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Síntesi»

  

4
Les tres fractures biogràfiques de 
l’esport femení
A la vista dels resultats anteriors, comprovem que els problemes de la pràctica 

esportiva de les dones són profunds i múltiples. Les ciències socials han mostrat 

les múltiples dimensions amb què s’acompanya la qüestió de gènere, així com 

les diferents causes i la diversitat dels actors socials implicats en el seu funcio-

nament. Les barreres a la pràctica esportiva de les dones tenen les seues arrels 

en processos estructurals, com ara l’organització social del temps, la divisió del 

treball, els rols familiars, el sistema educatiu. A aquests processos, se suma un 

sistema esportiu clarament masculinitzat, on cobren forma nombroses discrimi-

nacions que han sigut estudiades a fons en aquests últims vint anys a Espanya: 

Vázquez (1993); Bengoechea i Vázquez (2011); Soler i Puig (2004); Consell Superior 

d’Esports (2015); Alfaro, Mayoral i Vázquez (2018); Marugán (2019). En totes aques-

tes publicacions s’ha analitzat la masculinització dels òrgans de presa de decisions 

en l’esport, dels càrrecs tècnics i de l’arbitratge en l’esport de competició; el paper 

dels mitjans de comunicació; la subalternitat de les dones en un marc de relacions 

esportives molt masculinitzades, on des de la base a l’elit se les defineix en ter-

mes d’inferioritat, ocupant un segon nivell. 

S’han analitzat també els resultats d’aquests processos: abandó o menor pràctica 

esportiva, desigualtats econòmiques i de reconeixement, violències i assetjaments. 

No falten estudis a Espanya que hagen tractat ja aquests problemes des de finals 

dels anys noranta. La revisió bibliogràfica que hem realitzat d’aquestes investiga-

cions i de la més recent literatura internacional sobre gènere i esport mostra la 

Les barreres a la pràctica es-
portiva de les dones tenen 
les seues arrels en processos 
estructurals del sistema social 
com són els rols familiars, la 
divisió del treball o l’organitza-
ció social del temps. A aquests 
processos, se’ls suma un siste-
ma esportiu clarament mascu-
linitzat on cobren forma nom-
broses discriminacions que 
situen les dones en una posició 
subalterna. 

Les dones pateixen nivells 
menors de pràctica esporti-
va, desigualtats en l’accés a 
recursos econòmics, falta de 
reconeixement, invisibilitza-
ció, violències i assetjaments 
en el terreny de l’esport. 
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persistència de tots aquests problemes. En els següents apartats, revisarem els 

resultats de tots aquests treballs. L’opinió majoritària entre les i els especialistes és 

que, malgrat els avanços, queda molt de camí per recórrer. 

Sorprén, en totes aquestes publicacions, la reiteració dels mateixos problemes, sen-

se grans variacions en alguns camps. Sembla que l’agenda d’investigació de les i els 

especialistes de primera línia internacional en el tema gènere i esport està marcada 

pels mateixos tòpics que quan van començar les seues investigacions a finals dels 

huitanta. Encara que no passa únicament en el terreny esportiu, cal considerar que 

l’esport és un dels àmbits més refractaris a les conquestes d’igualtat que les dones 

han aconseguit en aquests últims anys. Un món extrem pel que fa a la discriminació, 

on aquesta es presenta, de vegades, normalitzada, inamovible. Si mesuràrem les 

desigualtats salarials en molts esports, cosa que els i les especialistes anomenen 

“bretxa salarial”, ens quedaríem sorpresos. Si aquest tipus de “bretxes” ocorregue-

ren amb tal magnitud en altres àmbits, com la política, l’educació o el treball, es-

taríem alarmats, però en l’esport semblen ser suportables, s’accepten sense gran 

escàndol. 

L’antropòloga Anne Saouter (2016) assenyala que les pensadores feministes de 

la dècada dels setanta van deixar una miqueta al marge el món de l’esport, 

que es jutja com menys important estratègicament que altres esferes de cara 

a l’avanç de la igualtat, com el treball o la política. Així, en aquests últims trenta 

anys, pràcticament no s’ha qüestionat la idea d’un esport en el qual s’imposa la 

superioritat dels homes associada a la seua força física i a les seues millors mar-

ques. Aquesta és la prova de la seua hegemonia i el marc en el qual es constitu-

eixen actualment les relacions socials de gènere en el camp de l’esport i es dis-

L’agenda d’investigació de 
les i els especialistes de pri-
mera línia internacional en el 
tema gènere i esport està 
marcada pels mateixos tò-
pics que quan van començar 
les seues investigacions a 
finals dels huitanta. 

La idea d’un esport en el qual 
s’imposa la superioritat dels 
homes associada a les se-
ues capacitats físiques pràc-
ticament no s’ha qüestionat. 
L’esport més visible i poderós 
continua sent un terreny d’he-
gemonia masculina, ara com 
ara, inexpugnable.
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tribueixen els recursos. Les dones han accedit a aquest camp aportant riquesa 

i diversitat, augmentant el cabal d’esportistes i d’èxits. En alguns casos, s’han 

integrat en l’esport masculinitzat, fent-se un lloc, fins i tot reivindicant millores; 

en altres casos, han cercat espais esportius propis, apartant-se dels esports més 

competitius o masculinitzats. No obstant això, encara que s’han incorporat els 

debats plantejats per l’arribada de les dones a l’esport, aquest persisteix com un 

marc de predomini masculí, ara com ara, inexpugnable.

D’ací es dedueix que la reiteració dels temes investigats no es deu a la falta d’ide-

es o a la inexistència de nous problemes, sinó a l’immobilisme de les estructures 

esportives. Per tant, les i els investigadors se segueixen preguntant pels mateixos 

problemes, que segueixen sense resoldre’s al llarg d’aquestes últimes dècades. 

Segueixen constatant la resistència i la tenacitat de les actituds masclistes, tant de 

les velles expressions del masclisme, més directe i hostils, com de les noves, més 

sibil·lines i normalitzades. Segueixen constatant, si per ventura, modificacions lleu-

geres en el si de l’esport o xicotetes variacions en els percentatges i els indicadors. 

La incorporació de la dona a l’esport, que progressivament s’ha produït a Espanya 

en les tres últimes dècades, s’ha fet sense canvis de les regles del joc ideades per 

i per als homes.

Aquest informe es planteja, en aquest apartat, diagnosticar les desigualtats prin-

cipals de les dones en l’esport i els processos que les provoquen amb l’objectiu 

d’avançar en la igualtat de gènere en l’esport i a través de l’esport. La lectura atenta 

de les dades estadístiques analitzades en l’apartat anterior i de les nombroses in-

vestigacions consultades sobre els problemes de la pràctica esportiva de les dones 

permeten ressaltar tres grans fractures en la pràctica de l’esport femení. Aquestes 

La incorporació de la dona 
a l’esport que progressiva-
ment s’ha produït a Espanya 
en els últims anys, s’ha fet 
sense canvis de les regles 
del joc ideades per i per als 
homes, cosa que ha generat 
desigualtats per a les dones.

S’identifiquen tres grans 
fractures que afecten i con-
dicionen la pràctica esportiva 
de les dones. Aquestes frac-
tures se situen en diferents 
moments del cicle vital, en 
diferents edats, on es van 
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fractures se situen en diferents moments del cicle vital de les dones, en diferents 

edats, on es van acumulant problemes que les allunyen de l’activitat física o difi-

culten la seua pràctica esportiva. La primera fractura es produeix en l’adolescència 

i les edats joves, amb un abandó molt assenyalat de l’esport. La segona fractura 

comença en el trànsit de la joventut a la vida adulta, en la trentena, quan les dones 

viuen canvis consistents en l’esfera laboral i en les responsabilitats familiars. És un 

període en el qual l’esport passa a segon pla davant de la importància de les esferes 

laborals i familiars. La tercera fractura es produeix més endavant en el cicle vital, 

en les dones de més de 45 anys i amb una extracció de classe modesta, dedica-

des preferentment al treball domèstic o compatibilitzant aquest també amb treballs 

assalariats. Aquesta conjunció de l’edat i la classe social determina un col·lectiu de 

dones amb un nivell molt baix d’activitat esportiva. 

Cada una de les tres fractures esmentades comporta problemes específics lligats 

a l’edat, a la condició laboral, a la condició social, també als diferents moments del 

cos que viuen les dones en el seu curs vital, a les diferents necessitats de salut o de 

disponibilitat de temps de les dones. En les pàgines que segueixen, abordarem un 

diagnòstic dels problemes esportius de les dones a través de les fractures esporti-

ves en el seu cicle vital. 

4.1.  La primera fractura de l’esport de les dones: adolescència i pri-
mera joventut

La primera fractura comença en l’inici de l’adolescència i abasta tota la primera fase de 

les edats joves fins als 25 anys. En aquest període, sobretot en els moments inicials, 

es produeix un intens abandó de la pràctica esportiva de les xiques. Hem denominat 

acumulant problemes que les 
allunyen de l’activitat física o 
dificulten la seua pràctica. 
La primera fractura es pro-
dueix en l’adolescència i les 
edats joves, amb un abandó 
molt assenyalat de l’esport. 
La segona fractura comença 
en el trànsit de la joventut a 
la vida adulta, en la trentena, 
quan les dones viuen canvis 
consistents en l’esfera labo-
ral i en les responsabilitats 
familiars. 
La tercera fractura es produ-
eix en les dones de més de 
45 anys i amb una extracció 
de classe modesta, dedica-
des preferentment al treball 
domèstic. Aquesta conjunció 
de l’edat i la classe social de-
termina un col·lectiu d’una ac-
tivitat esportiva molt escassa.

Cada una de les tres fractu-
res esmentades comporta 
problemes específics lligats 
a l’edat, a la condició laboral, 
a la condició social, també als 
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a aquest procés fracàs escolar aplicat a l’esport, ja que aquestes edats transcorren en 

centres escolars (Santos, Balibrea, López, Castro i Arango, 2005). Les joves finalitzen 

la seua trajectòria escolar perdent competències esportives. Igual que el fracàs escolar 

es deu a molts factors, el fracàs escolar esportiu és també el sumatori d’una complexa 

xarxa de processos que abordarem a continuació. En cap cas s’ha de responsabilitzar  

l’escola pel fet que allí s’escenifique aquesta pèrdua de competències. Al contrari, és 

a l’escola on aquesta pèrdua es pot frenar, generalitzant noves pràctiques igualitàries, 

que ja comencen a aplicar-se, però que necessiten més impuls i suport. 

L’adolescència és un període d’edat crucial en el terreny esportiu. És en aquesta etapa 

vital quan els nivells de pràctica de xics i xiques comencen a separar-se. El gràfic 1 

resumeix les dades de l’estudi “Els hàbits esportius de la població escolar a Espanya”, 

elaborat pel Consell Superior d’Esports el 2011, que il·lustra bé la caiguda dels nivells 

de pràctica esportiva que es produeix amb l’arribada de l’adolescència. A partir dels 13 

anys, comença un declivi que es concreta en una pèrdua de 14 punts percentuals per 

als xics i de 28 per a les xiques quan aconsegueixen els 18 anys. Aquesta disminució és 

una qüestió particularment preocupant perquè la retirada de l’esport en aquestes edats 

joves suposa una pèrdua que es recupera difícilment en edats més avançades. L’abandó 

de l’esport és certament un fracàs educatiu i social.

Altres dades de participació esportiva de les joves confirmen aquest menor pes de 

les xiques en l’esport. Per exemple, la participació de les xiques al principal progra-

ma de promoció esportiva per a les edats escolars que es realitza a la Comunitat 

Valenciana —Jocs Esportius— és, segons les dades de 2018-2019, del 36 %. Del 

total de 113 843 joves participants, 41 221 són xiques i 72 622 són xics. En les ac-

tivitats extraescolars, s’observen també els desequilibris anteriors. Les dades del 

Sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació registrats pel Ministeri d’Educació, Cul-

diferents moments del cos 
durant el curs vital, a les dife-
rents necessitats de salut o 
de disponibilitat de temps de 
les dones.

La primera fractura comença 
amb l’adolescència i abasta, 
aproximadament, fins als 25 
anys. En aquest període, es 
produeix un progressiu aban-
dó de l’esport. Com que tots 
aquests anys transcorren a 
l’escola, aquest abandó podria 
interpretar-se com una espè-
cie de fracàs escolar aplicat a 
l’esport. Les xiques acaben la 
seua trajectòria educativa amb 
una pèrdua de competències 
esportives. En cap cas s’ha de 
responsabilitzar a l’escola per 
aquest procés, ja que té moti-
vacions complexes.

Les dades de l’estudi “Els hà-
bits esportius de la població 
escolar a Espanya” mostren 
que entre els 11 i els 18 anys 
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les xiques veuen reduïda la 
meitat la seua pràctica espor-
tiva. 
La participació femenina al prin-
cipal programa de promoció es-
portiva per a les edats escolars 
que es realitza a la Comunitat 
Valenciana —Jocs Esportius— 
és del 36  % en l’edició de 2018-
2019. Igualment, la presència en 
activitats escolars esportives en 
Primària és més abundant en 
xics (84  %) que entre les xiques 
(62  %). 

Ja en l’adolescència comen-
cen a transmetre’s estereo-
tips que delineen pràctiques 
esportives diferents entre 
xics i xiques: ells més pre-
ocupats per divertir-se amb 
l’esport, competir i arribar a 
ser un esportista professional 
i elles per fer exercici i man-
tindre  la línia. 

tura i Esport (edició 2009), mostren que, el 2007, un 84 % dels alumnes de Primària 

duien a terme activitats extraescolars esportives enfront d’un 62 % de les alumnes. 

Encara que les dades no són molt actuals, és molt probable que aquesta tendència 

es mantinga. 

Els significats de la pràctica esportiva són diferents entre els xics i les xiques en 

l’adolescència. En l’exhaustiu informe realitzat pel CSE el 2010, es poden explo-

rar amb detall les diferències en diverses dimensions (els motius de pràctica, 

les particularitats dels no practicants, el lloc de l’esport de competició, etc.). 

S’observa una diferència entre els motius de pràctica dels xics —interessats 

per l’esport competitiu i arribar a ser esportista professional— i les xiques —

que mostren més interés per mantindre la línia. És un estudi encara d’utilitat, 

però necessita una actualització. Altres investigacions més recents confirmen la 



93 ]

Les xiques trien més sovint 
esports estereotipats com a 
femenins (individuals i sen-
se contacte) en comparació 
amb els xics (col·lectius i de 
contacte). Els xics segueixen 
l’esport a través dels mitjans 
de comunicació amb molta 
major intensitat que les xi-
ques i manifesten amb més 
freqüència tindre ídols espor-
tius. 
Els xics troben molts exem-
ples imitables d’esportistes 
masculins que aconseguei-
xen l’èxit quan són molt 
joves, cosa que crea la sen-
sació que no és difícil aconse-
guir-lo. Pel que fa a les figures 
femenines, no són tan abun-
dants i es presenten com si 
foren heroïnes, que viuen un 
camí de dificultats, incloses 
les de lluitar contra els este-
reotips i les discriminacions. 
Una imatge no tan fàcil de 
seguir. 

persistència d’alguns dels seus resultats (Martínez et al., 2012; Calvo-Ortega i 

Perrino-Peña, 2017). Per exemple, per als xics, la pràctica d’esport significa, pri-

oritàriament, divertir-se i passar el temps (69 % enfront del 52 % de les xiques). 

No obstant això, per a elles, la pràctica està més associada a “fer exercici” (24 % 

per a les xiques i 16 % per als xics) i “mantindre la línia” (un 4 % per a les xiques 

i menys d’un 1 % per als xics). (Martínez et al., 2012). Els xics trien esports con-

siderats com més “adequats” per a la masculinitat (esports col·lectius i de con-

tacte) Les xiques tenen preferència per esports estereotipats com a “femenins” 

(individuals i sense contacte). Els continguts d’expressió corporal són importants 

per a elles (36 %) i insignificants per a ells (1,5 %). El 80 % dels homes adoles-

cents segueix l’esport a través dels mitjans de comunicació, davant del 57 % 

de les dones; el 74 % dels xics té ídols esportius, davant del 46 % de les dones. 

(Calvo-Ortega i Perrino-Peña, 2017). En la interacció a l’escola entre xics i xiques, 

persisteixen les creences estereotipades del tipus “les xiques són menys hàbils 

en l’esport que els xics” (Granda, Alemany i Aguilar, 2018) i influeixen sobre una 

autoimatge corporal de les xiques, marcada per la insatisfacció cap al cos. Insa-

tisfacció que creix en el transcurs de l’adolescència i les impulsa a l’exercici per 

a controlar el pes, però que es realitza majoritàriament sense la continuïtat i la 

intensitat necessàries per a ser efectiu (Camacho, Fernández i Rodríguez, 2006). 

Aquesta situació de culpabilitat respecte al cos, d’instrumentalització de l’esport 

per a finalitats de salut i, per afegiment, d’un sentiment d’escassa eficàcia per a 

obtindre l’ideal estètic inassolible, crea entre les xiques vivències poc propícies 

cap a l’esport.

Els xics adolescents troben molts exemples imitables d’esportistes masculins 

que aconsegueixen l’èxit quan són molt joves, cosa que afavoreix la sensació 
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que no és difícil aconseguir-lo. Per la seua banda, les xiques troben models forts 

d’imitació en altres esferes (espectacle, moda), alienes a l’esport, i que les allu-

nya d’aquest, cosa que genera la sensació que no els interessa. Quan troben 

figures en l’esport, fet cada vegada més freqüent, aquestes es presenten com 

si foren heroïnes, inassolibles, que trenquen motles i viuen un recorregut de difi-

cultats, entre d’altres, la d’enfrontar-se als estereotips masculins, fins a arribar al 

cim. Aquestes figures són presentades com éssers exclusius, excel·lents, quasi 

únics. No és fàcil que aquesta imatge quasi impossible d’aconseguir convide a 

ser seguida.

De la complexitat d’aquesta missió de reduir els estereotips esportius en l’ado-

lescència ha proporcionat informació, fa anys, una les millors especialistes espa-

nyoles en la qüestió (Vázquez, 2007). Les barreres que Vázquez assenyala com un 

obstacle per a això abasten integralment la realitat de les adolescents: barreres 

biològiques (característiques morfològiques, menor rendiment i capacitat funci-

onal, resposta de l’organisme femení a l’exercici d’alta intensitat, etc.); barreres 

educatives (menors expectatives del professorat amb la pràctica esportiva de les 

dones, models de pràctica més pròxims als interessos masculins que als feme-

nins; poca implicació en les activitats esportives a l’escola); barreres esportives 

(normativa i llenguatge adaptats als homes, menor disponibilitat de recursos, es-

pais, instal·lacions, homes en els càrrecs tècnics i de gestió, pocs exemples de 

dones esportistes d’èxit, etc.); barreres socioculturals (estereotips que marquen 

rols socials i sexuals molt diferents, menor reconeixement social i econòmic a 

l’esport de la dona, etc.).

