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Catalunya, país esportiu

La trobada va reunir més de 3.000 persones que van omplir el pavelló d’esports catalunya de tarragona dels colors de diferents clubs de tot el territori foto: albert canalejo

L’esport femení català
s’empodera a Tarragona
nmés de 3.000 persones van participar a l’acte ‘entre
totes, tot’ que va servir per visibilitzar la potència,
transversalitat i dinamisme de l’esport femení

nL’esport femení català es va empoderar
dissabtepassat aTarragonaen l’acte ‘Entre
totes, tot’, organitzat pelGovernde laGene-
ralitat. Per primera vegada, el principal tei-
xitqueformal’esport femeníaCatalunyaes
va reunir enunúnic espai per reconèixer la
potència de la dona en l’esport. La conselle-
rade laPresidència,LauraVilagràPons,va
parlar de “dia absolutament emocionant i
fantàstic per al conjunt del país i per a l’es-
port femení” ivaasseguraratotes lesespor-
tistesque“lavostralluita,és la lluitadelGo-
vern i del país. Entre totes, ho farem tot”.
L’acte va ser un reconeixement a les do-

nesqueestanvinculadesa l’esport,desd’es-
portistes i entrenadores, segurament la ca-
ra més visible de la pràctica esportiva, a
àrbitres, directives o periodistes, entre al-
tres.
“Si algú es pregunta ‘on són les dones al

món de l’esport?’, avui veurà que sommol-
tes i somaquí, en totes les disciplines i cate-
gories i ens mereixem visibilitat i reconei-
xement”, va reivindicar la consellera
d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mes-

tre. “Però també ensmereixemque s’elimi-
ni d’una vegada per totes la bretxa salarial,
ques’assoleixi laparitatenelsespaisdepre-
sa de decisions, i que s’erradiquin les vio-
lències sexuals en l’àmbit esportiu”, va afe-
gir la consellera d’Igualtat i Feminismes.
Verge va continuar reclamant que “ex-

pressions com corres o xutes la pilota com
unanenanohandesermaimésinsults,per-
quèsónmotiud’orgull”.“Si laigualtatavan-
ça en elmónde l’esport, avança la transfor-

mació feminista a tota la societat. I ho farà
perquèelpartit i el terrenyde joc tambésón
nostres”, va concloure.

poder de convocatòria
Tot i això, laprincipal forçade la trobadava
ser la mobilització d’esportistes, clubs i fa-
mílies, que no només van poder veure i co-
nèixer esportistes de renom internacional,
sinó que van formar part activa d’aquesta
trobada.

Lasecretàriageneralde l’Esport ide l’Ac-
tivitat Física, AnnaCaula i Paretas, va afir-
mar que “entre totes no tenim aturador.
Formeupartd’aquesta fotografiaúnicaque
avui hem aconseguit, d’aquest gran mo-
ment. Gràcies de tot cor per sumar-vos a
aquest projecte. Visibilitzem l’esport feme-
ní i generemreferents”.
L’objectiu de l’acte que va tenir lloc a la

ciutat de Tarragona era visibilitzar la po-
tència, transversalitat i dinamisme de l’es-
port femení,aixícompotenciar l’empodera-
ment mutu de totes les dones vinculades al
món de l’esport per trencar motlles, barre-
resiestereotipsipromourenovesreferents.
La trobada va reunirmés de 3.000 perso-

nes que van omplir el Pavelló d’Esports Ca-
talunya de Tarragona dels colors de dife-
rentsclubsdetotel territori.Lesesportistes
estaven citades a venir amb la samarreta
del seu equip i mostrar, d’aquesta manera,
la diversitat d’esports i clubs que hi ha a tot
Catalunya.

