


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.

Al 2018 Espanya serà 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 estem, en aquests 

moments.

L’FCBQ, seguint la línia estratègica iniciada fa 

anys, de potenciació de l’esport femení, vol 

posar en marxa un projecte innovador on el 

protagonisme és del binomi dona - bàsquet.
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Organitzadors:
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Col·laboradors:

Diputació de Girona
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Amb el suport dels:
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Agafa el relleu de:
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Capitalitat del Bàsquet Femení 2017



PROGRAMA D’ACTIVITATS

• 3x3 de l’RT de Girona de categoria Júnior 

i Sènior Femení (27 de gener)

• 6a Jornada de l’Esport Femení

(11 de març)

• 3x3 de l’RT de Girona de categoria Mini, 

Pre-Infantil, Infantil i Cadet Femení

• Partit de Copa Catalunya Femenina del 

GEiEG, retransmès per La Xarxa

• Final del Campionat de Catalunya Júnior 

o Cadet Femení Preferent 2018 (abril)

• Girona Temps de Flors. Façana al Barri 

Vell amb motius relacionats amb el món 

del bàsquet (del 12 al 20 de maig)



PROGRAMA D’ACTIVITATS

• Final a Quatre de la Copa Catalunya 

Femenina 2018 (maig)

• Trobada Final d’Escoles en el marc de la 

33a Jornada de Recreació i Esport 

(26 de maig)

• Partit de Cadira de Rodes femení

• Memorial Mateu Pell (setembre)

• Torneig Joan Canals (setembre)

• Lliga Catalana Femenina (setembre)

• Cursa de la Dona - Estand de la Federació 

a l’Hospitality i ajuts a les corredores 

(octubre)



PROGRAMA D’ACTIVITATS

• Clínics i Tallers per entrenadors, dedicats 

a bàsquet femení

• Jornades de Bàsquet a les escoles

• Concurs de dibuix i fotografia de la CBF 

Girona

• Exposició de la Fundació del Bàsquet 

Català, 100 anys de bàsquet a Catalunya

• Entrades per a jugadores als partits dels 

principals equips femenins




