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Resum
L’article des criu i in ter pre ta la si tua ció de

la dona a Espan ya. Cada part es de di ca a

ana lit zar la si tua ció en un àmbit de ter mi -

nat: lleu re, alt ni vell i llocs de de ci sió. La

in ter pre ta ció es fa des de dues pers pec ti -

ves teò ri ques: la del fe mi nis me de la di -

ferè ncia i la del de la de si gual tat.

Introducció

L’anà li si de la par ti ci pa ció de les do nes

es pan yo les a l’es port, qual se vol que en

si gui el ti pus de pràcti ca –lleu re, alt ni -

vell o càrrecs ocu pats en llocs de de ci sió

(pre si den tes, di rec to res, coor di na do -

res...)– fa palès un fe no men que re sul ta

una mica pa ra do xal. To tes les en ques tes

efec tua des so bre els hàbits es por tius de

la po bla ció des d’i ni cis dels anys vui tan -

ta mos tren que el gène re és una va ria ble

in de pen dent fo na men tal per a com pren -

dre’ls. Aques ta va ria ble mos tra rei te ra -

da ment “for mes di fe rents de re la cio -

nar-se amb l’es port” (Gar cía Fe rran do,

1997, p. 216). És a dir, a me su ra que

les es pan yo les han anat ac ce dint a

aques ta ac ti vi tat, en comp tes de re pro -

duir con duc tes mas cu li nes, l’han mo de -

lat se gons al tres parà me tres; han creat

una cul tu ra es por ti va pròpia. Les do nes

hi pro jec ten els va lors que han ad qui rit

en el curs de la seva so cia lit za ció, tot re -

pro duint així les re la cions de gène re exis -

tents. Ara bé, al ho ra, la crea ció d’a -

quests es pais i temps de l’es port fe me ní

han fet pos si ble l’e mergència d’al tres

ma ne res de fer i en ten dre l’es port. Les

do nes te nen presè ncia en el món de l’es -

port i això hi ha por tat can vis molt pro -

funds. I, tot ple gat, amb re sistències per

part de molts ho mes –so bre tot en les es -

truc tu res de l’es port fe de rat i de com pe ti -

ció– i amb enor mes obs ta cles per a les

do nes. En par lar d’un fe no men una mica

pa ra do xal ens re fe ríem a tot el que aca -

bem de des criu re: al  nos tre en ten dre, la

si tua ció de la dona a l’es port no no més

és un lloc de re pro duc ció dels es te reo tips 

he gemò nics as so ciats al gène re sinó

tam bé –igual que en al tres es fe res de la

vida so cial es pan yo la– un es pai de con -

fron ta ció i de crea ció de no ves for mes de

re la ció. De tot ple gat, ens n’o cu pem a les 

pàgi nes que se guei xen.

Esport de lleu re

A Espan ya prac ti quen un es port o més

d’un el 46 % dels ho mes i un 27 % de les

do nes.1 Des que es dis po sa d’es ta dís ti -

ques, l’aug ment de la par ti ci pa ció es por -

ti va ha es tat més gran en tre els ho mes

que no pas en tre les do nes. Entre 1968 i

1995 la dels pri mers ha es tat d’un 30 %

men tre que per a les se go nes fou d’un

25 % (Con se jo Su pe rior de Deportes,

2000, p. 23). Pel que fa a l’in terès per

l’es port, les diferèn cies tam bé són im por -

tants: el 72 % dels ho mes i el 48 % de les

do nes diuen es tar in te res sats per aques ta

ac ti vi tat. Ara bé, més in te res sant que les

di ferè ncies quan ti ta ti ves ho són les qua li -

ta ti ves. Molts in di ca dors mos tren la for -

ma dis tin ta se gons la qual ho mes i do nes

prac ti quen l’es port.

A la tau la 1 s’indiquen els es ports més

prac ti cats per les unes i els al tres. Més de

la mei tat dels ho mes que prac ti quen

l’esport ju guen a fut bol, ja si gui en camp

gran (34 %) o fut bol sala (22 %). Enca ra

que el fut bol sala tin gui un carà cter més

re crea tiu que el prac ti cat en camp gran, es 

trac ta d’una ac ti vi tat de so cia bi li tat mas -

cu li na amb la qual la gran ma jo ria de les

es pan yo les s’adiuen poc. Pre fe rei xen, en

can vi, la na ta ció –que ha de ser en te sa

com una pràcti ca de man te ni ment o re -

crea ti va, se gons les èpo ques de l’any–,

l’aeròbic, la gimnàsti ca rít mi ca, la dan sa i

la gimnàsti ca de man te ni ment. Ac ti vi tats

to tes elles que re pro duei xen els pa trons

tra di cio nals de l’estereotip de fe mi ni tat a

Es panya.

Aques ta di fe ren cia ció d’un món mas cu lí

i un de fe me ní en l’es port es re pro dueix

en ana lit zar els mo tius de pràcti ca. “Fer
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Abstract

The ar ti cle des cri bes and in ter prets the

si tua tion of wo men in sport in Spain. Each part 

ta kes into ac count the si tua tion of wo men in

sport in dif fe rent fields: lei su re sport, top le vel

sport and ma king de ci sion po si tions. The

in ter pre ta tion of the si tua tion is made from two 

theo re ti cal pers pec ti ves: the fe mi nist theo ries

of Dif fe ren ce and the one of Ine qua lity.
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1 La base es ta dís ti ca de la nos tra anà li si pro ce deix, fora d’ex cep cions que s’in di quen, de M. Gar cía Fe rran do, 2000.



exer ci ci” és tan im por tant per a ho mes

com per a do nes. En els al tres ca sos les

prio ri tats va rien i “man te nir la lí nia”

és un mo tiu que ex pres sa un 20 % de les

do nes da vant de so la ment un 9 %

dels ho mes.