Passa a la pàgina següent
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Catalunya, país esportiu

La força de l’esport
femení és imparable
i garantia d’èxit
la generalitat dona suport a l’esport femení
i ha quadruplicat el seu pressupost

nElgrupdexoudelClubPatinatge
ArtísticdeGironavaencetarlaceri-
mòniade reconeixementsamb l’ac-
tuació ‘Sinopsi’; i el tancament de
l’acte el va protagonitzar el grup de
xoudelClubPatinatgeArtísticOlot
amb la coreografia ‘Escalant’. Les
periodistes Danae Boronat, Sònia
GelmàiMartaCarrerasvancondu-
ir l’entrega de reconeixements en
cinc àmbits: entrenadores, àrbitres
i directives; periodisme femení i es-
portiu; experiències dins l’esport;
retirades; internacionals. Els reco-
neixements es van entregar als 24
equips femenins que participen en
competicions europees; 14 esportis-
tes pels seus èxits individuals; tres
esportistesquehandeixat lapràcti-
ca esportiva d’alt nivell aquest any;
àrbitres, entrenadores i directives;
diferents experiències de superació
ielperiodismeesportiufemení.

la legislatura de l’esport femení
La consellera Vilagrà va remarcar
que la Generalitat dona suport a
l’esport femení i va recordar que
l’executiu ha quadruplicat el pres-
supostperaaquestapartidai“hose-
guirem fent”. En la mateixa línia,

Caula i Paretas va insistir a clubs i
federacions que “això només acaba
de començar”. Durant la tempora-
dapassada, la secretària general de
l’Esport i de l’Activitat Física ja va
anunciarquemultiplicariaperqua-
tre els ajuts destinats a l’esport fe-
mení, passant de 750.000 euros el
2021 a tres milions d’euros el 2022
per arribar a més equips (conjunts
que han ascendit a categories esta-
tals i els que han obtingut resultats
rellevantsanivellestatal).Altresvi-
esdesuport,elpatrocinid’esdeveni-
ments rellevants com l’Estrella
Damm by Catalunya Ladies Open
degolf,elprimerequipfemeníalDa-
kar 2022 i l’equip Massi-Tactic UCI
deciclismefemení,explicitantl’em-
pentaenesportsmasculinitzatsoel
suport a l’organització de competi-
cionsdemàximnivell, comelMun-
dial d’handbol de Granollers, l’Eu-
ropeu de softbol i el Mundial
d’hoquei sobreherba, la creaciódel
BarcelonaOpenBancSabadellSub-
14 femení i masculí i el circuit Es-
portcatExtremed’esportsurbans.

Una mostra del creixement de
l’esport femení català és l’augment
de les llicències esportives femeni-
nes. En els darrers deu anys, s’han
incrementat un 20%, arribant a les
163.000 i jasónun27%deltotal H

trobada emotiva de
diferents generacions
la trobada ‘entre totes, tot’ va tenir
lloc al pavelló d’esports catalunya
de tarragona. totes les esportistes
que van anar a l’acte estaven citades
a assistir-hi amb la samarreta del
seu equip i mostrar, així, la diversitat
d’esports i clubs que hi ha a tot
catalunya. l‘acte va començar amb
la signatura d’autògrafs per part de
14 esportistes d’alt nivell, com laia
palau, núria picas, laia sanz, marta
bach, sarai gascón, mireia benito o
melanie serrano, moment que es va
convertir en un punt de trobada
entre les actuals i futures
generacions, de compartir i
intercanviar experiències H

les frases
laura vilagrà i pons
“la vostra lluita és la
lluita del govern i del
país. Ho farem tot”

tània verge i mestre
“si la igualtat avança
en l’esport, avança la
transformació
feminista a la societat”

anna caula i paretas
“no tenim aturador.
Visibilitzem l’esport
femení i generem
referents”

La trobada a tarragona va fer visible la força de la dona en l’esport foto: albert canalejo

Per primera vegada l’esport femení de catalunya es reuneix en un únic espai foto: albert canalejo

L’acte ‘entre totes, tot’ va ser organitzat pel govern de la generalitat de catalunya foto: albert canalejo

Ve de la pàgina anterior
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Catalunya, país esportiu

Les llicències femenines
ja són el 27% del total
n en els darrers deu anys, les llicències femenines
s’han incrementat un 20%, arribant a les 163.000

AnnaCaula

Unpòstera
l’habitació

Vull que el pòster me’l signi
també la laia sanz, per

penjar-lo a la meva
habitació”, deia dissabte,
orgullosa, una jove esportista
vestida amb la samarreta del
seu equip abans de començar
l’acte ‘entre totes, tot’. Al
davant, tenia algunes de les
millors esportistes catalanes,
disposades a signar autògrafs
a centenars de nois i noies
impacients.

