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MODALITAT 1
MIREIA TAPIADOR

1. M. Paz Corominas Guerín 
Pionera en la natació espanyola
Va ser la primera nedadora espanyola finalista 
en uns campionats d’Europa i la primera dona 
espanyola en una final olímpica, a Mèxic 1968, 
en la prova dels 200 metres esquena. També 
ha estat 15 vegades campiona d’Espanya. 
Actualment és vicepresidenta de la Comissió 
d’Economia i Finances de l’Esport del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya. 

52 anys dedicats a la promoció de l’esport

2. Montserrat Dot Serra
Presidenta de la Unió Esportiva de Sants i 
experiodista esportiva
Primera dona presidenta de la Unió Esportiva 
de Sants, entitat dedicada a la pràctica i la 
formació en futbol i atletisme. Durant 37 anys 
va treballar al diari Sport promovent el futbol 
femení, des del futbol base fins a l’amateur.

37 anys dedicats a la promoció de l’esport

3. Marisol Duque Mejías
Jugadora de futbol sala, fundadora d’un club 
esportiu i directora tècnica
És la dona més gran en actiu que juga a futbol 
sala. Fa 27 anys que exerceix de mestra 
d’educació física als Jesuïtes Poble Sec de 
Barcelona. El 2007 va fundar el Club Esportiu 
Terra Negra, on exerceix com a directora tècnica.

27 anys dedicats a la promoció de l’esport

4. Ester Eroles Baena
Exnedadora d’esport adaptat, entrenadora i 
coordinadora de natació adaptada
Va guanyar quatre medalles de plata en els 
Jocs Paralímpics de Seül el 1988. Es dedica 
a la promoció esportiva des de l’any 1995, en 
què va fer-se càrrec de la secció de natació 
adaptada del Club Natació Barcelona. És 
entrenadora, docent i coordinadora esportiva al 
mateix club. 

26 anys dedicats a la promoció de l’esport

5. Montserrat Esquerdo López
Exesportista, fundadora de diferents clubs 
esportius, docent i activista de l’esport femení
Va ser olímpica a Barcelona’92, on fou una de 
les tres úniques dones catalanes a competir 
en esgrima. Ha participat en deu campionats 
del món i d’Europa. Va formar part del grup de 
persones que van fundar el Club d’Esgrima 
Fides i el Club d’Esgrima SAM. També ha 
format part de la junta directiva del Club SAM i 
el 2020 va ser promotora de la creació del Club 
d’Esgrima Barcelona, especialitzat en floret. 

49 anys dedicats a la promoció de l’esport

6. Eva Fernández Brugés
Exjugadora de tennis professional, 
seleccionadora de categories juvenils i 
directora esportiva
El seu millor rànquing va ser el 185 WTA 
l’any 2009, on va guanyar diferents torneigs. 
Va guanyar el campionat d’Espanya per 
equips diverses vegades. Segueix essent 
seleccionadora espanyola femenina en 
categories juvenils i ha estat delegada de 
la selecció femenina absoluta. És directora 
esportiva del torneig Memorial Nacho Juncosa.

20 anys dedicats a la promoció de l’esport

7. “Tònia” Gómez Ruf
Àrbitra de bàsquet durant 26 anys
Es dedica a la formació i l’ensenyança de 
l’arbitratge. Durant la pandèmia va impartir 
diversos seminaris per a àrbitres dones tant a 
Espanya com a la resta del món.

35 anys dedicats a la promoció de l’esport

8.  Hortènsia Graupera Monar
Exnedadora i jutgessa de natació 
sincronitzada
Esportista de competició en natació i en 
salvament i socorrisme durant 14 anys, ha estat 
jutgessa de natació sincronitzada durant més de 
50 anys, també en tres jocs olímpics. A més a 
més, ha estat directora de la Residència Joaquim 
Blume durant 19 anys, presidenta de la Federació 
Catalana de Salvament durant 16 anys i membre 
del Comitè Tecnic de la Lliga Europea de Natació 
durant 16 anys.