La investigació sobre els es-
tereotips de gènere presen-
ta una espessa gamma de 
barreres que allunyen les 
adolescents de la pràctica 
esportiva: barreres biològi-
ques; barreres educatives; 
barreres socioculturals i bar-
reres esportives. 
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Altres investigacions han afegit factors suplementaris que dificulten la pràctica de 

les adolescents, com la falta de temps per deures escolars exigents, la poca pers-

pectiva de carrera professional que aporta l’esport a les xiques; els conflictes in-

terns amb entrenadors, el ja reiterat menor reforç que troben en la família o en les 

amigues. A aquests factors de caràcter més social, s’afigen uns altres de caràcter 

més personal o psicològic: preferència i elecció d’altres esferes per al temps lliure 

(moda, estar amb amigues), menor percepció dels beneficis de l’esport, “por al 

fracàs”; “sentiment de vergonya”; “no voler eixir de la zona de confort” (Marín Gar-

cía, Martínez Ferreiro i Núñez Fernández, 2019). Caldria advertir que aquests factors 

psicològics i individuals estan cada vegada més de moda al món acadèmic que 

investiga sobre la qüestió i s’imposen en les investigacions de caràcter psicologista 

i concordants amb la lògica empresarial d’activar les poblacions a través de l’esport, 

amb això s’aconsegueix finalment culpar les dones de la baixa pràctica esportiva: no 

volen eixir de la seua zona de confort. 

És difícil precisar quines són les barreres i determinants més poderoses per a expli-

car el nivell de pràctica esportiva. En tot cas, és evident la complexitat de factors que 

interactuen per a determinar-la en les adolescents i la necessitat d’una explicació mul-

tifactorial. Una explicació, a més, en la qual els estereotips operen simultàniament i es 

reprodueixen en diferents àmbits del sistema social —des de les bases estructurals de 

la societat i les grans institucions, empresa, família i mitjans de comunicació fins a la 

política esportiva, les interaccions més quotidianes entre els xics i les xiques a les aules 

i en les relacions amb docents d’educació física—. L’única garantia per a reduir la fractura 

esportiva per gènere és intervindre sobre totes aquestes esferes i sobre els agents que 

les dinamitzen: responsables polítics; institucions esportives; mitjans de comunicació; 

família; professorat, particularment d’Educació Física, i alumnat a les aules.

Altres explicacions psicolò-
giques expliquen la menor 
pràctica esportiva de les xi-
ques sobre la base d’un en-
focament individual, basat en 
les decisions personals. Les 
xiques practicarien menys es-
port perquè: tenen menor in-
terés per l’esport; no els agra-
da; prefereixen altres esferes 
per al temps lliure; tenen por 
al fracàs o senten vergonya. 
Aquestes explicacions acaben 
indirectament responsabilit-
zant a les xiques i no tenen 
en compte que altres factors 
socioculturals, estereotips o 
un esport masculinitzat poden 
ser els responsables de con-
dicionar les eleccions esporti-
ves de les xiques. 

 

És evident la complexitat de 
factors que interactuen per 
a determinar la pràctica es-
portiva de les adolescents i 
la necessitat d’una explicació 
multifactorial. Els estereotips 
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Donada la capacitat de resistència dels estereotips, la intervenció ha de ser concertada 

i simultània entre tots aquests àmbits, ja que és difícil que s’aconseguisquen avanços 

des de només un d’ells. Igualment, la inacció en qualsevol d’aquests àmbits pot capgirar 

els avanços aconseguits en l’altre. 

Pel que fa a la reducció dels estereotips, la responsabilitat de les institucions po-

lítiques i els governs és crear normes, aplicar-les, promoure-les i sensibilitzar a la 

ciutadania sobre la importància de la igualtat. La política i les institucions esportives 

han d’encapçalar i servir d’exemple a aquesta actuació combativa contra els estere-

otips. La responsabilitat de les famílies és transmetre i ajudar a implantar pràctiques 

igualitàries entre els fills i les filles. La responsabilitat dels mitjans de comunicació 

i les empreses és comprometre’s a obrir una reflexió sobre el seu paper en la re-

producció d’estereotips i en la invisibilització de les figures esportives femenines 

en les pantalles i en la premsa. La responsabilitat del sistema educatiu és millorar 

la formació del professorat, incrementar l’activitat física, potenciar una coeducació 

que aferme la igualtat i preparar continguts educatius que reduïsquen la reproducció 

dels estereotips en el dia a dia dels patis d’esplai i en les classes d’Educació Física 

sobre el terreny. Tots aquests actors són participants actius en la creació de gènere 

(i d’igualtat de gènere). Seran les seues actuacions i interrelacions les que condicio-

nen el paper més o menys influent que aquest tinga com a principi organitzador de 

la vida social.

operen simultàniament i es 
reprodueixen en diferents 
àmbits —des de les bases 
estructurals de la societat a 
les interaccions quotidianes 
al pati del col·legi. L’única ga-
rantia per a actuar en la línia 
de reduir la fractura esportiva 
per gènere és intervindre so-
bre totes aquestes esferes i 
sobre els agents que les di-
namitzen.

En la lluita contra els estereo-
tips que dificulten la pràctica 
esportiva, la responsabilitat 
ha de repartir-se entre les 
diferents institucions implica-
des: la responsabilitat de les 
administracions públiques, 
de les institucions esportives 
—federacions i clubs—; de 
les famílies; el sistema edu-
catiu. Tots aquests actors són 
participants actius en la crea-
ció de gènere (i d’igualtat de 
gènere).
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Fitxa  7
Tatane: per un futbol mixt, creatiu 
i popular (França)

Tatane és un moviment associatiu i popular que im-
pulsa un futbol “sostenible i divertit”. Va iniciar la seua 
marxa en 2011. En aquell moment, un grup format per fut-
bolistes i artistes de temperament llibertari i socialment 
compromés van escriure un manifest que plantejava la idea 
de recuperar el plaer de futbol com a joc i el seu vincle so-
cial i popular. Les graderies, els terrenys de joc i els mitjans 
de comunicació han convertit el futbol en una cosa molt 
diferent de l’essència popular d’altres èpoques. El manifest 
esmentat va sintonitzar amb moltes veus crítiques contra 
aquestes evolucions i va tindre una repercussió considera-
ble en l’àmbit associatiu. 

Les principals activitats de Tatane són la seua escola de fut-
bol mixta, creativa, popular i itinerant, que porta el futbol als 
xics i xiques dels barris perifèrics. Un futbol que es concep 
protagonitzat per ells i elles, amb les seues pròpies regles, 
a voltes eixelebrades, lúdiques i innovadores. A més de l’es-
cola, Tatane manté un taller on es reuneixen educadors, es-
portistes, artistes, representants polítics i professorat amb 
la finalitat de crear accions culturals, esportives i socials. 
Aquestes activitats han fet que Tatane es convertira en un 
generador d’idees i propostes per a l’acció. Fruit d’aquesta 
labor, ha publicat dos llibres replets d’humor, sentit artístic i 

propostes revolucionàries per a combatre un futbol crispat 
per la competició deslligada i pel món dels negocis. 

En el terreny de la igualtat de gènere, poden seguir-se en 
el seu web les múltiples activitats realitzades en aquesta 
línia. Per esmentar les més recents, vinculades a la Copa 
Mundial Femenina de Futbol 2019, celebrada a França, 
s’han reforçat les seues escoles mixtes de futbol; l’associ-
ació s’ha implicat en la xarxa “Temps Additionn’elles” pro-
moguda per la ciutat de París amb la finalitat de promoure 
els equips femenins de futbol o HAC Féminines. El seu 
últim llibre desborda de propostes orientades a afavorir 
la igualtat i els plantejaments mixts. Per exemple: orga-
nitzar una vegada a l’any entrenaments mixts dels xics i 
les xiques del club que permeten entendre que el futbol 
femení no és “un altre esport”; crear un equip femení en 
els clubs abans que crear un segon equip masculí; igualar 
les primes en les seleccions nacionals masculines i feme-
nines. Moltes altres propostes, entre l’àmbit seriós i el 
divertit, es poden trobar en els seus llibres i el seu web. 
Tatane impulsa un futbol que aposta per la igualtat, la col-
laboració i que demostra que jugar pot ser divertit sense 
l’obligació de ser competitiu.

Tatane. Pour un football durable et joyeux i Tatane. 50 idées 
joyeuses pour changer li foot, tots dos editats per Gallimard 
en 2014 i 2018, respectivament.

Font: 
http://tatane.fr/#presentation
https://www.facebook.com/www.tatane.fr

https://www.facebook.com/www.tatane.fr
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Pel que fa al paper de la for-
mació, les dones tenen poca 
presència entre el professo-
rat que imparteix matèries 
d’activitat física i esport. La 
masculinització del profes-
sorat és molt intensa. Per 
exemple, només el 13 % del 
professorat del Departament 
d’Educació Física i Esportiva 
de la a la Universitat de Valèn-
cia són dones. En els centres 
d’ensenyament de tècnics 
esportius mitjans i superiors, 
només el 15 % del professo-
rat són dones.

En aquesta primera fractura és necessari plantejar alguns aspectes concrets relacionats 

amb la formació. Les dones tenen poca presència entre el professorat que imparteix ma-

tèries d’activitat física i esport. La masculinització del professorat és molt intensa. Les 

professores són una minoria en els departaments universitaris on es formen especialistes 

en esports que atendran als i les adolescents en els col·legis i en els clubs. El 2018, el 

Departament d’Educació Física i Esports de la Universitat de València tenia només un 

13 % de professores, el de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal, un 37 %. 

Per afegiment, aquest últim departament imparteix matèries en la Facultat de Magisteri, 

àmpliament feminitzada. D’altra banda, les professores en els centres d’ensenyament de 

personal tècnic esportiu mitjà i superiors esportius són només el 15 % del total del pro-

fessorat. Els canvis pel que fa a aquesta masculinització en aquests últims anys han sigut 

escassos, ja que no s’ha observat un retrocés. Si l’alumnat femení decreix en les facultats 

de ciències de l’esport, difícilment s’invertirà la tendència a la masculinització (Serra, Soler, 

Vilanova i Hinojosa, 2019). Aquestes mateixes autores mostren que, en l’actualitat, la im-

mensa majoria dels plans d’estudis de totes les facultats de ciències de l’esport a Espanya 

no compten amb mòduls específics d’esport i gènere, ni amb estratègies específiques 

per a donar continguts transversalment en el pla d’estudis. El més corrent és que l’alum-

nat d’aquestes facultats acabe els seus estudis sense passar, absolutament, per matèries 

lligades a la qüestió de gènere. 

És urgent trencar amb el cercle viciós en el qual una masculinització inicial de l’es-

port expulsa o desinteressa a les dones, que consegüentment no es veuen atretes 

pels estudis universitaris de ciències de l’activitat física que, progressivament, es 

masculinitzen. Així no s’aconsegueix mai una massa crítica de dones que puga ori-

entar-se posteriorment a entrenar, a preparar-se per a gestionar clubs, per a ocupar 

càrrecs directius i per a la docència en tots els nivells.
»
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Requadre 1.  Pistes per a idear mesures concretes de polítiques esportives 
per a intervindre en el camp de l’educació física escolar 

El 2010, el CSE, en el marc de la realització del Pla integral A+D, va impulsar una sèrie d’iniciatives i publicaci-

ons sobre l’educació física escolar que encara són referents per a inspirar projectes i recomanacions. Cal des-

tacar, en primer lloc, el Pla integral per a l’activitat física i l’esport en edat escolar, coordinat per Marta Carranza 

i Tomás Barres. En aquesta publicació consten un llistat sistematitzat i actualitzable de mesures concretes, ob-

jectius i indicadors. En segon lloc, la Guia PAFiC per a la promoció d’activitat física en xiques, editada el 2010, 

on es presenten formes concretes de potenciar, sobretot a l’escola, l’activitat física entre les adolescents i, 

en tercer lloc, la publicació també en el marc del Pla A+D d’un projecte marc nacional per a l’activitat física i 

l’esport en edat escolar promogut pel CSE, Projecte marc nacional de l’activitat física i l’esport en edat escolar. 

Les bones pràctiques per a reduir la masculinització dels centres de formació en ciències de l’esport s’han ana-

litzat monogràficament a Soler, Serra i Vilanova (2018).

http://inefc.gencat.cat/web/.content/01_inefc/publicacions/CAFE/Igualdad-en-Juego.-Guia-de-buenas-practicas-

e-genero-en-los-estudios-de-la-familia-de-las-CAFyD_CAST.pdf

Una cosa similar ocorre amb el grau de Magisteri en Educació Primària. En aquest cas, l’alumnat és majoritàri-

ament femení, però els plans d’estudi manquen de matèries d’esport i gènere. Pot ser que moltes d’aquestes 

alumnes acaben fent classe de gimnàstica als xiquets i les xiquetes en Primària, però no hauran tingut una pre-

paració específica que els facilite incorporar una perspectiva de gènere innovadora. Únicament ho faran gràcies a 

un esforç suplementari per la seua banda. És per això que es fa necessari incorporar, en tots els nivells, formació 

en matèria de dona, igualtat i esport de forma sistemàtica. Els canvis en l’orientació de l’educació física escolar 

reclamen una formació atrevida, renovadora i experimental, perquè afrontar els estereotips en col·legis i instituts 

http://femede.es/documentos/Escolarv1.pdf
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13069_19
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=13688
http://inefc.gencat.cat/web/.content/01_inefc/publicacions/CAFE/Igualdad-en-Juego.-Guia-de-buenas-practicas-e-genero-en-los-estudios-de-la-familia-de-las-CAFyD_CAST.pdf
http://inefc.gencat.cat/web/.content/01_inefc/publicacions/CAFE/Igualdad-en-Juego.-Guia-de-buenas-practicas-e-genero-en-los-estudios-de-la-familia-de-las-CAFyD_CAST.pdf
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i aplicar una coeducació esportiva a la població adolescent és una tasca difícil que 

no es pot improvisar.

D’altra banda, també és important enquadrar l’abandó de la pràctica esportiva de 

les xiques en el marc de les recomanacions sobre activitat física i sedentarisme 

de l’Organització Mundial de la Salut. Els i les especialistes consideren alarmant 

el nivell d’incompliment d’aquestes recomanacions i ho vinculen amb problemes 

de sobrepés, sedentarisme i falta d’activitat física (Active Healthy Kids, 2016). 

L’Enquesta nacional de salut a Espanya (ENSE), elaborada pel Ministeri de Sanitat 

el 2017, ofereix dades preocupants en aquest sentit. S’observa una alta proporció 

de sedentarisme en el grup d’edat de 15-24 anys, a causa dels llargs trams de 

temps que romanen asseguts i assegudes en els pupitres. Aquest sedentarisme 

és més accentuat entre les dones (69 %) que entre els homes (63 %). El seden-

tarisme és també alt en el temps lliure del grup d’edat més xicotet (5-14 anys). 

Igualment, l’enquesta capta més baixos nivells de realització d’activitat física en 

les dones de 15 a 24. En el sistema de mesura utilitzat per l’ENSE —el qüestio-

nari International Physical Activity Questionnaire, IPAQ— es mesura l’activitat fí-

sica per intensitat. Els homes tenen els següents nivells: alt (44 %), mitjà (33 %) 

baix (23 %); pel que fa a les dones: alt (23 %), mitjà (44 %) baix (33 %). En aquest 

context, les recomanacions dels experts/es en salut impliquen incrementar, com 

a mínim una hora, l’horari de l’educació física a les escoles, a més d’alfabetitzar 

els estudiants, des de l’educació física, sobre el cos.

També a la universitat, el descens de la pràctica esportiva que s’ha anat acumulant 

en les edats anteriors, sumat a les complicacions per a compatibilitzar esport i 

estudis, fa difícil recuperar i elevar els nivells de pràctica en aquest nivell educa-

tiu. El document preparat per a l’àrea específica d’esport universitari inclosa en 

Una cosa similar ocorre amb 
el grau de Magisteri en Edu-
cació Primària, el pla d’estudis 
del qual manca de matèries 
sobre esport i gènere. L’alum-
nat que cursa aquests estudis 
serà qui faça classes a xiquets 
i xiquetes en el període d’Edu-
cació Primària. Aquest és un 
moment clau per a implantar 
una formació que afronte els 
estereotips i aplique una co-
educació esportiva que frene 
l’abandó en l’adolescència.

D’altra banda, un aspecte 
clau en aquestes edats ado-
lescents és el sedentarisme i 
el baix nivell d’activitat física. 
Les organitzacions internaci-
onals han llançat campanyes 
d’actuació sobre aquest greu 
problema. Les recomanacions 
per a afrontar aquests proble-
mes impliquen incrementar 
l’horari de l’educació física a 
les escoles.

http://femede.es/documentos/Universidadv1.pdf
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el Pla A+D, el 2010, tenia la igualtat de gènere entre les seues línies principals. 

Encara que no contenia dades de la participació de les dones, mostrava una clara 

sensibilitat cap a aquesta qüestió, suggeria programes específics i recomanava 

arreplegar informació sistemàtica que possibilitara diagnosticar la situació i millorar 

la promoció esportiva. Com en altres àrees del pla A+D, el seguiment i l’avaluació 

no ha permés veure el grau d’aplicació i l’impacte de les mesures. La investigació 

d’Almorza et al. (2011) mostrava una menor participació de les dones (37 %) en les 

activitats organitzades per les universitats. Les investigacions més recents per 

a universitats concretes (Práxedes et al., 2016; Corbí et ál. 2018) mostren nivells 

de pràctica baixa de les dones universitàries, que ronden el 40 % (davant d’un 

60-65 % dels universitaris). En els campionats universitaris de 2019, el 45 % de 

participants han sigut dones, encara que entre personal tècnic només han tingut 

un 20 % de presència. 

Recentment, per a l’avanç cap a mesures concretes de la igualtat de gènere en 

l’àmbit universitari, comptem amb un recurs formatiu —La igualdad de género en 

el deporte universitario: orientaciones para deportistas, personal técnico y diri- 

gentes— que el 2015 va aconseguir el Premi Igualtat de Gènere concedit per la 

Federació Internacional d’Esport Universitari (FISU). Aquesta eina formativa s’ha 

realitzat en el marc del Seminari Dona i Esport - INEF Madrid, de la Facultat de 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat Politècnica de Madrid, 

amb un equip integrat per professorat universitari expert en igualtat de gènere 

(Camacho, Gómez i Alfaro, 2019). 

