
DOSSIER DE PREMSA
Del 2 al 5 de gener a l’Anella Olímpica de Montjuïc



INTRODUCCIÓ

Esportcat porta a les instal·lacions de l’Institut Nacional 
d’Educació Física de Catalunya (INEFC) a Barcelona una 
nova proposta lúdica que obrirà portes del 2 al 5 de gener 
en què les esportistes ensenyaran cadascuna de les 
disciplines que es podran practicar. 

Sota el lema ‘Entre totes, joc’ el certamen vol consoli-
dar-se com una nova oferta d’oci i de lleure per al públic 
infantil i juvenil durant el Nadal. L’objectiu és que els nens 
i les nenes coneguin diferents esports de la mà de referents 
femenines. 



EL CONTEXT I ELS OBJECTIUS

Totesport comptarà amb la participació d’una trentena d’entitats i clubs d’arreu 
del país, que dinamitzaran activitats relacionades amb l’esport. El públic tindrà 
l’oportunitat de jugar i descobrir diferents modalitats des d’una nova mirada, 
entre les quals hi haurà handbol, futbol, bàsquet, atletisme, korfbol, rugbi i 
gimnàstica.

La Secretaria General de l’Activitat Física i l’Esport de la Generalitat de Catalunya 
impulsa aquesta nova activitat per acostar la diversitat esportiva als més 
petits, així com exemplificar els esports amb referents femenines i generar 
noves ídols. 



QUINS ESPORTS ES PODRAN PRACTICAR?

Handbol

Bàsquet

Futbol

Atletisme

Patinatge

Korfbol

Rugbi

Gimnàstica

Futbol americà

Hoquei patins

Tennis taula

Ciclisme

Softbol

Hoquei en línia

Hoquei

Voleibol

Entre d’altres, es podrà practicar:

Rem

Pentatló

Esports per a 
discapacitats

Esgrima

Escalada

Tennis 

Pàdel



CLUBS PARTICIPANTS

Club Atlètic Manresa

FC Barcelona

Barça - CB Santfeliuenc

Uni Girona

Massi Tactic

CGE Les Moreres

FC Levante Las Planas

EGIBA

BM Granollers

Handbol Sant Quirze

HC Rubí-Cent Patins

CE Barcelona Tsunamis

Club Esportiu Rugby Sant Cugat

CTT Osona Vic Esportiu

CV Sant Cugat

CTT Ganxet Reus

CTT Tramuntana Figueres

Reial Club Marítim Barcelona

CN Sabadell

Entre els clubs amb referents femenines al màxim nivell d’esport femení, participen:



ENTRADES DISPONIBLES

Les entrades per participar al certamen són gratuïtes i es 
podran descarregar a través de la pàgina web entretotesjoc 
en format d’invitació escollint la data i la franja horària en 
què es voldrà assistir a l’espai lúdic.



LOCALITZACIÓ I HORARIS

Totesport es durà a terme a l’Anella Olímpica de Montjuïc, a les instal·lacions de 
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (Avinguda de l’Estadi, 12-22) 
del 2 al 5 de gener de 2023. Els dies 2, 3 i 4 de gener el certamen obrirà de 10 a 
20 hores, mentre que el dia 5 ho farà en horari de matí, de 10 a 14 hores.



CONSULTEU TOTA LA INFORMACIÓ

entretotesjoc.cat

instagram.com/entretotesjoc

twitter.com/entretotesjoc



COMUNICACIÓ I PREMSA

Marc Codina (marc@catpress.cat - 659 13 43 46)
Albert Mayol (amayol@gencat.cat - 627 48 29 84)


