivell a 
la categoria Junior. Ha participat en els Junior World 
Rowing Championships del 2021 i 2022 amb la selec-
ció Espanyola. Actualment, es troba en el centre de 
concentració permanent a Banyoles.

Montse Hugas Roura [Gimnàstica Artística]
L’any 1970 s’inicia a la pràctica de la gimnàstica 
artística femenina al “Gimnasio San Narciso” de 
Girona. L’any 1979 funda el Salt Gimnàstic Club, i al 
cap de tres anys ja porta les primeres dues gimnastes 
al Campionat d’Espanya. Com a entrenadora i directo-
ra tècnica ha aconseguit que gimnastes del club es 
classifiquin en Campionats d’Espanya (la primera el 
1989), que hagin competit per la Selecció Catalana i 
Espanyola, i hagin participat en copes del món, 
campionats europeus i mundials. Dos gimnastes del 
SGC van competir a les Olimpíades de Tokio 2022. El 
desembre de 2022 la Montse s’ha jubilat com a direc-
tora tècnica del club que va fundar.


