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“There is no tool for development more effective than the empowerment of women”
Kofi Annan, Secretary-General of the United Nations 1
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PRÒLEG

És un honor, com a alcaldessa de Rubí, poder presentar-vos el treball de recerca guanyador del Premi
Miquel Segura, 20a edició. Aquest reconeixement s’atorga a les millors investigacions realitzades per
l’alumnat de batxillerat de la ciutat i demostra, any rere any, les inquietuds del jovent de Rubí i la qualitat
de les seves anàlisis.
Un exemple de tot l’esmentat anteriorment és el treball que llegireu a continuació, corresponent al
guanyador d’aquesta 20a edició. La seva temàtica reflecteix la lluita contínua per reivindicar el paper de
les dones en els àmbits que la societat invisibilitza com, per exemple, l’esport. Només podrem fer camí
si les generacions futures continuen trencant barreres i aquest treball n’és una aposta clara.
En nom de la ciutat que represento, vull agrair la temàtica d’aquest treball de recerca i aprofito per
refermar la lluita de la ciutat contra la desigualtat de gènere en tots els àmbits, també en l’esportiu.
Finalment, vull felicitar la resta de joves que van participar en aquest premi i que posen de manifest
que l’educació de la nostra ciutat combina coneixement, treball pràctic i ànim de crítica. A més, i com
no pot ser d’una altra manera, vull expressar el meu agraïment als tutors i tutores que, dia a dia, guien
l’alumnat en la seva formació tant acadèmica com personal.
Us animo a endinsar-vos en la lectura d’aquest llibre.
Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí
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L’esport té un marcat biaix de gènere ja des de la infància: als patis dels centres educatius podem veure
sovint com els nens juguen a futbol, ocupant els espais per a la pràctica de l’esport, mentre que les
noies es veuen relegades, de manera gairebé obligatòria, a fer d’espectadores.
Aquest tret es dona fins i tot amb el tipus d’esport: el futbol, gairebé com un ritus iniciàtic de masculinitat i d’acceptació en el grup; vergonyosos comentaris masclistes i sexistes que només apareixen en
esports “femenins” com el voleibol, a compte del vestits de les esportistes...
Per tant, cal observar aquests rols de gènere per començar a trencar-los: les escoles i instituts, juntament amb les famílies, tenen -entre altres missions- l’obligació d’educar en la igualtat de gènere, i un
bon punt de sortida és la promoció de l’esport igualitari.
Aquest treball de recerca és valuós per múltiples motius: per l’esforç dedicat, per la temàtica tractada,
per la seva actualitat, per la seva rigorositat.
El més important, però, és que ens dona esperança per eradicar aquesta xacra social: que una jove,
una estudiant, seleccioni aquest tema i li dediqui moltes hores en el moment més complicat de la seva
vida acadèmica ens mostra la conscienciació d’aquesta generació davant d’una situació que no podem
i no volem tolerar.
Més enllà del debat sobre la igualtat en l’esport d’elit, on és palesa la preeminència dels valors absoluts
mercantilistes, aquest treball ens mostra que l’esport és un dret, i que se n’ha de gaudir en una situació d’igualtat de gènere, eliminant estereotips: el gènere, o fins i tot l’orientació sexual -en tota la seva
amplitud-, no pot condicionar la carrera esportiva professional de ningú.
Cal que totes i tots disputem el partit amb les mateixes regles. Que al terreny de joc hi participi tothom
que vulgui. Que els límits en l’esport només els imposi el nostre esforç.
Victor Garcia
Regidor delegat d’Ocupabilitat, Educació i Escoles Artístiques
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En aquest treball que esteu a punt de llegir, l’Alba García s’endinsa en un dels temes més preocupants
de la nostra societat actual: la desigualtat de gènere, una injustícia social present en tots els àmbits
de la vida (estudis, feina, política, família...) i de la qual, malauradament, tampoc no escapa l’esport. I
és precisament dins aquest món, l’esportiu, on l’Alba ha focalitzat la seva investigació, fins aconseguir
elaborar un treball en què s’aborda aquesta problemàtica tant des del món professional (amb entrevistes a personalitats com Gemma Mengual i Pau Ribes, entre d’altres) com des de l’amateur. A més,
el treball inclou una anàlisi comparativa de dades dels àmbits europeu, espanyol i català i finalment se
centra a analitzar el cas particular de la relació entre dona i esport a la nostra localitat, Rubí, no només
oferint una profunda i detallada visió de quina és la situació sinó també plantejant una proposta de
pla d’actuació municipal per impulsar i promoure la igualtat d’oportunitats i la presència de la dona en
l’àmbit esportiu.
Us recomano que llegiu aquest treball, fruit de l’esforç, dedicació i passió de l’Alba, per aconseguir ser
més conscients de les desigualtats que encara ens envolten i contra les quals hem de combatre. De
ben segur que gaudireu de la lectura.
Víctor Hernández Martín
Professor de Llengua i Literatura i tutor del treball de recerca

15

1 INTRODUCCIÓ

Avui en dia, la desigualtat de gènere està molt present en tots els àmbits. Un dels àmbits on es pot
presenciar més aquesta falta d’equitat és l’esportiu. Dins d’aquest sector, es troben moltes influències
del masclisme i el sexisme de la nostra societat, com per exemple el dèficit d’oportunitats, la falta de
divulgació dels esports protagonitzats per dones, la quasi inexistent presència de les dones en els càrrecs directius, la cosificació de la dona esportista, etc.
La meva hipòtesi és la següent: hi ha una gran desigualtat de gènere tant en aspectes socials com
econòmics, en l’àmbit esportiu.
Com a objectiu, el treball pretén aprofundir en la problemàtica de la igualtat de gènere en el món esportiu, per tal de poder confirmar o refutar la hipòtesi a partir de l’anàlisi de la informació obtinguda; i,
en el cas que es confirmi la hipòtesi, proposar mesures per minimitzar la desigualtat de gènere en la
pràctica esportiva de l’adolescència a Rubí.
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2 MATERIAL I MÈTODE

Aquest treball es divideix en dues seccions ben diferenciades: una part teòrica i una part pràctica.
La secció teòrica consta de tres parts. La primera conté una revisió bibliogràfica, per conèixer i
comprendre el context actual. La segona recull les opinions de diferents grups d’interès a partir
d’entrevistes a esportistes d’elit com Gemma Mengual o Pau Ribes i especialistes en matèria de dona
i esport (INEFC), entre d’altres. La tercera consisteix en una anàlisi de dades dels àmbits europeu,
espanyol i català a partir de fonts oficials, per poder identificar bones pràctiques d’alguns països, com
ara els Estats Units o Irlanda.
L’apartat pràctic està format per dues seccions. La primera se centra en l’anàlisi específica de la
situació esportiva a Rubí, a partir de les enquestes que he dissenyat i distribuït. La segona és una
proposta de pla d’actuació a Rubí, per promoure l’espot entre les adolescents.
Per fer la recerca bibliogràfica he utilitzat diferents eines, com ara el Google Acadèmic, l’Eurostat (portal
de dades obertes de la UE), l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el Mendeley o l’Alehoop; i per a la planificació i seguiment del projecte, el Microsoft Project, per poder assegurar el compliment dels terminis.
RECURSOS INFORMÀTICS
ESPECÍFICS

OBJECTIU

MS PROJECT

Planificació i seguiment de totes les fases del TDR
Diagrama GANTT

MENDELEY

Cercador i referenciador bibliogràfic

INE METADAT

Organitzar dades disposades INE per poder obtenir
la informació necessària

EUROSTAT METADATA

Organitzar dades disposades EU per poder obtenir
la informació necessària

ALEHOOP

ALEHOOP Recursos per elaborar treballs de recerca
https://fbd.ub.edu/alehoop/presentacio.php

GOOGLE ACADÈMIC

Cercador publicacions

Taula 1. Recursos informàtics utilitzats. Font pròpia.
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3 EL ROL DE LA DONA
EN L’ESPORT AL LLARG
DE LA HISTÒRIA

L’exclusió de les dones en l’esport va de la mà de la discriminació que ha patit el sexe femení al llarg de
la història. De fet, és una conseqüència directa de la divisió sexual del treball i els rols específics que la
societat ha assignat als homes i a les dones.2 Per tant, la participació i la presència pública de la dona
en l’esport avancen de manera paral·lela al feminisme.
La incorporació de la dona a l’esport ha sorgit paral·lelament en els àmbits cultural, laboral, econòmic i
polític. En incorporar-s’hi, s’ha trobat un cúmul de dificultats per fer esport, com la inclusió en activitats
fisicoesportives considerades masculines, un nivell d’exigència més alt en la seva competència per tal
d’assolir el mateix nivell de reconeixement que els homes, o l’assimilació de conductes identificades
com a rols socials masculins per arribar a aconseguir l’èxit.
La participació de la dona en l’esport, a més de ser minoritària, està influenciada pels estereotips de
gènere socials. La base d’aquests estereotips són les diferències biològiques i la capacitat reproductiva
de la dona. L’estereotip masculí s’associa amb la productivitat, la resistència, la força i l’aspecte atlètic,
tot el contrari que el femení, que és conceptualitzat per l’estètica, amb el fi d’atraure l’home i assegurar
la reproducció. Les característiques que identifiquen l’estètica corporal femenina són la fragilitat, la
flexibilitat i l’elegància, entre d’altres.
Aquesta relació entre l’activitat física, la masculinitat i la feminitat és antiga. Als pobles primitius, els
jocs i les activitats físiques s’utilitzaven per mostrar la posició i els valors dels homes i de les dones
enfront de la productivitat i la reproductivitat. Els homes s’exhibien mostrant la seva força i les seves
habilitats de caça i de defensa del territori; i les dones mostraven les millors vestimentes per destacar
la seva bellesa i atraure els homes que elles consideraven més forts, sans i preparats.
Encara que el rol de la dona esportista ha estat molt marcat, durant l’antiguitat hi va haver
excepcions. Per exemple, hi havia dones que
participaven en esports violents com el salt del
bou, o les dones espartanes eren educades per
lluitar. A l’antic Egipte, eren conegudes les dones que ballaven i s’han trobat referències d’uns
Jocs Olímpics exclusivament femenins, celebrats per tal de retre honors a la deessa Hera.
A l’època romana es va donar a conèixer l’esport
femení gràcies a la imposició de la gimnàstica a
l’educació dels estudiants. Al segle II dC, en uns
jocs panhel·lènics hi va haver competicions destinades només a les dones, i fins i tot elles mateixes van organitzar els seus propis jocs locals.3
A l’edat mitjana, les dones nobles practicaven

