
Mirant l’esport en perspectiva de gènere
De 9 h a 9.15 h Recepció del participants. Acreditació i entrega de documentació

De 9.15 h a 9.30 h Benvinguda de l’alcalde de l’Ajuntament de Granollers, Josep Mayoral

De 9.30 h a 9.45 h Presentació del Projecte SW-UP, a càrrec de Jordi Romea, cap del Servei 
d’Esports

De 9.45 h a 10.15 h Presentació del programa pilot de Granollers «Mentre la canalla fa esport, 
TU també», amb Rosa Llorens, responsable del programa. Experiència de 
dues mares participants 

De 10.15 h a 11 h La dona en el rol de la gestió esportiva 
 A càrrec de Jordi Viñas, soci, director i fundador d’Itik Consultoria Esport & 

Lleure, SL i Marina Gómez, presidenta de la Federació ACELL

D’11 h a 11.30 h Pausa i cafè

D’11.30 h a 12.15 h De la grada a la participació activa: una mirada a la pràctica esportiva 
amb perspectiva de gènere 

 A càrrec de Pedrona Serra, doctora en activitat física, educació física i es-
port, llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport al centre INEFC de 
Barcelona. Actualment professora a l’INEFC de Barcelona i a la Universitat 
de les Illes Balears. 

De 12.15 h a 13 h «Vull ser entrenadora!» Una mirada amb perspectiva de gènere 
 A càrrec d’Ingrid Hinojosa. professora del departament d’Educació Física 

de l’INEFC de Barcelona. Investigadora del Grup d’Investigació Social i Ed-
ucativa de l’Activitat Física i l’Esport (GISEAFE- INEF Catalunya)

De 13 h a 13.30 h Dona i Esport en els mitjans de comunicació
 A càrrec Mireia Vicente, redactora d’esports de TV3 

De 13.30 h a 14.15 h Taula rodona amb les guionistes de la sèrie de TV3 «Les de l’hoquei» 
 Amb la participació de Natàlia Boadas, Marta Vivet, Ona Anglada i Laura 

Azemar, idea original i guionistes de la sèrie

De 14.15 h a 14.25 h Tancament de la jornada 
 A càrrec del regidor d’Esports de l’Ajuntament de Granollers, Álvaro Ferrer

De 14.25 h a 15 h Brunch 

Amb la col·laboració de:

Sala Tarafa, carrer Corró 47. Granollers 
Dimecres 26 de juny de 2019


