17 de setembre
del 2022

RESUM I CARTELL
Primera vegada a la història que es
reuneix l’esport femení català en un
mateix espai. És una trobada que no
s’ha vist mai.
Acte obert al públic. Les persones
assistents tindran l’oportunitat
d’interactuar amb reconegudes
esportistes.
Reconeixement dels èxits de
l’esport femení en diferents àmbits.
Tret de sortida a la nova temporada.
L’acte serà retransmès en
directe per Esport3.

CONTEXT

v

Mai abans el teixit que forma l’esport femení de Catalunya s’havia trobat en un
únic espai. Per primer cop, esportistes, entrenadores, àrbitres, directives,
periodistes, etc. es reuneixen i són protagonistes d’un gran esdeveniment.

v

Es reconeixeran 23 equips que competeixen en tornejos internacionals, 14
esportistes amb una àmplia experiència professional, àrbitres, entrenadores i
directives, entre altres convidades.

v

S’ha triat el nom “Entre totes, tot” perquè l’esport femení català no només són les
esportistes, sinó també les persones dels àmbits tècnic i directiu i les persones
aficionades. Totes formen part de l’esport femení del país.

OBJECTIUS

Visualitzar els èxits, el talent i el potencial de l’esport femení català.
Empoderar totes les dones vinculades al món de l’esport.
Trencar motlles, barreres i estereotips.
Promoure noves referents.
Fer un reconeixement a clubs, esportistes, directives, presidentes,
entrenadores, àrbitres i periodistes.
Aconseguir una imatge única, mai vista, de cohesió i força.

PROGRAMA
• 12:00 hores: obertura del recinte. Signatura d’autògrafs per part d’esportistes
rellevants.
• 13:00 hores: inici de l’acte. Actuació “Sinopsi” del grup de xou del Club Patinatge
Artístic Girona.
• 13:05 hores: reconeixement als equips amb participació internacional.
• 13:15 hores: reconeixement als èxits aconseguits per esportistes a nivell
individual.
• 13:20 hores: reconeixement a les esportistes que van acabar la seva trajectòria
professional la temporada passada.
• 13:30 hores: reconeixement a presidentes, entrenadores i àrbitres.
• 13:45 hores: reconeixement a experiències de superació dins l’esport femení.
• 13:50 hores: reconeixement al periodisme esportiu femení.
• 14:00 hores: final de l’acte. Actuació “Escalant” del grup de xou del Club
Patinatge Artístic Olot.

PARTICIPANTS (1/5)

5 REPRESENTANTS DE LES INSTITUCIONS ORGANITZADORES:
v
v
v
v
v

Laura Vilagrà, consellera de la Presidència
Tània Verge, consellera d’Igualtat i Femenismes
Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física
Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona
Pau Ricomà, alcalde de Tarragona

2 ACTUACIONS DE PATINATGE

3 PERIODISTES CONDUIRAN

ARTÍSTIC:

L’ACTE:

v Club Patinatge Artístic Olot
v Club Patinatge Artístic Girona

v Danae Boronat
v Sònia Gelmà
v Marta Carreras

PARTICIPANTS (2/5)

23 EQUIPS FEMENINS DE CATALUNYA AMB PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS
INTERNACIONALS:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Uni Girona
Sedis Bàsquet
Futbol Club Barcelona
Club Balonmano Granollers
Club Junior 1917
Club Patí Manlleu
Club Patí Voltregà
Hoquei Club Palau de Plegamans
Cerdanyola Club Hoquei
Hoquei Club Rubí Cent Patins
Club Patinatge Artístic Tona

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Club Patinatge Artístic Girona
Club Patinatge Artístic Olot
Club Beisbol Viladecans
Club Tennis Taula Osona Vic Esportiu
Club Tennis Taula Ganxets De Reus
Centre Natació Mataró
Club Natació Sabadell
Club Esportiu Mediterrani
Club Natació Terrassa
Associació de Patinatge Lliçà de Vall
Patinatge Artístic Masnou
Club Ciclista Baix Ter – Massi Tactic

PARTICIPANTS (3/5)

14 JUGADORES A NIVELL INDIVIDUAL:
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Laia Sanz, motociclisme. Multicampiona del món de motociclisme
Laia Palau, bàsquet. Tricampiona d’Europa i subcampiona olímpica
Melanie Serrano, futbol. Campiona de la Champions League
Núria Picas, corredora de muntanya. Campiona del món d’Ultra Trail
Esther Guerrero, corredora de mig fons. Campiona d’Europa
Elena Ruiz, waterpolo. Subcampiona olímpica
Marta Bach, waterpolo. Subcampiona olímpica
Raquel González, marxadora. Subcampiona d’Europa
Núria Marqués, natació adaptada. Campiona olímpica
Sarai Gascón, natació adaptada. Subcampiona olímpica
Alba Petisco, gimnàstica artística. Campiona dels jocs de la joventut
Aina Florenza, hoquei patins. Campiona d’Europa de clubs
Laura Cabezas, vela. Subcampiona del món
Mireia Benito, ciclisme. Bronze al Campionat d’Espanya de ciclisme en ruta

Les 14 esportistes es trobaran al recinte esportiu a partir de les 12h., una hora abans que comenci l’acte.
Durant aquest temps, firmaran autògrafs i es faran fotografies amb les persones assistents, que podran
conèixer més a fons aquestes referents de l’esport femení de Catalunya.

PARTICIPANTS (4/5)

4 ESPORTISTES QUE HAN DEIXAT LA PRÀCTICA ESPORTIVA D’ALT
NIVELL AQUEST ANY:
v
v
v
v

Laia Palau, bàsquet
Melanie Serrano, futbol
Judith Sans, handbol
Núria Pau, esports d’hivern

ÀRBITRES, DIRECTIVES I ENTRENADORES:
v
v
v
v
v

Xènia Esteve, àrbitra de la Federació Catalana de Bàsquet
Ainara Acevedo, àrbitra de la Federació Catalana de Futbol
Susana Martínez, presidenta de la Federació Catalana de Pentatló
Sofia Zhang, entrenadora del Girbau Vic Tennis Taula
Clàudia Pons, seleccionadora estatal de futbol sala

PARTICIPANTS (5/5)

3 EXPERIÈNCIES DE SUPERACIÓ:
v Ainhoa López, jugadora del Barça CBS que ha superat un càncer i aquesta
temporada torna a jugar
v Irene Ruiz, jugadora del CV Sant Just que va superar un càncer i ha
impulsat diferents projectes
v Renata Shypsha, jugadora ucraïnesa del Girbau Vic Tennis Taula

1 REPRESENTANT DEL PERIODISME ESPORTIU FEMENÍ:
v Imma Pedemonte, periodista esportiva a TV3

RECORDATORI

ACTE: Entre totes, tot
DATA: Dissabte 17 de setembre
HORA: A partir de les 12 hores
UBICACIÓ: Pavelló d’Esports Catalunya. Camí XXV, 2, 43006 Tarragona

