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Aquest 2018
Girona ho dona
tot pel bàsquet
femení. I tu?

Què és la Capitalitat del Bàsquet Femení?
És una iniciativa que neix de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), amb la
intenció i l’objectiu final de potenciar el paper de la dona dins el nostre esport i en el
marc d’una localitat, al llarg de tot un any.
El 2018 Espanya és seu del Mundial de Bàsquet Femení, en l’anomenat Universo Mujer,
una oportunitat de mostrar al món com fem les coses i en quin punt som, en aquests
moments. L’FCBQ, seguint la línia estratègica iniciada fa anys, de potenciació de l’esport
femení, posa en marxa aquest projecte innovador en què el protagonisme és del binomi
dona-bàsquet.

Per què Girona?
La nostra ciutat viu un moment determinant per impulsar de forma definitiva l’esport
femení. Hi ha un conjunt important de factors que l’afavoreixen, com ara comptar amb
equips i esportistes individuals al més al nivell estatal i mundial.
Girona també s’ha posicionat clarament com a seu d’esdeveniments esportius femenins
de primer ordre com la Copa de la Reina de bàsquet femení 2017, el Campionat de
Catalunya de Grups de Xou 2017 o la Cursa de la Dona de Girona amb més de 6.500
corredores. Actualment, estem aplicant el nostre Pla d’Accions de Foment de l’Esport
Femení, i exercir la Capitalitat Catalana del Bàsquet Femení ens ajuda, i molt, a difondre
els valors de la pràctica esportiva entre les nenes, noies i dones de la nostra ciutat.

Programa d’activitats
27 de gener | 3x3 de l’RT de Girona de categoria júnior i sènior femení
24 de març | 3x3 de l’RT de Girona de categoria mini, preinfantil, infantil i cadet femení
11 de març | 6a Jornada de l’Esport Femení:
28 i 29 d’abril | Final a Quatre Júnior Femení Preferent 2018:
12 i 13 de maig | Final a Quatre de la Copa Catalunya Femenina 2018:
26 de maig | Trobada Final d’Escoles en el marc de la 33a Jornada de Recreació i Esport
Falta data | Partit de Cadira de Rodes femení
Setembre | Memorial Mateu Pell
Setembre | Torneig Joan Canals
Setembre | Lliga Catalana Femenina

.... i molt més! Consulteu els webs www.girona.cat/esports i www.basquetcatala.cat
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