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X TAULA RODONA DONA I ESPORT 
#esportfemenilleida 

Bases del 3r Premi Dona i Esport 2.0 
#BalafiaXdonaiesport 

 

1. Motivació del Premi 
A la 7a taula rodona #Balafia7donaiesport celebrada al centre Cívic de Balàfia, Lleida, el 
29 de gener de 2016, es va presentar un informe sobre la presència de l’esport femení a 
les xarxes socials i com aquestes tenen influència en el comportament de la nostra 
societat. El hastag d’aquesta jornada va tenir més de 340.000 impressions a Twitter. A la 
8a edició el 27 de gener de 2017,  l’impacte a les xarxes va continuar creixent, i es va 
arribar a les 480.000 impressions, el que representa un creixement del 40%. El 2018 vam 
superar les 630.000 d’impressions. A més a més, vam comptar amb patrocinis que van 
donar premis a la persona Millor “influencer” i a les esportistes que es feien fotografies al 
Fotocool i les van compartir a Instagram. 
Un cop valorada l’ edició de #Balafia9donaiesport i l’acceptació per part d’entitats i 
patrocinis, l’organització ha decidit donar continuïtat a aquests premis Dona i Esport2.0  
En aquesta edició 2019, DONA, ESPORTISTA INCLUSIVA. Treballem per la inclusió en 
l'esport de nenes, joves, dones amb diversitat funcional, les esportistes amb discapacitat 
estan incloses. Creiem que aquesta inclusió ens fa créixer com a societat i com a persones, 
anant més enllà del que és purament l'esport. El concurs les visibilitza a través de 
l’aparent banalitat de les xarxes socials  veritable àgora del SXXI. Aprofitem per recordar-
vos el hastag #BalafiaXdonaiesport .  
Impulsem l’esport femení  perquè en puguem gaudir amb  més igualtat,  llibertat  i equitat 
en la nostra societat, els nostres objectius són: 
 

- Promoure la pràctica de l’activitat física i l'esport entre el col·lectiu femení de  
Lleida i les seves comarques.  
- Incrementar la presència a les xarxes socials de les esportistes lleidatanes.  
- Promoure l'esport de competició entre les dones.  
- Promoure la pràctica de l’esport amb dones amb altres capacitats.  
- Premiar als mitjans de comunicació que és destaquen per fer promoció de l’esport 
femení 
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2. Participants. 
- Podran optar a aquest premi totes les esportistes de les comarques de Lleida que 
practiquin activitat física de manera regular i estiguin actives a les xarxes socials, 
Twitter, Instagram, facebook, you-tube, blogs, etc. compartint continguts sobre 
esport i activitat física.  
- S’ha de practicar un esport,  però no cal estar federada.  
- No hi ha cap limitació d'edat. Les menors d'edat que vulguin participar, hauran de 
tenir el consentiment dels respectius  pare/mare/tutor. 
- No s’acceptaran participants esportistes que tinguin empreses de comunicació 
contractades.  
- Es recomanable que les participants, com a mínim tinguin un compte actiu de 
Twitter, per poder calcular el índexs d'influència a la xarxa (Kred). 
- Al apartat 8 d’aquestes bases hi ha quines son les categories d’aquests premis, 
tant a títol individual,  com de clubs. 
- Les participants que tinguin comptes privats a les xarxes socials, hauran 
d’acceptar com a mínim als membres del jurat que desitgin veure el seu perfil.  
- La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases, així 
com l'acceptació expressa a les decisions interpretatives del jurat. 

3. Com participar. 
La manera de participar en aquest concurs és per inscripció al formulari i essent activa i 
innovadora en l’ús de les xarxes socials en l'activitat física i en l'esport, per tal d’ 
aconseguir els objectius definits al punt 1.  
El jurat inclou dins dels objectius definits al punt, ajudar a la promoció d’aquesta jornada.  
 

4. Propietat intel·lectual i drets d'imatge.  
Les esportistes mantindran la propietat intel·lectual i drets d'imatge del material que 
publiquin a les xarxes socials. L’organització només realitzarà un seguiment de la seva 
activitat a la xarxa.  
 

5.  Calendari del Premi.  
- El 9 de novembre es farà la presentació del concurs als mitjans de comunicació 

- Entre el 10 de novembre de 2018 i el 10 de gener de 2019, les esportistes que 
vulguin participar en aquests premis hauran d’omplir el formulari telemàtic, que es 
difondrà via whatsapp i altres xarxes socials de Dona Balàfia i és podrà trobar al 
Blog i al Facebook.  

- Durant aquest temps es farà un seguiment de les participants a les seves xarxes 
socials.  

- Es valorarà que les participants que comparteixin a les seves xarxes socials la Taula 
Rodona i el hastag #BalafiaXdonaiesport i que animin a participar al concurs.  
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- A proposta del jurat, Dona Balàfia i AVV de Balàfia farà arribar una  invitació per 
participar a aquelles esportistes, tècniques i d’altres persones vinculades al món 
de l’esport de Lleida amb rellevància a les xarxes socials.  