Figura 1. Tres dones practicant les disciplines de salt, disc
i cursa a la Grècia antiga. Font: “La mujer, el deporte y los
Juegos Olímpicos. La mujer en el deporte en general”,
El Blog del Discóbolo, Museo Arqueológico de Alicante.
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alguns esports, com ara la caça o el patinatge sobre gel, però gairebé sempre que anaven als tornejos
era per fer d’espectadores.
Entre el Renaixement i el Romanticisme (segles XVI-XIX), la noblesa va imposar el model de dona fràgil,
dependent i vinculada a la llar i a les zones privades. Va néixer el rol que avui en dia volem trencar.
Al segle XIX, les dones burgeses van començar a practicar esports com el tir amb arc, el criquet o el
patinatge sobre gel. A més a més, l’esport deixà de ser un simple oci i passà a formar part del món
competitiu.
Gràcies a l’expansió econòmica dels anys posteriors a la Primera Guerra Mundial, va aparèixer un nou
model de dona moderna que ja començava a practicar esports considerats masculins per la societat,
com l’esgrima, el ciclisme, el tennis, l’esquí, el bàsquet o la natació. Aquest model redefinia la feminitat,
tenint en compte la idea que l’esport convenia per a la salut de la dona i per a la preparació física de
cara a la maternitat.
Però després de la Guerra Civil Espanyola i durant el franquisme l’educació física de les noies es va
orientar a millorar les seves funcions com a mares i esposes, i l’exercici físic va estar condicionat per
les normes sexistes de l’època i va seguir determinant patrons estètics que definien el que era femení
o no. Era acceptat que les dones practiquessin voleibol, natació, tennis i esquí ; però no atletisme o
ciclisme. La gimnàstica rítmica i la dansa van ser molt potenciades, ja que volien fomentar l’expressió
artística de les dones.
La industrialització espanyola dels anys seixanta va comportar un canvi en la forma de viure, sobretot
amb la incorporació de les dones al mercat laboral. Però va ser amb la crisi de la dècada dels setanta
que es va generalitzar entre les dones la pràctica de l’esport, com una nova forma de socialitzar-se.
En els últims anys s’ha fet una gran avenç pel que fa a lleis i normatives d’equitat. Malgrat aquest fet,
l’escletxa entre la igualtat legal i la igualtat real continua present i una gran part de la població no és
conscient que les lleis i les regulacions no suprimeixen totes les barreres que impedeixen participar
amb llibertat i igualtat d’oportunitats. Aquest fet es diu “miratge d’igualtat” (vegeu el glossari).
Les barreres4 estan marcades per factors biològics, educatius, esportius i socioculturals. Dels factors
biològics, cal destacar-ne les diferències morfològiques, de ritme de creixement i maduració. També
la maternitat, el rendiment i la resposta del cos a l’exercici intens. Dels educatius, els més evidents
són els models de pràctica més propers als interessos masculins, les menors expectatives de família
i d’estudis en relació amb la pràctica esportiva de nenes i de joves i la menor implicació en la pràctica
esportiva. En relació amb el factor esportiu cal esmentar les diferències reglamentàries i les limitacions
administratives i esportives, així com el fet que els espais i els materials del model esportiu masculí
estan pensats per homes i per a homes.
Finalment, pel que fa al factor sociocultural, cal destacar l’assignació social masculina a la pràctica esportiva en alguns esports, els estereotips i les limitacions econòmiques i de temps. També cal remarcar
la dificultat per combinar la pràctica esportiva amb els rols familiars i socials, la ideologia, la religió i
l’absència d’un rol esportiu en la dona. Tot i així, els avenços científics, els canvis de lleis i el progrés
social estan ajudant a minimitzar o compensar aquestes influències, encara que aquesta evolució positiva s’està realitzant molt lentament.
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Incorporació de la dona als jocs olímpics
En els Jocs Olímpics inicials, les dones no hi podien participar. Només hi podien anar d’espectadores,
i en grades separades. A partir dels XXX Jocs es va prohibir l’entrada de dones casades, ja que els
homes corrien mig despullats. Hi ha imatges de sacerdotesses encenent el foc sagrat i coronant els
campions, que posen de manifest la relació de les dones amb l’esport i la Grècia clàssica. També hi
ha escrits on s’observa que les dones també participaven en els Jocs. Amb el pas del temps, però,
aquests van agafar un caràcter masculí.
Dels Jocs femenins que es feien en commemoració d’Hera, no ha quedat constància de les participants
ni de les guanyadores. Existeix una única referència que ens ha arribat gràcies a l’historiador grec Pausànias, sobre la participació de l’espartana Cyniska. Hi ha una inscripció en una pedra d’Olímpia on
posa: “Jo, Cyniska, descendent dels reis d’Esparta, col·loco aquesta pedra per recordar la carrera que
vaig guanyar amb els meus ràpids peus, sent l’única dona de tot Grècia que va guanyar”.
La incorporació de la dona als Jocs Olímpics es va produir a començaments del segle XX. La taula 2
conté les incorporacions de les dones en els diferents esports dels Jocs Olímpics. Com s’hi pot observar, els esports a què es van incorporar en primer lloc van ser el tennis i el golf (any 1900) i el més
recent, el rugbi (any 2016).5

Taula 2. Introducció de la dona en l’esport. Font: COI, 2016.
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4 CONTEXT ACTUAL

Problemàtica actual
Situació general
Les oportunitats de participació de la dona en activitats esportives són més grans que en el passat. No
obstant això, cal destacar que s’observen desigualtats en la pràctica esportiva, entre dones i homes.
Aquestes desigualtats afecten tant els joves com els adults. Avui en dia, una gran part de la població
segueix aplicant els estereotips de gènere a l’esport.
A més a més, la presència de dones esportistes abunda més en els esports tradicionalment acceptats
per a les dones, com la gimnàstica o la natació sincronitzada. En canvi, en els esports on hi ha una
major identificació amb l’estereotip social masculí, com la boxa o els esports de pilota, no hi trobem
gaire presència femenina.
Avui en dia, les desigualtats no són tan evidents com en temps anteriors, i de moltes d’aquestes
desigualtats gairebé ni se’n parla. Per aquest motiu, de moltes d’aquestes desigualtats es diu que
són “invisibles”. N’és un exemple el “sostre de vidre”6, anomenat així perquè és una barrera invisible
d’impediments que no permet a les dones assolir l’èxit laboral o tenir sous més alts. Aquesta barrera
invisible és encara més evident a l’esport.
Si observem el gràfic de la figura 2, podem veure que entre els esportistes d’elit hi ha molts més homes
que dones, a Catalunya. Si mirem el nombre de llicències federades existents l’any 2017 (figura 3),
veiem que la diferència entre un sexe i l’altre és abismal: els homes representen un 77,7% del total de
llicències a Espanya, mentre les dones només en representen un 22,3%.

Figura 3. Llicències federades per sexe,
2017. Font: Anuari d’Estadístiques
Esportives, MECD, 2018.

Figura 2. Esportistes d’alt nivell.
Font: Observatori Català de l’Esport, 2018.
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A la figura 4 es mostra el percentatge de federats de cada esport. Cal destacar que en els esports
habitualment reconeguts com a masculins, la participació de la dona és bastant inferior, i el mateix
succeeix a l’inrevés.

Figura 4. Esportistes federats a Catalunya, 2016. Gràfic propi fet a partir dels indicadors de l’Observatori de l’Esport.

Aquesta desigualtat s’evidencia tant en relació amb la presència als mitjans de comunicació com en
l’àmbit professional, i també pel que fa a les beques, per exemple.

Situació als mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació sexualitzen la dona esportista. Per exemple, si busques a Google “atletes
espanyoles”, els suggeriments immediats són “més guapes”, “femenines”, “ famoses”... Si introduïm,
en canvi, “atletes espanyols”, trobem paraules com “olímpics” o “millors”, entre d’altres.

Figura 5. Cerca a Google (“atletas españolas” i “atletas españoles”). Font pròpia. Cerca feta el 19-8-2018.
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Una altra qüestió és la poca divulgació que es fa a la premsa sobre els esports protagonitzats per les
dones: partits femenins de futbol, handbol, etc. També cal esmentar la manca d’inversió publicitària
que fan les empreses en els esports practicats per dones.

Situació en l’àmbit professional
La falta d’igualtat s’observa també en els quadres directius de federacions i clubs, on no hi ha gens representació femenina, o n’hi ha molt poca. Mentre no hi hagi dones dirigint l’esport no hi haurà igualtat
real, ja que el canvi comença des de dintre.
2009		2015		Variació		 Dones: 17.9 %
Càrrec

Homes Dones Homes Dones Homes Dones

Gerència

79

21

82.7

17.3

3.7

-3.7

Direcció tècnica

89

11

76.8

23.2

-12.2

12.2

Delegació equips

82

18

78

22

-4

4

Tècnics esportius

75

25

74.2

25.8

-0.8

0.8
Homes: 82.1 %

Figura 6. Composició de les juntes directives de les Federacions catalanes. Font: Observatori Català de l’Esport, 2016.

Figura 7: Composició del personal dels
clubs, 2009-2015. Font: Observatori
Català de l’Esport, 2016.

Durant els últims anys, la participació femenina en l’esport i les oportunitats de participar en competicions d’alt nivell han augmentat. Tot i així, les dones no han arribat a obtenir una major representació
en posicions de direcció i de decisió
de l’esport. És molt difícil trobar entrenadores, jutgesses o directores, i
més en alts nivells. Si no hi ha dones
que puguin dirigir, decidir o servir
de model dins l’esport, no hi ha una
igualtat d’oportunitats per a les dones.
En l’àmbit europeu, s’observa a la
taula 3 que el percentatge d’ocupació
laboral de les dones d’Espanya supera la mitjana europea, encara que a
altres països, com ara el Regne Unit,
el percentatge d’ocupació dels dos
sexes és pràcticament igual. Aquest
fet demostra que, a poc a poc, cada
vegada hi ha més presència de la dona
en aquest sector.

Taula 3. Taula pròpia realitzada a partir de les dades de la pàgina
“Employment in sport by sex”, Database - Eurostat Sport.
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En relació amb l’escletxa salarial dels esportistes, la desigualtat és clara. Per exemple, en l’estudi que
realitza la revista Forbes anualment, anomenat “Esportistes més ben pagats del món”, es pot observar
la manca de dones entre els 100 millors pagats. En la llista de l’any 2017, Serena Williams era a la posició 51, cobrant 27 milions de dòlars, i fou l’única dona d’aquesta llista. L’any 2018, Williams va desaparèixer de la llista, com a conseqüència d’haver fet un recés durant un temps a causa de l’embaràs.
Aquest fet no és un problema per als homes esportistes. 7, 8, 9

Situació pel que fa a les beques
Els esportistes espanyols poden rebre ajudes econòmiques d’institucions públiques o privades, com
federacions, clubs, comunitats autònomes i el Consell Superior d’Esports (CSD), entre d’altres. Entre
les més conegudes hi ha les del Programa ADO10, que atorga beques per a la preparació olímpica; el
CSD dona beques només a esportistes de la selecció espanyola. A la pràctica, aquestes opcions no
són gaire efectives, ja que estan enfocades als esportistes d’elit. En canvi, als Estats Units, l’esport
femení gaudeix de les mateixes condicions que el masculí pel que fa a les beques.
El sistema educatiu dels Estats Units assegura les mateixes oportunitats esportives a ambdós sexes, gràcies a l’anomenat Títol IX, una llei federal de l’any 197211 que obliga les universitats a donar les mateixes
condicions a l’esport masculí i el femení i que és la responsable de l’èxit de l’esport femení en aquest país.
Impedeix que hi hagi una discriminació per qüestions de gènere i obliga que el pressupost, les instal·lacions,
els mitjans i el nombre de beques siguin els mateixos als esports masculins que als femenins.
Tot i això, als Estats Units els esports encara estan molt influenciats pel sexisme, ja que el futbol americà només el juguen els homes. De tota manera, com que la llei obliga a oferir el mateix nombre de
beques a homes i a dones, si per al futbol americà ofereixen 80 places, les universitats hauran d’oferir
el mateix nombre a l’esport femení, de tal manera que tot plegat acaba influint de manera positiva en
les dones interessades en els altres esports. Als esports com l’atletisme, el tennis o la natació existeix
un gran nombre de beques, ja que són esports sense cap estereotip de gènere. No cal ser professional
per assolir una beca, perquè tenen en compte diferents perfils d’esportistes.12 Per aquest motiu, cada
cop hi ha més dones espanyoles que sol·liciten beques esportives als Estats Units, a fi de compaginar
els seus estudis universitaris i l’esport.

Polítiques europees i internacionals
Les organitzacions governamentals internacionals han establert diverses polítiques i recomanacions que han d’implantar
els diferents països a fi de minimitzar les desigualtats des de
diferents àmbits (igualtat, salut i esport, infants).

Igualtat
En primer lloc, podem mencionar el compromís de
l’ONU, que lidera l’Agenda
2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquesta agenda
estableix 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS),
aprovats pels dirigents mundials l’any 2015. L’objectiu 5 de
l’Agenda 2030 consisteix a assolir la igualtat de gènere i l’apoderament13 de les dones.
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Figura 8. Dimensions de l’estudi.
Font pròpia.

L’ONU indica que el respecte dels drets de les dones i les nenes per mitjà de tots aquests objectius és
l’únic camí per obtenir justícia, la inclusió, aconseguir economies que beneficiïn a totes les persones i
tinguin cura del nostre medi ambient i posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i nenes
d’arreu del món.14
L’objectiu 5 d’igualtat es divideix en diversos subobjectius, dels quals vull destacar els següents:
• Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en
tots els àmbits de l’adopció de decisions en la vida política, econòmica i pública
• Millorar l’ús de la tecnologia de la informació i les comunicacions per promoure l’apoderament
de la dona
• Aprovar i enfortir polítiques i lleis per promoure la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de
les dones en tots els àmbits
Per assolir la igualtat de gènere d’aquí al 2030, els governs dels diferents països han d’eliminar les lleis
discriminatòries i adoptar-ne d’altres que promoguin la igualtat.

Salut i esport
L’Organització Mundial de la Salut (OMS), a fi de reduir el nombre de
casos d’obesitat infantil i malalties cardiovasculars, entre altres de també rellevants, indica en l’informe “Recomanacions mundials sobre l’activitat física per a la salut” (2010) que cal que els infants d’entre 5 i 17
anys facin com a mínim una hora d’esport aeròbic diària.15
En relació amb aquesta recomanació, el portal Faros, de l’Hospital de Sant Joan de Déu, assenyala
en el seu últim informe que el 80% de les nenes no realitza l’activitat física mínima recomanada per
l’OMS16, 17 i que aquest fet preocupa bastant els pediatres.

