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Gènere i Esport
En el món de l’esport, i en la societat en general, aquelles activitats associades tradicionalment
a les dones –i les actituds i valors que impliquen-, no tenen tant de prestigi i valoració social
com aquelles que s'associen als homes.
Així, esports com el futbol o els del món del motor, en els que precisament s’hi poden
trobar molt poques dones avui en dia, tenen molt més reconeixement social i prestigi que
qualsevol altre. I, en alguns casos, encara s’observa com les dones tenen més un paper
“decoratiu i secundari” que no pas un paper “actiu i protagonista”.
L’esport s’ha de feminitzar. Cal incrementar la presència de les dones en la pràctica
esportiva, el nombre d’esports amb presència femenina, el nombre de dones que
participen en la direcció de clubs i entitats, les dones periodistes esportives, la
repercussió mediàtica de l’esport femení.
Malgrat els avenços aconseguits al llarg del segle XX, la discriminació per raó de sexe
segueix existint en l’esport i en l’educació física actual.

Aspectes biològics
Hem de ressaltar que la dona té clares diferències anatòmiques i funcionals respecte
de l’home.
Per exemple, els homes tenen més massa muscular (produïda per les hormones masculines,
testosterones). Les hormones femenines (la progesterona i els estrògens), junt amb uns
nivells de testosterona 20 vegades inferiors als de l’home, fan que la capacitat muscular
sigui menor i que la grassa s’acumuli més i de forma concentrada en determinades parts
del cos (malucs i glutis, fonamentalment). Tot i que la recuperació de la respiració és més
lenta en les dones pel fet de tenir un 20% menys de capacitat pulmonar que ells, en canvi,
les dones gaudeixen de més flexibilitat, tenen major volum sanguini, una freqüència de pols
més elevada i un sistema nerviós que pot reaccionar més ràpidament.
ffffffffffff
Davant l’afirmació que les dones són més dèbils que els homes, cal dir que, si bé els homes
són, de mitjana, uns 12 centímetres més alts, tenen les espatlles més amples, els braços
més llargs, el cor més gran... també s’ha de dir que el cor de les dones pot transportar més
oxigen i que la força de les cames és pràcticament igual en ambdós sexes. Les dones tenen
la pelvis més ampla, cosa que fa que corrin de manera menys fluïda i, per tant, més lenta
(Estruch, 1989: 185).
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Vistes aquestes diferències, seria desitjable la confecció de programes individuals de
treball que estiguessin relacionats amb el comportament hormonal i corporal de
cada dona i no amb els cicles d’entrenament teòrics referits, gairebé sempre, a experiències
amb homes.
La tradició cultural de marginació femenina en la pràctica dels esports té els seus orígens
en la societat que va crear els Jocs Olímpics i es perpetua a la societat occidental durant
els segles següents. L’absència històrica d’educació física en la dona és el resultat de
mites i tradicions que encara no s’han superat del tot, i que fan referència al rol que
la nostra cultura ha assignat a la dona, que ha determinat tota la seva educació. De fet, la
incorporació de l’educació física femenina als programes educatius és molt recent.

