Esport i gènere
Penja’t la medalla deL gènere!

GUIA SOBRE EQUITAT DE GÈNERE PER A ENTITATS ESPORTIVES

Presentació
El Gabinet d’Equitat de Gènere de l’Institut Barcelona Esports
ofereix un recurs amigable, àgil i visual sobre com introduir la
perspectiva de gènere en activitats i entitats esportives.

Aquesta guia està elaborada per
l’Institut Barcelona Esports en
col·laboració amb el Grup d’Equitat de
Gènere del Consell Municipal d’Esports
i amb el suport de la Direcció de Serveis
de Gènere i Polítiques del Temps.

La societat encara té molts reptes pel que fa a la igualtat i
l’equitat de gènere i l’esport no n’és una excepció. Per millorar el paradigma actual, els i les professionals, responsables,
dirigents, tècnics i tècniques de l’esport, hem de sensibilitzar-nos per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en el dia
a dia de la nostra feina i contribuir a trencar els rols tradicionals que es reprodueixen. Perquè treballar amb visió de
gènere ens permet aproximar-nos més a la realitat i, en conseqüència, a les necessitats de totes les persones. D’aquesta
manera millorem i transformem el nostre sistema, contribuint
a desenvolupar una societat més igualitària.
La guia proposa accions en clau de gènere a nivells diferents i
per a diversos perfils d’entitats esportives. Hi ha moltes fórmules per aconseguir aquests objectius: des de la comunicació
interna i externa fins a la creació de protocols per prevenir,
detectar i actuar davant les violències sexuals o bé engegar un
pla d’igualtat. Totes aquestes accions són contribucions rellevants per construir una ciutat esportiva més justa i equitativa.
Confiem que aquesta guia ens orientarà per aconseguir-ho!

David Escudé
Regidor d’Esports

Ajuntament DE Barcelona

Medalles de
gènere en
esports
Viure i treballar l’esport amb visió de gènere ens ajuda a aproximar-nos
més a la realitat i ser més eficients en els nostres projectes i activitats
diàries, alhora que garanteix el respecte i la inclusió.
Podem abordar el gènere en l’esport a diferents nivells amb el pla
d’igualtat com la millor pràctica.

→ Interessa’t pel tema, forma’t i aplica
algunes ACCIONS DE GÈNERE

→ Planteja’t i porta a terme algunes MESURES
D’IGUALTAT i tindràs la medalla de PLATA

→ Elabora un PLA d’IGUALTAT, és la bona
pràctica d’OR
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Què és el
gènere?
Gènere: conjunt de característiques culturals, socials, polítiques,
jurídiques que cada societat assigna a les persones en funció del seu sexe.
El gènere no només fa referència a desigualtats entorn del sexe, també ho fa entorn de
la identitat de gènere, l’expressió de gènere i l’orientació afectivosexual.

Diversitat sexual i de gènere

La NORMA
diu que...

Dient això,
la norma
EXCLOU i
DISCRIMINA:

Sexe

Identitat de
gènere

Expressió
de gènere

Orientació
afectivosexual

Mascle

Home

Masculí

Atracció per
les dones

Femella

Dona

Femení

Atracció pels
homes

Intersexual

Transgènere,
transsexual,
agènere,
fluïda

Home
femení,
dona
masculina

Lesbiana,
gai, bisexual,
pansexual,
asexual...
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Com es perpetua el gènere?...
...via estereotips de gènere: característiques i qualitats assignades tant
psicològiques com físiques. Per exemple: “les dones són (i han de ser)
més submises que els homes”.

A partir dels estereotips de gènere es configuren els...
...rols de gènere: seguit de tasques i funcions assignades a cada gènere.
Per exemple: “les tasques de la llar i la cura són (i han de ser) pròpies de
les dones”.

ROLS DE GÈNERE
FEMENÍ

Àmbits

ROLS DE GÈNERE
MASCULÍ

Mares i responsables
de benestar familiar

Familiar

Proveïdors
i protectors

LABORAL

Treball principal,
productiu, amb poder
i responsabilitat

Treball secundari,
reproductiu, de cura,
no remunerat

Gestores
comunitàries

COMUNITARI
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Autoritat
comunal

ESTEREOTIPS FEMENINS

ESTEREOTIPS MASCULINS

FRAGILITAT

FORTALESA

SUBMISSIÓ

AGRESSIVITAT

TENDRESA

RACIONALITAT

EMPATIA

COMPETITIVITAT

Intuïció

Intel·ligència

acceptació

autoritat

feblesa física

força física

dependència

independència

superficialitat

profunditat

Passivitat

Activitat
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Per què una entitat esportiva hauria de fer el pas
endavant per treballar el gènere?

