
 
PRESENTACIÓ 
 
 
Aquesta xerrada s’emmarca en el pla d’actuacions previstes en 
el 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), i s’insereix en el conjunt 
d’activitats organitzades al voltant de l’esport en commemoració 
del Dia Internacional de les Dones.  
 
Les dades de l’Informe de l’Observatori Català de l’Esport del 
2010 situen els homes per davant les dones a l’hora de practicar 
més esport (56,9% respecte del 44,2%); ara bé, les dones fan 
més activitats no considerades formalment esport que també 
milloren el benestar (caminar, fer gimnàstica de manteniment, 
etc.). 
 
L’activitat física i l’esport són una part essencial de la cultura de 
cada poble, perquè, més enllà d’afavorir la salut i la qualitat de 
vida de les persones, enriqueixen la societat i en fomenten el 
benestar i el sentiment de pertinença. 
 
Mitjançant la conferència i la tertúlia es pretén aportar recursos i 
posar en valor la importància d’incorporar hàbits que fomentin un 
estil de vida actiu per millorar la nostra qualitat de vida. 
 
El propòsit d’aquesta segona Jornada a les Terres de l’Ebre és 
insistir en els avantatges de la pràctica de l’activitat física i 
l’esport, especialment en el cas de les dones, quer presenten 
uns menors índexs de pràctica esportiva, debatre sobre les 
diferències entre homes i dones en la pràctica esportiva, i les 
vies possibles de millora per aconseguir una major igualtat entre 
homes i dones en aquest camp.  
 
 
Ivan Tibau 

 
 

 
PROGRAMA 
 
 
18:00 h   Presentació de la Jornada 

Sr. Pere Panisello, Alcalde de l’EMD de Jesús 
Sra. Cinta Espuny, RT de l’Esport a Terres de l’Ebre 
Sra. Carme Valls, coordinadora ICD a Terres de 
l’Ebre. 

  
18:10 h   Conferència “L’exercici físic i l’esport: un aliat impres-
cindible en la lluita contra les malalties de la dona i l’home en 
l’actualitat”, Dr. Joaquim Guasch, metge especialitzat en 
medicina esportiva. 
 
18:30 h    Taula rodona: obrir-se camí en el món esportiu 
 

-“Informació poliesportiva i dones”, Sra. Maria Acosta, 
periodista de Canal 21. 

-“Les dones i les activitats esportives al municipi”, Sra. 
Sílvia Echevarría, gerent de JesúSport. 

-“Trajectòria d’una dona esportista. Tota una vida 
dedicada a l’esport” Sra. Isa Arasa, esportista. 

- “Un esport masculí: obrir-se camí en el futbol, Sra. 
Alba Vilas, esportista. 

 
Moderadora: Sra. Núria Mora, periodista 

  
19:30 h Torn obert de paraules 
  
19:45 h Conclusions, Sra. Blanca Nualart, Gabinet de 

gènere del CCE 
 
20:00 h Cloenda 

Sr. Pere Panisello, Alcalde de l’EMD de Jesús 
Sra. M. Cid, DT de Benestar Social i Família 
Sra. Carme Valls, Coordinadora de l’ICD 
Sra. Cinta Espuny, RT de l’Esport. 

 



 

INSCRIPCIONS 
 
Inscripció gratuïta abans del dia 6 de març de 2015, mitjançant 
l’enllaç següent: 
  
http://www.gencat.cat/presidencia/formularis/CCE/inscripcio_DIE
_TE.html 
 
 
Per a més informació podeu trucar al tel. 977 448 230 o al tel. 
977 441 234 
 
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: professorat, tècnics i tècniques de 
l’esport i professionals de l’esport, associacions de dones, o de 
qualsevol altre àmbit. 
 
 

DATA I HORARI DE LA JORNADA 
 
Data: 9 de març de 2015 
Horari: de 18:00 a 20:00 h 
 
 

LLOC DE REALITZACIÓ 
 
Sala Jordi Brull i Martínez 
Plaça pati de la Immaculada 
EMD de Jesús 

 
 

 
II JORNADA DONA i 
ESPORT – TERRES 
DE L’EBRE:  
obrir-se camí en el món 
esportiu 

 

 
EMD de Jesús, 9 de març de 2015 

 
 
 
 
 

Sala Jordi Brull i Martínez 
Plaça Pati de la Immaculada 
EMD de Jesús 
 
 

 
#DonesiEsports   #moufitxa 
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Secretaria General de l’Esport 
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