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caminada  
de les dones

Divendres 11 de novembre

Lloc de sortida i arribada: pl. Catalunya –  
escultura de ‘La Deessa o l’Enigma’.

Transport: Metro Catalunya – L1 i L3.

Hora de sortida: de 21 a 21.30h.

Hora límit d’arribada: 23h.

Distància: 5 km aprox.

Durada aproximada: 1.30h.

cursa  
de les dones

Diumenge 6 de novembre 

6 quilòmetres pels carrers de la ciutat.

Sortida i Arribada: av. Reina Maria Cristina.

Hora d’inici: 10h.

Informació i inscripcions: www.carreradelamujer.com

Dies horaris i punts de trobada dels entrenaments: 
Dimecres a les 20h al Parc de la Ciutadella (pl. Prim – 
pg. dels Til·lers).  
Dissabtes a les 10h al Moll de Marina.

Les dates dels entrenaments seran:

Entrenaments previs a la Cursa de les Dones:  
5, 8, 13, 15, 19, 22, 26 i 29 d’octubre

Entrenaments posteriors a la Cursa dirigits 
a la Cursa dels Nassos: 
9, 12, 16, 19, 23, 26 i 30 de novembre.

jornada  
de reflexió, 
debat i 
reconeixement
Divendres 18 de novembre

INEFC Barcelona (av. de l’Estadi s/n 08038 
Barcelona).

Aforament limitat: confirmacions d’assistència  
al telèfon 93.402.30.00 o per correu electrònic  
a promocioesportiva2@bcn.cat

12.30h Presentació institucional a càrrec  
de Maite Fandos Tinenta d’Alcalde de Qualitat  
de Vida, Igualtat i Esports.

12.45h Conferència inaugural “El valor de fer 
esport és igual per a tothom?” a càrrec d’Anna 
Tarrés i Campa, entrenadora i seleccionadora de 
l’equip espanyol de natació sincronitzada.

18.15h Taula de Debat: “Dilema entre valors 
i estratègies en la promoció de la pràctica 
esportiva femenina”. Amb la participació de  
Fran Chico, director general de publicacions Motor 
Press Ibérica; Carme Lluveras, General manager  
de l’equip de bàsquet femení Ros Casares; Octavi 
Fullat, catedràtic de filosofia de l’Educació; i Marisol 
Casado, presidenta de la Federació Internacional  
de Triatló. La moderació de la taula anirà a càrrec  
de Francina Vila i Valls, Regidora de Dona  
i Drets Civils.

19.30h Lliurament del V Premi Dona  
i Esport “Mireia Tapiador” a càrrec  
de Maite Fandos Tinenta d’Alcalde de Qualitat  
de Vida, Igualtat i Esports.

 Si necessiteu interpretació a la llengua de signes 
o mesures de suport a la comunicació oral, us 
preguem que ho comuniqueu per fax o per correu 
electrònic amb una antel·lació de 3 dies laborables 
(fax: 93.402.30.33 i ediezga@bcn.cat).

premi 25  
de novembre

Divendres 25 de novembre, 18 hores

Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona

Pl. Sant Jaume, 1.

Acte de lliurament del VII Premi 25 de novembre

Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència Vers les Dones en el marc de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Lliure de Violència 
vers les Dones.

Més informació: www.bcn.cat/dones


