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En els darrers anys, els Premis 
Dona i Esport s’han consolidat 
com un dels grans esdeveniments 
de ciutat en matèria d’igualtat de 
gènere en l’àmbit esportiu. En-
guany, els premis arriben  a la seva 
quinzena edició i ho fan veient com 
el nombre de candidatures creix 
i supera ja la setantena de pro-
postes.  També, incorporant una 
cinquena categoria que vol posar 
en valor i reconèixer el paper de la 
Dona dirigent esportiva dins del 
món de l’esport amb l’objectiu de 
posar en valor la presència i parti-
cipació d’aquesta  de forma justa i 
proporcional arreu.

Així, en els darrers anys, s’ha fet 
camí i s’han assolit fites impor-
tants que no fa tant alguns o molts 
haurien posat en qüestió. L’esport 
femení creix i cada vegada té més 
visibilitat tot i que  encara queda 
molt per fer. En aquesta línia i, 
precisament, per reduir possibles 
comportaments discriminatoris, 
hem publicat – inclòs i descarrega-
ble en aquest Quadern- un pòster 
sobre “Esport i gènere” que sin-
tentitza el que es recull en la Guia 
sobre aquest àmbit, i que s’adreça 
a entitats esportives com a recurs 
visual i àgil que ofereix orienta-
cions per introduir la perspectiva 
de gènere en les activitats i entitats 
esportives.

A més, s’han dut a terme tota una 
sèrie de formacions impulsades des 
del Gabinet d’Equitat de Gènere de 
l’Institut Barcelona Espots i organit-
zades per l’Oficina de l’Esport, amb 
perspectiva de gènere com, entre 
d’altres, plans d’igualtat en entitats 
esportives, comunicació i llenguat-
ge inclusiu, diversitat afectivosexual 
o protocols de prevenció, detecció i 
actuació contra maltractaments en 
equipaments, entre d’altres.

La nostra voluntat, per tant, és que 
totes i tots puguem participar en 
pla d’igualtat real de drets i deures 
de l’esport i de la nostra societat. 
I que la discriminació per qüestió 
de gènere o per qualsevol altra raó 
vagi quedant de forma decidida 
i certa enrere i com una cosa del 
passat per superar.
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Pòster “Esport i Gènere”

Formacions per entitats  
i equipaments esportius

Projecte Mares Escoles – 
Cursa de les Dones 2022  

barcelona.cat/esports

Què és el gènere?
Característiques culturals, socials, polítiques, 
jurídiques que cada societat assigna a les persones 
en funció del seu sexe.

Àrbitres de futbol  
dones a Espanya 

3,47%
del total

Els futbolistes  
MÉS BEN pagats  
guanyen unes

200
vegades més que les 
futbolistes MÉS BEN 

pagades

Les dones només 
representen un 

20% 
del personal tècnic i 
directiu d’un club a 

catalunya*

La premsa esportiva 
dedica entre el 

5% i el 15% 
de les seves 

publicacions a 
l’esport femení

Estudis esportius 
superiors*: 

78% homes

22% dones 

Total de llicències* 
federatives de l’any 
2019 a Catalunya:

75% homes

25% dones 

* dades 2019-2020, Observatori Català de l’Esport

ESTEREOTIPS FEMENINS ESTEREOTIPS MASCULINS

FRAGILITAT FORTALESA

TENDRESA RACIONALITAT

EMPATIA COMPETITIVITAT

acceptació autoritat

Passivitat Activitat

Paritat en el 
personal i en càrrecs directiusÚs del  

llenguatg
e  

inclusiu i  

no sexista

Formularis d’inscripció o carnet amb l’opció del nom sentit

imatge equilibra
da 

de dones i homes i 

mÚsica no sexista

protocol de prevenció, 
detecció i actuació 

davant les violències 
sexuals evitar af

avorir el
s 

horaris 
dels part

its 

i entrenaments 

masculins

Eliminació de  

zones fosques i 

racons amagats

Promoure accions 
per afavorir activitats i equips 

mixtos

El gènere es perpetua via estereotips  
i rols de gènere

Ens ajudes a acabar amb les 
desigualtats de gènere?

