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Conclusions 

L’Enquesta d’hàbits esportius (EHD-2015), realitzada en 2015, mostra que el 48,7 % de les dones valencianes van 

practicar esport aquell any. Aquest percentatge revela que més de la meitat de la població femenina (51,3 %) no 

inclou l’esport en els seus hàbits de vida. La pràctica esportiva dels homes és, en la mateixa enquesta, del 60,9 % 

i un 39 % de no practicants. Aquestes dades constaten dues realitats. En primer lloc, una considerable bretxa 

esportiva de 12 punts percentuals (ja reiterada en anteriors edicions de l’EHD) i, en segon lloc, l’elevat volum del 

grup de dones no practicants. Aquestes dues realitats no són inamovibles. Per a intervindre-hi, aquest informe ha 

tractat d’aprofundir i d’aportar informació i idees. 

Quant a la primera de les realitats —la bretxa esportiva amb els homes—, com hem vist al llarg de l’informe, cal insistir 

que té orígens complexos, arrelats en els estereotips masculins que creen discriminacions encara molt profundes. 

Quan es pronuncia la paraula esportista, a la majoria li ve la imatge d’un home. El masclisme en l’esport continua 

mostrant una força indiscutible i una versatilitat que va des de les expres-

sions més hostils i atàviques —hui una mica menys presents— fins a les 

més solapades i subreptícies. Aquestes últimes s’adapten als temps ac-

tuals afirmant que dones i homes ja són iguals, o que les dones ofereixen 

un producte menys atractiu, amb menys demanda, o que no els interessa 

l’esport, o simplement, es practica una ceguesa de gènere que ignora les 

dones esportistes. Des dels inicis de l’esport, l’ésser humà per defecte és 

l’home i, com demostra la seua presència majoritària en el govern de les 

federacions, la seua omnipresència en les notícies esportives o en la llista 

dels esportistes millor pagats, les coses no semblen haver canviat a molta 

velocitat. En la llista de la revista Forbes dels 100 esportistes amb majors 

ingressos en 2019, només hi havia una dona, en el lloc 64. No sembla que 
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aquestes dades permeten mantindre que dones i homes són ja iguals en l’esport. 

Totes aquestes discriminacions adopten molt diferents perfils depenent de la moda-

litat esportiva, de si es practica o no en el marc de les federacions, de l’edat de les 

participants, de la seua condició social i laboral, entre moltes altres raons que hem 

explorat en aquest informe. 

No hi ha dubte que, per a minorar les bretxes esportives, les dones han fet una em-

penta decidida en aquestes tres últimes dècades. Les institucions van assumint la 

idea d’igualtat de gènere en l’esport i aquest debat ha visibilitzat les desigualtats que 

viuen les dones en aquest terreny. En l’informe, hem subratllat que visibilitzar la desi-

gualtat és un bon punt de partida, però que aquestes desigualtats estan arrelades en 

el sistema social. Per a afrontar-les cal plantejar transformacions de calat que vagen 

més enllà de les declaracions de principis. Aquestes transformacions han de mobi-

litzar els actors que estan involucrats a crear condicions favorables per a la pràctica 

esportiva: les federacions, els clubs, les empreses. La seua actuació repercuteix so-

bre els equilibris de gènere, la igualtat i la paritat. Aquests valors suposen hui un dels 

principals àmbits de canvi social en l’esport. Moltes dones s’incorporarien a la pràctica 

esportiva si les condicions els foren més favorables. Per a aquesta incorporació, la 

implicació dels actors esmentats i de les administracions públiques és fonamental.

Quant a la segona realitat assenyalada abans —la possibilitat de reduir el volum de 

dones que no practiquen esport—, cal ampliar la diversitat de l’esport i de l’activitat 

física. Requereix mobilitzar recursos perquè diferents tipus de dones puguen acce-

dir a una activitat esportiva. La igualtat en l’esport no significa, únicament, que les 

dones esportistes professionals tinguen drets comparables als dels homes. Signi-

fica, a més, arribar a les dones que ara estan allunyades de la pràctica esportiva o 

en risc d’abandonar-la per la inexistència de polítiques que la faciliten. L’EHD mostra 
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que només el 6 % de les dones valencianes que practiquen esport estan federades. La resta fa esport no federat, 

siga en gimnasos, al carrer, en escoles, en universitats o en instal·lacions esportives municipals. La igualtat de 

gènere en l’esport ha d’incloure totes les dones. És un fet indubtable que l’esport per a elles compleix funcions 

cada vegada més complexes, que no solament es lliguen a la competició, sinó a l’activitat física per a cuidar la 

salut, a l’oci, a la socialització de les joves i a la sociabilitat de les adultes, a l’organització del temps quotidià, etc. 

Aquest informe s’ha basat en la idea d’un esport plural, divers, que conjugue els múltiples significats que hui li 

donen les dones que el practiquen: la competició, la recreació, la sa-

lut, la sociabilitat, la identitat de grup. Solament un esport concebut a 

través d’aquesta multiplicitat pot revitalitzar la pràctica esportiva hui 

en crisi. Les dades que hem manejat en l’apartat 3, tant del Eurobaro-

meter Sport and Physical Activity, com de l’Enquesta nacional de salut 

(ENSE) mostren una reducció de la pràctica esportiva i de l’activitat 

física que afecta, sobretot, les dones. Són dades sorprenents i molt 

contraintuïtives, ja que caldria suposar que en aquesta dècada ha cres-

cut la presència de la dona esportista al mateix temps que les reivindi-

cacions d’igualtat. No obstant això, l’estadística sembla retornar-nos a 

una realitat en la qual als avanços observats els han acompanyat també 

situacions de paràlisi i, el que és pitjor, pot haver-n’hi un retrocés.

