
PRESENTACIÓ 
 
 
Augmentar la participació i la visibilitat de les dones en el món de 
l’esport és el principal objectiu de les administracions públiques, 
institucions i entitats de la societat civil vinculades a aquest 
àmbit, que treballen conjuntament perquè la societat evolucioni 
cap a la plena igualtat d’oportunitats entre homes i dones i 
l’increment de la visibilització i valoració de les aportacions de les 
dones. 
 
En aquest context, i emmarcat en el pla d’actuacions del 
Programa Dones i Esports 2014-2016 elaborat per la Secretaria 
General de l’Esport (SGE), amb la col·laboració de l’Institut 
Català de les Dones (ICD), s’ha previst per l’any 2014 un cicle de  
jornades a les cinc demarcacions catalanes per poder fer una 
anàlisi de la situació actual de l’esport femení de Catalunya en 
totes les etapes educatives i en tots els àmbits.  
 
El propòsit d’aquesta Jornada de l’Esport Femení a Esplugues 
de Llobregat és poder continuar treballant en l’assoliment de la 
plena igualtat d’oportunitats i de participació en l’esport de totes 
les persones que conformen la societat i de les dones en 
particular. L’esport suposa un mecanisme idoni per afavorir 
aquesta integració social i una eina eficaç per la formació en 
valors.  
 
Tanmateix és important no oblidar que la igualtat no arriba 
només amb l’increment de la participació de les nenes, noies i 
dones, i que cal proposar en l’àmbit de l’esport transformacions 
per facilitar trencar barreres allà on existeixen i facilitar la 
integració, construint així un model d’esport inclusiu que permeti 
a totes les dones gaudir dels beneficis que comporta la pràctica. 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA 
 
16:45 h Acreditació de persones participants 
 
17:00 h   Presentació de la Jornada 

Sr. Santi Siquier, RT de l’Esport a Barcelona 
Sra. Ivet Castaño, coordinadora ICD a Barcelona 
 

17:10 h    Presentació Programa Dones i Esports 2014-2016  
 Sra. Blanca Nualart, responsable del gabinet de 

gènere del Consell Català de l’Esport 
 
17:30 h    Xerrada: “Les 1001 maneres de veure i viure 

l’esport de les dones de Catalunya” 
Sra. Susanna Soler, professora de l’INEFC i 
Coordinadora Grup d’Investigació Social i Educativa de 
l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE) 

 
17:50 h    Taula rodona: “L’esport femení com a vehicle de 

integració social, portador de valors”  
Sra. Hasna Bahom (Marroc), atleta Club Atletisme La 
Sansi 

Sra. Fátima Aouaj (Marroc), atleta Club Pratenc 
Associació d’Atletisme 

Sra. Laura Gabriela Minaglia (Argentina), jugadora 
Club Beisbol i Softbol Viladecans 

Sra. Mary Mahmoud (Síria), futbolista Club Xaica de 
Barcelona. Doctorat-INEFC Clubs de futbol femenins. 

Sra. Bahija Akhchyn (Marroc), mare de família de 
l’Escola Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts 

 
Moderadora: Sra. Susanna Soler 

  
18:40 Debat i discussió 
  
19:00 h Conclusions i tancament 

 

 



INSCRIPCIONS 

Per formalitzar la inscripció cal enviar les dades que es marquen a 
continuació abans de l’1 d’octubre de 2014 
 

Representació Territorial de l’Esport a Barcelona 
Telèfon: 93 303 59 90       Fax:  93 303 59 95 
Adreça electrònica: esports_barcelona.presidencia@gencat.cat 
 

Inscripció gratuïta 
 

Cognoms: 

Nom: 

NIF: 

Adreça: 

Població: 

Codi postal: 

Telèfon: 

e-mail: 

Procedència: 

La Jornada forma part del Pla de formació continuada de l’Escola 
Catalana de l’Esport. Es lliurarà certificat oficial d’assistència a les 
persones inscrites prèviament 
 

Persones destinatàries: professors/es i tècnics, tècniques de l’esport i 
professionals de l’esport, associacions de dones, o de qualsevol altre 
àmbit. 
 

DATA I HORARI DE LA JORNADA 
Data: dijous, 2 d’octubre de 2014 
Horari: de 17:00 a 19:00 h 
 

LLOC DE REALITZACIÓ 
Consell Català de l’Esport  
Edifici docent – sala taronja 
C/ Sant Mateu 27-37                   Esplugues de Llobregat 
 

 

DONES I ESPORTS 
 

CICLE DE JORNADES 
2014 

 

 
 

 
Dijous, 2 d’octubre de 2014 

 
 

Consell Català de l’Esport 
Edifici docent – Sala taronja 

C/ Sant Mateu 27-37 
Esplugues de Llobregat  

 
 

 

Institut Català de les Dones 

Secretaria General de l’Esport 

mailto:esports_barcelona.presidencia@gencat.cat