Context històric
A l'Antiguitat, la participació de la dona en activitats esportives era prohibida. De fet l’únic
objectiu de la preparació física era donar a llum a barons ben forts.
En el període de l'Edat Mitjana les dones feien treballs tan o més durs que els homes, fins
a l’arribada de l’ideal d’amor cortès i el prototip de dona delicada. Una peça tan senzilla
com la cotilla deixava patent el concepte de la dona incompatible amb l’exercici físic i
l’esport.
Durant la seva conformació a l’Anglaterra del segle XVIII, l’esport es va definir com a masculí
i, per oposició, poc apropiat per a les dones. Amb el desenvolupament de la Revolució
Industrial, la imatge femenina ideal que es va establir va ser la d’una dona fràgil, delicada i
submisa, per a la qual no era gens recomanable fer esport, ja que això podria suposar un
perill per a la seva principal funció: la maternitat.
A principis del segle XX, les ciències mèdiques establien el tipus de pràctiques aptes per
a les noies en funció de si permetien millorar la capacitat de reproducció o no. Seguint
aquestes indicacions, el tennis i els esports de neu eren els esports amb més acceptació,
però la presència esportiva femenina era anecdòtica, ja que es reduïa als cercles de
l’aristocràcia o la burgesia, com a forma de relació social més que com a pràctica.
A la dècada dels vint, les joves i les avantguardes intel·lectuals es van voler
despendre de les velles limitacions, trencant la imatge i les mentalitats tradicionals. La
pràctica esportiva es va convertir en una forma d’afirmar-se i representava un cert
'alliberament' de la imatge de “dona-esposa-mare”, que s’imposava tradicionalment. És
llavors quan la presència femenina al món de l’esport es va incrementant, i arriba
fins i tot a nivells internacionals. Sorgeixen algunes associacions que promouen la pràctica
esportiva femenina entre la població, com el Club Femení i d’Esports, fundat l'any 1928,
que va arribar a tenir més de 2000 associades.
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Les mentalitats eren difícils de canviar, però amb la Segona República, a partir de 1931,
tal i com passava en altres àmbits de la vida pública, a Catalunya les dones aconseguiren
el dret de vot, la legalització del divorci i la legalització de l’avortament. L’esport
femení creix i es consolida a un major nombre de pràctiques, s’organitzen més campionats,
hi ha una major representació femenina als clubs, i assoleix un gran nivell en algunes
modalitats, com per exemple, l’hoquei. La natació i el tennis eren els més practicats, si bé
no hi massa especialització.
A més, per primera vegada les dones es van integrar en l’educació física escolar, motiu pel
qual es va formar, entre 1936 i 1938, l’Institut Català d’Educació Física i Esport, que
era un institut mixt encarregat de preparar, en igualtat de condicions, els futurs
professors i professores d’educació física.
Els aires de llibertat i igualtat de la Segona República es van esfumar durant l’etapa de la
Dictadura. Amb la nova situació política, l’esport es va reorganitzar verticalment, i depenia
del partit únic, la Falange Espanyola Tradicionalista. L’educació física i l’esport femení van
passar a càrrec de la Secció Femenina, que organitzava els campionats escolars d’aquells
esports que es recomanaven a les noies i es consideraven apropiats, com la gimnàstica, la
rítmica, la natació, el bàsquet i el voleibol. Els dirigents esportius del moment van prohibir
l'atletisme l'any 1941 pel perill de masculinització que suposava per a les noies.
A finals dels 60, malgrat que oficialment encara perdurava el discurs tradicional, el paper
de les dones en la societat ja és lluny del model proposat per l’Estat. Tot i els intents de
limitar les pràctiques físiques, els mitjans de comunicació comencen a donar a conèixer
dones esportistes i les dones ja practiquen activitats impensables anys enrere,
com futbol, llançament de disc, etc. Finalment, la presència femenina a gairebé tots els
esports es va normalitzant i comença a haver-hi una obertura en aquest sentit.
A partir de la transició democràtica s’estén la idea de “l’esport per a tothom”,
s’implanten mesures per a facilitar l’accés de la pràctica esportiva a tota la població. Es
fomenta l’esport de base, es construeixen noves instal·lacions, es creen institucions públiques
per a promoure l’activitat física, i es fan habituals les campanyes de promoció de l’esport.
Aquest fet, sumat a la generalització de l’Educació Física a les escoles, i un important canvi
de mentalitats, afavoreix l’accés de les dones a la pràctica esportiva, en la qual hi van
aportar una cultura i manera de fer pròpies.
Tot i els canvis esdevinguts des de finals del segle XX, els estereotips de gènere tradicionals
encara tenen la seva influència sobre una majoria de la població: continuen existint
activitats estigmatitzades. El procés de transmissió d'aquestes característiques de gènere,
models i estereotips, es fa al llarg de la socialització mitjançant el qual les persones aprenen
a viure en societat d’una forma adequada. És, doncs, a través de la interacció amb diferents
agents socialitzadors: la família, l’escola, les amistats, la feina, etc., que s’interioritzen les
normes i pautes vigents, però també és l'espai on es poden trencar i desconstruir aquests
models tradicionals de gènere.
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Diverses entitats, clubs i administracions es preocupen de promoure la pràctica
esportiva femenina, conscients del desavantatge històric i cultural del què parteix, i
realitzen bones pràctiques de gènere.
De la mateixa manera, avui dia trobem molts exemples de nois i noies que han superat
aquests models hegemònics, s’han interessat per diverses activitats, i practiquen amb èxit
esports o activitats físiques sense tenir en compte si socialment es consideren pròpies
d’homes o de dones.
Un dels estereotips que més pesa sobre els homes i les dones que rebutgen els
cànons tradicionals de feminitat i masculinitat, però, és el de l’homosexualitat. Per tots
és sabut que el fet de practicar una determinada activitat o una altra no comporta una
tendència sexual o una altra, però tradicionalment s’ha associat així i, a més, cosa molt més
greu encara, s’ha sancionat.
L'esport és un dels elements culturals on s'observa més clarament la reproducció dels
estereotips tradicionals de gènere i un dels àmbits socials en el qual es donen més situacions
de discriminació.
Segons la Secretaria General de l'Esport, les dades sobre la participació esportiva de la
població mostren encara la influència dels models tradicionals de gènere. Els nivells de
participació, el tipus d'activitats que practiquen, les motivacions, els comportaments dels
nois i noies, etc. segueixen marcats per les actituds i valors que en cada societat es transmeten
de forma quotidiana en funció del sexe de la persona.
D'aquesta manera, el rol de gènere que s'estableix en la societat en què vivim es
converteix en un factor que condiciona les eleccions i els gustos tant dels nois
com de les noies. Es fa necessària, doncs, una anàlisi crítica d'aquesta influència per tal
que, realment, noies i nois -si bé la seva problemàtica ha estat tradicionalment menys
tractada-, puguin desenvolupar realment totes les seves capacitats, sense limitacions ni
desigualtats de cap tipus.
En el món de l’esport de competició, més que en qualsevol altre àmbit de la societat, s'ha
rebutjat l'homosexualitat. A favor de l'acceptació de qualsevol tendència sexual, l'homofòbia
encara perdura en el món de l'esport, si bé la tendència sexual de cadascú mai hauria de
suposar una limitació o un estigma per a ningú.
És en aquest marc on hem de parlar de l’homofòbia present a l’esport, que sovint esdevé
un obstacle per a la integració de moltes dones a les carreres esportives. Malgrat que estigui
comprovat que l’orientació sexual no té res a veure amb les capacitats atlètiques,
el tòpic que assegura el lesbianisme de les esportistes està molt estès. Com diu la directora
de la secció femenina d’atletisme de la Universitat de Iowa, Christine Grant, “la por a
l’homofòbia és paralitzant” (Empowering Women in Sports...). Moltes esportistes
heterosexuals tenen por a que se les titlli de lesbianes, fins i tot arriben a abandonar
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femenins, ans al contrari, masculinitzen la dona.
Tot i així, a totes les modalitats esportives, sigui quina sigui l'etiqueta de gènere que porti
l'activitat, hi podem trobar homes i dones de diversa tendència sexual, i això és un exemple
de com és possible no deixar-se portar pel corrent, escollir sense tenir en compte l'etiqueta
de gènere i viure amb plenitud l'orientació sexual pròpia.

