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DE QUÈ TRACTA AQUEST INFORME?
Aquest informe és una síntesi dels problemes relacionats amb el paper de la dona en els càrrecs executius de
les entitats esportives locals que s'han intercanviat en el marc del projecte SW-UP (Sport for Women in
Urban Places). Aquest és un projecte finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea per potenciar la
participació de les dones en activitats físiques a l'aire lliure.
La informació es va recollir a través d'intercanvis orals adhoc que els socis van tenir durant el projecte
SW-UP i a través de les contribucions que els socis del projecte i altres actors interessats van intercanviar al
fòrum i al lloc web del projecte.
Hi ha poca representació femenina als òrgans de govern de les federacions i clubs esportius, i també una gran
diferència en relació als recursos econòmics i materials dedicats a l'esport masculí en detriment de l'esport
femení.
Les dones esportives reben menys premis, menys beques, menors salaris i quantitats més baixes. Cal fer
esforços per augmentar la igualtat de la representació femenina als equips directius i, per tant, aconseguir una
major visibilitat de les dones en l’esport i identificar les barreres de gènere en el seu ús als espais públics.

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

ASPECTES CLAU DEL DEBAT
L’associació entre esport i masculinitat encara determina el predomini de models de rols esportius masculins.
La gestió del temps familiar, professional i lliure és una dificultat per a les dones que lluiten per la manca de
temps i per dominar els prejudicis relacionats amb els rols socials.
Com a membres dels equips, hi ha algunes dones amb funcions de responsabilitat. Però aquestes només són
sobretot en les àrees d'infermeria o fisioteràpia, en formació, en la interacció amb els pares, la logística, la
comunicació i la gestió d’esdeveniments.
Per tant, cal promoure accions positives que afavoreixin la pràctica esportiva de les dones i que invalidin els
estereotips existents sobre l’esport de les dones.
L'esport representa un sector a través del qual les persones poden millorar les habilitats de negociació i el
lideratge, que són vitals especialment per a la potenciació de les dones.
Les dones en càrrecs executius poden redirigir les prioritats i els recursos de les institucions esportives en les
qüestions de gènere. A més, actuen com un model a les seves comunitats, mostrant una imatge femenina
positiva com a model de "dona activa", que té un poder de presa de decisions, executiu o fins i tot polític.
A mesura que hi ha una junta dominada per dones, pot augmentar les dones en els clubs, i també les
possibilitats de tenir dones en càrrecs tècnics o directius.
Es poden organitzar oportunitats formals i informals de mentors per "ajudar-los a fer transicions en assumir
responsabilitats més grans com ara la gestió d’un equip o com una forma d’orientar-se sobre com treballar
amb problemes o fer front a situacions difícils".
Programar activitats esportives municipals de manera equilibrada.
- Si tenim en compte que hi ha activitats amb presència més masculina i d'altres amb més presència
femenina, hauríem de procurar una redistribució equitativa dels recursos i programar les accions municipals
basades en un equilibri participatiu entre homes i dones.
- Si les dones del municipi practiquen més en dansa i els homes en futbol, hauríem de programar un
espectacle de dansa per a cada partit de futbol
- Animar les entitats a fer una distribució equitativa de les hores de formació. Insistiu en millorar la qualitat
dels formadors i les seves qualificacions, també per equips femenins.
Es pot abordar els problemes de planificació urbana des d’una altra perspectiva, tenint en compte les
preocupacions i les necessitats que plantegen les dones de la seva comunitat. Fomentar que les dones, en
passejades puguin identificar les barreres de gènere per al seu ús dels espais públics i així aconseguir que
siguin claus per acompanyar el procés d’apropiació i aconseguir que els espais públics més amables.
D’aquesta manera, les dones es farien seu l’espai dels parcs i els espais públics.
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