48 anys dedicats a la promoció de l’esport

9. Cristina Guevara
Preparadora física i entrenadora de 
gimnàstica rítmica
Es dedica a la docència i a la gestió i és 
preparadora física. Va obrir l’activitat de 
gimnàstica rítmica de l’Associació Esportiva Nou 
Barris a les edats més petites (P3). En aquest 
àmbit desenvolupa tasques de dinamització de 
gestió d’emocions de l’equip d’entrenadores, 
amb diferents edats i inquietuds.

34 anys dedicats a la promoció de l’esport

10. Mariona Miró Casamajó
Tècnica esportiva en un centre penitenciari
És tècnica esportiva al Centre Penitenciari de 
Dones de Barcelona (Wad-Ras) des de fa 7 anys. 
Llicenciada a l’INEFC de Barcelona, s’ha dedicat 
a l’ensenyament i a la divulgació de la pràctica 
esportiva, primer en activitats d’esports de lleure 
i en instal·lacions esportives i des de fa 13 anys 
en centres penitenciaris de Catalunya. El 2020 
ha seguit treballant com a personal essencial en 
situació de “confinament dins del confinament”, 
promovent l’esport per a la millora de la salut 
física i mental.

20 anys dedicats a la promoció de l’esport

11. Sacra Morejón Torné
Esportista, entrenadora, directiva i 
investigadora
Des de ben petita va començar a practicar 
el tennis i amb 16 anys a fer d’entrenadora. 
La seva implicació en el món del esport és 
transversal, ja que s’hi dedica com a directiva 
(vicepresidenta de la Federació Catalana 
de Tennis), docent (ha estat professora de 
tennis a l’INEFC i a la FPCEE Blanquerna), 
investigadora (publicació d’articles en el marc 
del GREIS - Grup de Recerca i innovació sobre 
Esport i Societat) i cobrint encàrrecs de gestió 
(directora de l’escola de tennis a Can Caralleu i 
vicedegana acadèmica de Postgraus – Esport 
Blanquerna).

46 anys dedicats a la promoció de l’esport

12. Paula Murillo Espejo
Entrenadora de rugbi en cadira de rodes
És una entrenadora espanyola amb una llarga 
trajectòria en el món del rugbi en cadira de 
rodes dins del panorama català i estatal. És 
entrenadora del Barcelona Universitari Club 
(BUC). Durant uns quants anys, el seu equip 
ha estat en primera posició al campionat 
d’Espanya - Comunitats Autònomes.

8 anys dedicats a la promoció de l’esport

13. Laia Palau Altès
Capitana de la selecció catalana i de la 
selecció espanyola de bàsquet
És la jugadora amb més partits internacionals 
(més de 300) i l’ambaixadora del bàsquet 
català. Ha guanyat 12 medalles i 2 eurolligues  
i acumula més de 1.000 assistències en 
competició. Ha guanyat la lliga txeca i la medalla 
de plata als Jocs Olímpics de Rio 2016.

30 anys dedicats a la promoció de l’esport 

14. Carlota Planas Riera
Jugadora de futbol sala, emprenedora i 
fundadora d’una agència esportiva
El 2018 va fundar Be Universal, una plataforma 
per a dones esportistes que, a través d’un servei 
integral especialitzat en màrqueting, buscava 
impulsar les carreres de les seves clientes. El 
2020 va fundar Unik Sports Management, la 
primera agència de representació espanyola 
dirigida per una dona.

17 anys dedicats a la promoció de l’esport

15. Maria Dolors Ribalta Alcalde
Exfutbolista, docent, activista i col·laboradora 
de mitjans de comunicació esportius 
Ha practicat diferents esports com a 
professional: handbol, escacs, taekwondo i, 
sobretot, futbol. Va jugar durant més de deu 
anys al primer equip del Reial Club Deportiu 
Espanyol de Barcelona (RCDE). És membre del 
Consell Consultiu Diplocat i col·laboradora en 
mitjans de comunicació esportius. Imparteix 
docència com a professora dels graus 
d’educació i forma part del Grup de Recerca i 
Innovació en Esport i Societat (GRIES).