En aques ta lí nia de re fle xió, s’ob ser va que

les di ferè ncies més grans s’a pre cien en re -

la ció amb la com pe ti ció o amb l’o pi nió que 

se’n té i si es fa o no en el mo ment de prac -

ti car al gun es port. Un 19 % dels ho mes

que prac ti quen es port par ti ci pen en com -

pe ti cions men tre que el per cen tat ge de do -

nes és d’un 8 %. El ma teix s’es de vé amb la 

pos ses sió d’u na llicè ncia fe de ra ti va (26 %

d’ho mes i 9 % de do nes). Quan es trac ta

d’es port sen se com pe tir la re la ció s’in ver -

teix: 57 % dels homes davant d’un 80 %

de les dones.

Aques ta con duc ta tan di fe rent da vant

la com pe ti ció i l’es port or ga nit zat de -

sem bo ca en el fet que la presè ncia fe me -

ni na si gui di fe rent en cada un dels tres

sec tors de què es com pon el sis te ma es -

por tiu es pan yol. Així, de pen dent de si

trac ta del sec tor vo lun ta ri, del pú blic o

del co mer cial, la par ti ci pa ció de les

 dones i el tipus d’o fer tes rea lit za des

 varien.

El sec tor vo lun ta ri –el de clubs i fe de ra -

cions– és el que menys ha in te grat les

do nes. No no més aques tes hi te nen me -

nor presè ncia sinó que, en molts ca sos

–so bre tot pel que fa a les es por tis tes d’e -

lit– el sis te ma pa triar cal im pe rant opo sa

se rio sos obs ta cles a la seva incorpo -

ració.

En ter mes ge ne rals, so la ment un 17 %

diu pertànyer a un club es por tiu en el

sen tit tra di cio nal del ter me. Mol tes d’e -

lles, tan ma teix, per tan yen a clubs mu ni -

ci pals o als ano me nats “clubs” del sec tor 

co mer cial. Les in for ma cions es po den

pre ci sar més se gons àrees geogr àfi ques i

ti po lo gies de clubs. En una en ques ta rea -

lit za da per Anto nio Mo re no a Bar ce lo na,

el 27 % de les per so nes afi lia des als

clubs eren do nes (Hei ne mann, Puig, Ló -

pez i Mo re no, 1997, p. 47-48). Ara bé,

aques ta xi fra va ria molt se gons si es trac -

ta de clubs grans o pe tits. Com més

gran és el club, més gran és la presè ncia

de do nes; així, els que su pe ren les

1.000 per so nes afi lia des comp ten amb

un 37,7 % d’a que lles, i els de menys de

100 amb el 20 %. A més a més, un

37,5 % dels clubs amb menys de 300 as -

sociats no te nen cap dona en tre els

seus mem bres (Hei ne mann et al.,

1997). A la ciu tat de Se vi lla, –on pre do -

mi nen els clubs de pe ti tes di men sions–

les do nes re pre sen ten el 25 % de les per -

so nes afi lia des i en una quar ta part dels

clubs no n’hi ha cap (Esca le ra et al.,

1995, p. 45). Igual ment, a Ga lí cia, la

presè ncia de les do nes en els clubs és

d’un 19 % (Gam bau, 2002). A més a

més, en un 33,5 % dels clubs les do nes

no hi as so lei xen el 20 % i en tre ells tam -

bé s’han clas si fi cat aquells en els quals

no n’hi ha cap.

Po dem avan çar un con junt d’ex pli ca cions

que jus ti fi quen l’es cas sa presè ncia de les

do nes als clubs. En ge ne ral, les ofer tes que 

aquests fan s’o rien ten a les mo da li tats es -

por ti ves tra di cio nals i a les orien ta des a la

com pe ti ció (Mo re no, 1997; Puig, Gar cía i

Ló pez, 1999). A la tau la 1 ja hem vist que

les do nes prac ti quen pre fe rent ment na ta -

ció re crea ti va, aerò bic, rít mi ca i dan sa i

gimnàsti ca de man te ni ment; la ma jo ria

dels clubs es pan yols no s’han obert a

aques tes no ves tendències de la pràcti ca

es por ti va. La cul tu ra or ga nit za ti va re que -

reix una cer ta im pli ca ció en la vida del

club i això pot no in te res sar mol tes do nes,

que ja te nen el seu nu cli d’in te gra ció en la

fa mí lia i en la feina (per a les que són pro -

fes sio nal ment ac ti ves). Com que les se ves

vi des es tro ben molt lli ga des als rit mes

dels al tres mem bres de la fa mí lia, bus -

quen un ti pus d’o fer ta més orien ta da a

 donar un ser vei, més fle xi ble, la qual so la -

ment es dóna als clubs grans (més pro fes -

sio na lit zats i co mer cia lit zats) o al sec tor

co mercial.

En efec te, el sec tor co mer cial, i, par cial -

ment tam bé el pú blic, és molt més atrac tiu 

per a les do nes que no pas per als ho mes.

Així, men tre so la ment el 4 % dels ho mes

que prac ti quen diuen fer-ho en un gimnàs

co mer cial, el per cen tat ge s’e le va a un

12 % en el cas de les do nes (Gar cía

 Ferrando, 1997, p.153). D’a quest sec tor

és del que dis po sem de menys in for ma ció

em pí ri ca, però, tant els tes ti mo nis de per -

so nes que s’hi tro ben vin cu la des, com les

in ves ti ga cions par cials que hi ha, in di quen 

que el seu pú blic per excel·lència són les

dones (Buñuel, 1992).