Un pas e
nda

van
t

en l

a
u
g
ai
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→ Per augmentar la representació femenina en càrrecs directius i
tècnics
→ Per afavorir la participació de dones a l’activitat esportiva
→ Per trencar els estereotips i la segregació d’esports feminitzats i
masculinitzats
→ Per prevenir, detectar i actuar envers les violències sexuals i les
violències lgtbi-fòbiques en el món de l’esport
→ Per augmentar la presència femenina en els mitjans de comunicació
i xarxes socials
→ Per garantir espais segurs per a les dones i les persones LGTBI
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Com s’ha perpetuat el gènere en el món de l’esport?

Les dones només
representen un

Àrbitres de futbol
dones a Espanya

3,47%
del total

“Jugadora de
l’Osasuna femení B,
menor d’edat, va
rebre gravíssims
insults masclistes i
amenaces durant un
partit de futbol”

Els futbolistes
MÉS BEN pagats
guanyen unes

20%

del personal tècnic i
directiu d’un club a
catalunya
*

Excedència per cura
de fills/es

92,77%
demanada per dones

La premsa esportiva
dedica entre el

200

vegades més que les
futbolistes MÉS BEN
pagades

5% i el
15%

de les seves
publicacions a
l’esport femení

* dades 2019-2020, Observatori Català de l’Esport
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A les OLIMPÍADES,
els homes no
poden competir en
gimnàstica RÍTMICA, i
en natació ARTÍSTICA,
només en parelles
mixtes

Comunicació
Ús del llenguatge inclusiu
i no sexista a través dels
diferents canals (xarxes
socials, presencial, xats,
cartells, pàgina web,
correu electrònic i telèfon)

Imatge equilibrada
eliminant estereotips
Música no sexista
durant les activitats
esportives amb fons
musical

Administració i RECURSOS HUMANS

Estudis esportius
superiors :

Paritat en els perfils
de personal d’atenció a
l’usuari/ària, personal de
neteja o manteniment

*

78% homes
22% dones

Formularis d’inscripció
o carnets amb l’opció:
sexe no binari o nom
sentit

Dades segregades
per sexe i indicadors
de gènere

Equilibri de la
planificació horària
dels partits femenins i
masculins: evitar afavorir
els horaris dels partits i
entrenaments masculins

Promoure accions
per afavorir l’esport
mixt (activitats i
equips mixtos)

Accions i projectes

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

75% homes
25% dones

Amb quines accions podríem contribuir a reduir les
desigualtats de gènere en les activitats esportives?

Accions de
sensibilització: esport
lliure de prejudicis i
estereotips de gènere

Espais, disseny i reformes
Espai de lactància,
vestidors i dutxes
familiars, canviador
de bolquers a tots els
vestidors

Visibilitat, eliminació
de zones fosques i
racons amagats
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Quins canvis podríem fer en el llenguatge?

Quins canvis podríem fer en la imatge?

En la comunicació, utilitzar genèrics o col·lectius i alternatius, recórrer
al doble gènere o barreres inclinades
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“Comoupersoneesspqourets”
praecntilqluoecndet“eesl”s
esportis

“la
presidència de
l’en
tita
t” en lloc
de “pre
side
l’entitant
t” de

“han rebut
ee n lulnoc pdreem“hi”an
stat premiats”

“Leesn fallomcíldiees”
“els pares”

primersun
elstinguin
dones en
les
Situar
que
promoure
i
plans
paper actiu
imatges quedereforcin
Evitari estereotips
gènere
valors

una presència
Oferir
de
equilibrada
en
i homesmida
quantitat,
ladones
de les
i durada
imatges.

“Juga taoln cobém “És una jugadora
al futbn”
capdavantera”
un ne
“princesa”
“campió”

Visualitzar la
diversitat(LGTBI,
cultural,
diversitat
edat, classe social)

res
“les jugado
i els jugadors”

Evitar ús exclusiu masculí per càrrecs i professions (sobretot si sabem
que és una dona)

“la Laia és metgessa”
en lloc de “la Laia
és metge”

models
d’igualtat,
relació
deVisualitzar
i
cooperacióentre
solidaritat
dones i homes.

“l’alba és entre a
personal” En llocnador
entrenador persondeal
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Dissenyar
logotipsi
neutres
que
inclusius
una
evitin
interpretació
androcèntrica
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Si l’entitat vol avançar més en aquest camí d’igualtat i equitat...

Què són les mesures d’igualtat?
→ Accions adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació entre
homes i dones en un context determinat.
→ Millores internes, accions concretes per millorar la igualtat
de gènere.
Les entitats esportives poden contribuir a eliminar les desigualtats de
gènere existents en el conjunt de la societat introduint canvis també
en el seu funcionament intern; és a dir, aplicant mesures destinades
a erradicar estereotips, actituds i obstacles que dificulten la igualtat
entre homes i dones.

y
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Exemples de mesures d’igualtat
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PROTOCOL CONTRA
violències sexuals
en entitats
esportives

Establir un protocol amb eines per tal de prevenir,
detectar i actuar davant les violències sexuals. Fer
formacions, xerrades i debats. Fer visible el compromís
de l’entitat. Designar la figura del referent de protecció/
delegat de protecció.