Com reduir les 
desigualtats de gènere  
en les activitats esportives

Protocol 
contra 

LGTBI-fòbia

Esport i gènere EQUITAT DE GÈNERE PER A 
ENTITATS ESPORTIVES

Sexe

Identitat de 
gènere

(com em 
sento)

Expressió 
de gènere

Orientació 
afectivosexual

La NORMA  
diu que...

Home
(mascle)

masculina 
(em sento 

home)
masculina

Atracció per  
les dones

Dona
(femella)

femenina 
(em sento 

dona)
femenina 

Atracció pels 
homes

Dient això, 
la norma 
EXCLOU i 
DISCRIMINA:

Intersexual

No binària, 
trans 

(transgènere, 
transexual)

Home 
femení, dona 

masculina

Lesbiana, 
gai, bisexual, 

pansexual, 
asexual...

El Gabinet d’Equitat de Gènere de 
l’Institut Barcelona Esports (IBE) 
presenta el pòster “Esport i gènere”, la 
versió més sintètica de la guia “Esport 
i gènere” que s’adreça a entitats 
esportives com un recurs visual i àgil 
que ofereix orientacions per introduir la 

L’IBE introdueix un cicle anual de 
formacions sobre temàtica de gènere, 
impulsat pel Gabinet d’Equitat 
de Gènere. Durant el 2022 s’han 
organitzat, a través de l’Oficina de 
l’Esport de Barcelona, les formacions 
següents:

L’Institut Barcelona Esports reprèn el 
projecte “Mares escoles”, vinculat a la 
Cursa de les Dones. Així, l’Ajuntament 
ofereix 100 dorsals a cada centre que 
participa en el projecte, amb l’objectiu 
de promoure l’activitat física entre les 
dones de l’escola: mares, àvies, mestres 
i alumnes. 

A la vegada, serveix per crear xarxes 
i grups d’entrenament en cadascuna 
d’aquestes escoles o aquests instituts, 
per tal que acabin participant de 
manera gratuïta en la Cursa de les 
Dones el 6 de novembre de 2022.

perspectiva de gènere en les activitats 
i en les entitats esportives. El pòster pot 
trobar-se en format web  
i en format pòster A3 imprimible. 

A més, la guia està disponible en 
versions en català i en castellà.

• Mesures i plans d’igualtat en 
 entitats esportives – gener 2022 
 

• Comunicació inclusiva i llenguatge 
 no sexista en l’àmbit esportiu – 
febrer 2022 
 

• Diversitat afectivosexual i de 
gènere  en l’àmbit esportiu – abril 
2022

• Protocol de prevenció, 
detecció i actuació contra els 
maltractaments i les violències 
sexuals cap als infants i 
adolescents (per a equipaments i 
entitats) – juny i octubre 2022

https://ajuntament.barcelona.cat/esports/sites/default/files/2022-03/guia_equitat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/sites/default/files/2022-02/guia_equitat_genere.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/sites/default/files/2022-03/guia_equitat_es.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/activitat-fisica-i-esport-en-edat-escolar/protocols-dels-maltractaments-i-violencies-sexuals
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/12/17/libe-es-dota-dun-gabinet-dequitat-de-genere-per-promoure-la-igualtat-i-evitar-la-discriminacio-en-el-mon-de-lesport/
https://www.carreradelamujer.com/muj-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/sites/default/files/2022-11/2061-IBE-CARTELL-5-versioweb.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/sites/default/files/2022-11/2061-IBE-CARTELL-5-ver-per-imprimir.pdf
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Informació i bones pràctiques 
 d’entitats esportives i Districtes

Jornades Dona i 
Esport – UE Horta

Curs introductori  
sobre esport i 
gènere

Sessió formativa 
“Esport i gènere”

La Unió Esportiva Horta ha organitzat aquest octubre, entre els dies 
3 i 8, la setmana “Dona i Esport”, amb activitats enfocades a l’esport  
femení: xerrades i una taula rodona sobre la igualtat en esport, classes 
magistrals de zumba, entrenaments temàtics, unitats didàctiques etc.