Un comentari final sobre l’esport competitiu en el grup d’edat jove (15 a 24 anys). 

Les enquestes de pràctica esportiva mostren que, en aquest grup d’edat, quan la 

freqüència de pràctica és alta (5 dies a la setmana), trobem nivells de participació 

Pel que fa a la participació 
de les dones en l’esport 
universitari —i malgrat les 
dificultats que comporta la 
compatibilització d’esport 
i estudis i la baixa pràcti-
ca amb la qual arriben les 
alumnes—, és un àmbit on 
es podria fomentar la par-
ticipació de les dones. La 
universitat és una institució 
que pot visibilitzar la igualtat 
de gènere en l’esport i tin-
dre un gran impacte social. 
En aquesta última dècada, 
existeixen iniciatives en les 
quals inspirar-se per a seguir 
progressant. 

En el grup d’edats joves (15-
24), les esportistes amb fre-
qüència de pràctica intensa 
(4-5 dies a la setmana) i que 
participen en esport federat, 
no presenten nivells de pràc-
tica molt desiguals respecte 
als xics. Perquè aquest grup 
d’esportistes més implicades 
no abandone és necessari 
actuar específicament sobre 

http://femede.es/documentos/Universidadv1.pdf
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semblants entre xics i xiques. És el grup de joves esportistes federats/ades que, 

sumant dies d’entrenament i competicions, aconsegueixen aquesta intensa parti-

cipació. Aquesta dada és una prova palpable de l’interés per l’esport d’un grup mi-

noritari de les dones (al voltant del 20 %), que malgrat totes les dificultats continua 

practicant esport intensament. Si volem que aquestes dones no abandonen i que 

el seu interés es contagie a les dones no practicants, és necessari actuar especí-

ficament sobre les estructures de govern de les federacions. Àmpliament dirigides 

per homes, i acomodades en un esport estructuralment masculinitzat, perpetuen 

tradicions incompatibles amb les novetats necessàries que planteja l’enfocament 

de gènere, cosa que dificulta qualsevol millora de cara a la igualtat real i pràctica 

(Diputació Foral de Guipúscoa, 2002). Per a això, si es vol protegir a aquest grup de 

joves dones esportistes, l’actuació de les institucions de cara a les federacions ha de 

guiar-se, com a mínim en aquest moment actual, per la generalització de mesures 

d’igualtat —plans d’igualtat, sistemes de quotes i de compliment d’objectius—. Ja 

s’ha començat en algunes comunitats autònomes i en algunes institucions i poden 

ser mesures de transició que donen pas a una situació en conjunt més paritària. En 

qualsevol cas, encara que positives, no convé creure que aquestes mesures són la 

solució al problema dels estereotips. Serà necessari seguir investigant per a afrontar 

el seu caràcter persistent, canviant, versàtil, amb capacitat per a reaparéixer5.

5 Malgrat la mala premsa dels sistemes de quotes per a afavorir la igualtat de gènere en l’esport, nombroses inves-
tigacions i experiències mostren assoliments positius després de la seua aplicació. Besley et al. (2017) i Adriaanse i 
Schofield (2013) conclouen que les quotes produeixen bons resultats en la gestió de les organitzacions: resten espai 
als homes gestors mediocres, milloren l’eficàcia de la resta dels homes i obrin les portes a dones que, encara que 
amb menys experiència, es poden posar al dia, donar el millor de si i gestionar eficaçment. Des de fa més de 30 anys, 
s’han implantat sistemes de quotes amb èxit. És molt positiva l’experiència de Suècia o Noruega, que en els huitanta 
van optar per implantar quotes. Actualment, aquests països encapçalen el rànquing d’igualtat de gènere en l’esport. 
Més recentment, el projecte “All In! Towards gender balance in sport”, confirma que onze federacions europees de 
diferents esports han aplicat quotes per a ajustar-se a les normatives i recomanacions europees. Igualment, Sport 
New Zealand i High Performance Sport New Zealand (HPSNZ) van anunciar recentment que, per a desembre de 2021, 

les estructures de govern de 
les federacions. Àmpliament 
dirigides per homes, i acomo-
dades en un esport estructu-
ralment masculinitzat, perpe-
tuen tradicions incompatibles 
amb les novetats necessàries 
que planteja l’enfocament de 
gènere, cosa que dificulta 
qualsevol millora de cara a la 
igualtat.
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L’accés de les dones a les federacions és un dels fronts prioritaris per a canviar el sexisme i la falta de paritat en 

l’esport competitiu. Aquesta falta, en moltes ocasions, no comporta necessàriament actituds excloents dels ho-

mes majoritaris que dirigeixen les federacions. Simplement, s’actua com si les dones no estigueren i no anaren 

a estar mai o com si estigueren en un segon nivell. Les dones que han ocupat càrrecs de responsabilitat troben 

tota classe d’actituds, que van des de la col·laboració i el reconeixement d’alguns dirigents, al masclisme explícit 

d’uns altres, passant pel paternalisme, la falta de confiança i altres actituds desestabilitzadores. Amb aquestes 

actituds, serà difícil que les dones donen el pas d’implicar-se en els càrrecs directius i això confirmarà la posició 

sexista que no hi ha dones interessades i preparades, amb la qual cosa es perpetuarà el cercle viciós de la falta 

de paritat. Mentre que la normalització del govern masculí siga un fet, es veurà normal que els recursos no es 

repartisquen equitativament i que l’esport de les dones tinga un paper secundari. Per això, l’actuació sobre els 

àmbits federatius és una peça clau en l’avanç de la igualtat de gènere.

tots els esports associats que reben més de 50.000 dòlars a l’any per part de les administracions públiques hauran d’aconseguir un mínim de 40 % d’equilibri 
de gènere en els seus càrrecs de responsabilitat. 
Les informacions anteriors són exemples que el temor i el rebuig a les quotes no està justificat. Ara bé, és convenient estudiar cas per cas, establir una agenda 
gradual i no descurar altres mesures que permeten evitar les quotes a mitjà termini. En un recent estudi a Espanya (Alfaro, Mayoral i Vázquez, 2018), es van 
entrevistar homes i dones que ocupen càrrecs en federacions, CSE, COE, comunitats autònomes i facultats universitàries. El 53 % de les dones enquestades 
es mostraven favorables al sistema de quotes, davant d’un 24 % que contestaven negativament. Entre els homes, pràcticament s’invertien aquests percentat-
ges: un 53 % estava en contra i un 19 era partidari de les quotes. Cal esmentar l’alta quantitat de respostes enquadrades en no sap / no contesta (21 %). En 
resum, una situació bipolar, marcada per una acceptació majoritària de les dones i contrària dels homes.
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Requadre 2.  L’avanç d’una sexualització precoç i de la pressió estètica sobre el cos

Cada vegada a més primerenca edat, les adolescents estan patint un procés accelerat de sexualització, amb una 
exhortació constant a la bellesa i la feminitat. Són pressionades, cada vegada més ràpid, per a preocupar-se ob-
sessivament, en resposta als mandats socials que reben, pels cànons normatius de bellesa: vestir bé, agradar als 
xics, ser atractives... Els mitjans de comunicació i la publicitat juguen un paper fonamental en aquesta transmissió 
desequilibrada i bolcada cap a un missatge dual, no igualitari entre els sexes, en què se sobredimensiona la faceta 
sexual de les dones. Com més persegueixen la rendibilitat els mitjans de comunicació, major és aquesta bretxa de 
subalternitat de les dones en aquest terreny. Els mitjans argumenten que cobreixen una demanda de les dones que 
estan interessades per les seues cures estètiques. No obstant això, aquest argument oculta el seu protagonisme a 
l’hora de filtrar i imposar estereotips sexuals i realimentar incessantment aquesta demanda saturant les pantalles. 

Ana Sofia Elias i Rosalind Gill han denominat Beauty surveillance al procés mitjançant el qual les dones es veuen 
impulsades a autocontrolar la seua aparença per a ajustar-la a l’examen actual que regula el físic i l’estètica. Aquesta 
mirada impulsa unes normes de bellesa, el compliment de les quals es converteix en un imperatiu per a no quedar 
fora de la normalitat i evitar entrar en la categoria de subjectes de risc. Les autores citades han analitzat el paper de les 
aplicacions mòbils de bellesa com Beauty Mirror, Golden Beauty Ficar, Instaglam o Modiface. Aquestes aplicacions es 
conceben com a tecnologies de gènere per a poder analitzar, qualificar, monitorar o millorar la teua aparença. En les 
seues descripcions anuncien que gràcies als seus serveis podràs “determinar si eres bonica o lletja”, podràs “moure’t 
cap a la bellesa”, et permetran “ser un cirurgià plàstic de la teua cara”. En termes pràctics, amb aquestes aplicacions 
pots modificar, retocar i autocontrolar la teua aparença en les fotos que puges a Instagram. Les adolescents són així 
espentades a un treball intensiu i psicològicament costós d’autovigilància. De cara a la pràctica esportiva, per a què 
sacrificar-se fent esport si pots retocar el teu cos virtualment? La distància entre la teua imatge física i la teua imatge 
virtual és un desequilibri que ha de gestionar cada subjecte. Els costos d’aquest deliri pertorbador de la imatge reca-
uen en les adolescents.    

Més informació: 
Elias, Ana Sofia, Gill, Rosalind (2018). Beauty surveillance: The digital self-monitoring cultures of neolibe-ralism. 

European Journal of Cultural Studies, 21(1), 59–77. https://doi.org/10.1177/1367549417705604

https://doi.org/10.1177/1367549417705604
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Fitxa  8 
L’esport competitiu mixt és possible: el cas del corfbol

L’origen del corfbol es remunta a la primera dècada del 

segle xx quan Nicolaas Broekhuijsen, un mestre holandés 

interessat en un esport que poguera realitzar-se a l’escola 

per xiquets i xiquetes, va definir un conjunt de regles inspi-

rades en el netbol i en el ringball i va fundar el 1903 l’Asso-

ciació Holandesa de corfbol. La principal novetat d’aquest 

nou esport era la formació mixta dels equips, compostos 

per 4 dones i 4 homes. L’objectiu del joc consistia a enciste-

llar la pilota en una canastra sense tauler situada a 3 metres 

d’altura similar a la de bàsquet. L’esport es va popularitzar 

molt ràpidament i impulsat pel seu fundador va ser esport 

de demostració en 1920 en les Olimpíades d’Anvers i en 

les d’Amsterdam en 1928. La federació internacional es va 

crear el 1930. 

En la seua expansió inicial, el corfbol va crear una forta po-
lèmica pel seu caràcter mixt i molts periodistes no li van 
parar esment. La crítica cap a la moralitat dels jugadors i 
a l’uniforme de les dones que mostrava part de les cames 
va afermar els estereotips i la discriminació i l’esport no 
va desenganxar, es va convertir en minoritari i desconegut. 

Malgrat tot, en l’actualitat és un esport que ha aconseguit 
una extensió considerable. La Federació Internacional de 
Corfbol (IKF) agrupa 69 països (32 d’ells europeus), entre 
els més potents es troben Holanda, Bèlgica i Anglaterra, 
encara que recentment Xina i altres països asiàtics s’han 
unit al grup de cap. Espanya és un dels pocs països euro-
peus que no compta amb federació nacional de corfbol. No 
obstant això, Catalunya està associada a la IKF i va ocupar 
el 12é lloc en el rànquing de 2018. 

La IKF no cella en la seua obstinació de tornar a repetir com 
a esport convidat en pròximes olimpíades. No ha pogut ser 
a Tòquio 2020, però el corfbol atresora avantatges que fan 
molt recomanable la seua extensió. La primera és el seu ca-
ràcter mixt, el seu escàs contacte físic, i la seua prioritat al 
treball en equip i al dinamisme sobre la força. Això possibilita 
un equilibri que afavoreix el joc mixt. No requereix una infra-
estructura molt complexa, pot jugar-se en pistes de bàsquet, 
també a l’aire lliure, amb un muntatge senzill de les canas-
tres. L’única regla inalterable és la barreja de gènere. 

Font: 
-https://korfball.sport/
-Korfball International Gender Relations Survey, 2016 
-http://www.korfbal.cat/catalunya-es-consolida-com-el-5e-
millor-equip-de-korfbal-del-mon/

https://korfball.sport/
https://korfball.sport/wp-content/uploads/2016/05/GenderRelationsSurveyReport-2016.pdf
http://www.korfbal.cat/catalunya-es-consolida-com-el-5e-millor-equip-de-korfbal-del-mon/
http://www.korfbal.cat/catalunya-es-consolida-com-el-5e-millor-equip-de-korfbal-del-mon/
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4.2.  La segona fractura de l’esport de les dones: treball i 
cures en la transició a la vida adulta

Com hem vist en l’apartat anterior, l’activitat física de les dones disminueix al llarg 

de l’adolescència i dels primers anys de joventut i, a mesura que avancen les trajec-

tòries biogràfiques, s’agreuja i mostra noves dimensions. En aquest apartat, tracta-

rem una segona fractura que afecta les dones en edats intermèdies (30-45 anys). 

En aquest moment del curs de vida, les dones es veuen majoritàriament immerses 

en el món del treball i de les atencions familiars. Les fonts d’informació estadística 

que hem analitzat en el capítol 3 mostren aquest descens de la pràctica en aques-

tes edats intermèdies. En concret, l’Enquesta d’hàbits esportius (EDH) (taules 3 i 

4, pàg. 40) ens permet apreciar una disminució de la pràctica esportiva i de la seua 

freqüència a mesura que avança el cicle vital. Per la seua banda, l’Eurobaròmetre 

sobre esport i activitat física afig, a més, la possibilitat d’analitzar el nivell de pràctica 

en la sèrie cronològica entre 2013 i 2017 (taula 6, pàg. 77) mostrant que el grup de 

dones d’edats entre 25 i 39 anys ha vist descendir 3 punts el seu nivell de pràctica. 

Aquesta és una dada clarament negativa que indica que, en els últims anys, s’han 

agreujat les dues principals barreres que dificulten l’accés a la pràctica esportiva de 

les dones d’aquestes edats: el treball dins i fora de casa.  

Altres fonts d’informació afigen dades més concretes sobre aquests dos tipus de 

treball que ocupen els temps de les dones. En concret, la investigació Actitudes y 

Prácticas Deportivas de las Mujeres en España (1990-2005), publicada per l’Institut 

de la Dona el 2006, permet registrar l’opinió de dones i homes sobre com es veu 

afectat l’esport per l’inici de la vida en parella i també per l’arribada dels fills i filles. 

La segona fractura que pro-
voca una disminució de la 
pràctica esportiva de les do-
nes es produeix a partir dels 
30 anys, amb la transició a la 
vida adulta. L’arribada de no-
ves responsabilitats, lligades 
a la maternitat, les cures i a 
la intensificació del treball as-
salariat allunyen les dones de 
l’esport. 
Les dades de diferents fonts 
estadístiques mostren la 
disminució de la pràctica es-
portiva de les dones i el seu 
agreujament en els últims 
anys.
L’esport passa a un segon 
pla quan s’incrementa el 
treball dins i fora de casa. 
Aquesta tendència està aug-
mentant en aquests últims 
anys. 
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El gràfic 2 aborda la primera qüestió i mostra com un 45 % de les dones opinen 

que quan comença la convivència es redueix o abandona la pràctica esportiva. El 

percentatge d’homes és menor, només per a un 32 %, aproximadament, es redu-

eix la pràctica i per a més del 60 % d’ells aquesta nova condició vital de la parella 

no influeix sobre la pràctica esportiva. Cal fer notar, a més, que aquests percentat-

ges són menors si ens atenim a la percepció de les dones. Elles consideren que la 

vida en parella té encara menys impacte per a ells pel que fa a deixar de fer esport. 

Respecte a l’arribada de la maternitat i la paternitat, els resultats són més impac-

tants. El gràfic 3 revela que per al 72 % de les dones la maternitat va lligada a un 

abandó o reducció de la pràctica esportiva. Només per a un 23 % la maternitat no in-

Encara que l’abandó de la 
pràctica esportiva quan co-
mença la vida en parella afec-
ta homes i dones, el percen-
tatge de dones que redueixen 
o deixen de fer esport és 
considerablement més elevat 
que el d’homes.
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flueix. La paternitat sembla tindre menors efectes per als homes, aproximadament, 

el 47 % redueix o abandona l’esport. Per a l’altra meitat, no sembla tindre influència. 

Encara que les dades estan referides a 2006, considerem que segueixen tenint vi-

gència per a il·lustrar l’abandó esportiu lligat a aquestes circumstàncies vitals de les 

dones en les edats d’entrada al món adult. 

El repartiment desigual en l’ús del temps entre homes i dones ha sigut una varia-

ble molt utilitzada per a explicar la menor dedicació per part d’elles a l’esport. En 

les enquestes específiques d’ocupació del temps que va realitzar l’INE en 2002-

03 i 2009-10, s’observava que les dones dedicaven menys temps a l’oci i que 

això repercutia sobre l’activitat esportiva. Desgraciadament, aquestes exhaustives 

La maternitat provoca un 
abandó massiu de l’esport 
entre les dones. Quasi 3 de 
cada 4 confirmen aquesta 
opinió. Els homes es veuen 
menys perjudicats. 
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La principal causa d’aquest 
abandó és el repartiment 
desigual pel que fa a l’ús del 
temps entre homes i dones, 
que dediquen més temps al 
treball domèstic i menys a 
l’oci. Aquesta circumstància 
segueix present en l’actuali-
tat i provoca profundes desi-
gualtats esportives. 

Les dades de l’Enquesta 
d’hàbits esportius mostren 
que les dones valencianes 
dediquen un 30 % menys de 
temps que els homes a la 
pràctica esportiva. 

enquestes no s’han tornat a dur a terme i les dades amb què comptem actual-

ment són més fragmentàries i de menor abast. No obstant això, els baròmetres 

del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) inclouen algunes preguntes que 

possibiliten un acostament més actualitzat als usos del temps d’homes i dones. 

En l’estudi 3149 del CIS, realitzat el 2016, s’analitza “l’activitat principal” de la po-

blació per sexe (taula 9). Els resultats evidencien usos del temps diferents entre 

homes i dones. En concret, elles tenen una presència més intensa en el treball 

domèstic (37 % davant del 10,5 % dels homes) i considerablement menor en l’oci 

(9 % davant del 21,5 % dels homes). La pauta tradicional de desigualtat sembla 

encara molt vigent.

