INSCRIPCIÓ
Dades participant
Nom:
Cognoms:
Data de naixement:
Curs:
Adreça:
Mòbil:
Correu electrònic:

Dades mare, pare o tutor/a
Nom i Cognoms tutor/a legal:
Mòbil:
Correu electrònic:
Consenteixo que l’Associació Esportiva Ciutat Vella podrà difondre a través de diferents
mitjans de comunicació pública, imatges de les activitats que realitzen les participants
inscrites en les activitats proposada per l’AECV, amb la finalitat d’informar sobre el
desenvolupament de les activitats, així com de promocionar les seves activitats, sense que
aquestes accions impliquin un dret de remuneració.

Nom i Cognoms DNI/NIE:
Data d’autorització FIRMA:

Projecte MediaSport
Jove
Promocionem i visibilitzem
l’esport femení sense
prejudicis

SOBRE EL PROJECTE
El projecte MediaSport Jove.- Promocionem i visibilitzem l’esport femení sense
prejudicis és una eina de promoció de l’esport femení sense arbitrarietats i amb
caràcter comunitari on impliquem noies joves del Districte de Ciutat Vella en la
creació i difusió de material media, que volem que culmini amb la producció d’un
documental centrat en l’esport femení al districte de Ciutat Vella.

que es pugui reproduir contingut que promogui la igualtat real de les noies i dones,
en l’àmbit esportiu
3.- Elaboració d’un documental audiovisual:
Aquest es realitzarà partint d’un dels problemes que hem detectat en base a la
realitat de la participació femenina al districte. Alguns d’aquests problemes són:
esports

masculinitzats

i

poca

participació

esportiva

femenina

durant

l’adolescència, possiblement provocades per una manca de referents visibles

A QUI VA DIRIGIT EL PROJECTE
El projecte va dirigit a noies joves majors de 14 anys del districte de Ciutat Vella
amb ganes de participar en un projecte d’apoderament.

d’esportistes femenines i les dificultats laborals que es troben aquestes
comparades amb els seus companys homes.
4.- Activitats de formació per les joves.
Per tal d’afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives de les

QUAN I ON

participants del projecte, realitzarem un sèrie de formacions per a les participants
a través de les quals es desenvoluparan les característiques personals centrades

Els dijous de 17:30h a 19:30h . A la oficina de l’AECV al c/ Carretes 29 (Raval).

en el coneixement i la pràctica de l’escriptura, la ràdio, vídeo i web.

Contacte:

ACTIVITATS PREVISTES
1.- Espai de Sororitat
Crear un espai en el que les noies es sentin segures per exposar experiències

Sergi Cobas : sergicobas@aeciutatvella.cat – 722 83 85 83
Laia Melià: laiamelia@aeciutatvella.cat – 93/ 302 28 77

viscudes, que aquestes siguin compartides pot desenvolupar en un apoderament
grupal que sigui el motor de creació de les produccions media que es puguin
realitzar des d’aquest projecte.
2.- Elaboració contingut per la revista, ràdio i televisió
Proposem la realització de material escrit, oral i visual per a poder generar
contingut a espais de gestió comunitària com revistes, ràdios i televisions en les

Visita’ns!
@mediasportjovefem
MediaSport Jove

