PROGRAMA D’ACTIVITATS (febrer - maig 2017)
De la mà de l’FCBQ i del Barça-CBS i
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el
programa i calendari d’accions previst és aquest:
•
•
•
•
•
•

6 de febrer: presentació oficial de la
Capitalitat del Bàsquet Femení, com a
projecte.
12 de febrer: presentació del club i aniversari.
Febrer: presentació a Escoles i Ajuntament.
25 de març: partit de la Copa Catalunya
Femenina entre el Barça CBS i el Draft
Gramenet, retransmès per La Xarxa de TV.
Març: presentació del projecte a les Escoles
de Sant Feliu de Llobregat.
Març (darrera setmana): emissió de la
pel·lícula “La niña del Gancho”.

PROGRAMA D’ACTIVITATS (setembre 2017- gener 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 i 30 d’abril: Final a 4 Cpt. Catalunya Júnior
Femení Preferent i activitats escolars.
12, 13 i 14 de maig: Estand a la Fira de la Rosa
20 de maig: clínic de formació per entrenadors
20 i 21 de maig: Final a 4 de la Copa Catalunya
Femenina i activitats escolars.
Juny: taula rodona premsa i esport femení.
Setembre: 3x3 escolar (de dimarts a dissabte)
Octubre: presentació de la temporada 2017-18.
Octubre: taula rodona amb veteranes i
entrenadors. Xerrada Mundial 2018. Partit.
12 ó 19 novembre: 1a Trobada del PDP (FEM).
Desembre: partit Seleccions Catalanes.
Gener: cavalcada de Reis, acte final.

PROGRAMA D’ACTIVITATS (instal·lacions FC Barcelona)
De la mà de l’FCBQ i del Barça-CBS i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el programa i
calendari d’accions previst en els espais o instal·lacions del FC Barcelona, com a col·laborador d’aquest
projecte, és el següent:

•
•
•

MASIA 360:
• A determinar: Xerrada ‘El vendaje funcional’, impartida per Toni Bové.
AUDITORI:
• Setembre: presentació del projecte Barça - CBS.
• Setembre: xerrada ‘La nutrició sobre el rendiment físic’, impartida per Antonia Lizárraga
PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS ‘JUAN CARLOS NAVARRO’:
• Octubre: clínic ‘Noves formes de joc i metodologia d’entrenament’, impartit per entrenadors del
FC Barcelona.