Taula 9.  En un dia laborable qualsevol, quina diria que és la seua activitat principal? (%)

Homes Dones Total

Treball 49,7 35,5 42,4

Treball domèstic (no remunerat) 10,5 37,2 24,3

Atenció de fills/es; nets/es 5,3 9,3 7,4

Estudis 7,4 6,6 7

Oci (veure la tele, fer un passeig, etc.) 21,5 9 15
 Font: CIS, Baròmetre 2016, estudi 3149

L’Enquesta d’hàbits esportius (EHD, 2015) inclou en el seu qüestionari una pregunta 

sobre el temps mitjà setmanal dedicat a l’esport. Els homes dediquen 3,26 hores; 

les dones 2,28. D’acord amb aquesta dada, la quantitat concreta de temps que 

defineix la bretxa esportiva de gènere a la Comunitat Valenciana és pràcticament 

d’una hora, registrant les dones al voltant d’un 30% menys de temps de pràctica 

esportiva.
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A través d’aquesta mateixa enquesta (EHD, 2015), podem conéixer també quins són 

els obstacles per a la pràctica esportiva que assenyalen les dones valencianes. La 

taula 10 mostra que la falta de temps és la barrera principal amb la qual topen les 

dones (també els homes) a l’hora de practicar esport. Les taxes més altes de falta 

de temps s’aconsegueixen en els grups d’edat que estem considerant en aquesta 

segona fractura implicats en les cures i el treball (25-44 anys). 

Taula 10.  Motius pels quals no es practica esport (%) (EHD, 2015) CV

1r motiu 2n motiu

Falta de temps 48 33

Motius de salut 18 16

Falta d’interés 13 25

Edat 11 8

Motius econòmics 6 7

Falta d’instal·lacions 2 6

Falta de companyia per a practicar-ne 2 4

Font: Enquesta d’hàbits esportius, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (EHD, 2015)

Sembla evident que aquestes dues circumstàncies redueixen la dedicació a la pràc-

tica esportiva i reclamen actuacions sobre elles amb la finalitat d’afavorir l’esport 

de les persones que es veuen més afectades. Les solucions van necessàriament 

lligades a una conciliació de temps laborals i temps esportius i, igualment, de temps 

de cures i temps esportius. Aprofundir, en primer lloc, en el repartiment equitatiu 

del temps dedicat a cures i treball domèstic i, en segon lloc, potenciar l’esport en 

l’empresa han de ser els dos escenaris en els quals es produïsquen canvis si es vol 

incrementar la pràctica esportiva de les dones (i també dels homes). 

La falta de temps és la prin-
cipal barrera assenyalada per 
les dones per a la pràctica es-
portiva. Les dones entre 25-
44 anys són les que mostren 
més dificultats en aquest in-
dicador. 

Les solucions per a afrontar 
aquestes desigualtats es-
portives impliquen conciliar 
temps esportius, temps fa-
miliars i temps laborals. Si 
es vol potenciar la igualtat 
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Com es pot deduir, els canvis necessaris són de gran importància i requeririen in-

tervencions decidides de les administracions públiques i del món empresarial. És 

possible començar amb programes que vagen gradualment guanyant pes, però les 

millores en el nivell de pràctica de les edats que estem considerant necessiten inter-

vencions estructurals, amb continuïtat i no casos aïllats i discontinus.

Per posar un exemple, en molts fòrums acadèmics i governamentals, es considera 

Noruega com a prototip de la igualtat de gènere en l’esport. En opinió dels experts/

es, la lliçó que pot extraure’s de les polítiques esportives que aquest país ha po-

sat en marxa, la manera més eficaç d’aconseguir situacions d’igualtat esportiva, 

és adoptar un enfocament social d’aquestes polítiques. Un enfocament que no 

només se centre en aquestes polítiques esportives, sinó que aborde les dispari-

tats socioeconòmiques de gènere en el conjunt de la societat. Les actuals altes 

taxes de pràctica esportiva que caracteritzen les joves noruegues provenen més 

d’aquest enfocament social que d’una complexa gamma de polítiques individua-

litzades o focalitzades sobre el col·lectiu de dones en l’esport (Green, Thurston, 

Vaage i Moen, 2015).

Sobre el primer escenari —el repartiment equitatiu del temps dedicat a cures i tre-

ball domèstic—, és necessari anticipar que es tracta d’un problema que desborda 

el marc d’aquest informe. Les dades que hem presentat més amunt confirmen que 

les desigualtats en l’ús del temps persisteixen i, a més, que les polítiques integrals 

d’igualtat han de seguir ideant procediments per a avançar cap a un repartiment més 

equitatiu. Des del terreny concret de les polítiques esportives, s’ha posat l’accent 

en algunes mesures que podrien afavorir aquest repartiment o, almenys, facilitar 

l’activitat física de les dones, que són les més afectades. En concret: 

esportiva de les dones, és 
necessari actuar paral·lela-
ment en dues direccions: 
potenciar l’esport en el 
temps de treball i equilibrar 
el repartiment del temps de 
treball domèstic entre ho-
mes i dones.

Les polítiques esportives 
poden aportar el seu granet 
d’arena a la igualtat, però no 
eximeixen d’abordar les desi-
gualtats de gènere amb me-
sures estructurals i amb un 
enfocament social integral. 
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-  planificar una oferta esportiva des de les institucions públiques i privades 

adaptades en horari i tipus de pràctica a aquests grups d’edat;

-  formar personal tècnic que tinga en compte les necessitats i els objectius 

d’aquests col·lectius; 

- crear mecanismes de consulta i anàlisi d’aquesta oferta; 

-  promoure des de les administracions públiques activitats que visibilitzen 

la possibilitat pròxima de l’esport mitjançant carreres o esdeveniments es-

portius d’iniciació a l’esport; 

- afavorir l’esport en grups d’amistat, comunitats esportives;

-  acostar l’esport als espais quotidians freqüentats per les dones en la seua 

dedicació de cures (parcs, escola, activitat física a casa); 

-  potenciar l’esport en família, la pràctica conjunta, ja que compartir un 

temps esportiu pot portar a compartir també altres tasques de cura. Això, 

sobretot, en els caps de setmana, quan es produeix un baixó en la pràctica 

de les dones. 

Certament, les administracions públiques han de protagonitzar aquesta política es-

portiva en pro de la igualtat de gènere. D’altra banda, com a benefici afegit, cal no 

oblidar que una de les variables claus perquè augmente la pràctica d’esport entre 

fills i filles és que en practiquen els pares i les mares.

Les institucions haurien de 
dissenyar programes que afa-
voriren, entre altres mesures: 
-  una oferta variada d’activi-
tats ajustada als horaris i les 
necessitats d’aquests grups 
de dones.

-  la formació de tècnics qua-
lificats 

-  promoure l’esport en família 
per a facilitar la compatibilit-
zació dels temps familiars 
(que al mateix temps inci-
diria en la pràctica esportiva 
dels fills i les filles).
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Empresa, activitat física i igualtat de gènere en les edats 
intermèdies

D’igual manera, el segon escenari fonamental per a aconseguir una millora de la 

pràctica esportiva és l’empresa. El treball ocupa una porció de temps determinant 

per a l’organització quotidiana de la jornada. Si es busca millorar el nivell de pràctica 

de les dones d’aquest grup d’edats intermèdies, la responsabilitat social de l’em-

presa ha de passar per integrar la pràctica esportiva en les seues instal·lacions i en 

la jornada laboral. 

L’ús de l’esport per les empreses té una llarga tradició amb la creació d’equips d’em-

presa o amb el patrocini esportiu que arriba fins hui. No obstant això, en les dues 

últimes dècades, la qüestió ha cobrat major interés. D’una banda, les institucions 

internacionals, en concret l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Euro-

pea, a través de l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el treball (UE-OSHA), han 

recomanat l’aplicació de l’esport en els centres de treball per a pal·liar problemes 

de condicions de treball, de baixa taxa d’activitat física i de sedentarisme en les 

plantilles. L’OMS ha inclòs la promoció de l’activitat física en l’empresa en la seua 

Estratègia d’Activitat Física per a la Regió Europea 2016-2025 (Physical activity stra-

tegy for the WHO European Region 2016–2025). Per la seua banda, des de la Unió 

Europea, el 1997 es va crear la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball 

(European Network for Workplace Health Promotion) per a ajustar-se als canvis labo-

rals i promoure l’activitat física en el marc de l’empresa, aquesta xarxa s’ha actua-

litzat en 2005, 2007 i 2018, incorporant nous membres i nous objectius. Igualment, 

la UE-OSHA ha realitzat investigacions per a potenciar aquesta inclusió de l’activitat 

física en les empreses, com a mitjà per a millorar les condicions de treball i la salut 

En el marc de la responsabili-
tat social de l’empresa, el seu 
paper per a recolzar la conci-
liació dels temps de treball i 
els temps esportius de les 
dones pot ser una basa apre-
ciable per a l’augment de la 
seua activitat física. 

Importants institucions in-
ternacionals —Organització 
Mundial de la Salut (OMS) 
o Agència Europea de Se-
guretat i Salut en el treball 
(UE-OSHA)— han recomanat 
vincular l’activitat física i es-
portiva amb el món de l’em-
presa i aplicar en els centres 
de treball mesures que les 
promoguen.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0014/311360/Physical-activity-strategy-2016-2025.pdf?ua=1
http://www.move-europe.it/file%20pdf/2018%20Version%20Luxembourg_Declaration_V2.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/motivation-for-employers-to-carry-out-workplace-health-promotion
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laboral. Així mateix, s’han posat en marxa projectes europeus dins d’Erasmus+, com 

el projecte “Supporting Women in Achieving their Goals, SWinG”, elaborant materials 

i campanyes per a promoure simultàniament el lideratge empresarial i esportiu de 

les dones.

Com pot deduir-se de les anteriors iniciatives, el binomi esport-empresa és desit-

jable i possible i va més enllà del patrocini d’esdeveniments. L’empresa ha d’inte-

grar-se en estratègies comunes de promoció de la salut a través de la promoció de 

l’activitat física i de la igualtat de gènere.

Des del costat de les empreses, l’esport s’ha utilitzat, sobretot en les seues estra-

tègies de màrqueting, patrocini esportiu i imatge de marca, també en la seua gestió 

de recursos humans per a motivar a les plantilles; però, en molta menor mesura, 

com a mitjà de salut laboral. No obstant això, com ha posat de manifest l’informe 

Physical Activity at the Workplace: Literature review and best practice case studies, 

encarregat per la Comissió Europea (2017), en els últims anys han anat apareixent 

experiències d’empreses que han utilitzat l’esport amb un enfocament centrat en la 

salut laboral. Els tipus d’intervenció que destaca l’informe són: estratègies per a fo-

mentar la mobilitat a l’hora de desplaçar-se als centres de treball o dins dels centres 

de treball; mesures per a reduir el temps que es passa assegut, instal·lant mobiliari 

activador que permeta treballar dempeus; promovent pujar escales o utilitzar comu-

nicacions físiques en lloc de comunicacions virtuals en el mateix centre. Igualment, 

s’han organitzat sessions d’informació i assessorament, entre els treballadors i tre-

balladores, sobre els beneficis de l’activitat física per a la salut i s’han fomentat 

sessions d’exercici físic per a incrementar l’activitat física i també la participació de 

l’empresa en campionats o esdeveniments esportius.

El binomi esport-empresa és 
desitjable i possible i va més 
enllà del patrocini d’esdeveni-
ments. L’empresa ha d’inte-
grar-se en estratègies comu-
nes de promoció de la salut 
a través de la promoció de 
l’activitat física i de la igualtat 
de gènere. 

En els últims anys, ha cres-
cut el nombre d’empreses 
que han incorporat l’esport 
i l’activitat física com a es-
tratègia de salut laboral i de 
cultura d’empresa. S’han afa-
vorit, entre altres mesures: la 
mobilitat per a reduir el se-
dentarisme; les campanyes 
d’informació i assessorament 
sobre activitat física i hàbits 
saludables en l’empresa; la 
pràctica d’activitat física en 
els centres de treball i la par-
ticipació de l’empresa en es-
deveniments esportius. 

https://gamechangeher.org/the-project/
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Estudis especialitzats argu-
menten l’efecte favorable 
que l’activitat física té sobre 
la productivitat, l’absentisme 
i el benestar físic i psicològic 
de la plantilla.

Altres estudis crítics han as-
senyalat que els usos actuals 
de l’esport en l’empresa són 
insuficients, ja que s’apliquen 
a qüestions concretes de sa-
lut laboral o s’instrumentalitza 
l’esport per a necessitats em-
presarials, sense tindre pràc-
ticament incidència en l’aug-
ment de la pràctica esportiva 
dels treballadors/es. 
L’empresa no es pot mantin-
dre al marge davant les difi-
cultats de conciliació, de sa-
lut laboral, de sedentarisme 
i de baixa pràctica esportiva 
vinculades a l’activitat labo-
ral que desenvolupen. S’ha 
parlat molt de responsabilitat 
social de les empreses, però 
caldria incorporar un capítol 
esportiu a aquesta responsa-
bilitat. 

L’informe destaca que, d’altra banda, per a l’empresa, aquestes activitats redueixen 

l’absentisme, milloren l’ambient de treball, la productivitat i el benestar físic i psico-

lògic de les plantilles.

Alguns experts han argumentat de manera crítica que aquests usos de l’activitat 

física i l’esport en l’empresa —massa lligats a modificacions puntuals de les con-

dicions de treball, a aspectes concrets de la salut laboral o a la motivació per a la 

productivitat— tenen un efecte molt limitat sobre l’avanç de l’activitat física i espor-

tiva entre les plantilles. S’ha suggerit que l’empresa instrumentalitza l’esport per a 

incrementar únicament els seus propis resultats econòmics i no per a la millora de 

la seua plantilla o de la societat en el seu conjunt. Aquestes crítiques assenyalen les 

següents limitacions dels actuals usos de l’esport per part de l’empresa: poques 

iniciatives, concentrades en grans empreses, estratègicament orientades a millorar 

la imatge de marca i la motivació dels treballadors de cara a la productivitat, desti-

nades, com a molt, a complir les reglamentacions de salut laboral. En el requadre 3, 

es pot completar aquesta informació de cara a pensar i decidir possibles simbiosis 

entre les administracions públiques i les empreses pel que fa a les formes d’incor-

porar l’esport en aquestes últimes.

Malgrat aquestes consideracions crítiques, algunes empreses han plantejat projec-

tes interessants que tracten la igualtat de gènere i deixen veure el potencial de la 

seua col·laboració en la promoció de l’esport per a les dones (vegeu la fitxa 9). L’em-

presa no es pot mantindre al marge davant de les dificultats de conciliació, de salut 

laboral, de sedentarisme i de baixa pràctica esportiva vinculades a l’activitat laboral 

que desenvolupen. S’ha parlat molt de responsabilitat social de les empreses, però 

caldria incorporar un capítol esportiu a aquesta responsabilitat.
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Fitxa  9
Solocal: “Move it day”, pràctica esportiva en l’empresa 
(França)

Solocal Group és una empresa del sector de la comuni-

cació i màrqueting digital que opera a escala europea i té 

4800 empleats (1400 a la seu francesa). En 2014, va rebre 

el trofeu Sentez-Vous Sport que atorga el Comité Olímpic 

Francés (CNOSF). Aquests premis recompensen les em-

preses, el món associatiu o organismes de les administra-

cions públiques que emprenen programes d’activitat física 

esportiva dirigits a millorar les condicions de treball dels 

seus treballadors i treballadores. El CNOSF duu a terme 

un treball de difusió de l’esport en el món de l’empresa, 

publica les fitxes de bones pràctiques dels organismes pre-

miats des de 2014 i ha elaborat una guia pedagògica per a 

orientar les empreses a introduir la pràctica esportiva en el 

seu funcionament.

El projecte de Solocal, denominat “Move it day”, va ser pre-

miat en l’edició de 2014. El seu objectiu va consistir a sen-

sibilitzar els treballadors cap a la pràctica esportiva com a 

manera de promoció de la salut, de l’esperit d’equip i de la 

productivitat en un context de benestar. Cronològicament, 

el projecte va incloure diverses fases. Les huit setmanes 

inicials tenien un objectiu de sensibilització mitjançant l’en-

viament per correu electrònic de sis vídeos informatius i 

motivadors presentats per coneguts esportistes i entrena-

dors francesos. Posteriorment, es va posar en marxa un 

programa d’exercici físic tots els dies de la setmana amb 

dues activitats diferents per dia. També es van promoure 

les inscripcions de la plantilla en el calendari de carreres po-

pulars solidàries Odysséa. Igualment, el projecte va inclou-

re conferències i tallers d’iniciació a l’esport i la salut i es va 

tancar amb una trobada esportiva anual entorn dels valors 

d’equip i la solidaritat (130 assistents). Es va crear a la seu 

de l’empresa una sala de fitnes on es feien les activitats. 

Els resultats han sigut molt ben valorats per l’empresa i 

els treballadors: han participat 650 persones en els 7 tipus 

d’activitats que s’han fet al llarg de l’any i 130 treballadores 

van intervindre en la primera trobada esportiva “Move it 

day” que es va realitzar al Parc de St. Cloud. 

Font: https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/

File/SVS/TropheesSVS/2014/trophees2014.pdf

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6682-bonnes-pratiques---exemples.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/SVS/Guide_pedagogique_du_sport_en_entreprise/guide-pedagogique-du-sport-en-entrerpise.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/SVS/TropheesSVS/2014/trophees2014.pdf
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/SVS/TropheesSVS/2014/trophees2014.pdf
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Amb aquest tipus d’experiències positives, caldria involucrar des de les adminis-

tracions públiques el món de l’empresa, el paper de la qual podria ser molt impor-

tant per a l’increment de la pràctica esportiva, ja que controla bona part dels temps 

socials que tant dificulten l’accés a l’esport. Actualment, la relació de les empre-

ses amb l’esport es redueix pràcticament al patrocini d’esdeveniments esportius 

i al màrqueting. No obstant això, al marge d’aquests suports econòmics, les em-

preses a Espanya encara no han incorporat en el seu funcionament clàusules que 

avancen en la dimensió socioesportiva, de manera que l’esport passe a tindre un 

paper important per a la mateixa plantilla i per a altres col·lectius exteriors sobre 

els quals dirigir la seua funció social. En aquests últims anys, s’ha parlat sovint de 

l’empresa ciutadana, de la responsabilitat social corporativa i molts directius s’han 

fet ressò d’aquest debat. Si l’empresa es preocupa per la formació de la seua plan-

tilla i es prea d’avançar cap a la conciliació familiar i laboral o de vetlar pels drets a 

un treball digne dels treballadors del tercer món, per què no introduir, amb decisió, 

el dret a l’activitat física i a la pràctica esportiva entre els seus treballadors i tre-

balladores i, així mateix, participar i implicar-se en les iniciatives de l’Administració 

dirigides a fomentar la igualtat de gènere mitjançant l’esport. 