Infants
En referència a la infància, l’organització UNICEF reconeix la funció essencial de l’esport i l’activitat física en la vida dels nens i nenes. Es basen en el dret a jugar i a tenir una vida saludable i una educació.
La pràctica regular d’esports i jocs des de la infància i durant la adolescència és essencial per al
desenvolupament físic, mental, psicològic i social de les persones. A més, és molt beneficiós per a
les nenes, ja que en participar-hi contribueixen a trencar els estereotips de gènere. La Convenció dels
drets de l’infant d’UNICEF destaca que tots els nens i nenes gaudeixen de la infància i assoleixen tot el
seu potencial a partir de la igualtat en la realització dels seus drets dins de les seves comunitats locals.
Totes les ciutats, pobles, comunitats o sistemes de govern local que es comprometen a fer complir el
dret dels nens, nenes i adolescents (escrit a la Convenció dels drets de l’infant d’UNICEF) s’anomenen
“ciutats amigues”. Una ciutat amiga que cal destacar és Rubí, ja que s’ha compromès a portar a terme
aquests objectius.18,19, 20

Altres compromisos europeus
La Declaració de Brighton va ser la primera conferència internacional sobre la dona i l’esport. Va tenir lloc a
Brighton (Regne Unit) al maig del 1994. Organitzada pel British Sports Council amb l’ajuda del Comitè Olímpic Internacional, aquesta conferència va tenir com a objectiu accelerar el procés de canvi, a fi que les do-
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nes puguin participar en l’esport, i incrementar aquesta participació en tots els nivells. Es va decidir establir
una estratègia internacional amb la finalitat que l’esport femení estigui present en tots els continents. Aquesta estratègia havia de tenir l’aprovació i el suport de totes les organitzacions relacionades amb l’esport.21

Legislació a Espanya i Catalunya
En l’àmbit estatal, el Consell Superior d’Esports (CSD) recull les normes més rellevants dirigides a evitar
la discriminació de la dona en la pràctica de l’esport:22

Ordre PRE/525/2005, de 7 de març, per la qual es dona publicitat a l’Acord de
Consell de Ministres pel qual s’adopten mesures per afavorir la igualtat entre
dones i homes
• S’acorda crear, dins del CSD, una unitat amb caràcter permanent per desenvolupar el programa
“Dona i esport” (la Subdirecció General Dona i Esport).
• Igualment, a través del CSD se subvencionarà la Comissió Dona i Esport del Comitè Olímpic
Espanyol.
• S’acorda la signatura d’un conveni entre el CSD i l’Institut de la Dona per promoure l’esport
femení.
• S’encomana al CSD que en totes les campanyes o exposicions per al foment de l’esport s’apliqui el principi de paritat
• S’acorda que el CSD promogui estudis de recerca, anàlisi i estadístiques dirigits a fomentar la
igualtat de gènere en l’esport.

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
• Article 3. El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes
El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes suposa l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat,
l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil.
• Article 29. Esports
1. Tots els programes públics de desenvolupament de l’esport han d’incorporar la consideració efectiva del principi d’igualtat real i efectiva entre dones i homes en el seu disseny i
execució.
2. El Govern ha de promoure l’esport femení i afavorir l’efectiva obertura de les disciplines esportives a les dones, mitjançant el desenvolupament de programes específics en totes les
etapes de la vida i en tots els nivells, inclosos els de responsabilitat i decisió.

Pla estratègic d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2008-2011
Aprovat pel Consell de Ministres el 14 de desembre del 2007, inclou mesures per a l’objectiu d’igualtat
entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe.
• Objectiu 5. Potenciar la integració de la perspectiva de gènere en les activitats esportives
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5.1. Incorporar la perspectiva de gènere en l’activitat esportiva que es realitza als centres escolars, promovent una relació sana i equilibrada en relació amb l’autoimatge i la percepció
corporal.
5.2. Promoure la investigació sobre la situació de les dones en l’exercici físic i l’esport.
5.3. Realitzar campanyes pel foment de l’exercici físic i la pràctica esportiva en les dones i
nenes, promovent la formació de les dones com gestores, entrenadores, àrbitres, investigadores i periodistes esportistes.

Carta europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local
Aquesta carta convida les entitats locals (ajuntaments, diputacions...) a exercir les seves competències
a favor d’una major igualtat entre totes les persones. Fou elaborada i promoguda pel Consell de Municipis i Regions d’Europa.
• Article 20. Cultura, esport i temps lliure
1. El signatari reconeix el dret de dones i homes a prendre part de la vida cultural i a gaudir de
la vida artística.
2. El signatari reconeix a més el paper que ocupa l’esport en l’enriquiment de la vida de la
comunitat i la garantia del dret a la salut, tal com s’ha definit en l’article 14. Reconeix que les
dones i els homes tenen dret a un igual accés a les activitats i a les instal·lacions culturals,
esportives i de temps lliure.
3. Reconeix que les dones i els homes tenen experiències i interessos diferents en matèria de
cultura, d’esport i de temps lliure i que aquests poden resultar d’actituds estereotipades i
d’accions sexuades. Es compromet en conseqüència a implementar o promoure, quan sigui
convenient, mesures que permetin:
--Assegurar a dones, homes, nois i noies el benefici d’un igual accés a les instal·lacions
i activitats esportives, culturals i de temps lliure.
--Animar dones, homes, nois i noies a participar en igualtat en esports i en activitats
culturals, inclosos aquells que tradicionalment han estat considerats principalment
com a “femenins” o “masculins”.
--Animar associacions artístiques, culturals i esportives a promoure activitats culturals i
esportives que critiquin una visió estereotipada de les dones i dels homes.

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
(CEDAW)
Aquesta convenció inclou les previsions següents a fi d’evitar la discriminació de la dona a l’esport:
• Article 10
Els estats han d’adoptar totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la
dona, a fi d’assegurar-li la igualtat de drets amb l’home en l’esfera de l’educació i en particular
per assegurar, en condicions d’igualtat entre homes i dones: [...]
g) Les mateixes oportunitats per participar activament en l’esport i l’educació física
• Article 13
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Els estats han d’adoptar totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la
dona en altres esferes de la vida econòmica i social a fi d’assegurar, en condicions d’igualtat
entre homes i dones, els mateixos drets, en particular: [...]
c) El dret a participar en activitats de lleure, esports i en tots els aspectes de la vida cultural

Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport
• Article 3
La Generalitat, a fi de garantir l’accés en igualtat de condicions i oportunitats al coneixement i
a la pràctica de l’esport, desenvolupa la política esportiva tenint presents els principis rectors
següents: [...]
f) Promoure les condicions que afavoreixin la igualtat de la dona en l’esport i la seva incorporació a la pràctica esportiva a tots els nivells.

Consulta pública sobre la futura llei de l’esport
La normativa existent no és suficient per assegurar la igualtat entre els dos sexes en l’esport. Per
aquest motiu, el CSD vol modificar la Llei de l’esport amb l’objectiu que la nova normativa impulsi el
foment de l’activitat física i l’esport com a element de salut i promoció de l’esport femení.
Per aquesta raó, el CSD va decidir obrir una consulta pública, amb l’objectiu que les diferents institucions i la ciutadania hi facin les seves contribucions. La consulta pública va restar oberta del 16 de març
al 8 d’abril del 2018.23
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5 OPINIÓ DELS GRUPS
D’INTERÈS

L’opinió de les persones relacionades amb l’esport és molt important. Per aquest motiu he contactat
amb una experta en el tema i he realitzat entrevistes a gent implicada i relacionada amb l’esport, a fi
de conèixer les seves opinions. A continuació es mostra un quadre resum de les entrevistes fetes (als
annexos hi ha la transcripció d’aquestes entrevistes i les converses que vaig mantenir per correu electrònic amb altres persones).
ENTREVISTES – CONTACTES A COMENTAR

GRUP D’INTERÈS

ACCIÓ

Gemma Mengual
Nedadora natació sincronitzada Olímpica
Premi Nacional de l’esport com a millor esportista de l’any 2005

Esportista elit

Entrevista presencial
(Annex)

Director tècnic Federació
Nani Guiu
Director tècnic de waterpolo de la Federació Catalana de Natació esportiva
i seleccionador català tant en categoria masculina com femenina.

Entrevista presencial
(Annex)

Ismael Aguilera
Cap tècnic d’esports de l’Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí

Entrevista presencial
(Annex)

Paula Boneu
Estudiant de Rubi de 15 anys

Esportista junior futbol

Entrevista presencial
(Annex)

Experta investigadora esport Consulta e-mail
Dra. Susanna Soler Prat
(Annex)
Professora de Teoria i Història de l’EF i l’Esport de l’INEFC
Barcelona. Coordinadora del Grup d’Investigació Social i
Educativa de l’Activitat Física i l’Esport
Taula 4. Grups d’interès. Font pròpia.

Gemma Mengual
Nascuda a Barcelona l’any 1977, és una nedadora de sincronitzada de fama mundial, guanyadora de
dues medalles olímpiques de plata i d’un Premi Nacional de l’Esport (millor esportista espanyola de
l’any 2005). És un clar exemple del resultat de l’esforç i la plena dedicació a allò que hom es proposi.
A l’entrevista realitzada al juliol em va comentar que, segons el que ella ha viscut i observa, les dones
es troben un pas enrere en l’àmbit esportiu. Això és degut al fet que ni cobren el mateix, ni són premiades igual, ni tenen la mateixa divulgació (ja que només es difon allò que ven). També explica que la
difusió que es realitza és gràcies als seus resultats, producte d’un gran esforç i dedicació. Aquest fet,
el considera injust, ja que per tenir una rellevància similar a la dels homes esportistes les dones han
d’obtenir millors resultats.
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Aquesta falta de repercussió en els mitjans té influència en la societat, ja que manquen referents de dones que encoratgin les nenes a fer esport, sigui quin sigui. A més, tristament, en l’àmbit de la publicitat
les marques s’interessen en una esportista amb bons resultats tan sols si és atractiva físicament, cosa
que no passa amb els homes esportistes.
Mengual proposa que es realitzin canvis des de la base, és a dir, des de les juntes directives o a nivell
mediàtic, per exemple. Alhora proposa fer equips mixtos: tot i que hi ha diferències de qualitats físiques
entre homes i dones, les diferents facultats que cada persona aporta es poden complementar.

Nani Guiu
Nascut a Barcelona, va ser entrenador de waterpolo a Sabadell, tant d’equips masculins com femenins,
i actualment és director tècnic de la Federació Catalana de Natació i seleccionador català i espanyol.
A l’entrevista realitzada al setembre va afirmar que, segons la seva experiència com a entrenador
d’equips de diferent sexe, sí que hi ha diferències entre tots dos. Va comentar que els nois no raonaven
tant el que se’ls deia que fessin, eren més “professionals”, malgrat que les dones ja són també molt
professionals. Pel que fa a l’aspecte tècnic, també es troben diferències, a causa de la constitució del
cos i els factors biològics que afecten els dos sexes, ja que són diferents.
No obstant això, les noies han obtingut resultats espectaculars. Per aquest motiu, creu que es mereixen
la mateixa repercussió als mitjans, tal i com va afirmar a l’entrevista: “Crec que el que han fet les jugadores del Sabadell, és a dir, totes les copes guanyades d’Europa, les altes posicions en les olimpíades,
etc., es mereixen moltes més pàgines al diari que Messi o Ronaldo”. A més, va esmentar que tenen la
repercussió que tenen perquè estan arribant molt lluny i l’equip masculí no està guanyant res.
En relació amb l’abandonament esportiu, no creu que afecti diferent segons el sexe. Opina que el
principal obstacle que impedeix a la dona apoderar-se són els mitjans de comunicació. Pel que fa a les
beques, només coneix el Pla ADO, que va dirigit a esportistes d’elit, i recalca que només un 1% dels
diners va als esports minoritaris.

Ismael Aguilera
És el cap del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Rubí, i exentrenador d’equips femenins de bàsquet
al CEB Sant Jordi, de Rubí.
A l’entrevista va explicar que hi ha un pla d’igualtat a l’Ajuntament de Rubí, que s’està actualitzant, i
que inicialment el departament d’esports estava composat per cinc persones (tres nois i dues noies)
i actualment en són tres. Veu important que hi hagi presència femenina en l’àmbit directiu, ja que les
dues visions són importants i això permet millorar el funcionament del servei.
També va comentar que l’Ajuntament col·labora amb les entitats i clubs esportius a fi de promoure la
participació esportiva, i que se subvenciona els clubs segons l’activitat que generen. És a dir, no prioritzen un club per tenir un pla d’igualtat o per tenir equips femenins. D’altra banda, sí que fan algunes
activitats dirigides a la dona en dies específics, com ara el Dia de la Dona.
Cal destacar que creu que l’abandonament esportiu és més alt en les noies, i que comença a l’edat dels
12-14 anys. A mesura que l’edat avança, la pràctica és menor. “Malgrat que a Rubí hi ha molta pràctica
esportiva femenina, hi ha poca continuïtat”, afirma. Aquest fet també afecta la manca d’entrenadores.
Ell va poder mantenir un equip femení que entrenava gràcies a la “dinàmica positiva de grup”.
Per concloure l’entrevista, em va comentar que si tingués un pressupost il·limitat posaria més instal·la-
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cions i espais esportius, a fi d’assolir l’objectiu del seu departament: que cada ciutadà tingui incorporat
com a hàbit fer activitat fisicoesportiva com a mínim dos o tres dies a la setmana.

Paula Boneu
Nascuda el 2003, és una esportista amateur, jugadora de futbol del Sant Cugat i exjugadora del 25 de
Setembre. De petita ja li agradava aquest esport, ja que “va néixer amb una pilota als peus”. Però la
seva àvia no li deixava, ja que considerava que és un esport de nois. En conseqüència, va provar altres
esports, com el ballet, la natació sincronitzada o el waterpolo, però ella no s’hi sentia còmoda, ja que el
que volia realment era fer futbol, i finalment ho va aconseguir.
Boneu va afirmar a l’entrevista que les noies tenen més dificultats que els nois per fer l’esport que volen,
ja que la societat tendeix a assignar un sexe a cada esport. A més, considera que no s’haurien de fer
equips masculins i femenins, sinó fer-ne de mixtos, de manera que els equips siguin més complets i
tinguin més potencial.
També va dir que els equips femenins són considerats secundaris a l’hora dels entrenaments i els partits, ja que sempre posen els millors horaris als nois i elles tenen menys espai per entrenar.
En relació amb aspectes ja comentats amb els altres entrevistats, creu que els mitjans de comunicació
no difonen l’esport d’una manera equitativa. També està d’acord que les noies abandonen l’esport més
que els nois, ja que no es dona importància a si practiquen o no esport, perquè per a elles és considerat
una distracció.

Dra. Susanna Soler Prat
És professora de Teoria i Història de l’Activitat Física i l’Esport de l’INEFC Barcelona i coordinadora del
Grup d’Investigació Social i Educativa de l’Activitat Física i l’Esport. Vaig contactar amb ella via correu
electrònic i va comentar breument el més important.
En primer lloc, va dir que sovint es creu que avui en dia ja hi ha igualtat, perquè no hi ha lleis que prohibeixin la pràctica esportiva de les dones, però que realment hi ha una “ceguera”, tal com diu ella, dels
mecanismes invisibles que fan que la pràctica esportiva estigui molt marcada pels estereotips sexuals,
i que, a més, encara hi ha situacions de discriminació i desigualtat entre homes i dones en l’esport (això
s’anomena “miratge de la igualtat”): encara no es donen als homes i les dones les mateixes oportunitats, reconeixements i recursos econòmic, entre altres aspectes.
Va acabar concloent que l’esport d’elit sí que pot ser més equitatiu pel Pla ADO, però que el camí per
arribar a aquest és molt més difícil per a les dones, com també costa arribar a esdevenir entrenadora,
directiva o àrbitra.
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6 ANÀLISI DE DADES:
EUROPA, ESPANYA,
CATALUNYA
Per fer aquesta anàlisi s’han comparat les dades de les fonts següents:
• Eurobarometer 2017:24 dades europees de joves entre 15 i 24 anys
• Eurostat Open Data 2017:25 dades europees de joves entre 15 i 29 anys
• “Los hábitos deportivos de la población escolar en España 2011”:26 dades de joves entre 6 i
18 anys
• “Estudi català sobre hàbits esportius a Catalunya 2005”:27 dades de joves entre 6 i 16 anys
escolaritzats a Catalunya (de 1r de primària a 4t d’ESO)
• “Estudi de la joventut rubinenca”, Rubí Dades: indicadors econòmics, 2002
• “Teen Sport in America: Why Participation Matters”, Women’s Sport Foundation:28 dades d’estudiants de 8è a 12è grau (equivalent: de 2n d’ESO a 2n de batxillerat), gener del 2018
Les fonts anteriors no tenen les dades segmentades en les mateixes franges d’edat ni corresponen al
mateix any. No obstant això, són les dades més semblants trobades.

Qüestió 1. Pràctica esportiva
A la Unió Europea, hi ha 11 països on més de la meitat dels residents no fan mai activitats fisicoesportives. Bulgària, Grècia i Portugal són els països on més abunden els residents que no fan mai exercici
(un 68% en els tres). Aquests van seguits de Romania (63% de la població) i Itàlia (62%). Espanya se
situa aproximadament en el punt mitjà, amb un 48%. Als països nòrdics, la proporció de gent que no
practica mai esport és molt petita: a Finlàndia, només un 13%; a Suècia, un 15%; i a Dinamarca, un
20%. Aquest fenomen està lligat a la cultura i la situació econòmica: són països més rics i, per tant,
poden dedicar més recursos a l’àmbit esportiu.
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Figura 9. “How often do you exercise or play sport”. Font: “Special Eurobarometer 472: Sport and physical activity.
Datasets”.

Si comparem Estats Units, amb un 32% d’inactivitat esportiva, amb els països europeus, quedaria
situat després de Països Baixos (31%). El seu índex de no participació és bastant inferior a la resta, a
causa de la gran importància que donen a la pràctica esportiva i les ajudes que ofereixen.

Figura 10. Participació dels adolescents en la pràctica esportiva. Font: “Sport participation in USA”, Women’s
Sports Foundation.

La gràfica següent mostra la pràctica esportiva a Espanya segons l’edat, el sexe i els estudis.
A mesura que avança l’edat dels enquestats, el nombre de persones que practiquen esport disminueix,
com s’observa a la gràfica.
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Figura 11. Pràctica esportiva en l’últim any, a Espanya, segons el sexe, l’edat i el nivell d’estudis, 2015. Font: Anuari
d’Estadístiques Esportives, MECD, 2018.

Aquest gràfic representa el percentatge d’adolescents de 15 anys de cada país europeu que practiquen
com a mínim 1 hora d’esport o d’activitat física al dia (temps recomanat per l’OMS). Per poder interpretar la gràfica cal saber que, com més vermell, menor és el nombre de joves que fan esport, i com més
verd, més gran és aquest nombre.
S’observa una gran diferència, en general, entre la participació dels nois i la de les noies: en la gràfica
de les noies, el nombre de persones que practiquen esport és molt inferior al dels nois. Els països on
hi ha menys diferència de pràctica són Moldàvia (3%) i Bulgària (7%). Espanya té una diferència d’un
12%, segons les dades de l’OMS.
PRÀCTICA ESPORTIVA NOIS 15 ANYS

PRÀCTICA ESPORTIVA NOIES 15 ANYS

Figura 12. Gràfic tèrmic de comparació de la pràctica esportiva als 15 anys a Europa. Font pròpia, realitzada a
partir de les dades de l’European Health Information Gateway (ONU).
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Aquesta gràfica evidencia el descens
de la pràctica esportiva des de l’edat
dels 11 fins als 15 anys tant a Espanya
com a Irlanda, i la mitjana dels països
membres de l’OMS. La diferència de
participació entre els nois i les noies és
significativa.
En les dades següents s’observa que,
a Catalunya, en comparació amb la
resta d’Espanya, hi ha més nois i noies que facin activitats fisicoesportives,
tant organitzades (74% i 61%, respectivament) com no organitzades (84%
i 74%, respectivament), encara que a
Catalunya hi ha més sedentarisme i
menys gent activa.

Figura 13. Gràfic comparatiu: Espanya, Irlanda i membres OMS
sobre la pràctica esportiva a l’edat d’11, 13 i 15 anys. Font pròpia,
realitzada a partir de les dades de l’European Health Information
Gateway (ONU).

Figura 14. Participació en l’esport a Espanya i Catalunya. Font: “Los hábitos deportivos de la población escolar en
España”, 2011.

En l’àmbit escolar, es pot veure que a mesura que el curs és superior, la distància entre la pràctica esportiva dels nens i la de les nenes és cada vegada més gran. Quan s’arriba a 5è i 6è de primària, l’índex
de pràctica arriba al seu punt àlgid. Mentre que els nens que cursen 3r i 4t d’ESO continuen realitzant
activitats físiques, les noies pateixen una important davallada.
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Figura 15. Índex de pràctica d’activitat fisicoesportiva. Font: “Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya”, 2016.

A Rubí, segons l’informe “Estudi de la joventut rubinenca”29, el 52,2% dels adolescents practiquen
activitats esportives. Aquest informe no fa una diferenciació per sexes.

Figura 16. Realització d’activitats de lleure a Rubí. Font: “Estudi de la joventut rubinenca”, Rubí Dades, 2002.

Qüestió 2. Freqüència de la pràctica esportiva
Aquest gràfic mostra la freqüència de la pràctica esportiva a Europa en l’etapa de l’adolescència i
joventut. És observable que hi ha més noies que no fan esport que nois, i cada cop que la freqüència
d’activitat augmenta s’observa una diferència més clara entre els dos sexes. Quan es tracta d’1 cop a
4 per setmana, el percentatge dels nois és d’un 59% i el de les noies és d’un 47%.

Figura 17. Freqüència de la pràctica esportiva a Europa. Font pròpia, realitzada a partir de les dades de
l’Eurobarometer 2017.
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Aquest altre gràfic mostra la freqüència setmanal de la pràctica esportiva en minuts d’Espanya i Europa. A Europa, les dones que dediquen més temps a l’esport són més nombroses que a Espanya, i els
homes practiquen menys esport.

Figura 18. Temps de pràctica esportiva setmanal a Espanya i Europa. Font pròpia, realitzada a partir de les dades
de l’Eurostat.

Pel que fa a la gràfica següent, hi podem veure el nombre de sessions esportives que fan setmanalment
els adolescents espanyols.

Figura 19. Freqüència de pràctica esportiva a Espanya. Font: “Los hábitos deportivos de la población escolar en
España”, 2011.

A Catalunya, també s’observa que, com més sessions es fan, més gran és la diferència entre els dos
gèneres.

Figura 20. Freqüència d’activitat física a Catalunya. Font: “Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya”, 2016.
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Qüestió 3. Tipus de pràctica esportiva
Aquesta figura representa quines activitats són les més realitzades segons el gènere i comparant Catalunya amb el conjunt d’Espanya. No hi ha gaires diferències entre aquestes dues. Tanmateix, s’observa
clarament que en els esports categoritzats com a masculins la presència de les dones és menor o gairebé inexistent, com en el cas del futbol. A la inversa, aquest fet succeeix en el voleibol o esports més
artístics, com ara la dansa, la gimnàstica o el patinatge.

Figura 21. Comparació de les activitats fisicoesportives en l’adolescència a Espanya i Catalunya. Font pròpia,
realitzada a partir de les dades d’“Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya”, 2016.

Els gràfics següents mostren, per sexes, si els esports segueixen els estereotips masculins o femenins
o són esports neutres. A la dels homes, hi veiem que la pràctica està molt influenciada pels estereotips
marcats per la societat. En canvi, les dones espanyoles trenquen bastant aquest estereotip, minimitzant
la diferència de quantitat de pràctica segons el tipus d’esport i fent més activitats neutres o activitats
considerades de nois

Figura 22. Activitat física segons estereotip, sexe i edat a Espanya. Font: “Los hábitos deportivos de la población
escolar en España”, 2011.
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Qüestió 4. Motivacions de la pràctica
esportiva
Índex de pràctica esportiva del pare i/o la mare a
Catalunya
Un factor que pot ser una gran influència davant la
pràctica esportiva dels infants és si els pares realitzen,
o han realitzat, activitats fisicoesportives. Dels escolars que no fan pràctiques organitzades, en el 49,9%
dels casos els seus pares tampoc no en fan. En l’altre
cas, els dels infants que sí que fan esport, hi ha només
un 32% de pares que no en facin.
Les motivacions de la pràctica esportiva dels infants
de 6 a 16 anys a Catalunya es mostren al gràfic seFigura 23. Índex de pràctica esportiva del pare i/o
güent. Gràcies a aquesta representació de les dades,
la mare a Catalunya. Font: “Els hàbits esportius
podem observar que les raons més destacables són: dels escolars de Catalunya”, 2016.
perquè els agrada i per estar en forma. Aquestes dades no estan classificades per sexe, és a dir, no ens mostren quins motius inciten més als joves segons
el sexe de la persona. Per aquest motiu, les dades d’Espanya i d’Europa són de gran importància, ja
que ens proporcionen la informació desitjada.

Figura 24. Motivacions de la pràctica esportiva a Catalunya. Font: “Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya”,
2016.
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A Espanya, els fets que motiven més a fer esport són: per millorar la salut, per millorar l’aparença, per
relaxar-se, per divertir-se i per millorar les habilitats en l’esport d’interès. Les motivacions que més convencen les dones són: per millorar la salut, per millorar l’aparença i per millorar les habilitats. A Europa,
es repeteix la mateixa dinàmica.

Figura 25. Motivacions de la pràctica esportiva a Europa. Font pròpia, realitzada a partir de les dades de
l’Eurobarometer 2017.

Figura 26. Motivacions de la pràctica esportiva a Espanya. Font pròpia, realitzada a partir de les dades de l’Eurobarometer 2017.
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Qüestió 5. Motius de la no pràctica esportiva
Els motius principals pels quals els adolescents catalans no practiquen esports són principalment la
falta de temps i la falta d’interès. Succeeix el mateix amb els adolescents espanyols.

Figura 27. Motivacions de la no pràctica esportiva a Catalunya. Font: “Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya”, 2016.

D’una banda, segons el sexe, s’observa que a Catalunya hi ha un 5,1% més de noies que no practiquen
esport per falta de temps i un 3,4% per estudis. D’altra banda, cal destacar que les noies tenen menys
barreres per part dels pares que els nois (un 3,3% menys a Catalunya i un 1% a Espanya). La resta de
motius no són tan significatius, ja que segueixen la mateixa tendència.

Figura 28. Motivacions de la no pràctica esportiva a Espanya. Font: “Los hábitos deportivos de la población escolar
en España”, 2011.
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7 SITUACIÓ ESPORTIVA
DE RUBÍ

Descripció de la població
Rubí és una ciutat industrial ubicada al Vallès Occidental, amb una població d’uns 75.500 habitants. A
mitjan segle XX era d’uns 10.000 habitants. Aquest creixement ha requerit un augment important dels
serveis prestats per l’Ajuntament per cobrir les necessitats de la població.
			

Figura 29. Descripció de Rubí.
Font: Idescat.

Figura 30. Població de Rubí, 2017. Font pròpia, realitzada a partir de les
dades de l’Idescat.

La població adolescent entre 12 i 18 anys l’any 2017 era de 5.613 habitants (2.892 nois i 2.721 noies),
segons s’indica a l’Idescat.30

Situació esportiva
El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Rubí té com a missió “aconseguir que el màxim de ciutadans de Rubí puguin realitzar o practicar una activitat física de caràcter esportiu o de lleure de forma
regular, amb els mitjans i les infraestructures necessàries per al seu correcte desenvolupament”.31
Aquest departament depèn de l’Àrea de Servei a les Persones, com es pot veure en l’organigrama
annex.
Segons el Portal de la Transparència de la Generalitat, el pressupost dedicat a la pràctica esportiva
el 2017 va ser d’1.300.000 €, és a dir, 16,88 € per habitant (uns 10 €/hab destinats a les instal·lacions
esportives i uns 7 €/hab a la promoció i foment de l’esport).32 Cal destacar que la mitjana provincial és
de 75,65 €/hab i l’estatal és de 60,23 €/hab.
Així mateix, d’acord amb la pàgina de l’Ajuntament de Rubí, cal destacar que del pressupost de
16,93,43 €/hab només es van gastar 3,63 €/hab en la secció d’esport.33
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Aquestes xifres són sorprenents, en comparació amb les mitjanes provincial i estatal. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Rubí hauria de fer un esforç per millorar aquesta situació.

Figura 31. Despeses en esport a Rubí, 2017. Font: Pressupostos Municipals.

Figura 32. Despeses en esport per habitant a Rubí. Font: “Despeses en esport a Rubí 2017. Pressupostos
Municipals”.

Oferta esportiva: instal·lacions i esports practicats
La població de Rubí té un gran nombre d’instal·lacions esportives. Pel que fa a les municipals, disposa
de 3 camps de futbol, el CEM del Duet Sports, un circuit de radiocontrol, 2 pavellons poliesportius,
una pista d’atletisme i 2 piscines a Can Rosés, 2 pistes de frontennis, 3 pistes de petanca, 5 pistes poliesportives d’ús controlat i 9 d’ús lliure, i un rocòdrom. Quant a les no municipals, trobem 2 pavellons
escolars, l’Sportenis Rubí i el Club Esportiu Maristes Rubí.
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Pràctica esportiva i opinió dels joves de Rubí
A continuació es mostra la fitxa tècnica de la investigació.
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Descripció de la mostra
La mostra de l’enquesta no està segmentada amb el
mateix nombre d’individus de cada edat, ni de cada
curs. Hi ha un major nombre de respostes de joves
de 12 anys a causa que el centre on s’ha impartit l’enquesta té quatre línies de 1r d’ESO. Això influeix també en els cursos, ja que s’han rebut més respostes
d’alumnes de 1r d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat.
Tampoc no hi ha el mateix nombre de respostes de
cada centre, ja que el 80% de les respostes són del
meu institut, pel fet de ser el centre on tinc més influència.

Anàlisi de l’enquesta
Qüestió 1. Pràctica esportiva
La primera qüestió que cal analitzar és si les persones enquestades practiquen o no esport. La gran
majoria sí que en fan, encara que l’índex de pràctica del sexe masculí és més alt (un 76,7% els nois, un
69,5% les noies). També cal destacar que el nombre de noies que han abandonat l’esport (19,15%) és
més elevat que el de nois (12,33%).
Si segmentem per edat en la mostra dels que sí que practiquen esport, s’hi pot observar un índex elevat
de pràctica dels joves de 12 anys, els homes amb un 38% i les dones amb un 30,5%. A mesura que
l’edat avança, aquest índex de pràctica disminueix. Com a conseqüència del baix recapte de respostes
entre els 13 i els 15 anys, els resultats d’aquesta franja no seran gaire representatius.
Finalment, als 18 anys el nombre d’esportistes ha disminuït clarament, fins a un 11% els nois i només
un 4,26% les noies.
En conclusió, sí que existeix un important índex d’abandonament esportiu, i és més alt en el sexe femení.
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Qüestió 2. Freqüència de la pràctica esportiva

Tenint en compte les respostes
obtingudes de la pregunta sobre cada quant practiquen esports les persones que ho fan,
cal remarcar que, a mesura que
augmenta la quantitat de sessions per setmana, la presència de l’home va pujant, fins a
arribar a un nombre semblant
d’esportistes en els dos sexes.
A més, el més destacable d’aquest gràfic és la duplicació dels homes (26,8%) sobre les dones (13,3%)
que fan 5-6 sessions per setmana.
La conclusió és els homes practiquen més hores d’esport que les dones.
Qüestió 3. Motivacions de la pràctica esportiva
En relació amb els factors que motiven les persones que realitzen esport a fer-ho, cal esmentar els dos
en què hi ha una diferència més gran entre els dos sexes. Primerament, en el motiu “per mantenir la
línia”, la presència de les dones és més gran, amb un 8%, enfront del 5% dels nois.
L’altre motiu és “perquè vull ser esportista professional”, on els nois doblen les dones, amb un 6% i un
3%, respectivament.
En definitiva, és evident que els nois tenen més perspectives de futur amb l’esport que les noies, ja que
per ser professional cal seguir amb la carrera esportiva.
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D’altra banda, es va preguntar, tant als joves que fan esport com als que no, si els seus pares en fan,
i les respostes són molt reveladores, atès que els joves que sí que practiquen esport tenen un percentatge més alt de pares que també en practiquen. Aquesta diferència és molt més notable en les noies
esportistes, ja que els percentatge de pares d’aquestes que també en practiquen és d’un 42,86%,
mentre que en el cas de les que no practiquen és d’un 18,6%.
Per tant, si els pares practiquen esport o no és un fet que influeix molt en la pràctica esportiva de les
joves.

Qüestió 4. Tipus de pràctica esportiva
A la gràfica següent es mostren els esports practicats pels nois i noies enquestats. Els esports més
practicats pel sexe masculí és el futbol, amb un 35%, seguit del bàsquet, amb un 12%. Els del sexe
femení, la dansa, amb un 18%, el bàsquet, amb un 15%, i la natació, amb un 12%. La presència de
dones en els esports considerats masculins no és abundant però sí important. És a dir, no es deixen
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influir molt pels estereotips de sexe dels esports i practiquen sovint el que volen. En això hi ha diferència
amb els homes, ja que la presència d’aquests en esports considerats femenins és pràcticament nul·la.

Qüestió 5. Motius de la no pràctica esportiva
Els motius principals pels quals els adolescents enquestats no practiquen esport són “haig d’estudiar” i
“no tinc temps”, amb un percentatge del 23% de les noies en els dos i un 14% i un 34% dels nois, respectivament. Aquestes dades ens mostren que les noies són més propenses a no fer esport, o deixar
de fer-ne, per centrar-se en els estudis. Per tant, l’esport és considerat com una distracció per moltes
d’elles. A més, cal esmentar l’alt percentatge obtingut en el motiu “costa molts diners” per part dels
dos sexes, ja que és amoïnant el fet que un 10% dels nois i un 13% de les noies no puguin fer l’esport
desitjat per causes econòmiques.
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Qüestió 6. Opinions personals
Les gràfiques següents mostren el grau d’acord amb el conjunt d’afirmacions donades.
Generalment, a cada gràfica, l’afirmació que tenia més votants era l’esperada, encara que també han
sortit nombres bastant elevats en les altres. Per tant, encara hi ha gent que cal que prengui consciència
i raoni sobre la situació de la dona en l’esport.
Les afirmacions on hi ha hagut més confusió són la de “La dona ha de sacrificar el rol de mare si vol
dedicar-se a l’esport professionalment” i l’última, que diu que “Els homes i les dones tenen les mateixes
facilitats per practicar un esport”. A la primera, alguns contestaven pensant que se’ls preguntava si és
una realitat que passa o no, i d’altres si creuen que la dona s’ha de sacrificar o no. A la segona, algunes
persones l’han pogut interpretar malament pensant que l’afirmació volia dir que poden practicar esport
tan bé com els nois, i d’altres han votat entenent correctament l’afirmació, que és que les dones poden
accedir a l’esport tan fàcilment com els nois.
Finalment, es va preguntar als enquestats si creien que el rol de la dona encara havia de canviar, i la
gran majoria, un 95%, van contestar que sí, enfront d’un 5% que no. Encara que es veu com una quantitat de gent petita, són 10 o 11 persones que no són conscients de la situació esportiva de la dona.
Tenint en compte l’anàlisi de la mostra de la població de Rubí, considero que cal fer un pla d’actuació
per millorar la situació esportiva de les dones d’aquesta ciutat.
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8 PROPOSTA D’UN PLA
D’ACTUACIÓ “DONA
I ESPORT” A RUBÍ
Introducció
Aquest pla de promoció de l’esport entre les adolescents s’ha basat en la situació actual de la dona a
Rubí. Té la missió i la visió següents:
• Missió: impulsar i promoure la igualtat d’oportunitats i la presència de la dona jove en l’àmbit
esportiu.
• Visió: obtenir un índex de pràctica esportiva alt en la població adolescent femenina, de manera
que l’esport formi part de la seva rutina.

Anàlisi DAFO

Figura 34. Anàlisi DAFO. Font pròpia, realitzada consultant l’“Informe de la situació de la infància i l’adolescència
a Rubí”.
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Debilitats
• Baix pressupost destinat a l’esport
• Poca oferta esportiva per als adolescents més grans
• No hi ha un pla de promoció “Dona i esport”
• Escassos espais i equipaments esportius
• Subvencions a les entitats esportives no vinculades a compromisos d’igualtat
• No hi ha un manifest d’igualtat
• No tots els instituts ofereixen extraescolars esportives

Fortaleses
• Existència d’un Pla Local d’Infància i Adolescència de Rubí
• Rubí es ciutat amiga (Unicef)
• Compromís amb l’esport
• Activitats com la Fira del Joc i de l’Esport al Carrer, la Marxa Escolar, etc.
• Ajudes concretes per a la pràctica esportiva
• Diversitat d’entitats esportives

Amenaces
• Incompliment de la futura llei de l’esport
• Augment de l’abandonament esportiu femení
• Marxa d’esportistes a clubs d’altres municipis

Oportunitats
• Pla de promoció focalitzat en la dona i l’esport
• Accions per millorar la visibilitat de la dona en l’esport
• Promoció de la pràctica esportiva mixta o femenina en les categories superiors

Pla d’actuació
El pla d’actuació s’ha elaborat després de fer una anàlisi prèvia de la situació actual de la dona en l’esport en els àmbits europeu, espanyol i català, de conèixer l’opinió d’alguns grups d’interès i de revisar
l’“Informe de la situació de la infància i l’adolescència a Rubí”, elaborat per l’Ajuntament; també s’han
tingut en compte les directrius del Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte elaborat pel CSD
l’any 200935, actuacions que fan altres municipis, com ara l’Ajuntament de Barcelona36, i l’opinió dels
joves enquestats a Rubí.
Pel que fa als recursos, cal dir que per portar a terme aquest pla seria necessària la implicació de les
entitats esportives i educatives i de les àrees d’Igualtat i Educació de l’Ajuntament, per tal d’augmentar
el pressupost dedicat a la promoció de l’esport.
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9 CONCLUSIONS

Gràcies a la realització d’aquest treball he pogut observar que aquesta desigualtat de la dona a l’esport
s’ha patit al llarg de la història, ja que l’esport va ser creat per homes i per a homes, i les dones no tenien
dret a practicar-lo. A més, la situació de la dona va anar empitjorant, ja que els rols creats per a cada
sexe, influenciats per la religió i la societat, limitaven la dona.
Actualment, les dones poden participar més en els esports que al passat, i fins i tot hi ha persones
que creuen que hi ha igualtat, però només és un miratge (com l’anomena la Dra. Soler, “miratge de la
igualtat”). Encara no es troben en les mateixes condicions les noies que els nois, ja que l’esport segueix
bastant influenciat pels estereotips de gènere, i això impedeix la integració de la dona a la pràctica esportiva considerada d’homes. A més, la dona pateix altres situacions on surt perjudicada, com les poques llicències federatives donades al sexe femení, els pocs càrrecs directius relacionats amb l’esport
ocupats per dones i el baix nombre d’entrenadores i àrbitres dones. Així mateix, cal mencionar també
la cosificació que pateixen les esportistes, ja que molts cops se les valora més per l’aspecte físic que
per la seva carrera esportiva i els seus guanys.
Els darrers anys s’ha produït un gran avenç pel que fa a lleis i normatives sobre l’equitat de dones i
homes. Malgrat aquest fet, l’escletxa entre la igualtat legal i la igualtat real segueix present, encara que
molta gent no és conscient que les lleis i les regulacions no suprimeixen totes les barreres que impedeixen participar amb llibertat i igualtat d’oportunitats.
També cal destacar la opinió dels grups d’interès, ja que generalment coincideixen a afirmar que la
societat i els mitjans de comunicació no valoren igual els èxits esportius d’un sexe i l’altre, ni els divulguen de la mateixa manera ni el mateix nombre de vegades, i que encara cal progressar per arribar a
la igualtat.
Recolzant-me en l’estudi de dades realitzat sobre Europa, Espanya i Catalunya, i també en l’estudi de
Rubí i el resultat de l’enquesta distribuïda a Rubí, puc confirmar que l’abandonament esportiu és més
gran en les dones. També, que els nois practiquen més freqüentment esport i que els esports practicats
estan influenciats pels estereotips de gènere, encara que la dona es deixa portar menys per aquests
rols.
A més, cal destacar que el fet que els pares practiquin esport influeix molt en la pràctica esportiva de les
noies. Per aquest motiu, és molt important que des de les organitzacions esportives es facin activitats
per promoure l’esport en l’àmbit de la família.
Tenint en consideració tot l’estudi realitzat prèviament i les conclusions anteriors, confirmo la meva hipòtesi inicial: hi ha una gran desigualtat de gènere tant en aspectes socials com econòmics, en l’àmbit
esportiu.
Per tant, a fi de fer disminuir aquesta desigualtat he proposat un pla d’acció dirigit a millorar la situació
en la població de Rubí, desprès de conèixer la situació actual, l’opinió dels joves i la manca de recursos
que pateix l’Ajuntament en comparació amb altres poblacions similars.
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Amb aquest treball també he volgut sensibilitzar totes aquelles persones que han participat d’una forma directa (entrevistats, enquestats, etc.) o indirecta (companys de classe, família, amics, etc.) fent-les
reflexionar sobre la situació de la dona en l’esport i el llarg camí que encara cal recórrer per arribar a
la igualtat real. Amb la conscienciació i participació de tots es podrà assolir, però cal la força de les
dones a fi que continuïn lluitant i apoderant-se per no veure miratges en l’àmbit de l’esport, reflexos de
la nostra història i societat. Dona, dona’t força!
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Annex 1. Glossari
antropologia de l’esport
Disciplina de les ciències socials que analitza l’activitat fisicoesportiva des d’una perspectiva sociocultural.
<https://www.enciclopedia.cat/EC- EEC-16.xml>
apoderament
Procés pel qual una persona o un grup social assoleix o rep els mitjans per enfortir el seu potencial en
termes econòmics, polítics o socials. En alguns textos podem trobar-lo amb la forma empoderament
(de l’anglès emporwement).
<http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=1643>
<http://www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/157>
estereotips sexistes i rols de gènere
Construccions culturals que assignen, de manera desigual i discriminatòria, diferents papers, actituds i
característiques a cada un dels sexes. Es tracta de generalitzacions basades en idees preconcebudes i
prejudicis. Els estereotips sexistes fixen un únic model de ser home i un únic model de ser dona, vàlids
socialment, a partir dels quals s’estableix un sistema desigual de relacions de poder entre els sexes.
<http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_recomanacions_prostitucio.pdf>
feminisme
Moviment social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació
de drets entre els dos gèneres.
<https://dlc.iec.cat/results.asp?txtentrada=feminisme&Submit2=Cerca+directa+al+diccionari>
gènere
Construcció cultural i social que defineix les diferents característiques emocionals, afectives i intel·lectuals així com els comportaments que cada societat assigna com a propis i naturals a dones i a homes.
El gènere s’aprèn i pot ser educat, canviat i manipulat.
<http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/mco_recomanacions_prostitucio.pdf>
masclisme
Conjunt de creences, actituds, conductes i pràctiques socials destinades a justificar i promoure el manteniment d’un tracte discriminatori contra les dones.
<http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm>
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miratge de la igualtat
Concepte que explica que joves i adolescents perceben la desigualtat entre homes i dones adults i les
diferències entre nois i noies però no les interpreten com a desigualtats, de manera que senten que
tenen les mateixes possibilitats vitals uns i altres.
<https://www.ara.cat/opinio/Gemma-Altell-miratge-igualtat-genere_0_1708629127.html>
patriarcat
Organització social o política en què l’home té el màxim poder i la màxima autoritat i la dona hi queda
supeditada.
<http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm>
sexisme
Ideologia que sosté la divisió de les persones per raó de la diferència dels dos sexes i la creació de
tres identitats (masculina, femenina i homosexual) i unes normes de comportament que corresponen
a aquestes. La jerarquització d’aquestes identitats és anomenada masclisme quan col·loca la identitat
masculina per damunt de la femenina.
<http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm>
sostre de vidre
Conjunt d’obstacles a què han de fer front les dones que volen arribar a les altes posicions en igualtat
de condicions i salari. El concepte va ser creat en un informe de dones executives: Hymowitz, C.; Schellhardt, T. D., “The Glass Ceiling - Special Report on the Corporate Woman”, 1986.
<http://www.adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2009/133-142.pdf>
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Annex 2. Transcripció de les entrevistes i contactes
Per fer aquest treball s’han realitzat les següents entrevistes i contactes:
A continuació es mostra la transcripció de les entrevistes i còpia dels correus electrònics de consulta
amb la informació facilitada.
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Entrevista a Gemma Mengual
1. ¿Cuál es tu experiencia como mujer deportista de
élite, que ha participado en 3 juegos olímpicos, entre
otros campeonatos de gran relevancia?
¿Mi experiencia? Es muy enriquecedora. Al final, es mi
forma de vida. Desde que tengo 8 años me he dedicado
al deporte, y me ha formado como persona, como mujer,
con unos valores, con unos principios, con una forma
de entender la vida, de sacrificarme. Todo sueño cuesta
un esfuerzo y yo creo que esto me ha valido para otras
cosas en mi vida.
2. ¿Y algunos obstáculos que hayas tenido por el
hecho de ser mujer?
Siempre que quieres algo hay obstáculos, claro. ¿Por el
hecho de ser mujer? Al final mi deporte es un deporte de
mujeres, y, evidentemente, en la sociedad de hoy en día, aún estamos luchando por la igualdad entre
los diferentes sexos. Es verdad que en algunos momentos, a nivel mediático o a nivel de otros aspectos, nos hemos encontrado que estamos un paso por detrás del deporte masculino. Pero creo que
hemos tenido la “suerte” de que nuestro deporte, la natación sincronizada, ha sido uno de los primeros
deportes femeninos, aparte de la rítmica u otros deportes, donde hemos empezado a tener relevancia
social gracias a los resultados de los campeonatos del mundo. Eso nos ha ayudado, porque al final sí
que es verdad que no se puede comparar con un deporte masculino. Pero hemos tenido nuestro peso
mediático, y eso lo agradecemos.
3. ¿Crees que todos los deportes tienen la misma repercusión?
No, evidentemente no. Hay deportes que tienen mucha más repercusión, pero hay muchos factores
que hacen que tengan más repercusión. Por ejemplo, lo que se invierte en esos deportes, lo que genera
más dinero, o genera más audiencia... Son los que tienen más repercusión, como el fútbol, el tenis o
la Fórmula 1, los deportes en que se invierte más dinero y que tienen más patrocinadores (las grandes
marcas que se vuelcan con ellos). Por lo tanto, son los deportes que tienen más repercusión.
4. ¿Consideras que los medios de comunicación son los principales culpables de la desigualdad
de género en el deporte?
En parte son responsables, pero en parte se ven un poco sometidos a lo que se mueve. Hay diferentes
tipos de periodistas; hay periodistas que luchan un poco más por la igualdad. No obstante, ellos siempre están detrás de un gran periódico, de una gran empresa que les dice un poco por dónde tienen que
ir. Entonces ellos pueden hacer intentos, pero es una cosa que engloba muchos otros factores, que no
dependen sólo del periodista.
5. ¿Qué consecuencias crees que tiene que los medios de comunicación no apoyen tanto a las
deportistas femeninas?
Sobre todo, en el tema de que, claro, para conseguir patrocinadores, para conseguir cosas, es más
difícil. En plan: si no tienes tanta relevancia social, o tanta presencia en medios de comunicación, las
marcas tampoco apuestan tanto por ti, entonces es complicado. Tiene que haber muchos factores que
se engloben ahí y que te ayuden a que, bueno, pues tengas una relevancia, por lo que sea, porque caes
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bien. No sólo por el hecho de ser mujer, sino que tienes que tener un plus, que ayude a que las marcas
apuesten por ti. No sólo en los méritos deportivos.
6. Y en el tema de la subvención, ¿crees que se subvenciona igual en los deportes en que participan hombres y los deportes en que participan mujeres?
Yo creo que, a nivel de becas, el ADO y esto está bastante equilibrado, no te lo sé decir 100% porque
no sé si un medallista olímpico mujer o medallista olímpico hombre cobran lo mismo, diría que más o
menos igual, pero siempre ha habido un poco de diferencia. Sí que es verdad que los patrocinadores, si
una tenista es muy buena y un tenista es muy bueno, al tenista hombre le pagarán más que a la tenista
mujer. ¿No? Incluso en los premios, en un campeonato, en un torneo de tenis, siempre son mayores los
premios de los hombres que los de las mujeres. Pero todo esto está relacionado.
7. ¿Consideras que el deporte es uno de los principales focos de discriminación de género?
No, no es uno de los principales focos de discriminación de género. Hay muchos otros, empezando por
el machismo, que son cosas que van cambiando poco a poco, pero el simple o el mero hecho de que la
mujer ha empezado, quien dice, desde los últimos 20 o 30 años, a trabajar, a tener un peso importante
en la familia, a aportar una economía a la familia... Hasta hace 20 años la mujer se quedaba en casa,
se quedaba cuidando a los niños, cocinando, limpiando, y esto poco a poco va cambiando. Ahora hay
muchas mujeres que tienen cargos importantes y eso.
Además, estamos demostrando que tenemos capacidades para esto y mucho más, que somos capaces de llevar a una familia y de trabajar y de hacer muchas cosas a la vez, y esto poco a poco se
va viendo y notando en la sociedad. Y eso es muy importante, pero las mujeres siempre tenemos que
demostrar que podemos con todo, que no sólo valemos para criar a los hijos, sino que valemos para
criar a los hijos, para trabajar, para ser buenas en todo... Y eso es un poco injusto.
Ya. Pero la sociedad también se sigue viendo reflejada en la práctica deportiva. Por ejemplo, en
Rubí, clubs de fútbol femenino sólo hay uno; y no se les da el mismo apoyo a los equipos masculinos que a los femeninos...
¿Quién no ve los partidos de la Liga?, ¿quién no ve el Mundial?, ¿no? En cambio, el fútbol femenino
lo ve... quien conoce a alguien que juegue de su familia o quien, no sé, quien realmente es tan friki, a
quien le gusta tanto el fútbol que se traga también el femenino aparte del masculino. Pero, bueno..., lo
que aporta económicamente a las televisiones, a todo, siempre ha sido el futbol masculino. Entonces
ya, empezando por aquí, se ve, se traslada a la base y se empieza por ahí. Si lo de arriba ya funciona
así, la base...
Se tiene que hacer un esfuerzo muy grande y poco a poco supongo que serán pasos pequeñitos que
