I TROBADA DE DEBAT

DONA un pas per l’esport

“Trencant estereotips amb l’esport”

#esportcat
#DonaiEsport
#esportfemeni18

Divendres, 9 de març de 2018
Aula Magna
EUSES, Escola Universitària de la Salut i l’Esport
Carrer Francesc Macià, 65
17190 Salt (Girona)

Inscripció gratuïta a:
http://esport.gencat.cat/I-Trobada-Debat
Amb la col·laboració de :

DATA i HORARI DE LA JORNADA
Data: divendres, 9 de març de 2018, de 18.30 a 20.30 hores
Persones destinatàries: persones practicants d’activitat física i esport, amants d’un estil de vida
saludable, professionals de tots els àmbits de l’esport, responsables tècnics esportius d’ajuntaments,
federacions esportives, consells esportius, universitats, clubs i associacions esportives, empreses de
gestió esportiva, persones col·legiades, etc.

INSCRIPCIONS
Inscripció gratuïta abans del dijous 8 de març de 2018, mitjançant el següent enllaç:
http://esport.gencat.cat/I-Trobada-Debat
Les persones inscrites prèviament, podran disposar de certificació oficial d’assistència de l’escola
Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

PROGRAMA
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 Benvinguda
Sra. 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
19.00h Xerrada “L’esport de nena a dona. Trencant estereotips”
Sra. Olga Praderas (coordinadora Jornada d’Esport Femení www.jornadaesportfemeni.cat )
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.
19.45h Taula de Debat:
Sra. Laura Garcia, llicenciada EF i entrenadora del grup Girruneres
Sra. Noemí Jordana, exjugadora de bàsquet professional
Sr. Bernat Juliol, professor d’Educació Física i entrenador futbol 2n nivell
Sra. Coral Vila, entrenadora de rugbi del GEiEG
Sr. Adrià Martín, director Grau CAFE de l’EUSES i professor de Sociologia Esportiva
Moderadora: Sra. Olga Praderas
20:30 h Conclusions i tancament de l’acte
Sra. Blanca Nualart. responsable en matèria de gènere del Consell Català de l’Esport

Amb la col·laboració de :