Els programes públics que busquen incrementar la pràctica esportiva femenina tenen 

un efecte limitat perquè no incideixen en aquesta llei de ferro de la desigualtat en la 

distribució dels temps socials. Si s’està intentant avançar cap a una distribució més 

igualitària del temps per a les dones a través de la conciliació de la vida familiar i la 

vida laboral, per què no una conciliació, almenys més modesta, entre la vida esportiva 

i la vida laboral. Una mínima implicació de l’empresa en aquest terreny aconseguiria 

resultats molt apreciables en l’activitat física de les dones i obtindria la recompensa 

d’una millora en la salut biològica, psicològica i social que l’esport comporta.

La implicació de l’empresa, 
en la qual s’haurien de con-
juminar la responsabilitat so-
cial i la nova responsabilitat 
en el terreny de l’activitat 
física, suposaria crear espais 
per a promoure una pràctica 
fisicoesportiva saludable i re-
creativa per a la plantilla i im-
plicar-se en les iniciatives de 
l’Administració. 

L’empresa ha assumit la seua 
implicació necessària en les 
polítiques de conciliació de 
temps laborals i familiars. 
Conciliar la vida laboral i la 
vida esportiva és una de les 
dimensions de la conciliació 
i, per a fer-ho, és necessari 
que l’empresa es plantege, 
amb les administracions pú-
bliques, una redefinició del 
temps de treball conside-
rant el temps per a l’esport.  
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Davant d’aquest panorama, és necessari crear des de les institucions públiques un 

programa d’activitat física i igualtat de gènere en les empreses, basat en les reco-

manacions de les organitzacions internacionals esmentades en paràgrafs anteriors. 

No s’aconseguiran avanços en aquest terreny si ens limitem a projectes o iniciatives 

aïllades de les empreses, sense un marc i objectius comuns, o només centrades 

en la salut laboral dels treballadors. Aquest programa ha de superar l’àmbit estricte 

de la salut laboral per a concebre’s com un marc de salut per a la ciutadania i, en 

concret, per a les dones, que són les qui pateixen particularment la falta de temps i 

les desigualtats que això comporta entorn de la pràctica esportiva.

Si es volen aconseguir avan-
ços en aquesta conciliació 
de temps laborals i temps 
esportius, caldrà articular 
programes d’actuació com-
plexos que requeriran un 
compromís seriós dels ac-
tors socials. Les iniciatives 
aïllades d’algunes empreses 
no permetran aconseguir mi-
llores significatives en l’aug-
ment de la pràctica esportiva. 

La implicació de l’empresa, en la qual 
s’haurien de conjuminar la responsabilitat 
social i la nova responsabilitat en el terreny 
de l’activitat física, suposaria crear espais 
per a promoure una pràctica fisicoesportiva 
saludable i recreativa per a la plantilla 
i implicar-se en les iniciatives de 
l’Administració.
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Requadre 3. Empresarialització de l’esport o esportivització 
de l’empresa? 

No hi ha dubte que, en les últimes dècades, el món de l’esport i el de l’empresa han tingut interessos conver-

gents. Nombroses investigacions (Andrews, 2019; Redeker, 2012) han analitzat com l’esport ha integrat en les 

seues lògiques de funcionament les de l’economia i la gestió empresarial i, en concordança estreta, l’empresa 

s’ha inspirat en els valors de la pràctica esportiva per a gestionar els seus recursos humans, les seues estratè-

gies de màrqueting i la seua imatge. El secret de la motivació buscat pels departaments de recursos humans 

sembla radicar hui en l’esport. La metàfora esportiva és un element clau en el llenguatge empresarial. Es parla 

d’equips, xarxes, terreny de joc, d’empreses flexibles, àgils, esveltes. Els directius, els caps, es representen 

ara més aïna com a coach, entrenadors, i, per a qualificar el directiu ideal, s’utilitza el terme atleta corporatiu. 

Descobrir el potencial, el talent, d’un esportista per part de l’entrenador, és hui una preocupació similar per als 

responsables de personal en les empreses a l’hora de gestionar els seus empleats i empleades. Mentalitat 

guanyadora és una expressió comuna entre entrenadors i empresaris. 

A aquesta instrumentalització simbòlica que l’empresa fa de l’esport cal sumar-li una altra instrumentalitza-

ció més pragmàtica mitjançant la utilització concreta de l’activitat física i esportiva en el centre de treball. 

L’informe Physical Activity at the Workplace: Literature review and best practice case studies, encarregat 

per la Comissió Europea (2017), assenyala que, en els últims anys, ha augmentat la participació de les em-

preses en l’organització de campionats esportius o en la posada en marxa d’estratègies per a activar els 

treballadors/es i reduir el sedentarisme, entre les quals es troben: anar caminant al centre de treball, pujar 

escales, substituir les comunicacions virtuals per presencials, que obliguen a moure’s; limitar el temps que 

es passa assegut/uda mitjançant un mobiliari dissenyat que permeta treballar plantat; sessions d’informa-

ció a la plantilla sobre activitat física saludable; promoció de l’exercici físic en el centre de treball; participa-

ció de l’empresa en esdeveniments esportius. Totes aquestes iniciatives, segons l’informe esmentat, te-
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nen efectes positius per a l’empresa: reducció de l’absentisme, millora del clima laboral i de la productivitat. 

Instrumentalització de l’esport i objectius empresarials 
Als Estats Units, on moltes empreses gestionen les assegurances de salut dels empleats, s’ha desenvo-

lupat el sector de l’activitat física individual, ja que un treballador saludable pot disminuir la despesa en 

assegurances mèdiques. D’aquesta manera, s’ha creat tota una esfera econòmicament rellevant en la qual 

s’ofereixen plans d’exercici per a l’empresa. Aquests plans són, a vegades, obligatoris per als empleats, 

que poden veure bonificada la seua aportació a l’assegurança mèdica a canvi de complir objectius de se-

guiment i de pèrdua de pes. Aquest compliment es converteix en una nova pressió per als treballadors. 

Esdevé, fins i tot, un imperatiu moral, ja que els treballadors passen a concebre’s, en aquest enfocament 

sanitarioesportiu, com a individus responsables de cuidar-se físicament i d’implicar-se en l’autocura física o 

en la dieta per a no ser una càrrega per a l’empresa. Fer-se malalt per no cuidar la forma física o per tindre 

sobrepés, i causar una despesa mèdica, suposa la inclusió en el grup dels irresponsables que estan sub-

vencionats pels sans. 

Totes les estratègies anteriors posen, a més, l’esport i l’activitat física al servei de l’empresa per a sinto-

nitzar l’esperit empresarial amb el potencial que aporta l’esperit esportiu: combativitat, disciplina, esforç, 

audàcia, competició, treball en equip, confiança, adhesió institucional, assoliment d’objectius, responsabili-

tat. L’empresa reclama hui aquestes competències a la plantilla i les projecta en el camp de l’esport com a 

espai instrumental per a fer-les visibles i adquirir-les. L’esport queda així, instrumentalitzat, convertit en un 

mitjà per a una fi empresarial (Barbusse, 2002). Aquesta primera crítica als usos instrumentals de l’esport 

es completa, a més, amb la idea que l’esport s’usa per a obtindre l’acceptació i la implicació dels treballa-

dors i desactivar les seues reivindicacions. L’esport opera com una donació empresarial, poc conflictiva, 

que refrena altres crítiques dels treballadors. 
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Esport i autooptimització
Una segona crítica vincula l’esport amb l’esperit de millora contínua i autooptimització desitjat pel món de 

l’empresa i que persegueix construir un subjecte esportivitzat a la recerca de la millora contínua (Meißner, 

2016). Així, es despleguen tot un seguit de pràctiques esportives optimitzadores del cos i la ment (potenciar 

la motivació, la cultura de l’esforç i la disciplina). Per exemple, completar una marató, o dedicar-se a fons al 

Crossfit, suposa enviar un missatge sobre la capacitat personal de patiment i rendiment competitiu extrem. El 

mercat d’aquest sector ofereix diàriament innovacions, des de la intervenció d’un entrenador personal, epítom 

del coach per al cos, fins a les noves modes en mètodes d’entrenament d’alta intensitat, com el HIIT (high in-

tensity interval training; en valencià, entrenament d’intervals d’alta intensitat), l’electrofitness o el tabata, per 

a qui busca resultats ràpids. Tot amb l’objectiu d’assolir l’automillora, encara que potser a costa de perjudicar 

la idolatrada salut. A Espanya comptem amb exemples demostratius d’aquesta compulsió a l’automillora, com 

podrien ser els casos dels atletes extrems Kílian Jornet o Josef Ajram, alhora emprenedors, experts en valors 

borsaris i executius de si mateixos, que connecten les finances, l’autoajuda i l’esport a la recerca de batre 

contínuament el seu propi rècord.

Alguns autors (Cederström i Spicer, 2015; Davies, 2016) afigen una tercera crítica als programes esportius en 

l’empresa, considerant-los com a mesures higienistes, en què l’esport és solament una coartada per a mantin-

dre actius i productius els treballadors/es i fer veure una atenció als problemes de salut laboral mitjançant una 

oferta il·lusòria d’activitats que tenen un aire esportiu: reunions d’equip caminant, escriptoris amb cintes de ca-

minar incorporades, pedals sota la taula de treball per a estar actiu i generar, fins i tot, l’energia que fa funcionar 

l’ordinador, taules de ping-pong, tobogans i altres jocs, etc. Un neohigienisme que fa passar per activitat física el 

que és només un mer exercici ortopèdic rutinitzat que, no obstant això, en el llenguatge empresarial es presenta 

com un estil esportiu entremesclat amb el lúdic.
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Ideologia esportiva i ideologia empresarial
Totes aquestes crítiques coincideixen que l’esport, practicat en aquests contextos, té un caràcter instrumental 

i es mou en el terreny de la ideologia i del llenguatge empresarial i no tant en el de la pràctica esportiva real. Té, 

abans de res, una dimensió semàntica, però poc materialitzada en una pràctica esportiva concreta i basada en 

el gaudi. Potser la pràctica de l’esport haja pogut créixer moderadament a través de tots aquests usos esportius 

propiciats per les organitzacions empresarials —sobretot, entre els directius i personal qualificat—, però cal refle-

xionar sobre els riscos de l’expansió d’un esport plantejat en aquests termes. En aquest binomi esport/empresa, 

l’esport interessa com a imatge de la mentalitat guanyadora i la competició del capital humà i de l’inesgotable 

esperit emprenedor, del potencial i el talent que desborden dels herois esportius, però, quina és la materialitza-

ció d’aquests discursos en les pràctiques esportives de les persones? Atresora l’esport totes aquestes qualitats 

—superació, autonomia, treball en equip, etc.— en tots els nivells de pràctica? En cas que això siga cert i provat 

per investigacions, per què es valoren aquestes qualitats esportives i no altres? Quins efectes tenen sobre les 

persones tant en el pla físic com en la construcció de noves subjectivitats competitives i empresarials? Pot ser 

que l’esport siga salut, però, practicat sense límits, també és extenuació i desgast; on estan aquests límits i 

com es poden controlar perquè no produïsquen danys o lesions? Totes aquestes són raons suficients per a parar 

atenció als efectes inesperats i/o no volguts i a les implicacions que la metàfora esportivoempresarial té sobre la 

construcció de nous subjectes esportius per als qui la competició és la norma.»
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Requadre 4. La tirania del culte al cos: esport i cura estètica de les  
dones

No només les adolescents pateixen la pressió dels mitjans de comunicació per a parar atenció al cos i modelar-lo, 

també les dones més majors reben un mandat similar. Perfeccionar el cos, perseguir la millor imatge estètica 

de si mateixa, s’ha convertit en paraules de Susie Orbach en una “tirania” (Orbach, 2010). En la transició a l’edat 

adulta, i amb l’arribada del treball i la maternitat, l’abandó de la pràctica esportiva per falta de temps és una cons-

tant en les dones en la trentena. En aquest moment de la trajectòria vital, les responsabilitats laborals i familiars 

semblen difícils de conciliar amb l’esport. 

Paradoxalment, just en aquest moment, quan les dones tenen menys temps per a la cura física del cos i s’apar-

ten de l’activitat física, es reduplica sobre elles la pressió perquè el mantinguen sa i concorde a l’ideal estètic 

que transmeten els mitjans de comunicació. Quan es queden sense temps per a cuidar el cos per haver de de-

dicar-lo a la criança, la vida en parella o el treball per a una empresa, llavors referma el missatge que també han 

de conciliar el cos amb els ideals de bellesa. Una conciliació inassolible de la vida familiar, laboral i corporal, en 

la qual disminueix l’autonomia de les dones per a decidir. Com mantindre’s en forma quan el temps es reparteix 

entre una llarga jornada de treball i una inacabable tasca d’atencions domèstiques que recau sobre les dones?

La mercantilització de l’esport: solucions esportives per a dones  
atrafegades 
En aquest moment difícil quant a la gestió del temps, l’esport pot constituir un bon potencial per a organitzar 

la jornada quotidiana i poder conservar una esfera de temps lliure i relacions socials, fins i tot per a mantindre’s 

en forma i amb salut. Això és un profit de l’esport i fins i tot una necessitat social que, ben programada, podria 

ajudar les dones. Tanmateix, davant de la falta d’esquemes i recursos públics ben planificats i dotats, totes 
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aquestes possibles necessitats esportives de les dones han sigut captades pel circuit de la mercantilització. 

Amb això, han proliferat usos on l’esport es dissenya com a producte i es ven com a solució de salut i de 

compliment dels estàndards estètics que s’exigeixen a les dones d’edats intermèdies. Siga per a preparar i 

conservar la forma física abans i després de l’embaràs, per a relaxar i aconseguir un alleujament després d’una 

jornada repleta d’activitats, siga per a oferir una via d’automillora que incremente les possibilitats de triomfar 

en el treball o per a aprofitar el poc temps restant amb pràctiques esportives ultraintensives, que poden fer-se 

a casa o en el gimnàs, l’esport s’ofereix com una aposta segura, una oferta sempre present i una solució que 

les dones responsables han d’adquirir. Evidentment, les dones que “s’abandonen”, no aconseguiran el ventre 

pla o la pau interior que et capaciten per a afrontar els reptes de la vida moderna.

Respecte a aquests usos de l’esport mercantilitzat, sobretot bolcats en el cos i les exigències estètiques, 

caldria assenyalar algunes visions crítiques que ens ajuden a ampliar arguments i debats entorn de les 

desigualtats de gènere en l’esport i el seu abordatge des de les polítiques públiques. La primera crítica 

és, novament, la de la instrumentalització de l’esport, és a dir, utilitzar-lo per a finalitats més enllà de les 

purament esportives, en aquest cas, com un dispositiu per a modelar el cos segons una norma. La segona 

crítica és la mercantilització de les activitats esportives, la introducció d’aquestes en una esfera del con-

sum interessat, enganyós i obligat. La tercera crítica és com es fixen les normes de bellesa, quins actors 

són els responsables en aquest procés; en altres paraules, per a què cuiden el cos aquestes dones i per 

a qui. Partint de la base que l’activitat física i la cura física del cos són positius, les preguntes que es fan 

les autores crítiques són: què hi ha darrere de les normes de bellesa?, són aquestes equivalents per a 

homes i dones?, i si no ho són, què es busca controlar a l’hora d’aplicar-les?, quin cost té per a les dones 

allunyar-se de la norma?



127 ]

La instrumentalització del gimnàs com a dispositiu de modelatge del cos 
En el procés d’incorporar-se a l’esport en les dues últimes dècades, el significat predominant de l’activitat física 

per a les dones ha sigut estar en forma i mantindre la silueta. Així, les seues afinitats esportives han anat vincu-

lades no tant a les més divertides dimensions d’oci grupal o a la seua capacitat d’entreteniment competitiu, sinó, 

sobretot, a la dimensió higienicoestètica (més avorrida) d’anar al gimnàs a esforçar-se per a aprimar. És sabut que 

és més fàcil abandonar una activitat quan costa més treball fer-la. Algunes dades estadístiques de l’Enquesta 

d’hàbits esportius 2015 sobre el perfil de l’esport de les dones ho confirmen: elles practiquen esport més indivi-

dualment (31 % dels casos enfront del 25 % dels homes); en més ocasions en companyia d’algun membre de 

la família (12 % enfront del 4 %). Realitzen menys esport a l’aire lliure (38 %, enfront del 49 %) i usen menys les 

instal·lacions públiques (49 %, enfront del 53 %).

La sociòloga Flavia Costa denomina dispositiu fitness aquestes exigències estètiques d’un cos adequat, que 

connecte amb els missatges del nou capitalisme de la imatge i l’espectacle. Aquest dispositiu imposa una gestió 

privatitzada de l’aparença física i de l’activitat associada a aquesta, en la qual cada vegada més, cuidar de si ma-

teixa és cuidar del cos: “ja no habitem un cos ni tampoc tenim un cos, sinó que som un cos. Es demana al treball 

corporal que canvie el caràcter del subjecte: que li calme els nervis, que li lleve els complexos, que li alleuge els 

dolors espirituals per la vellesa i la mort. Que el ioga el relaxe, que el gimnàs el revitalitze i l’enfortisca, que els 

massatges l’energitzen, que el pilates el flexibilitze, el tonifique. Que la cirurgia li retorne l’autoestima perduda. 

S’actua sobre el cos per a ‘ajustar’ l’ànima.” (Costa, 2008: 9). Altres autors/es han vist en el gimnàs un espai de 

control i disciplinament del cos de les dones a través dels exercicis cronometrats i progressius (Markula, 2015).

Especialistes en anàlisi crítica del fitnes, com Roberta Sassatelli, actualitzen la idea anterior assenyalant 

que el gimnàs, com a dispositiu de control, s’està substituint o complementant per una nova onada actual 

de tecnologies digitals i dispositius portàtils per a quantificar i autocontrolar el rendiment corporal i la salut.

Algunes autores (Cole, 2000) han anat encara més lluny i han vinculat la creixent importància de la indústria del 
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fitnes i el seu enfocament individualitzat del cos i centrat en l’aparença amb una progressiva despolitització de 

la qüestió feminista. Aquest enfocament filtra el missatge que la prioritat és canviar el cos i no tant la societat. 