se van a ir notando con el tiempo. Pero no hay que bajar la guardia, porque es verdad que es injusto
que, como dices tú, ¿no?, que en Rubí sólo haya un club femenino, y que no se le apoye igual que a
uno masculino. No es justo, porque tenemos el mismo mérito.
8. ¿Qué crees que hay que hacer para conseguir la igualdad de género en el deporte?
Pues empezar desde la base. A pesar de que ya sabemos cómo funciona todo, ir haciendo pequeños
pasos que vayan haciendo que todo se iguale, ¿sabes? Que desde el principio se fomente igual, que da
igual que una niña haga rítmica o haga fútbol o haga tenis o haga básquet. Que se valore igual. Incluso
se podría intentar hacer equipos mixtos, ¿no? Se podrían hacer varias cosas que harían que no se viera
tanta diferencia. Es verdad que las mujeres tenemos unas cualidades físicas y los hombres tienen otras,
¿no? Pero a nivel técnico, estratégico o de entrega, se pueden complementar totalmente.
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9. ¿Conoces alguna práctica que se haga internacionalmente con el objetivo de igualar a hombres y mujeres en el deporte?
Mmm..., bueno, en natación sincronizada, por ejemplo, se ha añadido, que es todo lo contrario, eh, es
un deporte femenino que ha incluido la natación masculina dentro de un deporte que siempre ha sido
femenino, se está incluyendo al hombre dentro de esta disciplina. ¿Pues por qué no se hace lo mismo
en otras?, ¿no? Sí que se hace, por ejemplo, en fútbol, sí es verdad que hay masculino y femenino;
tenis, hay masculino y femenino... Pero en un deporte tan femenino, que se esté incluyendo al hombre
es una muestra de que se está avanzando en este camino, de intentar abrir el abanico de que todo el
mundo pueda hacer de todo, o sea, no hace falta que este deporte sea sólo de mujeres y este otro sólo
de hombres, porque una mujer puede ser muy buena futbolista, mejor que cualquier hombre, ¿no? No
por el hecho de ser mujer tiene que ser peor. Al contrario, pues seguramente haya alguna jugadora en
el equipo del Espanyol o del Barça que sea mejor que alguno del equipo B de otro equipo, ¿no? Igual
que en sincro puede haber un chico que haga mejor la sincro que una chica de otro país, ¿no? Y no
tiene por qué haber esa diferencia.
10. Según Francisco Mateo, el gerente del CN Rubí, el abandono deportivo de las mujeres aumenta en la adolescencia. ¿Lo has vivido durante tu trayectoria entre los 14 y los 18 años?
Sí, bueno, las mujeres siempre tenemos esa etapa en la que te planteas muchas cosas, mmm... Bueno,
también es un tema hormonal, es un tema de..., pues yo qué sé, las mujeres somos muy..., nos queremos entregar a todo muy al 100%, y queremos hacerlo todo perfecto, ¿no? Estudiar, entre otras cosas,
y... quizás esto es motivado por esto. Sí, entre los 15 y los 18 tuve un poco de..., veía otras muchas
cosas que me apetecía hacer, y las mujeres queremos hacer de todo, somos como hiperactivas y nos
gusta tocar todo un poco. Y sí que es verdad que en esa época me costó un poco más decir “Voy a
seguir siempre haciendo sincro”, o “Voy a dejarlo y a hacer otras cosas”, ¿no? Pero, bueno, he tenido
la suerte de que me gustaba tanto lo que hacía que al final no tiré la toalla y seguí haciendo sincro hasta
los 39, je, je...
11. ¿Has recibido comentarios vejatorios por el hecho de ser mujer? ¿O ha habido algún periodista que mientras te hacía una entrevista te haya dicho...?
No, no, la verdad es que he tenido la suerte de que a mí me han respetado bastante los periodistas...
Si en algún momento ha habido algún comentario así, he hecho oídos sordos.
12. ¿Cómo ves la situación actual de la mujer deportista en España?
Pues estamos demostrando que, en muchos deportes, somos las que sacamos las cosas adelante.
En natación, en waterpolo, incluso en atletismo... En muchos deportes estamos haciendo cosas muy
grandes, en las últimas olimpiadas creo que hubo más medallas femeninas que masculinas.
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Entrevista a Pau Ribes
1. Según Francisco Mateo, el gerente del CN Rubí,
el abandono deportivo de las mujeres aumenta en la
adolescencia. ¿Lo has vivido mientras has estado entrenando?
Cuando ya te llega una edad difícil, complicada, con 1516 años, ves que algunas de tus compañeras a lo mejor
se precipitan más por ir de fiesta un viernes cuando saben que el sábado hay entreno... y, bueno, hay casos,
hay casos. Pero no creo que sea cosa de si eres hombre
o mujer. Yo creo que depende de cada persona. Depende de la fuerza de voluntad de cada uno.
2. ¿Has recibido comentarios vejatorios por el hecho
de ser un hombre en un deporte considerado femenino?
Sí, está claro que el camino no ha sido fácil, porque oyes a gente, comentarios, insultos... Lo que pasa
que, bueno, este es un tema en que es muy difícil luchar por esto porque siempre habrá gente que se
meta contigo por ser diferente, por no hacer lo que la mayoría hace. Si a ti te gusta y te entusiasma,
practícalo, independientemente de lo que diga la gente. Si eres feliz con esto, hazlo y lucha.
¿Algún ejemplo?
Bueno, en mi caso siempre han sido... “mariquita”, como que te encasillan un poco de homosexual, y
yo creo que en todo el deporte no se tendrían que mezclar los sexos, ¿no? Sea masculino, femenino,
sea... El deporte no debería tener sexo. Va a ser muy largo el camino, y la sociedad tiene que hacer un
cambio. Por ejemplo, la ropa...
3. ¿Cómo ves la situación de la mujer deportista actual en España?
Hace poco estuve en una mesa redonda en el Ayuntamiento de Barcelona, y estuvimos hablando de
la mujer en el deporte. Creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Por ejemplo, en el mundo del
agua. Los equipos femeninos están sacando muchas medallas (waterpolo femenino). Dan más resultados las chicas que los chicos, actualmente. Y esto la tele no lo está reconociendo, y es una desventaja
para ellas.
4. ¿Crees que por el hecho de ser mujer y participar en un deporte no tan famoso como el fútbol
se tiene que luchar más?
Sí, está clarísimo. Depende del deporte..., va enfocado a un público, separamos los sexos. Lo que me
pasa a mí les pasa también a las mujeres. Esto es muy complicado, porque va mucho más allá de lo
que vemos, es muy difícil de trabajar, esto, a la larga se tendrá que hacer un cambio de chip porque
hay gente que se ha quedado muy antigua. La cosa sería que todo el mundo tuviera la misma facilidad
y por parte de los medios de comunicación, la prensa..., hacerlo visible. Por ejemplo, aquí nadie se ha
enterado de que el fútbol femenino de España ha ganado un campeonato, ¿sabes? Muy poca gente
se entera.
5. ¿Por qué crees que no hay la misma divulgación?
No interesa tanto la imagen de la mujer, se la ve “inferior” en este sentido. Es por lo que hablamos en
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esa mesa redonda que hicimos. ¿Por qué las mujeres tienen que cobrar menos?, porque a las mujeres se las ve inferiores. Hay muchas mujeres que son más listas que los chicos, que podrían tener un
trabajo superdigno. Esto es desprecio, parece que estemos en el siglo XVIII y que aún sean así. Va a
costar mucho, porque de momento la imagen es la que es. Es muy triste, pero es así. Y en mi caso, en
mi deporte, yo al principio me sentí igual, ¿por qué no puedo hacer lo que las chicas hacen? Tenemos
que hacer que esto cambie, porque no puede ser.
6. ¿Qué consecuencias crees que tiene esta falta de divulgación?
Yo creo que es: como las chicas tienen que ir vestidas de determinada manera, y no todas son iguales,
no todos los chicos son iguales tampoco. Tendrían que pasar de todo y ser uno mismo. Si te hace feliz,
deja al margen lo que te diga la gente. Mucha gente no tiene esta fuerza de voluntad ni esta manera
de ser. Muchas niñas van perdidas o son como son por la sociedad. También la familia influye mucho,
está clarísimo.
7. ¿Consideras que el deporte es uno de los principales focos de la discriminación de género?
Sí, podrían ser el deporte y la moda. Pero el deporte últimamente va evolucionando más. Por ejemplo,
hay más chicas olímpicas o buenas en la tele, que se hacen ver en la tele. Como Mireia Belmonte,
Gemma Mengual, Lydia Valentín... Son casos en que dices “guau, hay gente que está luchando”. Esto
va bien para el deporte en general. Para motivar a las chicas y enseñarles que no sólo los chicos sacan
buenos resultados. Por ejemplo, en el mundo del agua, las mujeres obtuvieron con diferencia mejores
resultados que los chicos.
Tampoco hay las mismas subvenciones...
Ya... Tenemos que luchar por la igualdad, por los sueldos. Porque no cobran lo mismo. Cada vez que
se saca este tema se me rompe el corazón, porque, hostia, estamos en el siglo XXI y sigue habiendo
estas desigualdades, es muy, muy heavy. Y se tiene que cambiar más.
8. ¿Qué medidas crees que se tienen que tomar para conseguir la igualdad de género en el deporte?
Bueno, yo creo que es un poco lo que te digo. El deporte no debería tener sexo, tenemos que llegar a
ver a los chicos en deportes femeninos de forma normal, y a la inversa. Va a ser difícil porque no interesa al patriarcado, y menos en esos países donde las mujeres son mucho más discriminadas.
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Entrevista a Nani Guiu
1. Quina es la teva experiència com a entrenador de waterpolo femení i masculí? Destacaries
alguna diferència entre totes dues modalitats?
Després de tants anys amb nois i aquests deu últims anys amb noies, potser sí que hi ha diferències,
malgrat que l’equip femení que portava eren professionals, fins i tot en tenia algunes que eren considerades les millors del món. Als nois els dius una cosa i la fan, són més professionals, però les noies
ara comencen a ser-ho, encara que a les noies de vegades les has de convèncer de per què cal fer una
cosa i no una altra. Sí que hi ha certes diferències, però no les sé destacar.
L’equip que portava de noies era un equip molt bo, havien guanyat quatre copes d’Europa, i això és la
primera vegada que passa en aquest país. Eren jugadores que tenien un sou, i per tant, no fallaven. I si
ho feien, era de manera justificada.
Es troba alguna diferència en l’aspecte tècnic?
Sí, ja que la constitució és diferent. Els nois són més ràpids, més forts, més potents... Però les noies
s’han posat a un nivell altíssim.
2. Creus que tenen les mateixes oportunitats a l’hora d’arribar a ser esportistes d’elit? S’han
d’esforçar més per assolir el mateix objectiu? En la teva experiència, creus que tenen el mateix
reconeixement?
Quan algú comença a fer un esport com el waterpolo, un esport minoritari, ho fa perquè li agrada o
perquè algun familiar ho fa. Ho comencen a fer com un hobby. Però en el cas de moltes jugadores
meves resulta que tenien molta qualitat: han anat a la selecció espanyola, han començat a guanyar una
mica de diners... Arriba un moment que això que va començar com un hobby es converteix en una cosa
semiprofessional. Els sous de les jugadores no eren mals sous, però no eren els sous dels jugadors de
futbol tampoc...
No, crec que el que han fet les jugadores del Sabadell, és a dir, totes les copes guanyades d’Europa,
les altes posicions en les olimpíades, etc., es mereix moltes més pàgines al diari que el Messi o el Ronaldo. Algunes jugadores meves han superat el nombre de copes del Messi i tot. Per tant, falta molt de
reconeixement.
En el cas del waterpolo, se subvenciona millor els equips femenins, ja que s’ho han guanyat.
Jo diria que si, però les noies s’ho han guanyat a pols. És a dir, han obtingut resultats espectaculars, a
diferència dels nois, i això fa que surtin més als mitjans de comunicació i que se les tingui en compte,
i si tant l’equip femení com el masculí guanyessin per igual, crec que es faria la mateixa divulgació, ja
que és un esport minoritari. Això no passa en el futbol o el bàsquet, sobretot en el futbol.
3. He llegit en diversos articles, com ara eldiario.es, que en els contractes que es donen a les
esportistes, de vegades s’afegeixen clàusules de maternitat, on s’indica que no es poden quedar
embarassades. N’has conegut algun cas?
En el nostre cas, mai. Saps què passa? Que les noies, un any hi ha el mundial, però l’altre hi ha els jocs
de Tòquio, no volen quedar-se embarassades per no perdre-s’ho. Prioritzen la seva carrera esportiva i
no pensen mai a tenir fills. I en el cas que en tinguessin..., bé, estic segur que prenen mesures preventives per no quedar-se embarassades. Jo no conec cap cas d’una jugadora que hagi deixat el waterpolo
perquè s’hagi quedat embarassada.
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4. El gerent del CN Rubí em va explicar la seva preocupació pel gran grau d’abandonament esportiu de les dones durant l’adolescència. En concret, en el waterpolo. Creus que abandonen
l’esport abans les noies que els nois? Per què?
Jo crec que en edat jove no hi ha tanta diferència. Els nois per exemple, ho deixen per anar més de
juerga, anar amb els amics, perquè el waterpolo comporta moltes hores d’entrenament. Si no ets molt
bon jugador, normalment et centres més en els estudis i potser et canvies a un altre club on sigui més
lúdic. Depèn de cadascú. Les noies que jo entrenava, totes feien la seva carrera. Elles s’agafaven les
assignatures segons l’horari d’entrenament, i si n’havien de fer menys i allargar més la carrera, ho feien. Normalment, si tu no estàs content amb els resultats obtinguts, comences a plantejar-te coses i
segurament ho deixaràs.
5. Com a director tècnic de la Federació Catalana de Natació, coneixes si es fa alguna acció o
