


Què és 

Un espai lúdic i familiar per a infants i joves on es 
realitzaran activitats de diferents esports.
Punt diferencial respecte altres esdeveniments: 
Els referents de cada esport seran dones. És a dir, 
l’exemple de cada disciplina serà una esportista; 
Nenes i nens coneixeran nous esports, jugaran, 
amb una altra mirada.

En definitiva... 
Una nova festa de l’esport per infants i joves on, les 
protagonistes, seran elles, les esportistes.



Objectius
Exemplificar els esports amb 
referents femenins

Generar noves ídols.

Mostrar el talent i el potencial de 
l’esport femení

Donar a conèixer nous esports

Passar-s’ho bé. Venir a jugar.

Per tant...
Projectar l’esport femení.
Com... 
Muntant una fira per a infants i joves.



Per què?
Donar visibilitat a l’esport femení. 
Seguim l’estela de l’Entre totes, tot, 
amb un nou projecte lúdic. 

Jugar és l’eix vertebrador de 
l’esdeveniment.

Reconèixer la tasca continua i els 
èxits de les esportistes de Catalunya.

Ampliem la mirada. Obrim horitzons. 
Trenquem estereotips i projectem 
el talent de l’esport femení de 
Catalunya.



Què farem?
Cada entitat disposarà d’un espai físic i el 
material necessari per desenvolupar una 
activitat representativa del seu esport.

Els secrets de cada disciplina els explicaran 
dones esportistes.

Infants i joves podran practicar les activitats 
que els clubs i federacions proposin.

Les entitats podran informar i donar a 
conèixer les singularitats del seu esport, així 
com projectes i èxits de cada disciplina.



 
A qui ens dirigim?

Infants i joves 

Famílies 

Tothom podrà accedir 
de manera individual o en grup.



On ho farem?

INEFC BARCELONA (Avda. Estadi, 12-22 - Barcelona)



Quan ho farem?
del 2 al 5 de gener de 2023

2,3,i 4 de 10:00h a 20:00h
5 de 10:00h a 14:00h



Formulari de 
contacte amb 
la organització

formulari entitats

Ompliu el següent formulari per a 
iniciar la preparació de les actuacions:

https://forms.gle/p5Z4QWVyusryJHRQ7 
https://forms.gle/PHBSbY6nNMPsDVow6
https://forms.gle/PHBSbY6nNMPsDVow6


mcarballar@jodic.net

CONTACTE:


