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L’esport és una pràctica quotidiana a la vida de les 

persones, on les dones, com en molts altres àmbits 

de la nostra societat, continuen patint discriminacions i situacions de desigualtat pel sol fet de ser dones. 

Els estereotips en la pràctica esportiva en edat escolar, la baixa presència de dones en els graus i cicles 

formatius de l’àmbit de l’esport,  les dificultats d’accés i permanència al mercat de treball esportiu, la bretxa 

salarial, la baixa presència de dones en les directives i llocs de responsabilitat de clubs esportius, la poca 

visibilitat de les dones esportistes als mitjans de comunicació i la consegüent manca de referents esportius 

femenins o l’assetjament sexual, són només algunes de les evidències de que l’esport és un element clau per 

a la consecució de la igualtat real entre dones i homes. 

La pràctica esportiva és una via idònia per a la transmissió de valors com la cooperació, el respecte, el treball 

en equip o la igualtat d’oportunitats. En canvi, sovint ha estat utilitzada per promoure l’estereotipació de 

pràctiques i capacitats esportives, i per incentivar la consecució de resultats (guanyar) com a valor més 

important i premiat per sobre de tots els altres. L’esport, en definitiva, ha jugat i juga un paper clau en la 

reproducció d’estereotips de gènere, d’actituds masclistes i estructures dominades per homes. 

Des del Consell Esportiu del Baix Llobregat apostem per un nou model esportiu que es caracteritza per la 

pràctica esportiva mixta i multiesportiva dins del marc d’una competició única, sense adoptar únicament o 

majoritàriament aquelles modalitats més practicades per nois. Es busca potenciar i prioritzar valors inclusius 

com la igualtat, la solidaritat, la cohesió social i la diversitat, on les dones siguin el motor de canvi de la 

societat. Entre d’altres mesures, el nou model també proposa un sistema de quotes tant a les directives o els 

llocs de presa de decisió de federacions, clubs i entitats esportives, com als estudis de Ciències de l’Activitat 

Física i l’Esport, on el biaix de gènere és preocupant i es tendeix a la reducció de les matricules femenines.  

Per tot això, aquest 8 de març el Consell Esportiu del Baix Llobregat vol implicar i encoratjar totes les 

persones, organismes, institucions o entitats públiques i privades, relacionades directa o indirectament amb 

l’activitat física i l’esport, per a que iniciïn o donin continuïtat a aquest procés en què tothom és 

imprescindible, per aconseguir que les dones ocupin, participin i gaudeixin de l’esport en igualtat de 

condicions i oportunitats. 

 