Des de l’àmbit d’esport del Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament 
de Barcelona, conjuntament amb l’Institut Barcelona Esports (IBE) i 
la Direcció dels Serveis de Gènere i Usos del Temps, es va organitzar 
el passat mes de juny el “Curs introductori sobre esport i gènere”, 
adreçat a les entitats del districte i als gestors de les instal·lacions 
esportives. 

Es tracta d’una formació desenvolupada en format taller i en dues 
sessions, plantejada com a aproximació al tema de la perspectiva 
de gènere, per reflexionar sobre les mesures concretes que es puguin 
aplicar en cada entitat o instal·lació esportiva.

Igualment, la Comissió 
d’Atenció a la Diversitat de 
la Federació Catalana de 
Patinatge, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de 
Barcelona, va organitzar el 
28 de juny de 2022 la sessió 
formativa “Esport i gènere” 
per a les entitats de la 
federació.

https://www.uehorta.cat/
http://uehorta.cat/ca/noticia/area-social-6/dona-i-esport-3399/
http://www.fcpatinatge.cat/ca
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El Premi 
Dona i Esport 
s’amplia amb 
una nova 
categoria 

Guanyadores de la 14ª edició

Premi per la 
Promoció  de 
l’Esport Mireia 
Tapiador 2021 

Menció especial  
(candidatura 
pòstuma) 2021

Hortensia Graupera
Ex nedadora i jutgessa   
de natació sincronitzada

Emma Roca
Esportista, bombera, dona 
GRAE (Grup Recolzament 
Actuacions  Especials) i 
emprenedora.

Com cada any, i ja en són uns quants, celebrem el Premi Dona i Esport: el 
moment en què posem l’accent i posem en valor l’esport femení a Barcelona.

Aquesta edició s’ha afegit una nova categoria a les quatre prèviament 
existents: el premi a la dona dirigent esportiva, que distingeix aquelles 
dones que destaquen en un càrrec directiu o de gestió en una entitat o un 
centre esportiu. L’acte d’aquesta 15a edició se celebra el 3 de novembre a les 
18 h al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. 

Així mateix, recordem les altres categories i els premis a les guanyadores 
de l’última edició, que distingeixen les trajectòries o les actuacions 
desenvolupades durant el 2021:

Esportista de competició en natació i en 
salvament i socorrisme durant 14 anys, 
ha desenvolupat també la seva carrera 
en el món de l’esport com a jutgessa de 
natació sincronitzada durant més de 50 
anys, participant en aquest temps per 
exemple en 3 jocs olímpics. Entre d’altres, 
ha exercit càrrecs com els de directora de 
la Residència Joaquim Blume durant 19 
anys, presidenta de la Federació Catalana 
de Salvament durant 16 anys o membre 
del Comitè Tècnic de la Lliga Europea de 
Natació durant 16 anys.

Anys dedicats a la promoció de l’esport: 
48 anys

Amb 7 anys volia jugar a futbol, però no hi 
acceptaven nenes, així que es va canviar 
el nom i es va fer passar per un noi. Una 
de les millors ultrafondistes del món, va 
acabar algunes de les curses més dures del 
planeta, com l’Eco-Challenge (en què es 
va proclamar campiona del món), el Raid 
Gauloises o la Marathon des Sables. També 
va competir en diversos Ironman, duatlons, 
triatlons, raids d’aventura, ultramaratons 
de muntanya i curses de BTT per etapes. 
Va fer la seva tesi doctoral en enginyeria 
biomèdica i va cofundar 4 empreses 
relacionades amb la salut, l’esport i la 
nutrició.