És més factible canviar el cos que canviar les desigualtats socials i l’opressió a les dones. En resum, l’esport 

es converteix en un instrument per a controlar el cos de les dones i per a desmobilitzar les reivindicacions del 

feminisme.

El complex cosmètic esportiu: produir el problema i vendre la solució
Una segona crítica que des del feminisme s’ha llançat contra aquest estil de vida fitnes posa l’accent en 

els usos comercialitzats, mercantilitzats i dissenyats per a cobrir les demandes de cossos en forma que 

es reclamen a les dones. Susie Orbach (2010) ha parlat de la “indústria de desestabilització del cos” per a 

denunciar les dures exigències corporals que pateixen les dones per part d’aquest model estètic esportiu 

definit pel món dels famosos, els esportistes, la publicitat i el complex medicocosmètic. Un model que 

fa recaure sobre les dones una atenció permanent sobre el seu cos amb l’objectiu d’autofabricar el cànon 

exigit en els mitjans de comunicació. El cos és definit com a perfectible i governat per la responsabilitat 

individual. Aconseguir la perfecció corporal és obligació personal i implica ensinistrar el cos mitjançant 

pràctiques d’activitat física, cosmètica o dietètica. Allunyar-se del model de perfecció té conseqüències 

morals, ja que se suposa que la propietària descura el que hauria de ser el seu projecte personal corporal. 

La societat et llançarà un judici moral negatiu si això ocorre. 

La imatge del cos perfecte és cada vegada més difícil d’aconseguir i, a més, està sotmesa a un canvi continu 

que augmenta les exigències sobre les dones i desestabilitza les seues vides. Orbach exposa tota la gamma de 

malestars psíquics vinculats amb els sentiments de dismòrfia corporal en relació amb el model de cos perfecte 

o amb les obsessions i addiccions lligades a l’activitat física. Model que, d’altra banda, no ha sigut definit per 

les dones, sinó pels “mercaders de l’odi”, tal com Orbach denomina la indústria medicoesteticopublicitària, que 
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provoca aquest sentiment en les dones cap al seu propi cos quan no s’aconsegueix arribar a la perfecció. 

Empoderament, cos i postfeminisme
Les autojustificacions que tradicionalment ha emprat aquest model mèdic-estètic per a expandir-se són que està 

al servei de la dona i que són elles les que el demanden i decideixen. En aquestes tres últimes dècades, aquest 

enfocament individualitzat, en el qual cada individu és responsable de la seua aparença, no ha deixat de créixer 

impulsat per la retòrica de la responsabilitat individual en el marc de les societats neoliberals. El missatge “ets 

lliure, pots arribar a ser el que vulgues ser i tu ets la responsable que això passe”, s’ha repetit insistentment i ha 

calat entre les dones àmpliament. Aquest missatge és una relectura de la llibertat d’elecció reinterpretada en 

aquests anys pels règims neoliberals. Aquesta relectura ha obert el camí a nous discursos sobre la dona que Ro-

salind Gill (2008) ha denominat postfeministes. Aplicats al cos, aquests discursos conceben la dona com un actor 

racional que fa eleccions lliures per a millorar el seu cos i la seua aparença seguint els seus propis criteris. Per al 

model medicoestètic, les dones no són un subjecte passiu que es veu obligat a complir els mandats corporals 

que desitgen els homes, sinó que són un subjecte actiu que decideix utilitzar els mitjans mèdics, cosmètics, 

esportius per a augmentar el seu capital corporal. 

Construir-se a si mateixa, aconseguir objectius siga la que siga la posició social d’origen, és central en aquests 

discursos postfeministes. Fins i tot la idea d’empoderament, molt en voga actualment, es desplaça freqüent-

ment a aquesta òptica individual de reforçar els atributs individuals de dona. L’emancipació de les dones no 

vindrà de la mà de moviments feministes, sinó de dones fortes, fetes a si mateixes, que trien bé. Per al postfe-

minisme, aquest és el millor antídot contra les desigualtats amb els homes, que es reconeixen, però no s’inter-

preten com un conflicte social. Seguint el deixant del “si vols, pots”, la vàlua personal et pot portar més lluny que 

qualsevol feminisme. 
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Els discursos postfeministes arrepleguen alguns principis del moviment feminista (la llibertat sexual i de deci-

sió sobre el propi cos), però sense consciència ni memòria sobre com s’han aconseguit ni quin és el significat 

original. Es buiden de contingut social i s’apel·la a l’èpica de l’esforç individual. Tampoc es parteix que hi haja 

determinacions socials que impedisquen a les dones arribar a marges més amplis de llibertat. En aquesta falta 

de context, el postfeminisme no posa l’accent sobre la responsabilitat dels homes en la gènesi dels processos 

de desigualtat de gènere. Aquests discursos s’han difós a gran escala i han aparegut en pel·lícules, llibres, sè-

ries, personatges popularitzats (Sexe a Nova York, Bridget Jones o Madonna; per a elles, és fàcil empoderar-se 

quan acompanya un bon capital econòmic o simbòlic). 

Al costat de la importància del cos, també l’esport ha sigut fonamental en el discurs postfeminista. S’ha presentat 

com un espai per al desenvolupament personal, on la dona pot participar, decidir i fer valdre les seues qualitats. Un 

espai d’empoderament on fins i tot amb cossos fora de l’ideal estètic poden arribar al cim. Les campanyes per a 

potenciar l’activitat física i la salut s’han associat molt a aquests discursos en què la força de voluntat s’imposa a qual-

sevol barrera social. Tot es pot aconseguir amb els poders màgics de la determinació personal. L’exemple de Serena 

Williams ha sigut molt utilitzat per a mostrar aquests discursos sobre que totes les dones poden arribar a ser número 

u en el tenis i en la maternitat. Aquestes invocacions a un jo femení fort poden estimular en les dones la passió, el 

sentit de pertinença i la sensació de control. No obstant això, els discursos sobre l’empoderament esportiu femení 

mostren debilitat quan contextualitzem socialment aquests cossos esportius fora de la norma, marcats per la classe 

social, l’ètnia o la discapacitat física. Llavors, només alguns herois o heroïnes arriben lluny. En general, no triomfa qui 

vol, sinó qui pot.

Malgrat la instrumentalització, la mercantilització i la individualització que hem repassat críticament en els parà-

grafs anteriors, cuidar l’estat de forma és beneficiós per a les dones. Tot i això, és necessari conéixer aquestes 

crítiques per a programar activitats que limiten els efectes negatius dels interessos econòmics i ideològics que 

es mouen en el camp de l’esport, de l’exaltació desbocada del cos i dels deliris de grandesa corporal aplicats a 

l’esport.
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Fitxa 10
Les Sprinteuses: programa d’emprenedores esportives 
(França)

Les Sprinteuses és un programa dedicat a donar suport a 
projectes d’empreses emergents en el món de l’esport di-
rigits o codirigits per dones. El projecte està impulsat per 
l’Ajuntament de París, La Française des Jeux (l’empresa 
pública francesa de loteries apostes esportives), Le Trem-
plin (una incubadora dedicada a la creació d’empreses en 
l’àmbit de l’esport), la Union sport & cycle (una important 
organització professional del sector esportiu que represen-
ta 1400 empreses i més de 500 marques) i, finalment, Pa-
ris Pionnières (una altra incubadora d’empreses dedicada a 
projectes empresos per dones, enguany ha canviat la seua 
denominació per Willa).

L’esport i el món emprenedor estan molt marcats per les 
desigualtats de gènere. Les 17 empreses esportives que 
es van llançar en la incubadora Le Tremplin en el primer 
any de funcionament estaven fundades per homes. Aques-

ta dura constatació va impulsar la creació del programa  
#LesSprinteuses per a equilibrar la presència de dones em-
prenedores. El programa va iniciar-se en 2016 i acull anual-
ment cinc projectes. Això ha fet que la presència de dones 
en la incubadora Le Tremplin haja crescut fins a arribar al 
14 % dels projectes. 

Des de la fase de preincubació de sis mesos, s’introduei-
xen les dones emprenedores en un ecosistema empresarial 
en el qual els experts de Willa i Le Tremplin impulsaran el 
“desafiament” dels projectes seleccionats. Durant aquest 
programa, es treballa a través de l’assessorament individu-
al o col·lectiu de les incubadores participants en totes les 
etapes per a desenvolupar el negoci (visió, disseny d’oferta, 
model de negoci, marc legal, lean startup i també finança-
ment, estructura digital, creació de l’equip, etc.). En un món 
competitiu com és l’esport, l’empresa té molt per aportar.

La primera edició de Les Sprinteuses va seleccionar tres 
projectes: 

El primer —Meet x Sweat— ofereix activitats esportives, 
guiades per un entrenador, orientades a crear relacions 
(networking) en un context esportiu, bàsicament a compati-
bilitzar esport i fer negocis, atés que els emprenedors tenen 
les agendes repletes d’activitats i això podria portar a deixar 
de practicar esport.

Font: https://www.lessportives.fr/dans-lactu/appel-a-projet-
les-sprinteuses-et-vivre-en-sport-les-programmes-dincuba-
tions-de-willa/
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4.3. La tercera fractura de l’esport femení: dones en es-
trats socials desfavorits i exclusió esportiva

Hem vist en l’apartat anterior com les desigualtats en la pràctica esportiva de les 

dones venen marcades pels usos socials del temps. Aquesta variable és clau per a 

explicar la baixa pràctica de les dones, ja que el menor temps d’oci restringeix les 

possibilitats de dedicar-lo a l’activitat física. Aquesta forma de desigualtat, que afecta 

potencialment totes les dones, tanmateix, està molt determinada per la condició 

d’ama de casa i per la classe social. D’aquesta manera, ser ama de casa crea una 

fractura més forta fins i tot que la que hi ha entre homes i dones. L’expressió “esport 

i dona” és molt indeterminada, ja que les dones de classes socials més modestes 

no fan pràcticament gens d’esport. 

Si a això li afegim algunes situacions socials, com el nivell d’estudis o residir en llars 

amb dificultats econòmiques, podem concloure que les ames de casa d’extracció 

social modesta viuen, pràcticament, una condició d’exclusió esportiva. La taula 11, 

amb dades procedents de l’Eurobaròmetre sobre esport i activitat física, permet 

aproximar-nos a aquestes situacions vitals.

Taula 11. Nivell de pràctica esportiva d’ames de casa i altres condicions socials  
desfavorides en 2017 (%) i variació respecte a 2013 (entre parèntesis). (Espanya)

Nivell de pràctica Total de  
dones

Ames de 
casa

Llars amb  
dificultats  

econòmiques

Estudis  
primaris

Jubilats 
/ades

5 dies a la setmana 13 (-3) 12 (-8) 9 (-2) 14 (=) 14 (-3)

1-4 dies a la setmana 24 (-3) 17 (+2) 19 (-5) 15 (-3) 14 (-3)

Menys de 3 dies al mes 8 (-1) 3 (-4) 9 (-1) 7 (-1) 5 (-1)

Mai 55 (+7) 68 (+10) 63 (+10) 64 (+5) 67 (+7)

Font: Eurobaròmetre sobre esport i activitat física (2013, 2017). Comissió Europea

Les ames de casa i les dones 

de classes socials modes-

tes acumulen les taxes més 

baixes de pràctica esportiva. 

Aquestes dones, amb edats 

entorn de 45-55 anys, dedica-

des al treball domèstic, com-

patibilitzat, a vegades, amb 

ocupacions de baixa qualifi-

cació, configuren la tercera 

fractura esportiva.
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En 2017, les ames de casa figuren com el grup social amb les taxes més altes de 

no participació en l’esport: el 68 % d’elles respon que mai ha practicat una acti-

vitat esportiva, una dada que ha crescut 10 punts respecte a 2013; així mateix, ha 

descendit la freqüència d’aquelles que sí que la practiquen. Aquest grup d’ames 

de casa presenta un perfil d’activitat esportiva inferior fins i tot als jubilats i 

jubilades. Respecte dels altres indicadors que s’arrepleguen en la taula 11, pot 

dir-se que la situació esportiva dels estrats socials més desfavorits ha empitjorat 

notablement, ha crescut per sobre de la mitjana el nombre de persones que no 

practiquen esport i s’ha reduït la freqüència de pràctica. Per això, aquest grup 

de dones en situacions socials desfavorides representa un perfil que necessita 

polítiques socials específiques per a elevar el nivell de pràctica.

La informació anterior es completa amb la del gràfic 4, elaborat amb dades de 

l’Enquesta d’hàbits esportius (EHD-2015), en què es mostra la repercussió del 

nivell d’estudis sobre la pràctica esportiva. És necessari assenyalar que els per-

fils de pràctica són molt diferents entre les dones mateixes quan considerem 

el nivell educatiu: s’observa una pràctica molt baixa entre aquelles amb estudis 

primaris (35 %), enfront de taxes molt altes de les dones amb estudis superiors 

(70 %). A més, aquest mateix gràfic ens permet observar una bretxa molt marca-

da entre la pràctica de dones (35 %) i homes (53 %) amb estudis primaris. En el 

cas del nivell d’estudis universitaris, la bretxa entre dones (70 %) i homes (75 %) 

és molt més xicoteta. En la mateixa línia que les dades de l’Eurobaròmetre, 

l’EHD ens mostra que les dones amb estudis primaris presenten les taxes més 

altes d’exclusió de l’esport: un 65 % no l’ha practicat mai. 

En 2017, seguint les dades 

arreplegades en l’Eurobarò-

metre sobre esport i activitat 

física, el 68 % de les ames de 

casa mai havia practicat una 

activitat esportiva. Aquesta 

dada ha crescut 10 punts res-

pecte a 2013. 

Segons les dades, les ames 

de casa tenen un perfil de 

pràctica esportiva fins i tot in-

ferior al dels jubilats. La seua 

situació ha empitjorat entre 

2013 i 2017. La necessitat de 

polítiques específiques per a 

elevar el nivell d’activitat físi-

ca és imminent. 

La classe social crea en-

tre les dones mateixes una 

bretxa de pràctica esportiva 

molt profunda. La pràctica 

esportiva de dones amb es-

tudis superiors és del 70 %, 

enfront del 35  % d’aquelles 

amb estudis primaris.
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Respecte a la condició laboral d’ama de casa, les dades de l’EHD-2015 (taula 12) ens mostren que a la Comunitat 

Valenciana les ames de casa tenen taxes de pràctica molt baixes (20 %). Aquest nivell és més baix que el del 

conjunt d’Espanya (27 %). En concordança amb les dades d’Eurobaròmetre, aquests nivells de pràctica estan per 

davall dels que realitzen els jubilats i jubilades (29 %). Per afegiment, aquesta mateixa enquesta mostra que com 

més gran és el nombre de fills menors de 14 anys, més baixa és la pràctica.

Taula 12. Pràctica esportiva i condició social (%) CV-Espanya

Practica
CV

No practica 
CV

Practica
Espanya

No practica
Espanya

Ames de casa 20 80 27 73

Jubilats/ades 29 71 24 76

Estudis primaris 21 78 22 78

Font: Enquesta d’hàbits esportius, Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (EHD, 2015)

»
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Una revolució esportiva incompleta 

Quan s’analitza l’evolució de la pràctica esportiva en aquests últims trenta anys, 

comprovem que en el període comprés entre 1980 i 1995 es va produir un procés 

de democratització esportiva. L’esport es va convertir en un indicador de moder-

nització durant la transició a Espanya. A més d’una successió de triomfs en grans 

campionats, difosos pels mitjans de comunicació, els Jocs Olímpics de Barcelona 

van contribuir a estendre socialment l’esport. Les taxes de pràctica van créixer en 

aquell període de manera molt considerable, tant entre les dones (12 punts) com 

entre els homes (14 punts). Les dones partien de taxes molt baixes i, en aquell 

període, moltes van incorporar l’estil esportiu a la seua vida quotidiana. Entre elles, 

les més afavorides van ser les més joves, amb nivells d’estudis alts, amb treball 

assalariat i extracció social més acomodada. Aquestes dones van aconseguir reduir 

notòriament la bretxa esportiva amb els homes i normalitzar el seu accés a l’esport. 

No obstant això, el procés de democratització esmentat no va ser complet. No es va 

difondre per igual entre tots els grups de dones. Les que tenien nivells d’estudis més 

baixos, amb edats més avançades i dedicades al treball domèstic van quedar aparta-

des del terreny esportiu. De fet, actualment aquests grups de dones presenten encara 

un diferencial de pràctica elevat respecte als homes, així com respecte a les dones 

amb nivells d’estudis superiors. La denominada democratització esportiva ha desatés 

les dones més desfavorides socialment i físicament.

Per tant, malgrat la popularització de l’esport en aquests anys, podríem considerar 

aquestes dones com excloses de l’aparent “democratització” esportiva. La seua 

constitució física, sumada a la seua posició social, no apareix representada en l’es-

port, que pressuposa cossos més o menys esvelts o en procés de ser-ho, a més de 

L’anomenada democratització 

esportiva, que es va produir a 

mitjan dècada dels 1990 a Es-

panya i que va portar un fort 

augment en la pràctica espor-

tiva, no va arribar a les dones 

dels segments socials més 

desfavorits: aquelles amb ni-

vells d’estudis baixos i dedi-

cades a les tasques domès-

tiques han millorat ben poc el 

seu nivell de pràctica.

El model esportiu més estés 

entre les dones espanyoles, 

que emergeix de la modernit-

zació de l’esport en els últims 

trenta anys  —caracteritzat per 

posar-se en forma, fer-ne una 

pràctica saludable i tindre una 

dedicació pròpia en el temps 

d’oci, relaxant i tonificant per 

a la vida quotidiana— no ha 

arribat a les dones en pitjors 

situacions socials i dedicades 

a les tasques domèstiques. 
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presentar-nos persones amb vestimentes i equipaments esportius fora de l’abast de 

moltes dones de classe baixa. Pocs les imaginen fent esport. Les dones d’aquestes 

classes socials s’han donat per perdudes per a l’esport. El model esportiu més estés 

entre les dones espanyoles, que emergeix de la modernització de l’esport en els 

últims trenta anys, caracteritzat per posar-se en forma, fer-ne una pràctica saluda-

ble i tindre una dedicació pròpia en el temps lliure, relaxant i tonificant per a la vida 

quotidiana, no ha arribat a les dones en pitjors situacions socials i dedicades a les 

tasques domèstiques. 