23 anys dedicats a la promoció de l’esport

16. Emma Roca Rodríguez
Candidatura pòstuma

Esportista, bombera, membre GRAE (Grup 
Recolzament Actuacions Especials) i 
emprenedora
Amb 7 anys volia jugar a futbol, però no hi 
acceptaven nenes, així que es va canviar el nom 
i es va fer passar per un noi. Ha estat una de 
les millors ultrafondistes del món i ha acabat 
les curses més dures, com ara l’Eco-Challenge 
(com a campiona del món), el Raid Gauloises 
o la Marathon des Sables, així com diversos 
ironman, duatlons, triatlons, raids d’aventura, 
ultramaratons de muntanya i curses de BTT per 
etapes. Va fer la seva tesi doctoral en enginyeria 
biomèdica i va cofundar quatre empreses 
relacionades amb la salut, l’esport i la nutrició. 

21 anys dedicats a la promoció de l’esport

17.  Mònica Solana-Tramunt
Exesportista, fisioterapeuta, preparadora 
física, docent universitària i investigadora
És preparadora física i ha sigut fisioterapeuta 
del COE en 5 edicions dels jocs olímpics. Com 
a esportista, va ser campiona de Catalunya 
i Espanya en modalitats d’esport outdoor. 
És docent universitària i doctora en Ciències 
de l’Esport, a més de dedicar-se a la gestió 
esportiva (és directora de cursos de la UB i 
coordinadora de màsters). Durant el confinament 
va impartir sessions d’activitat i preparació física 
en família a Instagram TV, acompanyada per 
dues nenes de 10 i 15 anys.

38 anys dedicats a la promoció de l’esport
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MODALITAT 2
DONA ESPORTISTA

1. M. Montserrat Alcoba
Membrilla

Atleta d’halterofília adaptada 
• Campiona de Catalunya i d’Espanya, 

medalla de plata al Campionat d’Europa 
2018, medalla de bronze a la Copa del Món 
2021.

• 2020: campiona d’Espanya amb rècord 
nacional d’halterofília Adaptada. 

• 2020: 5a a la Copa del Món d’Halterofília 
Adaptada celebrada a Manchester. 

És mestra d’educació especial des de fa 
12 anys. Aquesta feina li dona l’oportunitat 
de fer difusió social de l’esport femení, 
l’empoderament de la dona i la sororitat.

2. Rita Arnaus Peitx
Atleta de kitesurf 

• 4a en el rànquing mundial del circuit de 
kitesurf d’estil lliure de la GKA.

• Participació en esdeveniments relacionats 
amb el kitesurf, kite camps per a dones i 
reunions internacionals de kitesurf.

• Primeres posicions en diversos tours 
mundials entre 2015 i 2020.  

• 2a del món a la prova de freestyle kite al 
Brasil, 2020.

Implicada en la lluita per la igualtat quant a 
premis, continua participant en competicions 
d’alt nivell i anima altres noies a participar-
hi també. Com a repte del futur, es proposa 
començar a entrenar noves disciplines del kite.

3. Ona Carbonell Ballestero
Nedadora de natació sincronitzada

• 2007-2021: medalles en diverses modalitats 
(rutina, tècnica, rutina especial, solo, combo, 
duo, combinat lliure i equips).

• Campionats europeus: 4 ors, 6 plates,         
3 bronzes.

• Campionats mundials: 1 or, 10 plates,        
11 bronzes. 

• Joc Olímpics de Londres 2012: 1 plata,        
1 bronze. 

Un dels seus projectes de futur vinculat a 
l’esport femení és donar a conèixer, a través 
d’un documental, el repte que afronten les 
mares esportistes en relació amb la conciliació.