Promoció,
sensibilització
i formació

Impartir formació, seminaris, debats sobre igualtat de
gènere amb el personal i les famílies. Difondre materials
per sensibilitzar professionals i famílies sobre rols i
estereotips de gènere en el món de l’esport.

Conciliació DE
LA VIDA laboral,
personal
i familiar

Usos del temps. Corresponsabilitat. Ordenació dels
horaris adaptats, temps per afavorir la conciliació
familiar, personal i laboral.

Accés i permanència
en participació

Eliminar barreres internes per a la incorporació de
persones amb menys representació en els llocs de decisió
de l’entitat. Accés a la organització i promoció interna
equitativa (buscant la representació d’homes i dones
al 50%).

Pressupostos

Garantir perquè les partides del pressupost incloguin
perspectiva de gènere: material fungible, reformes
d’instal·lacions (p.ex. invertir en adaptació dels vestuaris,
enllumenat d’accessos o maquinària de fitnes adaptada),
projectes, etcètera.

REVISIÓ DE LA
documentació

Revisar, sota la mirada de la perspectiva de gènere, la
documentació generada (estatuts de l’entitat, normativa
organitzativa, comunicacions, circulars) i incorporar-hi
elements d’equitat de gènere.
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Si l’entitat té prou estructura i capacitat i està desplegant diverses
mesures d’igualtat, es pot plantejar un pla d’igualtat.

Què és un pla d’igualtat?
Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per aconseguir a
l’entitat la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per
eliminar la discriminació.

Per què un pla d’igualtat?
→ Perquè a partir del 2022 el Reial decret 901/2020 l’exigeix per a
empreses de més de 50 treballadors (inclosos fixos discontinus,
contractes de durada determinada i de posada a disposició)
→ Per tenir més puntuació per a subvencions
→ Per poder contractar amb l’Administració pública
→ Perquè és un valor afegit

22

23

R

Pla
d’igualtat

M

trenca les desigualtat
s

Plantejar un PLA D’IGUALTAT com un PROCÉS, com
un element de treball per avançar en la igualtat
de gènere dins de la mateixa entitat (i no com un
document que cal produir)

Declaració de
COMPROMÍS

Decisió de començar
a aplicar una política
d’igualtat de gènere en
l’entitat que implica tota
l’organització

Constitució DE LA
COMISSIÓ DE GÈNERE

Fer sessions informatives,
cursos, seminaris,
reunions o material escrit
per informar sobre el
compromís.
La comissió ha d’estar
formada per dones i
homes de diferents àrees
perquè les aportacions
siguin com més diverses i
representatives millor

Autodiagnòstic
situació actual i
anàlisi

Diagnosticar barreres,
percentatges de
participació, visibilitat de
la dona. Quin lloc tenen les
dones a l’entitat?
Es fan reunions amb
horaris en què tothom hi
pot assistir?
Qui fa jornades parcials?
La imatge i el llenguatge
transmeten valors
d’igualtat?
Fer un informe d’impacte
de gènere com punt de
partida
Anàlisi sobre si la igualtat
de gènere forma part dels
objectius

1

2 3
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Què implica:

un equip, inversió en temps
(pot ser D’UNES 80-100
hores) i revisió periòdica

Definició mesures,
objectius, accions
i disseny
Les mesures haurien
d’abordar almenys
aquests aspectes:

Implementació

S’han d’executar les
accions previstes
i assegurar que es
compleixin els objectius
generals i específics fixats

Seguiment i avaluació
Avaluació de procés,
resultat i impacte

Processos de selecció i
contractació
Prevenció de l’assetjament
sexual i per raó de sexe
Classificació professional
Formació
Promoció professional
Condicions de feina i
retribucions
Exercici corresponsable
dels drets de la vida
personal, familiar i laboral
Infrarepresentació
femenina

4 5 6
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Més Recursos útils:
Manual sobre la incorporació de la perspectiva
de gènere i mesures d’igualtat per a entitats,
Ajuntament de Barcelona
Protocol per a la prevenció, detecció i acció
dels maltractaments i de les violències sexuals
a infants i adolescents,
Ajuntament de Barcelona
Guia de comunicació inclusiva,
Ajuntament de Barcelona
Recurs pedagògic: Prevenció de l’assetjament
i l’abús sexual a l’esport,
Ajuntament de Barcelona
Guia d’ús no sexista del llenguatge,
Ajuntament de Barcelona
Glossari Diversitat sexual i de gènere,
Ajuntament de Barcelona
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Glossari Dones i feminismes,
Ajuntament de Barcelona
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barcelona.cat/esports

Ens ajudes a
posar fi a
les desigualtats
de gènere?

Comparteix aquesta guia!

