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Kathrine Switzer,  1967

Igualtat d’oportunitats de pràctica



Billie Jean King, 1973

Igualtat d’oportunitats salaris



Alfonsina Estrada. Finals de la dècada de 1920.

Reconeixement social

“Mirar la realidad con perspectiva de 

género es 

aspirar a redefinir las reglas del juego 

(…)” 

(Donoso i Vázquez, 2013, p. 75)



Consell de Municipis i Regions d’Europa (2006)

Carta Europea per a la Igualtat de dones i homes en la vida local

Unión Europea (2003, resolució)

Declaración de Brighton (1994)

1996: Recomendación cuotas

en Comités y en Federaciones

10% de mujeres en 2001

20% de mujeres en 2005



Llei 17/2015 d'igualtat efec
va de 

dones i  homes (DOGC núm. 6919 de 

23/07/2015), 

Garan
r la igualtat efec
va de dones i homes per a prac3car ac3vitat 4sica i esport, tant de 

lleure com de compe3ció, a tots els nivells […].

Fomentar la incorporació, la par
cipació i la con
nuïtat de les dones en l’esport en totes les 

etapes de la vida […].

Incorporar indicadors de perspec3va de gènere en els diferents àmbits de l’esport a 

Catalunya […].

Elaborar protocols i mecanismes de prevenció i actuació davant de la violència masclista en 

la pràc3ca espor3va i en l’esport en general […].

Fomentar i protegir el model d’esport en edat escolar.

Fomentar el patrocini i la difusió en els mitjans de comunicació d’ac3vitats espor3ves en 

què la par3cipació de les dones sigui minoritària, i fixar els ajuts públics des3nats a les 

modalitats espor3ves prac3cades majoritàriament per dones.





69,2

Dones

74,4

Homes

(Ajuntament de Barcelona, 2017)

Nivell de pràctica esportiva població adulta

La pràc3ca espor3va



72,3%

Noies

80,6%

Nois
(Viñas, 2018)

La pràc3ca espor3va



Influència familiar en la pràctica esportiva escolar (%)

Pare i/o mare fa esport Pare i/o mare no fa esport

Nois/es que no fan esport Nois/es que fan esport

Font: I3k 2014. Estudi  dels hàbits espor3us de la població  en edat escolar a la ciutat de Barcelona



50

32,7

51,4

39,4

50

67,3

48,6

60,6

Prac3ca No prac3ca

Font: Idescat i IERMB. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2006.



Observatori Català de l'Esport, 2019; a 
partir de Consell Català de l'Esport i Consejo 
Superior de Deportes, 2016 

Llicències federatives a Catalunya

La pràc3ca espor3va



(CSD, 2015)
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Per salut



EL COS





El cos – Què dirà la gent?



Governança Direcció servei d’esports

72,34% 27,66%

Regidoria d’esports

75,80% 24,20%

La ges3ó espor3va



Composició juntes directives de les Fed. Catalanes

Observatori Català de l’Esport (2017)

La ges3ó espor3va



Composició juntas directives dels Clubs Catalans (2015) 

Observatori Català de l’Esport (2018)

La ges3ó espor3va



“Sostre de vidre”

“Laberint de lideratge”

La ges3ó espor3va



La problemàtica



¿Triángulo de las 

Bermudas?

S’ha fet molt, però encara queda molt per fer

La problemàtica

Institucions públiques

UniversitatSocietat

Agents de l’esport

pràctica ?

Què passa quan es promouen 
mesures de promoció i canvi?

 Triangle de les 

Bermudes?

Com s’implementen les 
polítiques d’igualtat 
efectiva en l’esport? 



UniversitatSocietat

Agents de l’esport

 Triangle de les 

Bermudes?

Model ecològic

La problemàtica

Institucions públiques

pràctica ?

Què passa quan es promouen 
mesures de promoció i canvi?

Com s’implementen les 
polítiques d’igualtat 
efectiva en l’esport? 



Model ecològic

(Burton & Lavoi, 2016; Puig, 2007)

La problemàtica



Administracions

En
tats

Professionals

Mitjans de comunicació

Família

IDEOLOGIA

Amistats

Canvi





“ En cuanto a la participación femenina en los 

juegos, soy contrario a ella. Es contra mi voluntad 

que han sido admitidas en un número de pruebas 

cada vez mayor ”

(Pierre de COUBERTIN) 

Marc socio-cultural: la ideologia

Ante
s



Kathrine Switzer, 

Marató Bostón 

1967

Marató de 

Barcelona, 

2019

3.874 (19,3%)

Mitja de Granollers

25%

10km i 5km

55%



Billie Jean King, 1973

Garbiñe Muguruza, 2019



“Las mujeres solo tienen una función en el deporte, 

coronar al vencedor con las guirnaldas del triunfo”

(Pierre de COUBERTIN) 

Marc socio-cultural: la ideologia

Ante
s

Premi?
Decoració? 



Marc socio-cultural: la ideologia





Administracions

En
tats

Professionals

Mitjans de comunicació

Família

IDEOLOGIA

Amistats

Canvi



¿Cómo 

comunicamos?



Bianca Valen3 (2018) en la 

llegendaria ona de Mavericks

Els premis econòmics

Rubén Vitoria i Mikaela Geene, 

podium de Las Américas Pro 

Tenerife (2019)



Pressupostos 
Com distribuïm els 

recursos?

Canals de comunicació



Administracions

En
tats

Professionals

Mitjans de comunicació

Família

IDEOLOGIA

Amistats

Canvi



Transversalitat

+

Especifitat

Marc organitzatiu-estructura





Crear espais i ac3vitats 

d’empodarament 

Sense caure amb 

estereo3ps?

Marc organitzatiu-estructural: administracions



Visibilitzar les DONES a 

l’ESPORT com a protagonistes 

¿?

Marc organitzatiu-estructural: administracions



Premis Esportius



Premis Esportius



Administracions

En
tats

Professionals

Mitjans de comunicació

Família

IDEOLOGIA

Amistats

Canvi

Per FER REALITAT les polítiques de gènere

és necesari treballar 

les CREENCES/RESISTÈNCIES de les persones



Reconeixement social
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