4. Sandra Corcuera Marín 

Atleta de retrorunning 
• Des de l’any 2012, 7 vegades campiona del 

món de retrorunning. 
• Millor esportista espanyola als premis VIP 

Deportivo.
• Millor esportista catalana i segona als 

Països Catalans als premis Fosbury.
Ha dirigit un programa radiofònic sobre esport, 
“Running y plus”, i col·labora amb diverses 
empreses i ONGs en la promoció de l’esport.
El seu proper objectiu és la medalla d’or al 
VIII Campionat del Món de Retrorunning a París.
 

5. Marta Galimany Guasch 

Corredora de llarga distància 
• 16a del món al Campionat del Món 

d’Atletisme de Doha 2019. 
• 5 vegades campiona de la Cursa dels 

Nassos de Barcelona. 
• Campiona d’Espanya de Marató, 2020.
• Preselecció per als Jocs Olímpics de Tòquio 

2020.
Un dels seus reptes de futur és posicionar 
les corredores femenines als titulars de les 
notícies, per tal d’aconseguir que l’atenció dels 
mitjans de comunicació i difusió sigui equitativa 
entre dones i homes en el món de l’atletisme.

6. Emma Garcia Garcia
Nedadora de natació sincronitzada en duo 

• Múltiples medalles en diferents sèries 
mundials i europees.

• 2020: medalla d’or a la Fina World Series de 
París en duet mixt lliure i duet mixt tècnic 
(natació artística). 

Treballa en la promoció del mixt a escala tant 
nacional com internacional, amb l’objectiu de 
posar fi a l’estereotip que hi ha sobre esports 
femenins i masculins. Un projecte de futur és 
el llançament d’un campus propi de natació 
artística mixt, conjuntament amb el seu 
company de duet.

7. Montserrat Pérez López
Corredora de llarga distància 

• Participació en diferents maratons: Nova 
York, París, Sant Petersburg i Pondicherry 
(Índia). 

• Participació en diferents curses (curses 
populars, mitges maratons).

Forma part del projecte “Corro por Santa 
Anna”, nascut durant la pandèmia, que 
consisteix a córrer una marató per recaptar 
42.195 euros, la mateixa xifra que els metres 
de la cursa. Amb aquests diners s’ha pogut 
començar un projecte nou de cura de la salut 
mental per a les persones sense llar, Salut 
sense Sostre, i s’ha posat en marxa la pràctica 
de l’esport amb part de les persones acollides, 
sobretot dones.

8. Laia Sanz Pla-Giribert
Motociclista

• 13 mundials de trials en categoria femenina.
• 10 títols europeus de trial en categoria 

femenina.
• 3 títols mundials de ral·li cross-country.
• Medalles d’or i plata als X Games.

El 2020 va finalitzar i guanyar per desè 
any consecutiu el Ral·li Dakar en categoria 
femenina. A través de diverses iniciatives, com 
la participació en la campanya “Si no veus 
esport femení, t’estàs perdent la meitat de 
l’espectacle”, promou la visibilitat de l’esport 
femení.

9. Sílvia Vidal Martí
Escaladora 

• Des de 1996, 26 ascensions en parets 
remotes i aïllades, freqüentment verges, 
amb setmanes de permanència a la paret, 
en cordada o en solitari, sense cap mitjà per 
comunicar-se.

• 2017: 53 dies en una vall remota d’Alaska, 
carregant 150 kg de menjar i material i sense 
comunicació. 

• 2020: primera ascensió mundial al Cerro 
Chileno Grande (Patagònia, Xile), paret de 
1.300 metres verticals, verge.

És una de les escaladores mundialment 
més prestigioses, ha obert diverses vies de 
gran dificultat. Demostra que en el món de 
l’escalada no hi ha diferència entre sexes. 
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1. Marc Andrés Sanz
Periodista 

Especialitzat exclusivament en futbol femení, té 
un podcast setmanal dedicat al Barça femení, 
Pioneras del balón, amb més de 75 programes. 
És l’autor de diversos reportatges i analista 
de les semifinals i finals de la Champions 
femenina. Compta amb més de 2.000 seguidors 
a Twitter.