El desig de tenir complet
aquest pòster simbolitzava
moltes coses. Que tenim un
teixit esportiu ric i divers, que
tenim ídols amb nom de dona
i que alguna cosa està
canviant. La transformació
real arribarà quan els nens
també pengin aquell pòster a
l’habitació o llueixin la
samarreta d’una jugadora,
com passa ja amb l’alexia
putellas. Crec que estem
avançant en aquesta línia.

Però per fer-ho possible
hem de generar visibilitat i
nous referents, els grans
reptes que té l’esport femení.
Aquest és un dels objectius
que ens hem marcat per a
aquesta legislatura, la de
l’esport femení, on també
hem multiplicat per quatre els
ajuts als conjunts femenins
perquè disposin dels mateixos
recursos que els masculins per
excel·lir.

Suport econòmic, visibilitat
dels èxits i nous referents.
Volem i podem sacsejar
l’esport femení. Volem més
pòsters de dones esportistes a
les parets. Trencar motlles,
barreres i estereotips. Fem-ho
possible. Entre totes, tot.
Anna Caula. Secretària general de l’Esport

i de l’Activitat Física H

encara més visible la força de la dona en
l’esport femení. Els referents esportius,
les ídols, són un gran reclam per a les
noves esportistes, per veure que poden
fer esport i que també poden triomfar.
L’exemple més clar el podem tenir en el
Barça femení de futbol i la il·lusió que
han despertat els seus èxits en totes les
nenes, però també el trobem en altres
esports, com el softbol (CB Viladecans
Sercotel amb la Copa de la Reina), el

rugbi 7s (C.R. Sant Cugat amb la Copa de
la Reina), l’hoquei patins (Martinelia CP
Manlleu amb la Copa de la Reina o el CHP
Plegamans amb la Female League Cup),
el waterpolo (C.N. Mataró amb la Copa
de la Reina o l’Astralpool C.N. Sabadell
amb la Lliga), el futbol platja (Terrassa
Bonaire amb la Women’s Euro Winners
Cup) o l’esquaix (CT Sabadell al
Campionat d’Espanya per equips), per
posar uns exemples.

Dades que mostren la forta presència
de la dona en el teixit esportiu català
federat, reflectint la tendència a l’alça de
la societat de practicar esport i apostar
per una forma de vida sana, en què la
natura hi juga un paper fonamental i on
la dona és un actiu. I és que com deia la
secretària general de l’Esport i de
l’Activitat Física, Anna Caula i Paretas,
“no tenim aturador. Visibilitzem l’esport
femení i generem referents” H

FEDERACIONS ESPORTIVES. CLUBS I LLICÈNCIES CATALUNYA. 2021
Llicències

Clubs Homes Dones Total
Total 8.595 434.198 163.076 597.274
Activitats subaquàtiques 94 3.638 926 4.564
Aèria 74 2.066 96 2.162
Agility 17 141 140 281
Atletisme 129 7.480 6.195 13.675
Automobilisme 197 2.901 358 3.259
Bàdminton 24 325 205 530
Balls esportius 42 320 1.056 1.376
Basquetbol 421 36.389 22.115 58.504
Beisbol i softbol 11 1.210 276 1.486
Billar 35 1.010 5 1.015
Bitlles i bowling 77 964 231 1.195
Boxa amateur 66 328 72 400
Caça 859 33.455 369 33.824
Cecs i deficients visuals 11 234 117 351
Ciclisme 711 14.202 1.355 15.557
Coloms esportius 45 819 102 921
Coloms missatgers 8 73 4 77
Cricket : : : :
Curses d'orientació 24 459 333 792
Dards 15 217 37 254
Discapacitat física 29 378 173 551
Discapacitat intel·letcual 73 803 592 1.395
Entitats excursionistes 429 26.512 15.577 42.089
Escacs 204 6.125 439 6.564
Esgrima 20 420 139 559
Espeleologia 55 1.088 544 1.632
Esports d'hivern 66 3.974 2.826 6.800
Esquaix i raquetbol 22 254 58 312
Esquí nàutic 12 346 147 493
Físic-culturisme 32 241 190 431
Futbol 1.249 132.705 14.356 147.061
Futbol americà 31 1.474 323 1.797
Futbol sala 85 1.611 243 1.854
Gimnàstica 136 639 5.387 6.026
Golf 50 20.914 7.090 28.004
Halterofília 11 347 187 534
Handbol 108 7.559 3.817 11.376

