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Anàlisi dels clubs espor�us catalans
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Tipus de clubs espor�us a Catalunya
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Projecte UE ‘Gender equality in Sport 2014-2020’

Recomanacions a les organitzacions de 

l’esport

1. Presència d’un mínim del 40% de dones i 

homes en... 
� Juntes direc�ves de clubs i federacions
� Consells d’Administració d’empreses
� Administració pública

2. Les organitzacions haurien de tenir una 

normativa interna d’equitat de gènere i un pla 

d’acció 
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Projecte UE ‘Gender equality in Sport 2014-2020’

Recomanacions a clubs i federacions

� Procediments de transparència en polí�ques de 

gènere
� Potenciar el coneixement de programes per a la 

formació de dones direc�ves
� Millorar la sensibilització a totes les persones 

relacionades amb l’organització
� Facilitar la combinació amb responsabilitats 

familiars
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Projecte UE ‘Gender equality in Sport 2014-2020’

Recomanacions a càrrecs 

professionals

� Processos de selecció que incloguin criteris de 

diversitat i equitat
� Registres de dones gestores professionals
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Moltes gràcies


