
El Consell Comarcal del Berguedà impulsa aquesta 
campanya amb la col·laboració d’entitats esportives de la 
comarca. L’objectiu és avançar en la igualtat de gènere dins 
de l’àmbit esportiu i trencar amb els estereotips que es 
generen a l’hora de practicar esport.



ALGUNES 
DADES...

preguntem
Quantes noies àrbitres 
recordes haver vist en un 
partit de futbol? Si el nombre 
és força reduït en comparació 
als masculins, a que creus que 
és degut? 

Creus que té importància 
el fet de ser o no mare, en 
la carrera d’una esportista 
professional? Avui dia, 
moltes esportistes s’hi 
veuen afectades. 
Ho trobes just?

Quan les gimnastes competeixen amb força, agilitat i 
domini es diu que s’entrenen com “un home”. Es 
masculinitza així el cos de l’esportista. Els homes no tenen 
perquè ser més forts que les dones. L’única força que ho fa 
creure són els ESTEREOTIPS de gènere. Els estereotips 
de gènere adjudiquen característiques, capacitats i 
comportaments de manera diferenciada, entre homes i 
dones.

REFLEXIONEM

La igualtat en l’esport és un 
pas més per assolir una 
veritable societat igualitària.

El nombre de dones 
que practiquen esport 
representa el 27% i el 
d’homes el 73%.

A Espanya, de 53 directius 
esportius només 8 són dones.

Existeixen clàusules antiembaràs 
en els contractes d’esportistes, 
que firmen per por de quedar-se 
sense feina i la impossibilitat de 
conciliar...

L’esport no té gènere. A la pràctica, 
però, ens adonem que hi ha esports 
clarament feminitzats i d’altres 
masculinitzats.

L’abandonament de l’esport
femení moltes vegades es
produeix a causa del poc
reconeixement social.

Actualment, als Jocs Olímpics les 
dones representen aproximadament 
un 45% del total dels participants. 
S’obliga a que un 20% del total siguin 
dones.

El lèxic utilitzat pels mitjans de comunicació quan fan 
referència a dones esportistes és totalment diferent al dels 
homes. En el cas de les dones parlem d’edat, d’embaràs, d’estat 
civil i utilitzen verbs com lluitar, competir i participar. En el cas 
dels homes, s’acostuma a utilitzar adjectius com ràpid, fort, 
gran, real i fantàstic i verbs com guanyar i dominar. 
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