programa a fi de promoure l’esport femení?
Tot just hi començo ara. En principi, els clubs més importants són els que es preocupen per captar.
Nosaltres facilitem que es creïn equips, ja que potser en un equip hi ha 4 noies de cadet, en un altre
3 i en un altre 4..., doncs el que fem és ajuntar-les a fi que no abandonin el seu esport. Aquí no hi ha
beques universitàries com als Estats Units, però el CAR de Sant Cugat sí que ajuda esportistes que van
en molt bon camí, i en alguns casos se’ls dona residència (beca interna).
6. Per concloure aquesta entrevista, voldria saber quines accions creus que s’haurien de fer amb
la finalitat d’apoderar la dona en l’esport. Què podrien fer les federacions i els governs?
La dona, en l’esport, jo crec que està prou apoderada. Últimament, els èxits més grans són de les
noies. El que falla són els mitjans de comunicació, que dediquen el 80% al futbol masculí. Elles tindran
el seu moment de fama, però seran oblidades més fàcilment. Als Estats Units sí que se’ls dona més
reconeixement. Els únics esports on es paga de manera més o menys igual són el tenis i el golf, perquè
tenen sindicats molt potents i hi ha espectacle.
El que està molt bé és el Pla ADO, però crec que el Govern no està suficientment a dins per poder
prendre més mesures. Un 1% del que va a esports de lliga professional va a esports minoritaris, i l’altre
al futbol en gran part, i al bàsquet.
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Entrevista a Ismael Aguilera
1. ¿Hay un plan de igualdad en el Ayuntamiento?
Como Ayuntamiento se está trabajando en un plan de
igualdad. Hay un plan de igualdad pero se está actualizando. Es un plan que en principio recoge el género, que
se hizo hace bastantes años y ya se está actualizando.
2. ¿Por cuántas personas está compuesto el Departamento de Deportes?
En el Departamento de Deportes inicialmente tenían a
cinco personas trabajando, lo que pasa es que ahora
quedamos tres. Pero de esas cinco había tres hombres
y dos mujeres.
Yo creo importante poder mantener el equilibrio porque
las dos visiones son importantes. La visión del hombre y
la de la mujer son diferentes, y juntos pueden mejorar el
funcionamiento del servicio.
3. Hay unas subvenciones para promocionar el deporte. Hay una que se llama Universo Mujer,
que la proporcionaba el Consejo Superior de Deportes y es un programa que quiere involucrar
más a la mujer en el deporte. ¿Se reciben subvenciones por parte de esta entidad?
No, el CSD focaliza mucho las subvenciones en el rendimiento deportivo. Sí que puede haber una campaña y una dirección de poder subvencionar a mujeres para que consigan éxitos deportivos de nivel
para que estén trabajando dentro del rendimiento deportivo.
4. ¿El Ayuntamiento tiene un plan general de promoción del deporte?
El Ayuntamiento colabora con las entidades de Rubí en la promoción del deporte y promociona en
función de la actividad que se genera por parte de las entidades deportivas, y también fomenta la participación genérica, en todos los ámbitos.
Luego, dentro de las ayudas y de la promoción, hace alguna acción bastante más específica para el
deporte de la mujer y de la gente mayor. Pero en el ámbito del ocio.
5. ¿Qué medidas se toman para promocionar el deporte entre los adolescentes?
Hay dos vías por donde los jóvenes pueden acceder a actividades deportivas. Una, a través de la organización de los equipos deportivos. Es todo el abanico de actividades que hay. Hay muchos deportes
en que los niños y los jóvenes de Rubí participan. Y luego está el programa de juegos escolares, que
es otro nivel, en que se favorece la participación. Está más enfocado a los colegios. Es más difícil que
las chicas se incorporen y se mantengan.
6. ¿El Ayuntamiento da becas?
No, las becas existentes son principalmente al rendimiento.
7. ¿El Ayuntamiento subvenciona las entidades deportivas. Manda de requisito un plan de igualdad o un manifiesto relacionado?
No, se subvenciona por la actividad que generan las entidades. Aunque la actividad deportiva que ge-
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nera el club a nivel femenino forma parte de la actividad que genera el club. Por lo tanto, no se prioriza
a un club por tener equipo femenino o no.
8. ¿Se hacen actividades para promocionar la participación de la mujer? Como la Fira del Joc
para los niños.
No, específicas no. En las jornadas del Día de la Mujer o alguna situación referida a la mujer sí se hacen
actividades dirigidas a la promoción de la mujer. En esos días se refuerza la imagen de la mujer en
diferentes ámbitos.
9. ¿Crees que hay más abandono deportivo en las mujeres que en los hombres?
Sí, efectivamente. No he encontrado el porqué todavía, porque hay muchos factores. Los deportes han
sido históricamente dirigidos por y para los hombres. Esto no ha favorecido a la mujer. Sí que ha ido
creciendo la aparición de la mujer, como en otras situaciones de la vida que no implican el deporte.
Aparecen mujeres que quieren implicarse y formar parte de juntas directivas, entidades, federaciones,
etc. También hay que destacar la falta de entrenadoras. La mayoría de los equipos son llevados por
hombres. Hay pocas chicas que entrenan a chicas o a chicos. Lo mismo pasa en algunos deportes.
Hay poca participación de la mujer en las estructuras deportivas. Dos motivos serían la facilidad para
acceder y la predisposición para acceder.
Yo he entrenado durante muchos años a equipos de niñas y de jóvenes, y existe esa situación. A partir
de los 12-14 años hay una bajada en la práctica deportiva, pero se hace más grande en las niñas, aunque entre los 14 y 18 es cuando más niñas lo dejan. Cuesta más que mantengan la actividad deportiva
y hacer equipos.
Yo el año pasado dejé de entrenar al equipo de Andrea. Era un equipo de chicas numeroso que se ha
mantenido en el tiempo. Mi trabajo ha sido crear una dinámica positiva de grupo, para que crezca y siga
junto. A partir de cierta edad, unas cosas cogen más importancia que otras, y en las chicas pasa más.
De momento lo están manteniendo, aunque ya empieza a darse la situación de que a lo mejor lo dejan.
Por suerte, es un grupo de chicas que quieren entrenar y lo priorizan. Pero es anecdótico, ya que es la
excepción que rompe la regla. Puede que tenga que ver con el tipo de deporte, a lo mejor, ya que sí se
ven monitoras de patinaje o de sincronizada.
Si coges un diario deportivo, verás que hay muy pocas noticias de deporte femenino. Ahora empieza a
haber más del equipo femenino de fútbol del Barça, por interés, ya que antes no les daban ni la misma
repercusión ni los mismos recursos.
10. ¿Tienen las mismas oportunidades las jóvenes de Rubí que en otra localidad para acceder a
actividades deportivas?
En Rubí hay mucha práctica deportiva femenina. Tiene un problema de continuidad, ya que los equipos de jóvenes-adultas son muy escasos, o inexistentes, en la mayoría de los casos. Hacer un equipo
femenino sénior es muy difícil.
11. Si tuvieras un presupuesto ilimitado, ¿qué medidas tomarías?
Intentar que cada ciudadano de Rubí tenga incorporado en sus hábitos hacer 2 o 3 días a la semana
deporte, ya que es nuestro objetivo. Pondríamos más instalaciones y espacios para poder hacer actividad física.
Tenemos dos centros importantes en Rubí donde se centra un porcentaje muy alto de la población que
hace actividad física, el Duet Sports i el CN Rubí, unas 10.000 personas.Hace unos años se hizo una
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encuesta en Rubí sobre los hábitos deportivos, y estaba muy cerca del 50% de la población. Tiene un
porcentaje muy alto.
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Entrevista a Paula Boneu
1. ¿Qué deporte practicas actualmente? ¿Por qué lo practicas?
Practico fútbol, porque cuando era pequeña me gustaba mucho. Nací con una pelota en los pies. Mi
abuela no me dejaba porque decía que era de niños, y a mí eso me cabreaba. Un poco también por
rebeldía, pero he estado encabezonada con el fútbol desde entonces. Luego vi a Iker Casillas en el
Madrid, me enamoré del portero, y de ahí quise ser portera de fútbol 11.
2. ¿Has pensado alguna vez en dejarlo?
No, nunca.
3. ¿Has practicado algún deporte antes del fútbol?
Varios: natación sincronizada, ballet y waterpolo.
¿Por qué los dejaste?
El waterpolo, porque tuve problemas familiares: no me podían llevar a los partidos y eso. El ballet,
porque no me sentía cómoda, yo soy muy arrítmica. Y sincronizada: practiqué por mi madre. Entonces
pensé: “¿qué hago yo aquí?, no me siento bien”. Yo necesitaba un deporte de pelota. Pasé a waterpolo, pero el agua y yo no nos llevamos muy bien tampoco. Entonces busqué otro deporte en que pudiera
tirarme o chutar, y me apunté a fútbol.
4. ¿Crees que las chicas lo tienen más difícil que los chicos?
Si, mucho, porque la mayoría de las chicas nacen con el concepto de “fútbol de chicos y gimnasia
de chicas”. Los chicos también nacen con que el fútbol es de chicos y yo tengo que hacer fútbol porque soy un chico. A mí eso no me gusta. Es culpa de la gente, porque lo separan. Hacen masculino
y femenino, y creo que tendría que ser mixto. Hay chicas que tienen mucho potencial y mucho más
rendimiento que algunos chicos.
5. ¿Te has encontrado con obstáculos durante los años en que has practicado este deporte por
el hecho de ser chica?
Yo no. Pero conozco a una chica que se apuntó sola con el dinero de su paga y no les dijo nada a
sus padres. Cuando descubrieron que hacía fútbol le dijeron “¡pero esto es de chicos!” y no le dejaron
continuar.
6. ¿Tenéis las mismas condiciones y facilidades?
No. Al ser chicas somos secundarias a la hora de entrenar. Entrenamos mucho más tarde que los chicos y tenemos medio campo para entrenar. Los chicos, si no lo usan, medio campo de futbol 11 y a
nosotras medio campo de fútbol 7 o fútbol 11, depende. Si lo usan, nos tenemos que ir.
7. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar la situación de las chicas?
Pues que las chicas a las que realmente les guste el fútbol y no quieran decirlo, que lo digan, que no
tengan miedo. Y si los padres no están de acuerdo, se puede hablar.
8. ¿Crees que tienen la misma repercusión en los medios las chicas que practican deporte que
los chicos?
No, porque bien que los chicos cuando juegan partidos pueden llegar alto, las chicas no. Las chicas
estamos secundarias, como te he dicho. Como que están diciendo indirectamente que los chicos son
superiores a las chicas...
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En cuanto a los medios de comunicación, a veces veo que retransmiten partidos del equipo femenino
del Barça, y está bien. Pero creo que no deberían hacerlo sólo con equipos grandes. Podrían hacerlo
con más pequeños.
9. ¿Crees que abandonan más las chicas que los chicos?
Sí, porque hay veces que las chicas piensan más en su vida social y sus estudios y se centran más en
eso que en el deporte. En cambio, como los chicos lo tienen más fácil todo, no tienen tantos problemas
como las chicas y, por lo tanto, no se rinden tan fácilmente.
Además, los padres ven el deporte como una distracción para las chicas, sobre todo si es un deporte
en que no suele haber muchas chicas. Hay veces que por culpa de eso hay problemas, como, por
ejemplo, si un chico tiene problemas con los estudios, lo amenazan con quitarle las tecnologías que
usan o prohibirle salir con los amigos. No los amenazan con quitarles el fútbol, porque lo ven como una
ayuda para ellos.
10. ¿Tienes en Rubí los deportes que quieres practicar?
En Rubí hay un club, el 25 de Setiembre, y en el UE Rubí había un equipo de chicas, pero se dispersó
por temas de estudios, personales y cosas así.
11. ¿Qué deportes te gustaría que se ofertaran en Rubí para chicas?
A ver, está el futbol, y no quiero criticar al 25 de Setiembre pero eso no es un equipo, eso es un pachangueo. Lo tienen secundario. Me gustaría que hubiese un equipo femenino también en el Rubí.
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Annex 3. Model d’enquesta
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Annex 4. Organigrama de l’Ajuntament de Rubí
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Annex 5. Pòster
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COL·LECCIÓ JOVES INVESTIGADORS

La desigualtat de gènere està molt present en tots els àmbits. Un dels àmbits on
es pot presenciar més notablement aquesta falta d’equitat és l’esportiu. Algunes
evidències del sexisme i masclisme en aquest sector, entre d’altres, són el dèficit d’oportunitats, la cosificació de la dona esportista, falta de divulgació dels
esports protagonitzats per dones, la bretxa salarial i la quasi inexistent presència de les dones en càrrecs directius en l’esport.
A fi de visibilitzar totes aquestes desigualtats i de saber d’ón provenen, aquest
treball presenta un breu resum del rol de la dona al llarg del temps, un anàlisi de
la situació actual i un estudi que compara els hàbits esportius dels joves entre
Catalunya, Espanya i Europa.
A més, a fi de conèixer la percepció de tots els grups d’interès, es van realitzar
entrevistes a esportistes escolars i d’elit, entrenadors professionals , experts en
esports, i al cap d’esport de Rubí. També, es va distribuir una enquesta als joves
de Rubí per conèixer els seus hàbits esportius. Per finalitzar, el treball contempla
un anàlisi general de la situació a Rubí i proposa un pla d’acció amb l’objectiu
d’intentar millorar la situació d’aquesta localitat.

