Desigualtats de gènere en
l’activitat física i l’esport
Les dones
representen només
el 23 % de les persones
federades en les més de
66 activitats esportives
registrades a Espanya.

Participació
desigual en
l’esport

La seva presència és més
baixa en els esports lligats
al rol de gènere masculí.
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I més alta en els associats
al femení.

+

En alguns esports la presència de dones i homes és
més equilibrada:
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Bretxa de gènere en la pràctica d’activitat física
L’últim Eurobaròmetre sobre l’esport i l’activitat física (2018) destaca que la pràctica
d’activitat física i esportiva de les dones i les noies a Europa no està al nivell de la dels
homes i els nois:
Persones que practiquen esport
regularment

Persones que mai no practiquen
esport
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La desigualtat és més
gran en les persones
d’entre 15 i 24 anys,
franja en la qual els
nois tendeixen a
practicar exercici de
manera regular molt
més que les noies.

Bretxa de gènere en l’elecció d’estudis
Percentatge de dones matriculades en ensenyaments esportius

Llocs de direcció i
lideratge
Les dones estan infrarepresentades
en llocs de direcció i lideratge
en l’esport, fins i tot en els que
predominen les dones, com la
gimnàstica rítmica i el voleibol.
Són minoria en la categoria
d’entrenadores, i poques són àrbitres
de partits en què fins i tot només
juguen dones.
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Alguns factors que expliquen aquestes desigualtats
Factors
psicològics

El paper dels
mitjans

Factors
socials

La identitat, la percepció de competència,
l’interès i el valor en general que les persones concedeixen a l’esport i la pràctica
esportiva.

El tipus de cobertura que es dona a les i
els esportistes en els mitjans és diferent:
el de les dones acostuma a estar dominat per referències extraesportives, com
l’aparença física, l’edat o la vida familiar,
mentre que els homes hi estan representats com a independents, dominants i
atlètics. Els mitjans de comunicació releguen les dones de les notícies esportives,
fins i tot havent obtingut èxits de la mateixa importància o més que els homes.

La socialització dels rols de gènere, els estereotips culturals i els estereotips vinculats al gènere expliquen l’interès desigual
d’homes i dones per l’esport.
Els estereotips continuen condicionant
l’experiència esportiva de les persones
des de la infància. Idees estereotipades
sobre la capacitat física inferior de les dones han estat arguments utilitzats tradicionalment per subestimar la seva pràctica
esportiva.
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