El sec tor pú blic, en els seus pro gra mes de

pro mo ció, ha cap tat mol tes do nes i tam bé

tots els col·lec tius no in te grats en el sec tor

vo lun ta ri o per als quals, a cau sa de les se -

ves pos si bi li tats econò mi ques, el sec -

tor co mer cial no era ac ces si ble (Gar cía

 Ferrando, 2001). Tot i amb això, les se ves

es tratè gies d’ac tua ció han va riat molt. A

par tir de les pri me res elec cions mu ni ci pals 

de mocr àti ques de 1979, els ajun ta ments

van co men çar a fer pro gra mes de pro mo -

ció es por ti va. Al co men ça ment, es trac ta -
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HO MES % DO NES %

Fut bol, fut bol sala 56  Na ta ció 53

Na ta ció 30,5 Aerò bic, rít mi ca, dan sa 29

Ci clis me 29  Gimnàsti ca man te ni ment 22

Tennis 16  Ci clis me 11

Excur sio nis me 14  Excur sio nis me 11

Bàsquet 13  “Jog ging”  9

“Jog ging” 12  Bàsquet  9

Gimnàsti ca de man te ni ment 11  Tennis  8

Atle tis me  9  Vo lei bol  6

Esquí i d’al tres es ports d’hi vern  4

Fon t: Gar cía Fe rran do, Puig i La gar de ra, 2002.

* La suma dels per cen tat ges és su pe rior a 100 per què la pre gun ta del qües tio na ri per me tia de do nar més d’u na res pos ta.

n TAULA  1.
Esports més prac ti cats se gons el gène re a Espan ya (en % res pec te del to tal de prac ti cants*).



va d’ac cions in dis cri mi na des que afa vo -

rien so bre tot els nens i ne nes i els ho mes

jo ves; en els ca sos en què s’ha por tat un

re comp te es ta dís tic de la par ti ci pa ció, la

pro por ció que s’ha do nat os cil·la en tre

prop d’un 58 % d’ho mes (to tes les edats

in clo ses) i un 42 % de do nes (Gar cía,

1999). Amb el temps, s’ha anat pre nent

cons cièn cia de la ne ces si tat d’o fe rir pro -

gra mes es pe cí fi ca ment adap tats a cada

col·lec tiu i, de for ma molt es pe cial, a les

do nes adul tes (Gar cía, 1999). Allà on això 

s’ha rea lit zat, els re sul tats són molt

positius pel que fa a la resposta de

participació però, de moment, no se’n

poden oferir dades estadístiques respecte

d’aquest tema.

Fi nal ment, en aques ta va lo ra ció so bre la

par ti ci pa ció de les do nes en l’es port de

lleu re, cal re fe rir-se a les di ferè ncies

exis tents se gons la con di ció so cioe conò -

mi ca. Aques tes són enor mes i po sen de

ma ni fest que aques ta va ria ble tam bé té

un ele vat po der dis cri mi na tiu en la de ter -

mi na ció dels hàbits es por tius de la po -

bla ció. Així, a l’en ques ta rea lit za da per

Gar cía Fe rran do l’any 2000, so bre els

hàbits es por tius de la po bla ció es pan yo -

la, un 53 % de les do nes per tan yents als

grups de pro fes sio nals, tècnics i es tu -

diants prac ti quen es port, men tre que les

mes tres ses de casa –que es com por ten

de for ma si mi lar als agri cul tors i ju bi -

lats– ho fan en un 20 % (Gar cía Fe rran -

do, 2001, p. 193-195). La in for ma ció, a 

més a més, no re cull la fre qüèn cia de

pràcti ca sinó que agru pa to tes les prac ti -

cants; pro ba ble ment, la re gu la ri tat i la

in ten si tat en la pràcti ca és més ele va da

en tre les do nes del pri mer grup, les

quals, a més a més d’un ca pi tal econò -

mic, comp ten amb un ca pi tal cul tu ral i

so cial que les fa més ca pa ces d’or ga nit -

zar i ges tio nar el seu temps. Re cor dem

que a l’i ni ci d’a quest apar tat es cri -

víem que el per cen tat ge de do nes que

prac ti quen l’es port sen se te nir en comp -

te di ferè ncies d’e dat i con di ció so cioe -

conò mi ca és d’un 27 %. Així, en ca ra que

ha guem po gut per fi lar uns trets co muns

que ens per me ten de par lar d’u na cul tu ra 

es por ti va fe me ni na, no hem d’o bli dar les

im por tants di ferè ncies que es do nen en

el seu el si. Unes a cau sa de la con di ció

so cioe conò mi ca, d’al tres pel ti pus de

pràcti ca rea lit za da, tal i com veu -

rem en l’a par tat se güent, que s’o cu pa de

les do nes que prac ti quen l’es port d’alt

 nivell.

Les do nes
a l’es port d’alt ni vell

Se gons les da des re fe ri des a do nes que

comp ten amb una llicè ncia fe de ra ti va o

que par ti ci pen en com pe ti cions, pre sen ta -

des a l’a par tat an te rior, ja es pot de duir que 

el nom bre de do nes que par ti ci pen en l’es -

port d’alt ni vell és molt in fe rior al dels ho -

mes. En to tal, pos seei xen llicè ncia fe de ra ti -

va en al gu na de les 55 fe de ra cions na cio -

nals exis tents a Espan ya i que han  pro -

porcionat da des dis gre ga des se gons gène -

re 375.139 (20 %) do nes i 1.860.628

(80 %) ho mes (Gar cía Fe rran do, 1997,

p. 77-78). La di ferè ncia és molt més gran

que en l’es port d’oci. A més a més, se gons

l’es port de què es trac ti, la par ti ci pa ció de

do nes és major o me nor (Gar cía Fe rran do,

1997, p. 63). L’e xistència de do nes és

molt es cas sa o nul·la en es port aeri, au to -

mo bi lis me, bi llar, bit lles, boxa, ci clis me,

co lum bo fí lia, fut bol, mo to ci clis me, pe tan ca 

i rug bi. Una dis tri bu ció més equi li bra da es

tro ba en at le tis me, bàsquet, hand bol, es -

ports d’hi vern, es gri ma, golf, na ta ció, pa ti -

nat ge i tennis. En gimnàsti ca i vo lei bol el

nom bre de llicè ncies fe me ni nes su pe ra

el de les mas cu li nes. Aques tes da des ge -

nerals tam bé es re pe tei xen en anà li sis

d’àmbits geogr àfics més re duïts, com és el

cas de l’es tu di rea lit zat per Gam bau

(2002) en re la ció amb els equi pa ments de

com pe ti ció dels clubs es por tius a Ga lí cia.