Llicències
Clubs Homes Dones Total

Total 8.595 434.198 163.076 597.274
Hípica 147 2.512 8.477 10.989
Hoquei 30 4.119 3.599 7.718
Judo i disciplines associades 107 3.067 988 4.055
Karate 150 6.165 2.579 8.744
Kick-Boxing i Moay-Thaï 48 1.178 354 1.532
Korfbal 10 89 85 174
Lluita 11 998 207 1.205
Motociclisme 165 5.729 252 5.981
Motonàutica 30 59 14 73
Natació 126 7.605 6.069 13.674
Pàdel 277 12.724 8.566 21.290
Paràlisi cerebral 73 139 50 189
Patinatge 409 8.894 13.054 21.948
Pentatló modern 9 260 262 522
Pesca esportiva i casting : : : :
Petanca 292 2.640 661 3.301
Pilota 28 1.843 233 2.076
Piragüisme 17 1.125 441 1.566
Pitch and putt 66 9.078 1.763 10.841
Polo 8 61 15 76
Rem 38 1.529 1.660 3.189
Rugbi 48 4.032 1.496 5.528
Salvament i socorrisme 12 120 129 249
Sords 13 1.148 802 1.950
Taekwondo 160 7.482 3.867 11.349
Tennis 217 13.984 6.958 20.942
Tennis de taula 120 3.499 410 3.909
Tir amb arc 69 2.238 759 2.997
Tir olímpic 61 10.471 803 11.274
Triatló 119 2.383 900 3.283
Twirling 21 70 968 1.038
Unió de biketrial (1) 20 279 12 291
Vela 104 4.936 2.202 7.138
Voleibol 118 2.121 8.361 10.482

El nombre de dones que fan esport
federat a Catalunya s’ha incrementat un
20% en els darrers 20 anys, segons les
dades de l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat), facilitades pel
Consell Català de l’Esport. N’hi ha prou
amb donar un tomb pels principals
espais esportius del país per veure fins a
quin punt la presència de la dona en
l’àmbit esportiu és una realitat més que
palpable, amb independència de l’esport
que es practiqui, de l’edat que es tingui i
de la condició social. Una percepció és
una percepció, però els números
constaten aquesta realitat sense cap
mena de discussió. Una mostra del
creixement de l’esport femení català és
l’augment de les llicències esportives
femenines. En els darrers deu anys, s’han
incrementat un 20%, arribant a les
163.000 i ja representen un 27% del
total. Aquest creixement és bàsic per
garantir la força de la piràmide de
l’esport femení català, ja que com més

grans i sòlids siguin els seus fonaments
més imparable serà la força de l’esport
femení. Una força que com deia la
consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània
Verge Mestre, va més enllà de l’espai
esportiu en si, ja que “si la igualtat
avança en el món de l’esport, avança la
transformació feminista a la societat”.

Una major presència de la dona en
l’esport federat que queda palesa en les
dades de les federacions esportives,
clubs i llicències de l’Idescat, on s’aprecia
clarament l’empenta femenina en
l’esport federat, una tendència a l’alça i
que no deixa de créixer any rere any. Si al
2013 hi havia 138.149 dones federades,
al 2017 es va passar a les 159.152, per les
161.152 del 2019 i les 163.076 del darrer
exercici tancat, el del 2021. L’esport amb
més llicències federades femenines és el
basquetbol, amb 22.115 llicències,
seguit de les entitats excursionistes
(15.577), del futbol (14.356) i del
patinatge (13.054).

Un major nombre de llicències que
tenen la virtut de servir de reclam per a
les dones, per a les més joves que veuen
que també poden fer esport, sigui
l’esport que sigui, i que també es
tradueix en èxits esportius; tan
importants per avalar el treball fet com
per arribar a la resta de la societat i fer

Sanz, Picas i Palau, tres referents femenins

celes piedrabuena
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El Govern trebbballa per aaa la
igualtat d’opooortunitats een la
pràctica espooortiva.

Viu tot l’esporrrt

Estereotips
contra les cordes