Perfils d’exclusió esportiva

Els grups d’edat entre 45-55 anys compten amb una presència notable d’aquestes 

dones de les quals estem parlant. Es tracta d’una etapa en què els cossos comencen 

a ser més vulnerables, la qual cosa obliga també a analitzar la privació de l’esport en 

aquests grups en termes de salut. L’Enquesta nacional de salut 2017 mostra que les 

dones d’aquestes edats acumulen les taxes de sobrepés més elevades i els nivells 

d’activitat física més baixos en el conjunt de les dones. A més, presenten consums 

elevats de fàrmacs per al dolor, tranquil·litzants, relaxants, pastilles per a dormir o 

antidepressius i estimulants. Les seues consultes mèdiques més freqüents estan 

relacionades amb osteoporosi, problemes cardíacs i mentals. Amb aquest quadre 

sanitari, l’esport tindria un paper molt rellevant per a millorar l’estat físic i reduir les 

desigualtats de salut.

Múltiples estudis epidemiològics han ressenyat millores objectives quan es conju-

guen esport i salut. Hi ha tot un seguit d’efectes comprovats de l’esport sobre el 

benestar, la millora emocional, la sociabilitat i la qualitat de vida que s’experimenten 

Per afegiment, aquestes do-

nes en situació d’“exclusió 

esportiva”, dedicades al tre-

ball domèstic i amb 45-55 

anys acumulen les taxes de 

sobrepés més altes i els ni-

vells d’activitat física més bai-

xos en el conjunt de les do-

nes mesurats per l’Enquesta 

nacional de salut en 2017. 

Accedir a l’activitat fisicoes-

portiva podria portar a aques-

tes dones grans avantatges 

en termes de salut: benestar 

físic i mental, sociabilitat i 

millora de la qualitat de vida. 

Més enllà de l’exercici físic 

de caminar, que les dones 

més majors comencen a re-

alitzar, els sistemes de pro-

moció esportiva donarien una 

nova dimensió a la igualtat de 

gènere incorporant aquestes 

dones a una pràctica espor-

tiva una mica més intensa i 
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quan es practica esport. No falten investigacions per al cas d’aquestes dones majors 

(Tortosa i Vega, 2013), en les quals es destaquen els beneficis saludables de l’esport. 

Doncs bé: aquestes dones tenen molts obstacles socials per a poder accedir als 

beneficis que comporta la pràctica esportiva. 

Es tracta d’un perfil de dones que han rebut les recomanacions genèriques llança-

des pel sistema de salut sobre els beneficis de l’activitat física. De fet, en la tercera 

edat, cada vegada més dones diuen eixir a caminar, un tipus d’activitat física que 

també ha crescut entre les ames de casa. Elles caminen més que els homes de la 

mateixa edat. Aquest exercici és, sens dubte, molt recomanable. No obstant això, 

a més de caminar, considerem que aquest grup de dones d’edats compreses en-

tre 45-55 anys tindria possibilitats físiques per a practicar una gamma més variada 

d’activitats esportives i, per tant, és una prioritat que han d’afrontar els sistemes de 

promoció de l’esport. Seria un gran avanç per a la igualtat ampliar l’oferta d’activitats 

per a aquestes dones i aconseguir que es vegen si mateixes com a esportistes.

El perfil d’edat del grup de dones on s’acumulen nivells més alts d’inactivitat física 

és entorn dels 45-55 anys. Les seues dificultats principals són: la falta d’antecedents 

esportius, el cost que suposa la inscripció en gimnasos, la falta d’informació sobre 

l’oferta d’activitats, les dificultats de mobilitat per a accedir a les instal·lacions, la 

falta de temps per l’atenció als fills i els estereotips (que poden provocar fins i tot 

burles o una certa condescendència cap a elles). A més, en aquell moment del seu 

cicle vital, els problemes de malalties cròniques o altres mals poden aparéixer. Per 

la seua pertinença a les classes populars, algunes qüestions dificulten encara més 

la seua incorporació a l’activitat física. Per exemple, les campanyes de promoció 

esportiva arriben pitjor a aquests grups, que consideren l’esport com una cosa allu-

lúdica. Per a fer-ho possible, 

fa falta una oferta d’activitats 

apropiada per a aconseguir 

que elles es vegen si matei-

xes com a actives en l’esport.

 

No és una tasca fàcil acostar 

aquestes dones a l’esport. 

Les dificultats que viuen en 

aquest terreny són grans: 

falta d’antecedents espor-

tius, escàs temps lliure, cost 

d’inscripció en activitats, di-

ficultat d’accés a informació, 

temps constret per les obli-

gacions familiars, burles i es-

tranyesa de cara a la pràctica 

esportiva; resignació davant 

d’un estat de forma física 

mediocre. 

És necessari començar amb 

objectius assequibles per a 

elles i buscar estratègies per 

a fer de l’activitat física un lloc 

acollidor.
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nyada, no dirigida a elles, com també consideren llunyanes les institucions oficials 

que llancen les campanyes. A causa d’això, en part, tendeixen a no llegir els fullets. 

Per això, la difusió de la informació hauria de ser molt selectiva i realitzada per perso-

nes en la mateixa situació o informants de proximitat (tendes, associacions), en tot 

cas, una informació cara a cara. Per afegiment, les dones es troben molt allunyades 

de l’esport, i l’activitat física l’associen únicament a les activitats domèstiques o al 

treball: carregar, quedar-se plantada, desplaçar-se per a compres, etc. El seu oci és 

molt restringit i poc dinàmic, amb consums alts de televisió. A més, algunes falses 

creences condicionen negativament la seua actitud davant de l’esport: es conside-

ren ja massa majors, o pateixen una malaltia crònica i l’esport la pot empitjorar, o 

pensen que fer esport és molt car —les classes populars consideren que l’esport és 

per a dones benestants—, o que no és propi de les ames de casa o no els abelleix 

anar soles a aquestes activitats, de fet, moltes vegades hi van soles.

Aquest panorama de dificultats s’amplia quan han començat a assistir a alguns pro-

grames ja existents. Llavors, la dificultat resideix a retindre-les, fer-los comprendre 

la necessitat de continuïtat. En aquests casos, la formació dels monitors i monitores 

és essencial per a motivar, seleccionar pràctiques esportives o formes d’activitat físi-

ca adequades, centrar-se en la dimensió de la sociabilitat, fixar objectius realitzables 

i no ambiciosos —com, per exemple, complir les recomanacions de l’Organització 

Mundial de la Salut (OMS)—. 

Els programes específics que s’han dirigit a aquestes dones no estan molt estesos i, 

en general, consisteixen o bé a fer esport en família o bé en programes en els quals 

preval el vincle entre activitat física i salut. Quant als primers, un exemple d’aquest 

tipus de programa és Bien-Être Actif, organitzat per la Union Française des Oeuvres 

Laïques d’Education Physique (UFOLEP) en diverses regions franceses amb menors 

Una de les estratègies ja ex-

perimentada és organitzar 

programes d’activitat física 

dirigits a tota la família. Hi ha 

experiències en diferents paï-

sos europeus. 

Amb la mateixa finalitat 

d’atraure-les a la pràctica 

esportiva, altres programes 

s’han centrat en la promesa 

de millores en la salut i la for-

ma física. 

http://ufolepbfc.org/vigfiles/229/bien-etre-actif-test.pdf
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nivells de renda. Es tracta d’un programa fonamentalment pensat per a dones no practicants d’esport i aprofita 

l’incentiu d’organitzar-lo en el marc de la família. Es concep com una escola esportiva en què els participants 

tenen un nombre determinat de sessions i activitats planificades, basades en jocs cooperatius i activitats a l’aire 

lliure. La mateixa concepció del programa elimina el problema de l’atenció dels xiquets, que estan integrats en 

l’activitat al costat de les mares, i s’estudien detalladament els horaris per a no coincidir amb les activitats quoti-

dianes familiars. Programes similars es troben a Alemanya (Gemeinsam aktiv - Familie und Sport) o al Regne Unit 

(Families Fund).

Un segon tipus de programes està més bolcat en la dimensió saludable de l’activitat física. En aquestes 

últimes dècades, han proliferat programes basats en aquest binomi salut i activitat física com a resposta 

als problemes de sedentarisme, alimentació incorrecta i baix nivell d’activitat física de la població. L’OMS 

va llançar en 2005 l’estratègia NAOS, que perseguia afrontar aquests problemes i combatre l’obesitat. 

Les seues directrius han impulsat la posada en marxa de campanyes, programes i altres mesures d’ac-

tuació que han acabat sent el marc per a la pràctica d’activitat física per als col·lectius amb més riscos 

respecte als problemes esmentats (com les dones que estem considerant). En tota Europa, s’han pro-

mogut programes d’aquest tipus: Guadagnare salute, a Itàlia; In Form, a Alemanya; Manger-Bouger, a 

França; Poids corporel sain, a Suïssa, etc. A Espanya, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 

ha creat els programes Movimiento Actívate i Activalandia —en aquest cas, més dirigits a adolescents i 

joves— i el programa Espanya se mueve (http://españasemueve.es/), en què participen nombroses ins-

titucions privades i públiques i que està liderat pel Consell Superior d’Esports. Aquest programa abraça 

tots els grups d’edat, però té plans dirigits a les persones desocupades (programa “No te pares”) i a 

les de major edat (programa Muévete+). A la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública ha creat el Pla Bé, que s’emmarca dins del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana 2016-

2020 i està orientat a adolescents. Igualment, la conselleria esmentada, juntament amb l’Ajuntament 

de València, manté el programa “Activitat física i salut”, que cobreix les edats entre 30 i 64 anys, i en el 

qual participen els centres de salut, on se selecciona a pacients amb problemes de sedentarisme que 

es deriven al programa d’activitat física.

https://soz-kult.hs-duesseldorf.de/personen/michels/Documents/Downloads/Familiensportheft.pdf
https://www.sportengland.org/our-work/children-and-young-people/families-fund/
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/
https://www.in-form.de/serien/details/sportarten-4/
https://www.mangerbouger.fr/Bouger-plus
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/6-ueber-uns/downloads/Alt_GEK/2010-07_Poids_corporel_sain_avant_l_age_adulte_-_Qu_avons-nous_appris_de_nouveau_depuis_2005.pdf
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/campanyas/listado/aecosan_listado_campanyas_nutricion.htm
http://www.san.gva.es/pla-be
http://www.fdmvalencia.es/es/programa-actividad-fisica-y-salud-la-practica-deportiva-como-prescripcion-sanitaria/
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En aquests últims anys, en alguns països anglosaxons les estratègies per a atraure 

a l’esport dones tradicionalment allunyades han apostat per un enfocament esportiu 

més directe. Aquest ha sigut el cas d’algunes campanyes fetes en els últims anys 

al Regne Unit o Austràlia, dirigides a dones no practicants, tradicionalment excloses 

de l’esport, en què, sense abandonar les referències a la salut, es llança a les dones 

una interpel·lació directa perquè accedisquen a l’esport per a divertir-se, per a gaudir. 

La campanya “This Girl Can” s’ha convertit en un model quant a eficàcia. Les dades 

estadístiques semblen mostrar un canvi de comportament de les dones, encara 

que ha despertat també algunes crítiques que ressenyem en la fitxa següent i en el 

requadre d’anotacions crítiques.

En alguns països anglosaxons, 

com el Regne Unit o Austrà-

lia, s’han llançat campanyes 

d’empoderament d’aquestes 

dones, per a incorporar-les a 

una pràctica esportiva diverti-

da i saludable que les iguale a 

la resta de la població. L’exem-

ple de la campanya “This Girl 

Can” [vegeu la fitxa en el text] 

és representatiu d’aquesta 

classe d’actuació. 

Segons les dades, les ames de casa tenen 
un perfil de pràctica esportiva fins i tot inferior 
al dels jubilats. La seua situació ha empitjorat 
entre 2013 i 2017. La necessitat de polítiques 
específiques per a elevar el nivell d’activitat 
física és imminent.
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Fitxa 11
Campaña: This Girl Can, Sport England (Regne Unit)

Llançada en 2015 per Sport England —l’organització governa-
mental que gestiona l’esport al Regne Unit—, aquesta cam-
panya marca un canvi en l’estratègia per a atraure les dones a 
l’esport i a l’activitat física. Encara que està inicialment dirigida 
a les dones entre 15-60 anys, realment apel·la a les franges 
d’edats intermèdies o amb condicions socials i físiques més 
difícils. Dones tradicionalment apartades de l’esport pels es-
tereotips i les condicions de vida. 
En els mitjans de difusió en línia de la campanya, es cap-
ta bé aquest propòsit. Un disseny dinàmic i persuasiu, 
basat en la imatge i els testimoniatges de dones, convida 
a trencar amb els mandats que les releguen fora de l’es-
fera esportiva. La campanya realça els cossos “reals” de 
les dones i els diferents impediments físics o socials per a 
l’activitat física. La imatge d’esport no es limita a l’esport 
competitiu, sinó a una gamma àmplia d’activitats d’oci es-
portiu i exercici, per a motivar i inspirar a les dones a ser 
actives, tindre visibilitat i ser emulades per altres dones. Es 
posa l’accent en la necessitat de facilitar al màxim l’accés a 
la pràctica esportiva mitjançant la proximitat i la simplicitat 
d’aquestes pràctiques.

Amb molt de suport dels testimoniatges i retrats de desenes 
de dones que s’integren en el seu web, la campanya se centra 
en la responsabilitat personal l’accés a l’esport, en el repte 
individual de trencar les barreres. En boca dels seus crítics 
(Depper, Fullagar i Francombe-Webb, 2018), els missatges es 
basen en la retòrica neoliberal de la lliure elecció i en l’activació 
dels cossos, que cada individu —en aquest cas les dones— 
ha de tonificar, treballar i esculpir a través de l’oci actiu. En 
el requadre 5 següent ampliem la informació sobre aquesta 
crítica. 
Aquestes crítiques no lleven que l’eficàcia de la campanya 
haja sigut considerable. Les dades d’augment de la pràc-
tica són considerables. D’una banda, permeten verificar 
que és possible canviar i crear noves representacions so-
cials de les dones davant de l’esport. D’altra banda, obrin 
un debat sobre l’abast real, sobre la profunditat dels seus 

guanys a mitjà i llarg termini i so-
bre les bases ideològiques que 
estan darrere de la campanya. 
Per l’atractiu i l’eficàcia, la cam-
panya “This GIrl Can” ha sigut 
replicada, pràcticament en els 
mateixos termes, en altres llocs 
com la regió australiana de Vic-
tòria: https://thisgirlcan.com.au/.

Fonts:
- Web de la campanya
- Dades estadístiques sobre l’augment de pràctica esporti-
va en les dones després de la campanya

“Em menege, per tant, existisc”

https://thisgirlcan.com.au/
https://www.thisgirlcan.co.uk/
https://www.sportengland.org/news-and-features/news/2016/december/8/record-numbers-of-women-getting-active/
https://www.sportengland.org/news-and-features/news/2016/december/8/record-numbers-of-women-getting-active/
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Requadre 5. Salut per força: la ideologia de la salut a través de l’esport

“La recerca de la salut s’ha convertit en el principal factor patogen”, va escriure Ivan Illich en Medical Nemesis, 

estudi sociològic que obria la línia d’investigació sobre medicalització de la vida social a la fi dels anys setanta. La 

tesi d’Illich era que el sistema mèdic havia aconseguit una expansió imparable que, a vegades, creava problemes 

més greus que aquells que tractava de solucionar. Produïa, per exemple, efectes iatrogènics en els tractaments, 

com aquells bacteris que es fan forts en els quiròfans i acaben amb la vida del pacient. A més, la creació de 

poderosos sistemes sanitaris acabava catalogant com a malaltia problemes xicotets que abans es resolien amb 

formes socials d’atenció i cures. Igualment, el sistema de salut ha anat acumulant responsabilitats excessives 

per oferir-se com a solució de malalties que són provocades per disfuncions que crea el sistema econòmic o el 

sistema social, i que, en realitat, haurien de solucionar-se en aquells àmbits. Amb tant de protagonisme, la me-

dicina ha acabat en moltes ocasions ocultant els orígens socioeconòmics de les malalties.

Fins i tot amb la lúcida crítica d’Illich i les posteriors investigacions que han cridat l’atenció sobre la desbocada 

medicalització, aquesta ha seguit avançant fins hui. Per afegiment, en aquestes tres últimes dècades, i fruit de 

l’auge de les concepcions neoliberals des de la dècada de 1980 en l’organització social, una altra tendència se 

superposa a la medicalització. Es tracta de la responsabilització dels individus sobre el seu estat de salut. En 

aquests anys, la salut ha passat cada vegada més a concebre’s com un producte de les decisions i la cura dels 

mateixos individus, que han de responsabilitzar-se del seu estat de forma física i evitar els factors de risc del 

sedentarisme o la baixa activitat física. En pàgines anteriors hem vist algunes crítiques sobre com la respon-

sabilització actuava sobre el cos i sobre l’ajust d’aquest a la norma esteticoesportiva. El funcionament sobre la 

salut és similar. De fet, ja s’ha divulgat el concepte de salutisme, que estableix que la salut pot aconseguir-se a 

través de l’esforç i la disciplina individual mitjançant l’activitat física i l’autocontrol per a regular la forma i el fun-

cionament del cos. Veurem a continuació algunes crítiques aquesta idea de salutisme (healthism), que conjuga 

sistemàticament l’activitat fisicoesportiva i l’estat de salut. 

El salutisme interpreta l’esport bàsicament com un mitjà de perdre pes i estar en forma. De fet, en els inicis del 
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salutisme en els anys 80, el model de forma física i salut que es presentava era el d’esportistes esvelts i esveltes, 

amb cossos flexibles i poc pes, normalment coincident amb el d’esportistes d’alta competició, els qui sotmeten 

el cos a un entrenament dur per a aconseguir la forma física ideal per a competir. Això no obstant, aquest ideal no 

sembla haver arribat a tots els grups socials, no ha sintonitzat amb tots els grups per igual per a aconseguir fomen-

tar l’activitat física saludable. Ha arribat als sectors socials millor socialitzats en l’esport, que veuen un incentiu en la 

competició meritocràtica i en la valoració del seu capital físic i l’aparença (Lee, 2015). Tanmateix, ha arribat amb més 

dificultat a altres col·lectius, com les dones, per a les qui l’activitat física es regeix per altres criteris (oci, diversió, 

sociabilitat, joc, i no tant competitivitat i disciplina esportiva). A més, per a elles, aquests cànons corporals són molt 

complicats d’aconseguir.