La me nor presència de do nes en el món

de l’es port fe de ra tiu tam bé es re flec teix

en la seva par ti ci pa ció en els JJOO. A la

tau la 2 fi gu ra la par ti ci pa ció es pan yo la

en els Jocs, se gons gène re. En to tal, el
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HO MES % DO NES % TO TA LS

Pa rís 1900     6 100   0 6

Anvers1920    63 100   0 63

Pa rís 1924   118 98   2  2 120

Amster dam 1928    85 100   0 85

Los Ange les 1932     5 100   0 5

Lon dres 1948    71 100   0 71

Hèlsin ki 1952    32 100   0 32

Mel bour ne 1956     6 100   0 6

Roma 1960   153  93  11  7 164

Tòquio1964    58  95   3  5 61

Mèxic 1968   151  99   2  1 153

Mu nic 1972   132  96   5  4 137

Mon treal 1976   120  92  10  8 130

Mos cou 1980   163  94  10  6 173

Los Ange les 1984   190  91  19  9 209

Seül 1988   257  87  40 13 297

Bar ce lo na 1992   503  78 141 22 644

Atlan ta 1996   307  76  97 24 404

Sydney 2000   224  72  89 28 313

TOTALS 2.644  86 429 14 3.073

Fon t: Ela bo ra ció pròpia a par tir de: Con se jo Su pe rior de Deportes, 2000: 33

n TAULA  2.
Par ti ci pa ció es pan yo la als JJOO se gons el gène re.



86 % dels par ti ci pants han es tat ho -

mes i el 14 % do nes (Con se jo Su pe rior

de Deportes, 2000). Tan ma teix, la par ti -

ci pa ció d’a ques tes úl ti mes ha anat en

aug ment; en aquest sen tit, es va pro duir

un salt molt im por tant amb mo tiu dels

JJOO de Bar ce lo na. A Seül 88 van ser el

13 % de la de le ga ció es pan yo la i a Bar -

ce lo na van pas sar a ser el 22 %. Se gons

els ana lis tes, a Bar ce lo na ’92, Espan ya

es va si tuar en la mit ja na in fe rior dels

paï sos de sen vo lu pats pel que fa a par ti -

ci pa ció fe me ni na (Sán chez Ba ñue los,

1992, p. 139). A Atlan ta’96 i so bre tot a

Sydney 2000 es va arri bar a ni vells su pe -

riors. Aques ta pro gres sió sem bla que és

ge ne ral a tot l’es port de ren di ment; a tí tol 

d’e xem ple po dem es men tar que el “pro -

gra ma d’alt ren di ment” de l’any 2000 de

la Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta -

la nes (UFEC) –en ti tat que agru pa to tes

les fe de ra cions es por ti ves a Ca ta lun ya–

va do nar su port a 43 do nes (41,3 %)  i

61 ho mes (58,6 %) i a sis equips mas cu -

lins i dos de fe me nins (El Mun do De por -

ti vo, 2000).

I en ca ra que les do nes es ti guin molt menys 

re pre sen ta des que els ho mes en l’es port

d’alt ni vell, els seus re sul tats –si més no

pel que fa a me da lles ob tin gu des en els

JJOO– són pro por cio nal ment su pe riors als

dels seus com panys. A la tau la 3 ofe rim

aques ta in for ma ció, bo i di fe ren ciant els

re sul tats de Sydney dels d’an te riors ce le -

bra cions.

Qui nes re fle xions es po den fer res pec te a

la si tua ció de la dona es pan yo la a l’es -

port d’alt ni vell? Se gons el nos tre pa rer,

hi ha di ver sos as pec tes a des ta car. El

pri mer, és la for ma amb què les es truc tu -

res pa triar cals de la so cie tat es pan yo la

es re pro duei xen de ma ne ra par ti cu lar -

ment agu dit za da en aquest àmbit; i això

de for mes molt va ria des. Mal grat els pro -

gres sos que s’han pro duït i dels quals

hem po gut apor tar evidè ncies em pí ri -

ques, l’es port d’alt ni vell fe me ní –tret

d’ex cep cions que es tro ben so bre tot en -

tre les cam pio nes con sa gra des– és la

hist òria d’u na llui ta cons tant per ob te nir

la igual tat da vant l’es port mas cu lí. Els

pro ble mes s’a gu dit zen en els es ports que 

es con si de ren mas cu lins; en aquests ca -

sos, el re buig i les di fi cul tats són en ca ra

més grans (Mar tín, 1993). En ter mes ge -

ne rals, si en un club fal ten di ners, els

més afec tats són els equips i les at le tes

fe me ni nes, per què és d’on pri mer es res -

trin gei xen els su ports tècnics (en tre na -

dors, mas sat gis tes, de le gats); els pro fes -

sio nals de pit jor qua li fi ca ció ani ran a

 parar als equips fe me nins; da vant el

dub te, se se lec cio na l’ho me; no fal ten

tam poc les hu mi lia cions vers les do nes

que viuen la seva iden ti tat de gène re se -

gons parà me tres allun yats del que es

con si de ra fe me ní, in co mo den les do nes

que re cla men els seus drets, men tre que

als ho mes no els cal ni pro tes tar, per què

es con si de ra de jus tí cia sa tis fer-los...

