Jornada Dona i Esport UIB
20 d’octubre de 2018
Exhibicions
Shamrock Rugby Club
És un equip amateur de Palma. Els objectius principals del club
són el desenvolupament i l’educació de totes les jugadores i la
promoció dels valors del rugbi. El club es compromet a realitzar
una exhibició on es mostraran els elements fonamentals per a
l’inici a l’esport del rugbi femení.

Es vinyet. Club de Gimnàstica.
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Presentació del Club Es Vinyet a les instal·lacions de
CampusEsport a les 11 hores. Amb una hora de durada, el club
gimnàstic ens mostrarà quina és la feina que realitzen amb
les esportistes que hi participen.

BalearDisc, Ultimate Frisbee Mallorca
Activitat relacionada amb l’esport alternatiu Ultimate
Frisbee.

Ponències
Sergio Rodríguez
El director general d’Esports de l’Ajuntament de Palma Sergio
Rodríguez farà una exposició sobre el programa municipal de
Dona i Esport, Palmadona, en el qual es realitzen anualment
activitats durant tot el mes de març per visibilitzar i posar en
valor a la dona esportista. Un programa que un any més es
posa en marxa des de l'Institut Municipal de l'Esport amb
grans esdeveniments esportius, taules rodones amb
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personalitats i esportistes rellevants, exposicions i presentacions de llibres entre altres
activitats.

Pedrona Serra Payeras
Professora interina de l’INEFC a Barcelona, ha desenvolupat
una tesi doctoral sobre la perspectiva de gènere en els estudis
de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Investigadora en el
món de la dona i l’esport, farà una ponència, com també serà
participant en la taula rodona posterior.

Taula rodona
Natalia Romero Franco
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17/11/1988
Docent i investigadora de la UIB, Natalia Romero és
DOCTORA en Fisioteràpia i està acabant el grau en
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, especialista
en l’avaluació i la prevenció de lesions. Aquesta
atleta espanyola de Jaén fou en els inicis
especialista en la prova de 400 metres, per més
tard competir en la de 800 metres. Natalia ha estat
premiada com la millor esportista universitària el
2009, 2010 i 2011, i també és integrant de l’equip
d’atletisme a categoria sènior des de l’any 2008,
del qual ha format part en les proves de 400, 800
i 4 x 400 metres.
− Plusmarquista absoluta d’illes balears
800 m (2.02.63 en 2018).
− Plusmarquista absoluta d’illes Balears
de 4x400 (en 2018)
− Plusmarquista absoluta d’Andalusia de 800 metres (02.06.60 el 2010).
− Plusmarquista absoluta de Jaén de 400 metres (54.32 el 2010).
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− Millor esportista femenina universitària d’Espanya el 2009, 2010 i 2011
(Universitat de Jaén) (Premi dona i esport, concedit per el Consell Superior
de Deportes).
− Bronze en el Campionat Iberoamericà d’atletisme en 800 m y 4x400 (en
Perú, 2018).
Pertany actualment al club d’atletisme “Unicaja Atletismo”.

Pili Espadas
Jugadora de futbol, a disset anys ja era jugadora del primer equip del Collerense, del
Coll d’en Rabassa. Ara, a 36 anys, és la capitana de l’equip i durant set temporades ha
jugat a primera divisió.
Lligada des del començament al club, hi va participar com a entrenadora, com també
ha estat convocada per la selecció espanyola de futbol femení.

Adriana Paniagua
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12/12/1997
La mallorquina piragüista Adriana Paniagua estudia a la UIB Història de l’Art.
L’especialitat de la piragüista del Reial Club Nàutic de Palma són les distàncies curtes,
i destaca per la seva potència física. Adriana Paniagua ha aconseguit l’or en la primera
copa mundial de dona de canoa, que es va celebrar a Hongria.
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