Anys dedicats a la promoció de l’esport: 
21 anys

Clica aquí per veure el vídeo  
del Premi Dona i Esport

https://www.youtube.com/watch?v=dYCbvCl3Rnw
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Premi a la  Dona 
Esportista 2021 

Premi al Mitjà 
 de Comunicació 
2021

Premi al  Club 
Esportiu 2021

Laia Sanz Pla-Giribert
Motociclista

MediaSport Jove
Som Marimachos

 Associació Esportiva 
 Nou Barris

• 13 mundials de trials en categoria 
femenina

• 10 títols europeus de trial en categoria 
femenina

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

El 2020 va finalitzar i guanyar per 10è any 
consecutiu el Ral·li Dakar en categoria 
femenina. A través de diverses iniciatives, 
com la participació en la campanya “Si no 
veus esport femení, t’estàs perdent la meitat 
de l’espectacle”, promou la visibilitat de 
l’esport femení.

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

Aquesta entitat promou des de fa 40 anys la gimnàstica rítmica en una zona amb 
una situació socioeconòmica complexa. Al llarg de tot aquest temps s’ha convertit en 
una entitat referent per a les nenes del districte i ha aconseguit resultats destacats i 
classificacions en les competicions esportives de gimnàstica. Destaca el volum d’esportistes 
de l’associació: 390, entre els 3 i 86 anys. Durant el confinament l’associació va fer classes i 
exhibicions en línia, a més d’oferir acompanyament emocional a les seves gimnastes.
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Eines metodològiques per 
realitzar diagnòstics per a plans 
d’igualtat en entitats esportives

Una fase essencial del procés d’elaboració 
de plans d’igualtat és el diagnòstic, 
perquè permet identificar quines són les 
desigualtats concretes que es produeixen en 
una entitat. Per dur-lo a terme, la normativa 
vigent ens obliga a incloure-hi 9 matèries1,  
però com que no es tenen en compte 
les especificitats de les organitzacions 
esportives voluntàries (clubs, associacions...), 
és necessari ampliar aquesta informació per 
tal de ser exhaustius. 

• Composició de la junta directiva segons 
sexe, càrrec, edat i nombre de filles i fills. 
 

• Reunions de la junta: horaris, format 
(presencials o telemàtiques), ubicació, 
freqüència i duració. 
  

• Mesures de conciliació (si n’hi ha o no). 
 

• Organigrama: persones treballadores i 
voluntàries segons sexe i càrrec. 
  

• Normativa interna (cal revisar si inclou 
algun tipus de discriminació). 

• Nombre d’esportistes segons sexe i 
edat. 
 

• Nombre d’equips femenins i mascu-
lins (+ mitjana d’edat). 
  

• Personal tècnic segons sexe, edat, nivell 
de formació i equips que entrena. 
   

• Taxa d’abandonament esportiu segons 
sexe (comparació entre diverses tem-
porades).  

• Horaris d’entrenaments i de partits de 
cada equip segons categoria i sexe. 
 

• Ús dels espais segons sexe (condicions 
dels diferents espais i distribució que 
se’n fa segons l’edat i el sexe). 
 

• Indumentària esportiva (analitzar si es 
proporciona indumentària còmoda, 
estètica i de talles adequades, així com 
si es tracta de roba femenina i mascu-
lina). 

• Personal de suport (segons sexe, fun-
cions, equips que atén -categoria i si és 
femení o masculí- i horaris d’atenció). 
 

• Sous i qualsevol tipus de remuneració 
per sexe, edat i càrrec. 
 

• Recursos que s’atribueixen al col·lectiu 
femení i al masculí (per exemple, recur-
sos destinats a materials, transport i 
allotjament, indumentària, personal de 
suport com ara fisioterapeutes, nutricio-
nistes,..., etc.).  