Tal com assenyalen alguns estudis recents (Weed, 2016), qualsevol 

augment possible de l’activitat física no estarà lligat a l’esport competitiu, sinó a una major varietat d’activitats 

físiques, que amplie les possibilitats d’elecció de grups de població diversos. L’esport competitiu no és la millor 

estratègia per a augmentar els nivells d’activitat física de la població. Els objectius de salut pública necessiten 

estratègies més variades per a fomentar estils de vida actius i acollir a nous grups que no es veuen atrets per un 

esport que, actualment, segueix sent un espai fort d’afirmació masculina. Un espai que satisfà els homes, però 

que necessita una profunda transformació si vol atraure més dones.
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Una última reflexió dirigida al finançament de les recomanacions recollides en aquest 

informe. En realitat una reflexió orientada al finançament de qualsevol política esportiva, 

que hui demana un reequilibri profund de les desigualtats econòmiques en l’esport. El 

sector del futbol mou sumes escandaloses mentre que la resta d’esports viu en l’es-

cassetat estructural. Les dades de l’informe “Impacte econòmic, fiscal i social del futbol 

professional a Espanya” desvelen que en la temporada 2016-2017 aquest va generar una 

activitat econòmica de 15.688 milions d’euros, la qual cosa representa un 1,37 del PIB 

a Espanya. Una xifra molt considerable que es reparteix molt desigualment. D’aquesta 

enorme quantitat, tan sols 1,7 milions d’euros es dirigeixen a projectes de responsabili-

tat empresarial, que poden tindre algun reflex en l’esport més social. Hisenda en recull 

4.089 milions d’euros procedents de l’IVA, IRPF i cotitzacions de Seguretat Social, però 

això no garanteix que aquestes sumes es dirigisquen a l’esport, que és una activitat 

infrafinançada per part de l’Estat. El Consell Superior d’Esports ha tingut en 2019 un 

pressupost de 204 milions d’euros, dels quals 96 s’han dirigit a les federacions. Les acti-

vitats del CSE dedicades a dona i esport sumen 2 milions d’euros. Clarament aquestes 

quantitats són insuficients per a abordar polítiques d’igualtat de gènere en l’esport i, en 

general, qualsevol mena de política d’igualtat en l’esport. La desigualtat impera. Les fe-

deracions i els clubs de la majoria d’esports tenen pressupostos minsos, que fan recaure 

una part important del seu funcionament en les quotes de les famílies en els milers de 

xicotets clubs que es mantenen gràcies a aquest concepte. Que les famílies no troben 

suports econòmics també influeix, per descomptat, en l’abandó de l’esport per part de 

les i els joves esportistes. 

La concentració de la riquesa en el futbol seria escandalosa en altres àmbits de la 

vida social. En la temporada 2017-2018, els 20 clubs amb majors nivells d’ingressos 

van facturar 8.300 milions d’euros, mentrestant, en estimacions d’AFE (Associació 

de Futbolistes Espanyols) un 49 % de les dones futbolistes d’elit no cobraven en 
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2018 un sou i un 31 % no arribava als 500 euros, xifres que estan per davall del salari mínim interprofessional. 

Les apostes esportives són la més recent font de riquesa per al món de l’esport de la qual trauen partit princi-

palment una xicoteta llista de poderoses empreses transnacionals i fons d’inversió. En 2018, l’Anuario del juego 

en España 2018 indica que aquestes apostes van recaptar 7.538 milions d’euros, dels quals 752 milions van ser 

als operadors legals en termes d’impostos i la resta són quantitats jugades amb un alt marge de benefici per a 

aquestes empreses. Novament, trobem la paraula esport associada a activitats que realment no són esport, sinó 

que utilitzen el significant esport per a atraure diners. 

Apostes esportives, retransmissions televisives, grans fitxatges, es nodreixen d’una cultura esportiva difosa en la 

nostra societat. Guanyen diners gràcies a aquesta cultura promoguda per l’Estat i altres institucions públiques, que 

inverteixen i mantenen una infraestructura esportiva i una oferta d’activitats que difon la pràctica de l’esport i el seu 

interés entre la ciutadania. Aquest interés porta a una quantitat important de persones, fins i tot no practicants d’es-

ports, a sentir-se atreta pels espectacles esportius o per les apostes al voltant de l’esport. Aquesta és una creació 

social, que cobra forma en una cultura esportiva de la població. Les apostes i el futbol d’elit arrepleguen enormes 

beneficis gràcies a aquesta, però no els retornen a la societat en els ma-

teixos termes. Els beneficis queden en el circuit dels fons d’inversió, les 

empreses transnacionals o els financers acabalats. 

Una política esportiva pública hauria d’aconseguir que una part proporci-

onal d’aquests beneficis es dirigisca a l’esport de base, a l’esport per a 

tots i totes i a la igualtat de gènere.
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