2. Associació WISE 
(Women in Sport, Encouraging)

Pàgina web 

Focalitzada en l’esport femení, recull i publica 
reportatges, entrevistes i vídeos sobre les 
esportistes catalanes més destacades, així 
com sobre els esdeveniments mundials més 
importants.

3. Toni Delgado
Cronómetro de récords 

Blog dedicat al bàsquet femení

Redacta les notícies i els reportatges, fa les 
fotografies i ho publica tot al seu blog amb 
un tractament 360° del bàsquet femení. Ha 
rebut el Premi Fundació del Bàsquet Català de 
Periodisme Esportiu com a mitjà digital.

4. Futfem.cat 

Portal web

És un mitjà de comunicació de referència a 
Catalunya sobre el futbol femení (totes les      
categories: primera i segona divisió nacional i 
categories inferiors). Lluita per la igualtat i pel 
reconeixement de totes les esportistes, alhora 
que denuncia la invisibilitat de la dona en 
càrrecs directius o tècnics.

5. Hijas de Cynisca  

Documental de Beatriz Carretero

És un documental sobre la discriminació de 
la dona en l’esport estrenat el 2019 i amb un 
ampli recorregut per festivals. Esportistes 
d’elit, retirades i en actiu, troben en aquest 
documental un espai per expressar-se i 
denunciar les desigualtats viscudes al llarg de 
les seves carreres. Amb difusió encara durant el 
2020, ha rebut tres premis en diferents festivals.

6. Les dones i els dies 
Catalunya Ràdio

Programa de ràdio

Aquest programa de Catalunya Ràdio cada 
dissabte posa en relleu dones de diferents 
èpoques i àmbits, no només de l’esport. 
Presentat per Montse Virgili, el programa 
s’adreça a la ciutadania en general.

7. MediaSport Jove
Documental Som Marimachos 

MediaSport Jove és un projecte de l’Associació 
Esportiva Ciutat Vella de caràcter comunitari 
que té com a objectiu crear i difondre contingut 
mèdia focalitzat en l’expressió audiovisual 
de les desigualtats amb què topen les dones 
a l’esport. El documental Som Marimachos, 
participatiu i comunitari, vol visibilitzar la 
situació actual de l’esport des de la perspectiva 
de gènere, qüestionant els estereotips i els 
prejudicis de gènere.

8. Laia Pujolassos
“En femení”

Programa de televisió

“En femení” és una secció quinzenal de BTV 
esports que tracta les millors històries del 
món de l’esport femení. Té l’objectiu de donar 
a conèixer nous referents per als infants en 
l’àmbit esportiu femení i també de donar 
visibilitat a les esportistes històriques, que 
sovint han estat oblidades o menystingudes. 

9. Zona UFEC
Mitjà de comunicació de la UFEC 

Zona UFEC és un mitjà de comunicació que 
informa sobre les activitats de les federacions 
catalanes als mitjans de comunicació 
audiovisuals i a la premsa escrita de Catalunya. 
Durant la pandèmia van publicar vídeos lectius 
per fer esport des de casa. Tenen sis pàgines 
en diaris catalans esportius i fan difusió de 
l’esport adaptat, l’esport federat i l’esport 
femení.

MODALITAT 3
MITJÀ DE COMUNICACIÓ
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MODALITAT 4
CLUB ESPORTIU

1. Associació Esportiva
Carioca 

És un club de futbol exclusivament femení. 
El 2020 va crear la secció de futbol sala i 
l’equip sènior de futbol. Ha participat en 
diversos torneigs i desenvolupa diferents 
accions que tenen com a objectiu principal 
la creació de referents femenins per a les 
jugadores.

2. Associació Esportiva
Nou Barris 

Promouen des de fa 40 anys la gimnàstica 
rítmica en una zona amb una situació 
sòcio-econòmica complexa. Al llarg 
d’aquest temps s’han convertit en una 
entitat referent per a les nenes aconseguint 
resultats destacats i classificacions en les 
competicions esportives en gimnàstica. 
Destaca el volum d’esportistes: 390 entre 
3 i 86 anys. Durant el confinament van fer 
classes i exhibicions en línia, a més d’oferir 
acompanyament emocional a les seves 
gimnastes.