Així doncs, a la pregunta “On poden 
produir-se les desigualtats en les entitats 
esportives?”, respondríem “En quatre àmbits 
diferents: l’organitzatiu, l’econòmic, l’esportiu 
i el comunicatiu2”.  A continuació es 
presenta la informació que caldria recopilar 
i analitzar en cada un d’aquests àmbits.

Anna Rovira Puig
Col·laboradora del GISEAFE, 
INEFC-Barcelona

Àmbit   
organitzatiu

Àmbit   
econòmic

Àmbit   
esportiu

• Existència o no de mesures de con-
ciliació de la vida esportiva amb la 
vida laboral, formativa i personal (per 
exemple, tenir en compte la càrrega 
familiar que acostumen a assumir les 
dones a l’hora de distribuir els horaris 
dels entrenaments i dels partits). 
  

• Activitats extraordinàries (tornejos, 
campus d’estiu, estades de pretem-
porada, etc.: per a qui, quan i com 
s’organitzen). 
 

• Política de protecció enfront de les 
violències sexuals (per exemple, si hi 
ha un protocol, delegat o delegada de 
protecció, mesures de prevenció, etc.). 
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• Mitjans de difusió que utilitza 
l’entitat (per exemple, les xarxes 
socials, WhatsApp, etc.). 
  

• Espais concedits als i les esportistes 
en aquests mitjans (nombre de 
publicacions sobre activitats 
femenines i masculines i tipus de 
contingut). 
  

• Visibilitat que es dona al col·lectiu 
femení.

Àmbit   
comunicatiu

L’experiència ens ha demostrat que aquests indicadors cobreixen un ventall prou ampli 
per detectar les desigualtats que es produeixen en les entitats esportives. No obstant això, 
caldrà tenir present que constitueixen un punt de partida i que, atès que cada entitat és 
diferent, és possible que haguem de tenir en compte altres aspectes depenent del cas que 
s’analitzi3.
 
Finalment, una vegada analitzades les matèries proposades, es coneixeran quines són les 
mancances de l’entitat en termes d’igualtat de gènere i serà necessari plantejar-se què es 
vol aconseguir. A aquest fi, es poden fixar uns objectius estratègics i una sèrie de mesures a 
implementar a curt, mitjà i llarg termini que facin possible assolir-los.

1 Article 46.2 LO 3/2007 i article 7.2 RD 901/2020: 

Procés de selecció i contractació; classificació 

professional; formació; promoció professional; 

condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial; 

exercici corresponsable dels drets de la vida 

personal, familiar i laboral; infrarepresentació 

femenina; retribucions; prevenció de 

l’assetjament sexual i per raó de sexe. 

   

2 La proposta es basa en el document: Ferro, 

Silvia; Azurmendi, Ainhoa, i Leunda, Gorka. Guía 

para incorporar la igualdad en la gestión de las 

Federaciones Deportivas. Consejo Superior de 

Deportes. Disponible a: Guía para incorporar 

la Igualdad en la gestión de las Federaciones 

Deportivas | CSD - Consejo Superior de Deportes

3 Per a més informació, vegeu Rovira Puig, Anna 

(2021). “Planes de igualdad parar entidades 

deportivas: diseño de una matriz de análisis para 

llevar a cabo el diagnóstico”. Revista Española de 

Educación Física y Deportes, (434), 47-55.

https://doi.org/10.55166/reefd.vi434.997  

Disponible a: PLANES DE IGUALDAD PARA 

ENTIDADES DEPORTIVAS: DISEÑO DE UNA 

MATRIZ DE ANÁLISIS PARA LLEVAR A CABO LA 

FASE DE DIAGNÓSTICO | Revista Española de 

Educación Física y Deportes (reefd.es)

• Gestió de la premsa externa. 
  

• Imatges sexistes, discriminatòries o 
estereotipades. 
  

• Llenguatge inclusiu.

https://ajuntament.barcelona.cat/ 
donesiesport/

https://ajuntament.barcelona.cat/donesiesport/