Aques ta si tua ció es veu re for ça da per:

1. Els mit jans de co mu ni ca ció, tal com

han de mos trat a cons cièn cia Ma ria Eu -

ge nia Ibá ñez i Ma nue la La cos ta (1998,

1999, 2003); se gons les au to res, l’es -

port fe me ní en aquests mit jans “no té

ros tre” (Ibá ñez i La cos ta, 1999, p. 3); i

2. El re par ti ment de tas ques domè sti -

ques, que con ti nuen as su mint en gran

part les do nes; en re la ció amb aquest

tema, Cris ti na Mayo, en tre na do ra d’e -

quips fe me nins d’hand bol d’e lit i pro fes -

so ra a la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi -

tat Fí si ca i l’Esport de Valè ncia, in di ca -

va, el 1992, que les po ques es por tis tes

d’alt ni vell que es tan ca sa des veuen in -

cre men tat el seu tre ball domè stic atès

que han de po sar més roba a ren tar (mit -

jons, xan dalls, sa ma rre tes, des sua do -

res...) i cui nar amb més cura per se guir

la die ta apro pia da per al seu tre ball es -

por tiu (Mayo, 1992, p. 126-127). Se -

gons les da des més re cents de què dis -

posem pel que fa a la dis tri bu ció de les

tas ques domè sti ques, pot ser que la si -

tua ció no hagi va riat gai re a co men ça -

ment del se gle XXI.

Tan ma teix, aques ta si tua ció d’e vi dent

dis cri mi na ció, que cal com ba tre i de nun -

ciar, no ex pli ca en la seva to ta li tat la rea -

li tat de les do nes es por tis tes d’alt ni vell.

Se gons el nos tre en ten dre, la re ferè ncia a 

una cul tu ra es por ti va fe me ni na tam bé és 

una pers pec ti va teò ri ca ade qua da per

en ten dre unes al tres de les se ves di men -

sions. Si ana lit zem les se ves ac ti tuds i

ma ne res de fer com pro vem que ge ne ren

un sis te ma de nor mes, de va lors i un

món de re pre sen ta cions simb òli ques

pro pi i cla ra ment di fe ren ciat del mas cu lí. 

Reac cio nen di fe rent da vant la vict òria,

te nen d’al tres es ca les de va lors, són més

au toe xi gents, te nen una gran mo ti va ció

cosa que, ben se gur, els ha permès de

su pe rar els obs ta cles d’ac cés en aquest

món... Fins i tot ens sem bla que aquest

con junt d’as pec tes són els que po den ex -

pli car els mi llors re sul tats que ob te nen.

D’u na ban da, han de su pe rar més ba rre -

res per arri bar a és ser se lec cio na des; i,

de l’al tra, un cop que ho han es tat, te nen 

ac ti tuds que afa vo rei xen més l’au to su pe -

ra ció. En una in ves ti ga ció que vam rea -

lit zar, fa ja al gun temps, so bre es por tis -

tes d’alt ni vell, vam ob te nir un re sul tat

sum ma ment pa ra do xal i que va en la lí -

nia del que apun tem (Puig, 1996). Es va

pre gun tar a ho mes i do nes res pec te a les

di fi cul tats més im por tants que tro ba ven

per por tar en da vant la seva ca rre ra es -

por ti va. Doncs bé, en ca ra que to tes les

evidè ncies em pí ri ques i l’ex pe rièn cia
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quo ti dia na in di quen que els ho mes es tan 

més re col zats per les ins ti tu cions que no

pas les do nes, es ta dís ti ca ment re sul ta va

que la di fi cul tat més sig ni fi ca ti va per a

les do nes eren elles ma tei xes (fal ta de

tre ball, in se gu re tat, poca de di ca ció...) i

per als ho mes les ins ti tu cions. No dei xa

de ser preo cu pant que elles no per ce bin

fins a quin punt tre ba llen en un en torn

que els és menys fa vo ra ble però, en tot

cas, és pos si ble que aquest ju di ci tan crí -

tic so bre elles ma tei xes les aju di a ser

més exi gents i do nar un ren di ment su pe -

rior al dels ho mes.

Fi nal ment, és molt im por tant di fe ren ciar

en tre els es te reo tips as so ciats al gène re

–que con fi gu ren un sis te ma de creen ces

se gons les quals hi ha unes ac ti vi tats es -

por ti ves més ade qua des per a ho mes o

per a do nes– i allò que aques tes per so -

nes en si tua cions con cre tes fan. És a

dir, en ca ra que el món de l’es port d’alt

ni vell es ti gui molt do mi nat per un sis te -

ma de nor mes pa triar cals i les do nes pa -

tei xin un trac te dis cri mi na to ri, els es tu -

dis de què dis po sem no mos tren que

l’en torn els afec ti en el seu dia a dia ni

que els pro duei xi un con flic te de rols

(Gar cía Fe rran do 1987, 1996; Mar tín,

1993; Puig, 1996; Mar tín i Puig,

1996). Si han fet de l’es port el seu en -

torn so cia lit za dor prin ci pal és per què les

com pen sa cions són su pe riors a les di fi -

cul tats que hi tro ben. En aquest ti pus

d’es port, exac ta ment tal i com està, han

tro bat un es pai en el qual es rea lit zen,

que –mal grat els obs ta cles– les sa tisfà i

en el qual han cons truït la seva pròpia

iden ti tat de gène re. Iden ti tat que no es

co rres pon amb l’es te reo tip he gemò nic

en la ma jo ria dels ca sos. A re fle xions si -

mi lars pot con duir l’anà li si de la si tua ció

de les do nes en llocs de de ci sió (de ci sion 

ma king po si tions), as pec te que trac tem

a l’apar tat se güent.

