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MOCIÓ PER FOMENTAR I VISIBILITZAR L’ESPORT FEMENÍ

Les desigualtats que viuen i pateixen les dones s'expressa en diferents àmbits de la vida
social, econòmica, política o esportiva.
L'esport femení és un àmbit paradigmàtic d'aquesta desigualtat estructural, on avui dia les
discriminacions són encara molt evidents.
Les dones han estat històricament excloses de la pràctica esportiva per ser aquesta
contrària als continguts de gènere tradicionals (poc femení) però també perquè aquesta
pràctica esportiva es desenvolupa i estructura a partir de paràmetres masculins
(competitivitat) tot i en els nivells inferiors, continguts poc estimulants majoritàriament, pel
conjunt de les dones.
Ara fa unes dècades les dones estaven excloses del món esportiu per ser considerat
socialment amb el rol patriarcal que tenien assignades a la família.
La incorporació de les dones a la pràctica esportiva ha estat degut a la lluita constant de
trencar tots tipus d'estereotips i normes socials establertes.
Avui la incorporació de la dona a les activitats esportives és un fet però continuen existint
diferencies en la pràctica esportiva entre dones i homes.
Segons l'enquesta "hàbits esportius de la població adulta" el 69% de les dones fa exercici
enfront del 74,4% dels homes.
Segons l'anuari estadístic de la Generalitat de Catalunya de les federacions esportives a
Catalunya hi ha 8.896 clubs amb 630.776 llicències esportives, de les quals 479.062
corresponen a homes i només 151.708 a dones.
Les dones esportistes, comparteixen les mateixes disciplines i el mateix sacrifici que
els homes esportistes, però ni els esforços ni tots els seus èxits tenen cap valor, ja que entre
el reconeixement, les condicions laborals i salarials i els recursos destinats a elles i a ells hi
ha un abisme.
Atès que diferents institucions com la Generalitat de Catalunya està desenvolupant una
campanya i accions per tal de fomentar la participació de les dones a l'àmbit i esport en
igualtat de condicions.
Atès que cal superar aquests obstacles i superar i aconseguir la igualtat de gènere també en
l'àmbit esportiu.
Atès que l'Ajuntament de l'Hospitalet sempre s'ha destacat per fomentar l'activitat esportiva,
com un hàbit indispensable per a una bona salut a l'abast de tothom, de nenes, nens , dones
i homes de qualsevol edat.
Atès que cal fomentar polítiques de promoció de l'esport femení i a la seva visualització
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
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Primer.- Promoure polítiques des de l'Ajuntament per visualitzar i promoure l'esport femení.
Segon.- Establir premis i guardons específics de l'esport femení per destacar els èxits i les
trajectòries esportives de les dones de la ciutat.
Tercer.- Impulsar unes jornades de debat amb esportistes, clubs i tècnics entre d'altres per
tal d'establir una estratègia d'accions per potenciar i visibilitzar les dones en l'esport.
Quart.- Elaborar una guia de bones pràctiques en perspectiva de gènere per les/els professionals de l’àmbit educatiu i esportiu per tal de promoure la participació de les noies i dones i
incorporar les seves necessitats i expectatives en la pràctica esportiva.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, als
clubs esportius i als grups de dones.