- A mitjans de gener de 2019 es farà públic el nom de les 3 finalistes per cadascuna 
de les categories.  

- 25 de gener de 2019, a la Llotja de Lleida, a la Sala d’ Actes Leandre Cristòfol,  es 
farà el lliurament dels premis del concurs #BalafiaXdonaiesport  dins de la 10a 
taula rodona Dona i Esport #esportfemenilleida  

 

6. Composició del jurat. 
- Jos Farreny Presidenta de Dona Balàfia, i presidenta d’aquest jurat.  
- Conxita Duran. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Inefc - 

Lleida. Moderadora Taula Rodona Dona i Esport 
- Anna Fillat. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Inefc - Lleida. 

i esportista en diferents disciplines esportives. 
- Maria José Noguera. Atleta. Artista 
- Jaume-Joan Rius Olcos. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport . 

Inefc - Lleida. Tècnic d’Esports.  
- Eva Ribalta Ferrer. Atleta. #esportfemenilleida 
- Toni Baró. President de l’AVV Balàfia.  
- Ignasi Servià. Secretari d’aquest jurat.  

 

7. El jurat, en la seva deliberació, valorarà:  
- Es tindran en compte les diferents xarxes socials (Twitter, Facebook, Instagram, 

You Tube, Periscope, etc..). Cada participant haurà de facilitar a l’organització, a 
quines xarxes està actiu.  

- S’analitzarà el nombre de publicacions i followers a les diferents xarxes socials, així 
com la millora durant el període de seguiment.  

- Per ajudar l’esport femení a les terres de Lleida en general, i de la taula rodona en 
particular, es valorarà que les esportistes comparteixin posts amb el Hastag 
#BalafiaXdonaiesport i #esportfemenilleida.  

- Índexs d’influència a la xarxa: Kred.  

- Tenir un blog personal on es parli d’esport.  

- Es valorarà la qualitat i l’originalitat de l’activitat a les diferents xarxes.  

- Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.  
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8. Lliurament de premis.  
Els premis seran premis en metàl·lic o en material esportiu. Al punt final hi ha el llistat 
d’empreses amigues i administracions de la passada edició. Durant les properes setmanes 
s’informa dels nous patrocinis per la edició d’aquest any. Les categories finals quedaran 
definides en funció dels i les patrocinadores.  
 
Les 3 finalistes de cada categoria s’anunciaran a Twitter amb #BalafiaXdonaiesport. El 
lliurament dels premis coincidirà amb la 10a Taula Rodona, que se celebrarà a la Llotja, 
Sala Leandre Cristòfol de Lleida,  el proper dia 25 de Gener de 2019. Inicialment les 
categories d’aquesta tercera edició dels premis Dona i Esport 2.0 seran les següents. 
L’organització es reserva el dret a incorporar noves categories en funció de les 
participants i dels patrocinis.  
 

1. Esportista d’elit. Esportistes que han participat en competicions 
internacionals o són professionals.  

2. Esportista.  
3. Esportista Jove Promesa. 
4. Al voltant de l’esportista. Directives, entrenadores, preparadores físiques, 

etc...  
5. Club Esport Femení. Club amb equips que competeixen en competicions 

femenines.  
6. Mitjans de Comunicació: premsa , ràdio, TV...  
7. Esportistes amb altres capacitats.  
8. #BalafiaXdonaiesport a Instagram. Premi a la persona que tingui una 

fotografia practicant esport i el Hastag #BalafiaXdonaiesport amb més likes. 
Tancament a 10/01/2019 

9. #BalafiaXdonaiesport a twitter. Concurs que s’explicarà durant la taula 
rodona.  

10. Reconeixement als patrocinis a l’Esport Femení.  
 
La Organització agrairà que les guanyadores i les finalistes comparteixen a les 
seves xarxes socials els premis lliurats per les i els patrocinadors.  

9. Protecció de dades. 
Dona Balàfia Associació respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el 
Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei. 
Les persones participants en el concurs, pel fet de participar, donen consentiment per tal 
que les seves dades siguin incorporades al fitxer de de Dona Balàfia. Les dades podran ser 
utilitzades per gestionar el concurs, i a més, per proporcionar informació d’activitats 
relacionades amb el barri de Balàfia i la promoció de l’esport.  
Les participants tenen la possibilitat d’accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se a la 
informació facilitada adreçant-se a dba@balafia.org  
 

mailto:dba@balafia.org
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10. Suport Institucional, clubs i empreses amigues.  
 
Suport Instucional, Empresses amigues i Clubs esportius Col·laboradors de la 9ª edició. 
Les novetats d’empresses i clubs per aquesta edició, es compartirà a les xarxes socials.  
 

 
 
 

Lleida, 03 de desembre de 2018 
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