Do nes en llocs
de de ci sió
de l’es port

Hem in ter pre tat com a llocs de de ci sió tant 

els que s’o cu pen de for ma vo lunt ària

–càrrec di rec tiu en una fe de ra ció, per

exem ple– com els que s’e xer cei xen com a

ac ti vi tat la bo ral. En tots dos ca sos hi ha

llocs de de ci sió de més o menys rang

jeràrquic.

La presè ncia de la dona en el món es por -

tiu la bo ral és in fe rior a la seva par ti ci pa -

ció en el mer cat de tre ball en ge ne ral. A

Espan ya tre ba llen apro xi ma da ment un

35 % de les do nes, xi fra molt in fe rior a la

d’al tres paï sos eu ro peus. En l’es port,

la seva par ti ci pa ció es re dueix en ca ra

més. L’any 1991 –l’úl tim del qual dis po -

sem d’u na en ques ta per a tot el país– tre -

ba lla va una dona cada qua tre ho mes

(Mar tí nez del Cas ti llo, 1993, p. 110).

Tan ma teix, la seva presè ncia és ma jor o

me nor se gons els sec tors de què es trac -

ti, tal i com es pot apre ciar a la tau la 4.

Enca ra que en tots els ca sos la presè ncia

fe me ni na és re duï da, en el cas de l’es port

fe de rat en ca ra ho és més; as pec te que és

co rro bo rat per les anà li sis qua li ta ti ves que

hem tro bat. Mercè Cu rull, ac tual sots di -

rec to ra ge ne ral del Con sell Ca talà de

l’Esport, que an te rior ment tam bé ha via

ocu pat càrrecs re lle vants a l’Admi nis tra ció 

Pú bli ca, ex pres sa va amb aques tes pa rau -

les les se ves vivè ncies en re la ció amb la

seva arri ba da al món de l’es port: “he tin -

gut una ba rre ja de sen ti ments molt com -

pli ca da (...) m’he sen tit sola, anor mal (...)

com si fos un or na ment de Na dal (...) en -

vol ta da d’ho mes, amb un cer cle d’ho mes

que s’a na ven tan cant en el seu cer cle i jo

em que da va fora, i jo m’ha via de fer un es -

pai allà amb els col zes per po der en trar al

cercle... ” (Curull, 1999). Vegem ara, la

posició de les dones en els càrrecs de

decisió.

La re co ma na ció del COI feta el ju liol de

1996, se gons la qual l’any 2000 hi hau ria

d’ha ver pel cap baix un 10 % de do nes en

càrrecs de de ci sió es com pleix en ra res

oca sions. Co men cem pel sec tor vo lun ta ri

on s’en glo ba l’esport federat.

El nom bre de do nes pre si den tes de fe de -

ra cions ha es tat sem pre molt escàs i, de

mo ment,  no ha va riat. El 1993 n’hi ha -

via dues i el 1999 una; en tot cas, són si -

tua cions anecd òti ques. La presè ncia de

càrrecs fe me nins aug men ta a les fe de ra -

cions d’es ports en les quals el nom bre de 

do nes fe de ra des és més gran però, tot i

amb això, po ques ve ga des són ma jo ria.

A l’es tu di ja co men tat so bre els clubs es -

por tius a Ga lí cia (Gam bau, 2002), les

do nes no arri ben a ser el 10 % en els

càrrecs de pre sidè ncia o vi ce pre sidè ncia

i, com a vo cals de les jun tes di rec ti ves, la 

seva par ti ci pa ció os cil·la al vol tant del

15 %. Pel que fa a càrrecs re mu ne rats, la 

pro por ció creix una mica. Als càrrecs de

gerè ncia, coor di na ció d’àrea i tècnics es -

por tius la seva presè ncia és del vol tant

d’un 20 %.

L’es tu di més afi nat que hem lo ca lit zat so -

bre aquest tema és el por tat a ter me per la

“Co mis sió Dona i Esport” del Co mitè Olím -

pic Ca talà (COC, 2000) en tre les do nes

que ocu pen càrrecs di rec tius a les fe de ra -

cions es por ti ves ca ta la nes, a la Unió de

Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta la nes (UFEC) i 

a la Co mis sió Exe cu ti va del COC. Entre fe -

brer i oc tu bre del 2000 n’hi ha via 59, de

les quals la mei tat van res pon dre el qües -

tio na ri que els va ser tramès. No més hi ha

dues do nes pre si den tes de fe de ra ció, al fe -

brer no hi ha via cap dona a la Jun ta di rec -

ti va de la UFEC i a l’oc tu bre se n’hi ha via

in cor po rat una; al Co mitè Exe cu tiu del

COC –or ga nis me en l’àmbit del qual s’es -

ta va rea lit zant la in ves ti ga ció– no n’hi ha -

via cap. La pro por ció d’al tres càrrecs de

res pon sa bi li tat a les fe de ra cions era d’un

7,2 % al fe brer i va aug men tar fins a

un 8,8 % a l’oc tu bre. A l’oc tu bre, el 10 %
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SECTOR
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COMERCIAL

Homes 77,2 84 77,5

Dones 22,2 16 22,5

Fon t: Ela bo ra ció pròpia a par tir de: Mar tí nez del Cas ti llo et al., 1991.
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de do nes amb càrrecs de de ci sió no més

era su pe rat en un 31 % de fe de ra cions,2

en un 26  % la seva presè ncia os cil·lava

en tre l’1 % i el 10 % i a les res tants no n’hi

ha via cap; en tre fe brer i oc tu bre la si tua ció 

va mi llo rar una mica. En el cas de les

29 fe de ra cions d’es ports olím pics so la -

ment 8 su pe ren la quo ta del 10 %. Les po -

si cions en què es tan més representades

són les vocalies i comissions tècniques

que en la jerarquia de càrrecs de decisió

es troben entre les menys importants.