3. Associació Lleure i
Esport ComKedem 

Totes les activitats de l’entitat són de 
caràcter mixt. Han estat els tercers 
classificats de la lliga catalana d’hoquei en 
cadira de rodes elèctrica i han obtingut la 
5a posició a la lliga de bàsquet en cadira 
de rodes. Practiquen activitats d’esport 
adaptat i el 2020 es van estrenar en 
l’eslàlom.

4. Barceloní Stick HC  

És un club d’hoquei creat el 1987 amb 
equip femení en totes les categories, des 
de l’escola al sènior. El club té un comitè 
de gènere i, el 2020, l’equip femení va 
ascendir a la divisió d’honor. A través del 
projecte Hockey Dona promouen diverses 
iniciatives, com per exemple l’Hoquei 
Mares, una competició federada per a les 
mares de les jugadores.
 

5. Club Esportiu Beach
Tennis Barcelona 

És un club esportiu presidit per una dona,  
Alba Gamell i té un 75% de presència de 
dones a l’equip directiu. El 2020 van 
competir amb resultats destacats en 
campionats d’Espanya i en torneigs 
internacionals.

6. Club Patinatge Artístic
Canyelles 

Prepara, conjuntament amb altres entitats 
nacionals i estrangeres, l’organització 
d’una competició internacional. Ha 
obtingut primeres posicions al campionat 
de Barcelona en diferents categories i duu 
a terme una gran tasca social en un dels 
barris més desfavorits de la ciutat.

7. Club Esportiu Europa 
És un club de futbol que organitza un 
campus femení de tecnificació únic a 
Barcelona. L’any 2020, l’equip infantil 
A femení va ser campió de lliga i va 
aconseguir l’ascens a primera divisió, amb 
tantes victòries com partits jugats i 88 gols 
a favor i 4 en contra. Durant el confinament, 
el club va fer sessions ludicofísiques per 
videotrucada per treballar la cohesió de 
grup.

8. Club Esportiu Les
Panteres Grogues 

Es va fundar el 1994 com a primer club 
LGTBI+ de l’Estat. Organitza Donasport, 
un esdeveniment esportiu, lúdic i cultural 
que promou la pràctica esportiva entre les 
dones i visibilitza l’esport femení, i que ja 
ha arribat a les deu edicions.

9. Club Esportiu 
Barcelona Tsunamis 

És un dels dos únics clubs d’hoquei sobre 
patins en línia de Barcelona que té noies en 
tots els equips de categories de base i que 
manté equip sènior femení en la màxima 
categoria estatal. Alguns membres del seu 
club van participar als World Roller Games 
2019, com per exemple Mercè Vilaró, 
campiona del món amb la selecció júnior 
femenina.

10. Club Esportiu 
Touch Rugby  

Participa a la lliga catalana de touch, 
organitzada per l’Associació Catalana de 
Touch (ACT). Aquesta lliga és de categoria 
mixta i el Touch Barcelona n’ha guanyat les 
tres edicions. A més, tot i que la normativa 
permet al camp una ràtio de dues dones i 
quatre homes, el club hi imposa la paritat 
(tres i tres). 

11. Gòtics Rugby Club  
L’escola està intentant crear equips 
íntegrament femenins de rugbi i el club 
disposa d’ajudes per a la formació que 
s’ofereixen a les jugadores que vulguin 
formar-se com a entrenadores. També dona 
importància a la participació femenina en 
totes les tasques del club, que és 100% 
amateur en tots els nivells.

12. Grup Mou-te 
Les Corts   

L’entitat fa més de 25 anys que promou la 
salut a través del moviment, oferint classes 
i tallers de taitxí, gimnàstica, natació, ball 
en línia i altres disciplines. Es tracta d’un 
col·lectiu de 260 dones que també forma 
part del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya (CNDC).
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