MUNDO DEPORTIVO Viernes 21 de octubre de 2016

42

CAT

Jornada sobre esport femení i Jocs Olímpics
! La Generalitat organitza una xerrada sobre el camí de les esportistes catalanes cap a l’excel•lència esportiva
! La Secretaria General de l’Esport (SGE) organitza, juntament
amb l’Institut Català de les Dones
(ICD) i la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, una nova Jornada Dona i Esport amb el
títol “L’excel·lència de l’esport femení en els Jocs Olímpics”, que
tindrà lloc el proper dijous 27 d’octubre a la capital de l’Alt Urgell.
La xerrada, que se celebrarà a
la Sala Immaculada a partir de les
17.45 hores, s’emmarca en el pla
d’actuacions previstes en el Programa Dones i Esports, endegat
l’any 2014 i elaborat per la Secretaria General de l’Esport amb la
col·laboració de l’Institut Català
de les Dones.
Els excel·lents resultats obtinguts en els darrers anys per les dones en competicions oficials a nivell olímpic, mundial o europeu
en esports com el bàsquet, la natació, la natació sincronitzada, l’esquí de fons, l’handbol, el piragüisme, el rugbi o el waterpolo situen
les esportistes catalanes en els
llocs més alts dels podis. Uns meritoris resultats obtinguts, tot i
les dificultats i els obstacles per a
la pràctica esportiva femenina
professional, tant pel que fa a re-

portistes com la piragüista Maialen Chourraut, medallista als passats Jocs Olímpics de Rio; Noemí
Isla, patinadora del Club CHPA
Cadí, i Tània Pérez, jugadora i capitana del Sedis Bàsquet. La jornada, oberta a tothom, es gratuïta i es
pot fer la inscripció trucant al telèfon 973 03 22 50 o bé escrivint un

Reconegudes
esportistes exposaran
experiències pròpies
en un acte a
la Seu d’Urgell

La jornada debatrà sobre la situació actual de l’esport d’alt nivell femení a Catalunya
cursos econòmics com a prejudicis socials.
La jornada pretén analitzar
l’evolució de la participació femenina catalana als Jocs Olímpics
des del 1920 fins a l’actualitat i les

dades referents a la pràctica esportiva federada de les dones a Catalunya. Seran les mateixes esportistes les que explicaran en
primera persona el seu recorregut
fins arribar a assolir l’excel·lèn-
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cia esportiva i de quina manera
concilien les seves vides amb l’exigència que requereix l’esport d’alt
nivell.
Així, els assistents coneixeran
l’experiència de reconegudes es-

correu electrònic a l’adreça esports_lleida@gencat.cat.
El Programa Dones i Esports va
néixer amb l’objectiu de corregir
els desequilibris existents entre
dones i homes en l’àmbit de l’esport, a tots els nivells, i fomentar
mecanismes d’intercanvi de coneixements i d’experiències que
facin possible avançar cap a la
igualtat efectiva de dones i homes
en aquest sector !

La Secretaria General de l’Esport, a la Festa dels Súpers

L’any passat, la SGE ja va fomentar la pràctica esportiva entre els petits a la Festa dels Súpers

! La Secretaria General de l’Esport (SGE) tornarà a col·laborar
enguany amb el Club Super3 en la
Festa dels Súpers, que tindrà lloc
demà i diumenge a l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc, de Barcelona, amb l’objectiu de promoure la pràctica de l’activitat física
entre els més petits, fent èmfasi especialenelsvalorsdel’esportivitat
i el treball en equip.
L’espaidelaSGE,situatal’esplanada del Palau Sant Jordi, acollirà
una activitat centrada en els jocs
amb pilota que fusiona l’esport
amb el ritme i la cooperació, i que
encaixa amb el fil conductor de la
Festa dels Súpers: “Tots junts!” i

amb els propis valors que el Govern promou entre els infants i les
famílies a través dels seus programes d’esport escolar.
Elsméspetitscomençaranl’activitat amb un escalfament, després
provaran diversos jocs de percussióijocscooperatius,totsellsutilitzant pilotes (de futbol, handbol, voleibol, etc.), i acabaran realitzant
una petita coreografia amb la cançó“Somunequip”,quecombinaalguns dels moviments i jocs que
hauran entrenat abans. Com l’any
passat, els monitors de l’espai seran alumnes o exalumnes d’INEFC. A la sortida de l’activitat, hi
haurà un espai d’informació de la

SGE, on es repartirà un ‘io-io’ als
participants.
Aquesta serà una de les nombroses activitats i espectacles gratuïts
previstosdurantelcapdesetmana,
dos dies plens de música, festa, jocs
i activitats amb els personatges de
la Família del Super3, que faran realitat un dels esdeveniments infantilsmésgransd’Europa.Lapresència del Govern català a la Festa dels
Súpers, així com al Festival de la
Infància durant les festes nadalenques, encaixa amb una de les prioritats de la seva política esportiva,
que és fomentar l’esport entre els
més joves com una eina educativa,
de lleure i de formació en valors !

