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SOCIOLOGIA I MOVIMENTS SOCIALS

Dones, alts càrrecs i Federacions 
Esportives Catalanes

Les dones al llarg de la història hem viscut i vivim, en
una societat patriarcal on se’ns ha assignat un rol social,
el qual conjuntament amb la divisió sexual del treball, ha
limitat encara més la nostra presència a l’espai públic. I
conseqüentment, se’ns ha limitat la participació en
l’esport, el que ens ha portat a acabar tenint moltes
dificultats per arribar als alts càrrecs del sector. 

Quines són les causes de discriminació de gènere
en l’àmbit esportiu? 

En quina situació es troba el paper de les dones
en els alts càrrecs dins les Federacions
Esportives a Catalunya?

Com? 
Metodologia de treball

Realització d’una anàlisi documental
intercalada amb dades secundàries i
posteriorment la realització d'una recerca
empírica a través de dos mètodes:
entrevistes i una enquesta. Amb l’objectiu
d’obtenir la visió de les persones que
treballen en les Federacions Esportives
Catalanes i la percepció externa de la
ciutadania respecte a aquest tema.

Per a què? 
Objectius específics

Conèixer solucions que el moviment

feminista o altres factors proposen per

trencar amb la discriminació de gènere.

Descobrir la visió interna i la percepció

externa del paper de les dones en alts

càrrecs.

Visualitzar quins són els obstacles que

condicionen a les dones a arribar a

càrrecs esportius.

Mitjans de
comunicació

Biològics 
i culturals

Sistema
educatiu

Estereotips

Les primeres investigacions sociològiques realitzades per dones a
finals dels setanta. Analitza com la participació esportiva pot influir en
el desenvolupament de característiques populars i l’aprenentatge de
rols no esportius. Confirmant que l’esport no és crític per la
socialització en sentit de l’aprenentatge de rols socials de gènere, sinó
que és una producció cultural (Theberge, 1995).

Sociologia de l'esport

Els càrrecs en què estan més presents les dones són els càrrecs menys

importants i de menor rellevància.

Situació d'obligatorietat de demostrar la seva efectivitat i per això es

necessita una gran dosi de confiança. Les dificultats per accedir no és la

competitivitat i la preparació dels seus rivals, si no les barreres específiques

de gènere que les aturen i les limiten per aconseguir els seus objectius.

En el nombre de llicències federatives per sexe existeix una relació entre la

divisió per sexe i competitivitat, la diferència és significativa. En la composició

de les juntes directives existeix una situació discriminatòria i de desigualtat

pel que fa a l'oportunitat d'ocupar càrrecs de distribució de poder.

Dones en la gestió de direcció

Socialització esportiva com una continuïtat amb la socialització dels trets

conductuals masculins com competitivitat i lideratge. Lideratge associat al

gènere masculí. 

Homes caracteritzats per trets instrumentals i dones per trets expressius i

comuns, no esperables per a llocs de lideratge. Aquestes creences

compartides conformen la Teoria congruència del rol.

Dones que creuen que per desenvolupar efectivament llocs de lideratge, és

necessari emfatitzar amb les qualitats de lideratge agèntic o masculí.

Dones i lideratge

Barreres que 
obstaculitzen 
l'ascens de les

 dones en els alts
 càrrecs

Tot i haver anat pujant escalons 
en el terreny esportiu i trencant les
barreres, les dones estem molt lluny
d’aconseguir la paritat, com a mínim,
en els alts càrrecs de direcció dins de
les federacions esportives catalanes.

Importància del moviment feminista,
que ha aconseguit amb els seus
avenços que es visibilitzi l’esport
femení i que la presència femenina
augmenti així com en l’espai públic i
en llocs de treball d’alta importància.
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Conclusió i reptes de futur

Fomentar i normalitzar la igualtat en

l’educació física i la pràctica esportiva.

Coeducar en l’escola trencant

prejudicis i estereotips. Coeducar en

els clubs esportius.

Incorporar la perspectiva de gènere a

la gestió esportiva local.

Eliminar l’ús del llenguatge sexista.

Fer efectius els plantejaments legals

de les lleis d’igualtat i tota la

normativa legal.
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