Qui són aques tes do nes? En més de la

mei tat dels ca sos són do nes adul tes en -

tre 40 i 55 anys, de les quals gai re bé un

terç té fills i fi lles. Tam bé prop d’un terç

són uni ver sità ries que tre ba llen a jor na -

da com ple ta. Se gons els seus tes ti mo nis, 

els mem bres de la fa mí lia de pe nen més

d’e lles en l’as pec te as sis ten cial (62 %)

que no pas econò mi ca ment (46,5 %). El

40 % rea lit za les tas ques domè sti ques o

as sis ten cials tota sola, en el 21 % dels

ca sos afir men que se les re par tei xen en -

tre els mem bres de la fa mí lia i en un al tre 

34,5 % te nen aju da re mu ne ra da de l’ex -

te rior. Gai re bé un 40 % van ser es por tis -

tes que ha vien par ti ci pat en com pe ti -

cions de ni vell in ter na cio nal. La ma jo -

ria de di ca al càrrec fe de ra tiu en tre 9 i

14 ho res la set ma na. Tan sols un 21 %

con si de ra que ser dona ha di fi cul tat la

seva tas ca en el càrrec que ocu pa, en ca -

ra que un 83 % con si de ra que cal em -

pren dre ac cions per què hi hagi més do -

nes en aquests càrrecs. Se gons aques tes

úl ti mes da des, i igual que en el cas de les 

es por tis tes d’alt ni vell, aques tes do nes

no per ce ben amb cla re dat els obs ta cles

que, com a do nes, han ha gut de su pe rar

per ac ce dir a les po si cions que ocu pen.

Tan ma teix, da vant la cons ta ta ció que

són po ques les que es tro ben en aquests

càrrecs, els sem bla ne ces sa ri que hi hagi 

més do nes i en tre els sug ge ri ments que

rea lit zen per acon se guir-ho pro po sen:

es ta blir quo tes, “aug men tar el ni vell de

cons cièn cia so cial i de les do nes en par ti -

cu lar; in tro duir-s’hi a poc a poc, de mos -

trant les ca pa ci tats i te nint més ini cia ti -

ves; alli be rar les do nes de les res pon sa -

bi li tats fa mi liars; més for ma ció; mi llor

presè ncia en els mit jans de co mu ni ca -

ció; di men sio nar les tas ques di rec ti -

ves...” (COC, 2000, p. 14). Se gons

Mercè Cu rull, fa fal ta un mo del de di rec -

ció fe me ni na en l’es port, mo del que ja es

dóna en al tres àmbits de la vida so cial,

en ca ra que no en l’es por ti va (Cu rull,

1999, p. 2). Així ma teix, aques ta au to ra

es plan te ja si les do nes vo lem en trar en

aquest àmbit de l’es port fe de rat, en el

qual és on més arre la des es tro ben les es -

truc tu res pa triar cals; és un món d’ho -

mes, amb una cul tu ra mar ca da per va -

lors i nor mes mas cu lins (Hall, 1996;

Ibá ñez, 2001; Whi te, 2003). Per què les

do nes hi ac ce dei xin cal un can vi ra di cal,

no so la ment d’ac ti tuds i d’i deo lo gies,

sinó tam bé de la cul tu ra a què ens re fe -

rim. Si les do nes con ti nuen as su mint les

tas ques domè sti ques en una ma jor pro -

por ció que no pas els ho mes, han de can -

viar al ho ra l’or ga nit za ció fa mi liar i les

for mes de fun cio na ment en l’es port fe -

derat.

Pel que fa a càrrecs de de ci sió en al tres

sec tors o tas ques dis po sem de poca in for -

ma ció. En con junt, sem bla que en tre les

per so nes que comp ten amb ti tu la cions su -

pe riors –les que, en ge ne ral, exer cei xen

càrrecs de de ci sió– les di ferè ncies en tre

ho mes i do nes es re duei xen. Així, se gons

una en ques ta rea lit za da a to tes les per so -

nes que van ob te nir la  lli cen cia tu ra en

edu ca ció fí si ca a l’INEFC de Bar ce lo na en -

tre els anys 1981 i 1997 tre ba lla una

dona cada dos ho mes i mig (Puig i Vi ñas,

2002). La seva presè ncia aug men ta en la

docè ncia,3 és in fe rior en l’es port fe de rat i,

en re la ció amb el to tal de lli cen cia des,

treballen en la mateixa proporció que els

homes en tasques de gestió.

La gran presè ncia fe me ni na en la docè ncia 

no és una sor pre sa per què és un fe no men

comú a molts paï sos. Ensen yar és un

càrrec de de ci sió, però tam bé co nei xem

els pro ble mes d’a ques ta pro fes sió a me su -

ra que s’ha anat fe mi nit zant: ha per dut va -

lo ra ció so cial i els sa la ris s’han anat re -

duint pro gres si va ment. Una al tra dada

que tam poc no sorprèn és cons ta tar que el

món de l’es port fe de rat és de di fí cil ac cés

per a les do nes, in de pen dent ment de la ti -

tu la ció que tin guin. Tan ma teix, sí que ens

ha sem blat d’in terès ob ser var que les do -

nes es tro ben im pli ca des en la ges tió es -

por ti va, àmbit res pec te del qual sem pre

s’ha via tin gut la per cep ció que era dels ho -

mes. És cert que, se gons les nos tres da -

des, els seus sa la ris són in fe riors, però

creiem que la seva presè ncia sig ni fi ca ti va

en la ges tió pot ser un in di ci de can vis que

s’es tan do nant, fa vo ra bles a una va lo ra ció

del que fer fe me ní en el sec tor serveis en

general (empatia, capacitat de treball

en equip, dià leg) (Piaz za, 1999; Puig,

2000a i 2002).

So bre la si tua ció
de la dona i l’es port
a Espan ya: pro pos ta
in ter pre ta ti va

Al fi nal d’a ques ta mi ra da so bre la si tua ció

de la dona i l’es port a Espan ya, vo lem fer

una pro pos ta so bre la for ma com, se gons

el nos tre en ten dre, ha de ser in ter pre ta da

la situació.