Tocant el sostre de vidre
A partir de 1992, les esportistes catalanes incrementen significativament la seva
presència als Jocs Olímpics, però cal analitzar la situació des d'un punt de vista qualitatiu.
Les esportistes a Catalunya no tenen un mateix perfil, sinó que hi ha clares diferències.
El seu reconeixement econòmic és molt variat: en esports com el tennis, l'atletisme i la
natació, es pot parlar de semiprofessionalització o professionalització.
Les dones que es dediquen a esports considerats socialment com a més masculins
(futbol i rugbi, per exemple) reben molt poca ajuda per part de les institucions o els
clubs, i si hi és, es dóna de forma molt puntual.
Les desigualtats més importants entre homes i dones al món de l'esport, però, no es donen
en l'alt nivell, sinó en el moment de començar i formar-se en la gran majoria de modalitats.
Encara que sembli mentida, és habitual observar com els equips femenins tenen els pitjors
horaris d'entrenament i de partit, sovint estan dirigits per persones poc qualificades i reben
menys atenció per part de les directives dels clubs en aquells casos que també hi hagi equips
masculins.
La major part de les federacions esportives catalanes encara no compta amb el
20% de dones en els càrrecs directius que recomana el Comitè Olímpic. I, en moltes
ocasions, els càrrecs femenins són de poca responsabilitat o sense capacitat de decisió,
de manera que l'interès per ocupar aquests càrrecs decau ràpidament.
Actualment, la gran influència dels mitjans de comunicació els ha donat un enorme poder:
si un fet o una persona no apareix als mitjans, i especialment a la televisió, és com si no
existís.
La sociòloga Eva Zamora, en el seu estudi 'La participació de la dona en l'esport i l'Olimpisme,
afirma que l’esport s’ha convertit en un dels principals continguts dels mass media però,
tot i així, l’esport femení destaca per la seva absència: èxits que no reben cap reconeixement
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titulars, textos i fotos dels diaris) i el temps (als programes i telenotícies de TV) dedicats
a l’esport masculí i a l’esport femení resulta increïble.
Tot i així, la seva absència no és l’única discriminació que es pot trobar als mitjans, ja que
el tracte que reben les esportistes quan finalment són protagonistes de les notícies no és
precisament el més adequat i professional: s’utilitzen noms propis donant un tracte molt
menys distingit; s’utilitzen adjectius i verbs que reprodueixen els tòpics; es fa referència
en més ocasions a aspectes emocionals o familiars que als aspectes tècnics, etc.
Per altra banda, si són notícia, ho solen ser per qüestions sensacionalistes i
anecdòtiques, com per exemple una separació sentimental, i no pas per qüestions
esportives: el cas de les tennistes reflecteix clarament aquesta situació.

Què demana el Consell de la Joventut de Barcelona?

· Incrementar la participació de les noies facilitant la seva incorporació.
· Reconèixer la influència dels estereotips culturals de gènere en la pràctica esportiva.
· Identificar els mecanismes a traves dels quals es transmeten els estereotips
tradicionals de gènere en l'esport.

· Donar exemples d'homes i dones que trenquen amb els models tradicionals de
gènere en l'àmbit de l'activitat física i de l'esport.

· Analitzar les situacions de desigualtat entre homes i dones esportistes als mitjans

de comunicació: en l'espai o el temps que s'hi dedica, el tractament, etc.

· Crear alternatives al tractament discriminatori i estereotipat que reben els homes i

dones en l'àmbit de l'activitat física i l'esport en els mitjans de comunicació.

· Feminitzar la cultura esportiva, incorporant-hi valors i maneres de fer com la sensibilitat,

la comprensió, l'afecte, l'atenció a les altres persones, la tolerància, el diàleg, l'expressivitat,
etc. que històricament s’han desprestigiat en el món de la competició.
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