Per a tots els col·lectius als quals no ha arribat el model de salutisme anterior o que no han pogut seguir-lo —ba-

sat en un exercici intens, una alta exigència esteticocorporal i una classe de pràctica esportiva a vegades aliena 

als seus interessos—, les administracions públiques han ideat nombrosos programes d’activació física per a 

acostar-se a un model de salutisme més rebaixat, a l’abast d’aquests grups allunyats dels cànons de l’esport 

competitiu. Malgrat ser un salutisme de menor exigència física, aquests programes d’activació individual i d’au-

toresponsabilització han servit per a afermar el marc general del salutisme. Han ficat en la cleda les poblacions 

més allunyades i les han recuperades, a més, per al rendible mercat esportiu privat —roba, dietes, consum 

d’oferta esportiva—. 

Per als grups encara més reticents, als quals no s’ha arribat amb els programes d’activació —generalment dones 

i homes amb sobrepés— se’ls ha sotmés a condemnes morals com a persones de risc, que fan males eleccions 

vitals i són un cost per a la societat, exemples negatius que cal rebutjar.

En aquest apartat, hem vist com des del salutisme s’han etiquetat les dones de l’àmplia franja d’edats intermèdi-

es i sense pràcticament cap pràctica esportiva com a problemàtiques i “grup de risc”, a causa de les seues taxes 

de participació més baixes. Els programes que hem presentat, com “This Girl Can”, responen a l’intent saludista 

de reintroduir en el circuit esportiu les dones de baixa pràctica. La campanya ha rebut crítiques (Depper, Fullagar i 
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Francombe-Webb, 2018) perquè, en primer lloc, se cenyeix al model saludista de responsabilitzar individualment 

les dones de la seua salut i activitat física. En segon lloc, perquè no fa visibles les causes estructurals de les 

desigualtats de gènere en l’esport, que són les vertaderes responsables de l’allunyament esportiu de les dones. 

En tercer lloc, perquè llança el missatge, més que discutible, que l’esport ens fa iguals, que és un llenguatge 

universal, ignorant i invisibilitzant els problemes reals i les discriminacions diverses que es troben les dones reals 

—discapacitades, musulmanes, grosses, majors, pobres— a l’hora d’afrontar l’esport. En quart lloc, per la seua 

sobrecàrrega de discursos d’autoajuda, apel·lant a les emocions individualitzades i a la força de voluntat indivi-

dual, a l’empoderament i a la capacitat personal per a canviar el cos. Amb això, es reforça la matriu individualista 

neoliberal hui hegemònica, i el que és pitjor: posa encara més en risc aquelles dones en pitjors situacions, que 

no són capaces d’assimilar i complir el discurs de l’empoderament. 

La millor contribució d’aquests programes, malgrat les crítiques anteriors, és la invocació a cuidar el cos que pot llan-

çar-se a aquest nombrós grup de dones no practicants, fora del cànon esteticoesportiu. Aquesta cura és, en tot cas, 

una oportunitat per a elles, la qual podria reinterpretar-se amb perspectives no individualistes. Una altra contribució és 

que la campanya permet reflexionar sobre altres dissenys de programes dirigits a aquestes dones, que aposten per 

una visió més variada de l’activitat física —no necessàriament bolcada en l’esport—, més inclusiva, més col·lectiva, 

més participativa i basada en la salut comunitària (Honta, Basson, Jakšić i Le Noé, 2018).

Aquesta dimensió social de la pràctica esportiva és un component fonamental i inexcusable a l’hora de dissenyar 

programes que puguen atraure les dones. La pràctica esportiva està integrada en els contextos socials. La nostra 

socialització esportiva depén dels recursos, instal·lacions, tipus d’esport, pràctiques dels pares, normes i rols 

socials, etc. Es practica esport si aquests condicionants ho impulsen. L’existència de col·lectius o grups socials 

que no practiquen depén d’aquestes variables socioculturals i no d’un mal costum o un hàbit censurable. Si algú 

no practica esport, i això el porta a estar en baixa forma, no pot ser atribuït, exclusivament, a una mala conducta 

personal, sinó a un mal funcionament de les estructures i les institucions socials, que no han posat els mitjans 

per a evitar aquell baix estat de forma. Practicar esport o no practicar-lo no depén únicament d’una elecció per-
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sonal. No es tria viure un estil de vida no saludable. 

Les administracions públiques haurien d’investigar i informar sobre com portar una vida saludable i facilitar els 

contextos perquè els individus puguen seguir aquestes recomanacions en el marc d’una política pública, no indi-

vidual. Això ens permetrà comprendre millor els determinants de les taxes baixes d’activitat física quan aquestes 

es produïsquen.

La croada internacional contra l’obesitat en aquests últims anys exemplifica bé els arguments anteriors. No pot 

atribuir-se a la persona obesa la responsabilitat de la situació si no s’han posat els mitjans necessaris per a con-

trolar els factors socials que provoquen l’obesitat: regulació d’aliments, informació sobre dieta, majors recursos 

per a l’activitat física, etc. Les administracions públiques tenen l’obligació prèvia de fer arribar aquests recursos 

esportius i informatius als grups socials en què la propensió a l’obesitat és més alta abans de culpabilitzar-los.

Més informació:

Depper, A., Fullagar, S. i Francombe-Webb, J. (2018). This Girl Can?: The limitations of digital do-it-yourself empower-

ment in women’s active embodiment campaigns. En Parry, D, Johnson, C & Fullagar, S (eds). Digital dilemmas: 

Transforming gender identities and power relations in everyday life, Palgrave: Houndsmills. (p.183-204).

Lee, Jessica (2015). Sport, physical activity and health. En Giulianotti, R. (ed.) Routledge Handbook of the Socio-

logy of Sport, (p. 283-293) Oxon-NY: Routledge.

Honta, Marina, Basson, Jean, Jakšić, Milena i Le Noé, Olivier (2018). Les gouvernements du corps. Adminis-

tration différenciée des conduites corporelles et territorialisation de l’action publique de santé. Terrains & 

Travaux, 32, p. 5-29.
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De la igualtat de gènere en l’esport a la igualtat de  
gènere a través de l’esport

Imaginar l’esport en aquests grups de dones, tradicionalment allunyades de la pràc-

tica esportiva, és complex. Aconseguir atraure-les, promoure canvis en les seues 

pautes d’inactivitat, dedicar recursos escassos on els avanços no estan garantits i 

on és difícil trencar amb les imatges tradicionals, tots aquests factors fan escassejar 

programes molt elaborats en aquest terreny. 

La igualtat de gènere en l’esport es declina per a elles de manera molt diferent de 

la que correspon a les dones més joves, que formen part de l’esport competitiu, 

professional o emmarcat en les federacions. Per a aquestes, el sintagma igualtat de 

gènere en l’esport té sentit, ja que estan dins del sistema esportiu i és necessari 

avançar en la igualtat en l’esport competitiu. No obstant això, per a les dones que 

estan fora de l’esport competitiu o federat, seria més apropiat un altre enfocament, 

amb avanços més graduals, que comence per aproximar-les a l’esport i que perme-

ta fer passos cap a la igualtat social, no ja en l’esport, sinó en igualtat a través de 

l’esport. Aquest podria entendre’s com un mitjà per a millorar les seues condicions 

de vida i salut; per a apropiar-se d’un temps que cobra forma concreta en la pràctica 

d’una activitat esportiva, si pot ser en grup, per a ampliar així les seues opcions de 

participació en la vida social. Igualtat de gènere en l’esport i a través de l’esport són 

dos eixos del mateix objectiu.

Per al sociòleg Pierre Bourdieu (2000), l’esport representa una esfera privilegiada en 

la dominació masculina. En els terrenys esportius masculinitzats, els cossos ocupen 

aquell terreny de manera que responguen i es comporten segons aquells arquetips 

Davant de la igualtat de gè-

nere en l’esport, que s’ha 

convertit en una consigna 

present entre les dones que 

participen de l’esport compe-
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sultaria més adequat un altre 
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per aproximar-les a l’esport i 
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la igualtat social, no ja en l’es-

port, sinó a través de l’esport. 
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socials que són l’home viril i la dona femenina. Aquests espais esportius són un lloc 

de socialització i visibilitat dels cossos masculins. Durant molt de temps, han sigut, 

fins i tot, espais privatius. Tot i això, quan les dones practiquen intensivament esport, 

i accedeixen a aquesta esfera masculina, es produeix “una profunda transformació 

de l’experiència subjectiva i objectiva del cos”. Per a les dones, això significa que el 

seu cos passa a ser “un cos actiu” que evoluciona en la mateixa esfera esportiva 

dels homes. Ocupar aquest espai té molt de subversió de l’ordre de la dominació. 

Si això és així per a totes les dones, per a les dones més majors i les ames de casa 

és més subversiu encara.

Esport i experiència sensible del cos: del jo al nosaltres  
a través de l’activitat física i esportiva

Dues reflexions complementàries perllonguen la idea anterior. La primera consisteix 

a preguntar-se sobre el paper que podria tindre l’activitat física en relació amb el cos 

entre aquestes dones. La segona tracta sobre les possibilitats de l’esport de crear 

sociabilitat, d’ampliar i diversificar les relacions socials per a elles i d’apropiar-se de 

temps lliure fora del marc domèstic.

Quant a la primera, és necessari analitzar i concretar els efectes potencials sobre 

el cos de la pràctica esportiva. La corporalitat compleix un paper en la definició de 

la identitat personal i grupal. La identitat d’aquestes dones està definida per la pas-

sivitat i la inacció i per tindre un cos físicament fora de l’estètica esportiva. Ocupar 

gradualment l’esfera de l’esport per a tots i de l’activitat física podria minorar les 

discriminacions que viuen arran de la no participació. És, segurament, un recorregut 

difícil, però considerem que entrar en aquesta esfera esportiva podria ajudar a esqui-
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var, a trencar amb el cicle de reproducció dels estereotips, a pujar a cavall d’aquests 

estereotips masculins. Això podria, si més no a poca escala i amb totes les cauteles, 

replantejar les representacions sobre el cos i els seus cànons hegemònics, i perme-

tria confrontar-se amb les imatges dominants en l’esport definides pel marc binari 

de la masculinització. De sobte, amb l’arribada de la dona a l’esport, cap d’elles 

quedaria fora d’aquest marc.

A més d’això, la pràctica esportiva genera canvis en la sensibilitat, l’expressivitat 

del cos i les percepcions sensorials sobre el nostre cos i el de les altres persones. 

Aquestes percepcions formen la trama de la sociabilitat. Compartir a través de l’es-

port les sensacions de cansament, esforç, calor crea sentiment de comunitat. L’es-

port fa compartir una experiència sensible comuna als qui hi participen. Aquestes 

dimensions fenomenològiques que desencadena l’esport i la seua relació amb l’ex-

periència social no estan molt explorades, però si partim de la hipòtesi mantinguda 

per un nombre important d’especialistes (Le Breton, 2007; Sabido, 2017) que les 

experiències sensorials comunes estan en la base de la construcció d’experiències 

socials comunes, recíproques, l’esport pot ser una manera de comunicar el jo i el 

nosaltres per a aquestes dones.

Una segona reflexió argumenta sobre les possibilitats de l’esport de generar soci-

abilitat, de recrear i desenvolupar noves relacions socials. Hem vist que la socialit-

zació diferencial i els estereotips vigents sobre el cos fan patir a aquestes dones 

discriminacions i una d’aquestes és quedar aïllades en l’anonimat de la llar. Crear 

una sociabilitat esportiva pròpia, apartada de la llar —i de la subalternitat molt sovint 

associada a aquesta—, redimensiona l’espai i la identitat. Eixir per a practicar esport 

tanca aquesta possibilitat que, tanmateix, no és fàcil de concretar i necessita un 

suport de les institucions que ho puguen facilitar.
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Les dones en pitjors situacions socials necessiten una actuació prioritària en termes 

d’igualtat de gènere en un marc social ampli, no només ja en l’esport. No obstant 

això, aquest podria aportar el seu granet d’arena en una definició més igualitària del 

seu temps lliure i de les seues relacions socials. En la seua dimensió més grupal, 

l’activitat esportiva és un lloc de trobada i de reforç de la sociabilitat, agilitza la co-

municació amb noves amigues. Això ocorre, preferentment, en espais de proximitat 

i prop del domicili: el barri, l’escola, el parc, tots aquests punts possibles per a la 

trobada esportiva. A aquesta proximitat espacial s’uneix el fet de compartir proble-

mes i preocupacions comunes en la vida quotidiana, element imprescindible per a 

facilitar la interacció.

Sense subestimar els importants problemes a què s’enfrontaria un programa de 

política esportiva en aquest àmbit, dissenyar-lo i fer-lo viable no són impossibles, 

considerant totes les qualitats que estem esmentant. Comentarem dos últims avan-

tatges d’aquestes possibles actuacions esportives. La primera és l’organització del 

temps. Aquestes dones tenen una jornada intensiva, composta per un temps de 

treball domèstic i, en moltes ocasions, també per un temps de treball remunerat. 

Per tant, els programes esportius han de cuidar al màxim la seua planificació tem-

poral. Han de conéixer i aprofitar l’estructura de la jornada, els possibles desplaça-

ments per a enquadrar l’activitat física. El segon avantatge d’aquestes pràctiques 

esportives és que per a aquestes dones pot suposar una aportació pròpia, desitjada i 

construïda per elles, no una obligació, una càrrega, una tasca, un treball. Sens dubte, 

aquestes activitats esportives haurien de ser pensades amb un enfocament familiar 

i implicar els homes per a no crear desigualtats de conciliació.
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Fitxa 12

Combatre la violència de gènere en l’esport (Alemanya)

El problema de la violència de gènere no ha passat desa-

percebut en el món de l’esport. Al contrari, és un dels àm-

bits on es produeix de manera particular. Els mitjans de 

comunicació desvetlen sovint casos d’abusos, violència 

psicològica o maltractaments al si de l’esport que afecten 

esportistes, entrenadores i àrbitres. Les diverses recoma-

nacions dels organismes europeus i internacionals sobre 

incorporació de la igualtat de gènere en l’esport assenyalen 

la violència com un problema que és necessari abordar per-

què constitueix una de les manifestacions més evidents de 

la falta d’igualtat. És necessari precisar que la lluita contra 

la violència de gènere ha sigut objecte d’una gran atenció i 

que hi ha moltes iniciatives —carreres, campanyes de sen-

sibilització, manifests— que des de l’esport s’han promo-

gut a tot el món en aquesta última dècada. 

Campanya: “Starke Netze gegen Gewalt: Keine Gewalt ge-

gen Mädchen und Frauen” (Xarxes fortes contra la violèn-

cia: contra la violència cap a xiquetes i dones).

Aquesta campanya, impulsada per la Confedereació Alema-

nya d’Esports Olímpics (DPSB, per les sigles en alemany) 

en col·laboració amb les federacions d’arts marcials i asso-

ciacions d’aquest sector, va ser iniciada en 2008 i té com a 

objectiu enfortir l’autoconfiança i la seguretat de les dones 

a través de l’esport mitjançant el desenvolupament perso-

nal i l’oferta d’entrenament en defensa pròpia i assertivitat. 

Des de la campanya es pretén crear eines per a millorar la 

condició física i el benestar de les dones i alhora associar-se 

amb els serveis locals de prevenció de la violència per a 

definir estratègies conjuntes.

La campanya ha constituït una xarxa d’associacions i ser-

veis locals (organitzacions de dones, ONG, clubs esportius) 

en la qual participen ara per ara dotze organitzacions que 

contribueixen a la difusió i a la creació de consciència sobre 

els temes de la campanya. Anualment se celebren dues 

reunions de tots els membres de la xarxa i es lliuren premis 

a institucions particularment compromeses amb la causa 

de la violència en l’esport. La xarxa ha complit deu anys 

de funcionament i l’objectiu immediat que tenen per a es-

tendre la seua activitat és arribar no solament als àmbits 

federals sinó als regionals i locals.

Font: www.aktiongegengewalt.dosb.de 

http://www.aktiongegengewalt.dosb.de
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Fitxa 13
Karate Grannies: autodefensa contra agressions sexuals i ro-
batoris a les dones majors a Nairobi (Kènia)

En el seu esgarrifós llibre Planeta de ciudades miseria, 
Mike Davis explora el panorama de desolació urbana del 
Sud global, on milions de persones s’acumulen en ciutats 
misèria, faveles, viles i altres assentaments al voltant de 
les macrocapitals dels països en vies de desenvolupament 
com Nigèria, l’Índia o Kènia. A la perifèria de Nairobi, capital 
d’aquest últim país, es concentra tot el catàleg de proble-
mes de salut, alimentació i criminalitat que Davis analitza. 
En un barri d’allí sorgeix la iniciativa que recollim en aquesta 
fitxa, on les dones majors es van organitzar per a afrontar 
els problemes de violacions, agressions sexuals, assassi-
nats i robatoris de què eren víctimes. Korogocho és el nom 
d’aquest barri de Nairobi on habiten 200.000 persones en 
un xicotet espai de terreny perillós per a les dones i sense 
il·luminació ni seguretat que frenen els atacs dels homes 
contra les dones.

Davant d’aquest panorama, les dones d’edat avançada 
es van organitzar per a posar algun tipus de fre a aquests 
atacs. Van crear, així, el grup Kickboxing Grannies of Ko-

rogocho, o Karate Grannies, en el qual van aprendre algu-

nes habilitats de defensa personal a través del karate per a 

mantindre la forma física, avaluar les situacions perilloses i 

atraure els veïns perquè les ajuden. Els joves alcoholitzats 

i sense recursos del barri, acostumats a la violència, les 

agredeixen sexualment perquè hi ha menys possibilitats de 

contagi de la SIDA que amb les dones joves. Una monitora 

assessora i guia els entrenaments. 

Alguns informes locals estimen que aquesta organització 

ha incidit en una reducció de les agressions en un 15 %. 

Les àvies també han anat un pas més enllà i no solament 

s’han empoderat elles mateixes, sinó també les dones més 

joves del veïnat. 

El cas d’aquestes dones ha tingut molta repercussió inter-

nacional. Nombrosos mitjans de comunicació han recollit la 

notícia, han elaborat reportatges i curtmetratges molt llore-

jats —com el de Brent Foster, l’enllaç del qual s’apunta al 

final de la pàgina—. Moltes altres iniciatives comencen a 

incloure aquestes tècniques d’autodefensa com un recurs 

més per a la lluita contra la violència. Aquesta autoprotec-

ció no implica necessàriament un enfrontament amb els 

agressors que incloga la lluita, sinó moltes altres estratègi-

es de persuasió, transmetre experiències i afrontar col·lec-

tivament la seua situació. 

Font: 

-Curtmetratge Brent Foster: Enough: The Empowered Wo-
men of Korogocho (2018) 

http://www.brentfoster.com/portfolio/enough
http://www.brentfoster.com/portfolio/enough