Ens sem bla d’u na im portància fo na men tal 

ana lit zar la in cor po ra ció de la dona a l’es -

port com el pro cés de la crea ció d’u na cul -

tu ra es por ti va fe me ni na. Des de les pri me -

res en ques tes, la seva in cor po ra ció a l’es -

port ha es tat numè ri ca ment im por tant.

Ara bé, el fet re lle vant és que les do nes no

han imi tat el món mas cu lí sinó que n’han

creat un de pro pi. Per a Mont se Mar tín

(1999), que es basa en les pro pos tes de

Bour dieu, les per so nes que prac ti quen

l’es port con fi gu ren un camp amb in te rac -

cions, di ver si tats, con flic tes ge ne rats pels

ca pi tals (econò mic, cul tu ral, so cial i sim -

bòlic) de què són por ta do res i que són es -

pe cí fics en cada si tua ció. Cada camp és

únic i di fe rent dels al tres. D’a quí ve que les 
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do nes con fi gu rin els camps es por tius de

forma distinta a la dels homes i això tant

en l’esport de recreació com en el d’alt

nivell.

Aquest fe no men no so la ment es dóna en

l’es port sinó en tots els àmbits de la vida

so cial. Nom bro sos es tu dis rea lit zats a

Espan ya so bre la per cep ció que les do nes

te nen de si ma tei xes po sen de ma ni fest

que han anat in cor po rant va lors que so -

cial ment es con si de ren po si tius (in tel·li -

gent, tre ba lla do ra, ac ti va, res pon sa ble...)

re va lo rant, al ma teix temps, va lors tra di -

cio nals, com ara l’a ten ció als al tres, la

sen si bi li tat, la ca li de sa... (Orte ga, 1996;

Vi la dot, 1993). Hi ha qui in ter pre ta que

aques ta es tratè gia de di fe ren cia ció és “un

pri mer pas cap a la cohe sió i so li da ri tat en -

tre les do nes” (Vi la dot, 1993, p. 91). Els

ho mes, tan ma teix, es man te nen en les

per cep cions tra di cio nals, es re sis tei xen i

se senten insegurs davant del canvi en les

relacions de gènere (Alberdi, 1999;

Viladot, 1993).

Aques ta pers pec ti va d’anà li si ens ha

permès de veu re els can vis es de vin guts en

el sis te ma es por tiu es pan yol. Si no ha -

gués sim se guit els es pais i els temps de

l’es port fe me ní, po dríem con ti nuar caient

en l’e rror de con si de rar que l’es port con ti -

nua sent únicament l’es port fe de rat. La in -

cor po ra ció de la dona al món de l’es port,

pa ral·lela a la cons truc ció i ac tua cions de

l’Estat del be nes tar, ha anat acom pan ya da 

de la mul ti pli ca ció d’or ga nit za cions i de

ma ne res d’en ten dre i prac ti car l’es port.

Elles han cons truït i reproduït la seva

identitat de gènere de forma distinta als

homes.

Tam bé és im por tant d’en ten dre per què

va lo rem po si ti va ment una cul tu ra es por ti -

va fe me ni na. Per fer-ho, ens ba sem prin ci -

pal ment en les teo ries fe me ni nes de la Di -

ferè ncia que es tan re sul tant l’eix ver te bra -

dor de les ac tua cions fe mi nis tes a Espan ya 

i a Itàlia.4 La cons ti tu ció d’u na cul tu ra es -

por ti va fe me ni na no sig ni fi ca, ni de bon

tros, que les do nes es li mi tin a re pro duir

l’es te reo tip he gemò nic de fe mi ni tat, tot

con so li dant així si tua cions de de si gual tat

–i fins i tot d’o pres sió– da vant dels ho mes.

És, per con tra, pro jec tar en la so cie tat va -

lors i ma ne res de fer més ajus tats als de -

sigs i ne ces si tats de les do nes. Pen sar la

cul tu ra es por ti va fe me ni na en ella ma tei xa 

és, tam bé, tren car amb ca te go ries binà ries 

de pen sa ment (Pfis ter, 1997) i ana lit zar

con cre ta ment quina és la contribució de

les dones a la vida social sense prendre

com a únic paràmetre d’anàlisi el món

masculí.

Tan ma teix, i aquest és el se gon as pec te

que hem de pren dre en con si de ra ció, tam -

poc no es pot ig no rar que en re la ció amb

al tres àmbits de la vida pú bli ca es pan yo la, 

la presè ncia de les do nes a l’es port és me -

nor. A més a més, en l’es port fe de rat hi ha

en ca ra mol tes evidè ncies res pec te al re -

buig o a la in fra va lo ra ció de la presè ncia

fe me ni na. Així, men tre veiem que les do -

nes abra cen amb en tu sias me l’es port d’alt

ni vell, ob te nen re sul tats pro por cio nal ment 

mi llors que els ho mes, i hi cons truei xen la

seva iden ti tat de gène re, con ti nuen per sis -

tint en aquest món greus obs ta cles per al

seu ple re co nei xe ment i igual tat de trac te

(Puig, 2001b). Accions en ca mi na des a

aca bar amb aques ta si tua ció són del tot

ne cess àries. Des del punt de vis ta teò ric

no es pot obli dar que la cultura esportiva

femenina ha de ser analitzada en el

context d’una societat patriarcal.

Així doncs, Di ferè ncia i De si gual tat són les 

dues pers pec ti ves d’anà li si que ens sem -

bla ne ces sa ri uti lit zar si mult ània ment per

in ter pre tar les da des que hem anat pre sen -

tant al llarg de l’ar ti cle i que pre te nen d’o -

fe rir una vi sió de la si tua ció de la dona i

l’esport a Espan ya.
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