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és un esport que disposa de totes les 
condicions per ser igualitari i paritari, 
però continuen existint barreres que 
dificulten l’accés de les dones a les 
oportunitats en la mateixa mesura 
que els homes. Sobretot es tracta de 
barreres relacionades amb estereotips 
i rols de gènere existents a la nostra 
societat i que es repliquen també a 
l’esport de la vela. 

Quantes més persones prenguin 
consciència d’aquests estereotips i 
biaixos més fàcil serà avançar en la 
igualtat d’oportunitats de dones i 
homes a l’esport de la vela.

La vela“
“
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L’esport és un dret fonamental i una 
eina valuosa per enfortir les relacions 
socials, promoure la solidaritat i el 
respecte i empoderar a les persones. 
Però malauradament continua 
sent un espai on es perpetuen els 
estereotips que reprodueixen les 
desigualtats de gènere i són poques 
les institucions que promouen 
activament la participació de les 
noies, les dones i les persones 
lesbianes, gais, bisexuals, travestis, 
trans, persones no binàries i altres 
identitats i expressions de gènere 
(LGBTIQ+).

La Federació Internacional de 
Vela s’ha convertit en primera 
representació d’un esport olímpic 
en signar, en el març del 2020, la 
Declaració de les Nacions Unides 
de l’Esport per la Generació Igualtat 
(UN Women Sports for Generation 
Equality Declaration). 

La formalització d’aquest 
compromís va tenir lloc arran 
de la realització i publicació per 
part de la Federació del Primer 
Informe estratègic sobre les 
Dones a la Vela (Women in 
Sailing Strategic Review), en el 
2019. Un informe l’objectiu del 
qual era conèixer la situació real 
respecte a la igualtat de gènere 
a l’esport de la vela, més enllà 
del coneixement anecdòtic 
i basat en l’observació, que 
confirmava l’existència d’un 
nombre inferior de dones 
que d’homes i l’existència de 
discriminació. 

Encara que la vela està en 
una posició única al món de 
l’esport, amb joves formant-se 
junts i juntes i competicions 
amb equips mixtes, l’estudi 
va demostrar que l’esport de 
la vela no és una excepció i 
efectivament va confirmar 
l’existència de discriminacions. 

Com escriu la periodista 
esportiva Paloma del Río al 
Pròleg del llibre “Corres como 
una niña” de David Guerrero, 
“L’activitat esportiva és un 
reflex de la nostra societat i el 
mateix que hem de demostrar 
al nostre dia a dia, s’ha de 
fer al món de l’esport, amb 
l’agreujant del desavantatge 
que portem les dones respecte 
a l’esport masculí, que va 
començar a l’antiga Grècia: 21 
segles enfront de 150 anys...”

Aquesta Declaració esta basada en sis 
principis, alineats amb la Declaració i la 
Plataforma de Beijing per l’Acció:

Principi 1: Comprometre’s a realitzar esforços 
sistèmics per promoure el lideratge femení i la 
igualtat de gènere als models de governança.

Principi 2: Comprometre’s a fer esforços per 
prevenir i donar resposta a situacions de violència 
contra dones i noies a l’esport.

Principi 3: Comprometre’s a tancar la bretxa 
d’inversió en l’esport femení i promoure la 
igualtat d’oportunitats econòmiques per les 
dones i noies.

Principi 4: Comprometre’s a realitzar esforços 
per promoure la igual participació de les 
dones i la representació lliure de biaixos als 
mitjans de comunicació de l’esport, incloses 
les comunicacions per eliminar estereotips de 
gènere i promoure models de conducta positius.

Principi 5:  Realitzar esforços per donar suport 
la igualtat d’oportunitats per noies a l’esport, a 
l’activitat física i a l’educació física.

Principi 6: Acordar monitorar de forma 
sistemàtica i reportar de forma pública el progrés 
de forma anual.
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Objectius i 
metodologia 
de l’estudi
L’estudi “Dones a l’esport de la vela”, 
més que oferir un diagnòstic en 
profunditat de la igualtat de gènere a 
tots els nivells, vol oferir una primera 
fotografia sobre la situació de les 
dones navegants de Catalunya, per 
mitjà de les veus de les dones i dels 
homes que naveguen i/o estan 
vinculats amb aquest esport, posant 
en valor les seves percepcions i 
vivències personals. 

Per fer l’estudi s’han analitzat diverses fonts 
d’informació i també les dades quantitatives 
sobre les persones federades a la Federació 
Catalana de Vela. Però, en vistes de l’objectiu de 
donar protagonisme a qui navega, s’han enviat 
enquestes a un total de 7.618 persones (5.723 
persones que consten a la base de dades com a 
homes i 3.642 que consten com a dones) i s’han 
realitzat 12 entrevistes individuals en profunditat a 
diferents perfils.

La mostra representada amb les enquestes 
(persones que han respost correctament i la 
participació de les quals s’ha considerat com 
vàlida) es configura de la següent manera:

1) Persones esportistes 

El perfil dels homes ha sigut d’una majoria 
d’entre 51 i 60 anys (seguit per als de 41-50 anys), 
navegants de creuer (seguit de la vela lleugera), 
amb uns 10/20 anys de pràctica (seguit dels que 
disposen d’entre 5 i 10 anys de pràctica) i que van 
començar a navegar principalment per curiositat i 
actualment practiquen principalment per diversió.

El perfil de les dones ha sigut d’una majoria 
d’entre 14 i 20 anys (seguit per a les d’entre 41 i 
50 anys), navegants de vela lleugera (seguit del 
creuer), amb uns 5/10 anys de pràctica (seguit de 
les que disposen d’entre 0 i 5 anys de pràctica) i que 
van començar a navegar sobretot per curiositat i 
ara practiquen principalment per diversió.

El perfil de les persones que no s’identifiquen 
amb la terminologia “femení/masculí” ha sigut 
d’una majoria d’entre 31 i 40 anys (seguit per a 
les d’entre 14 i 20 anys i les d’entre 41 i 50 anys en 
iguals proporcions), navegants de creuer (seguit 
de la vela lleugera, el kitesurf i el radiocontrol en 
iguals proporcions), d’entre 0 i 20 anys en l’esport 
de la vela i que van començar principalment 
per curiositat i actualment practiquen per una 
diversitat de motius, com ara la diversió i el factor 
salut.

2) Persones tècniques 
i jutges/esses

El perfil dels homes ha sigut d’una majoria 
d’entre 51 i 60 anys (seguit per als de 21-30 anys), 
navegants de vela lleugera (seguit del creuer), amb 
entre 5 i 40 anys de pràctica i que van començar 
principalment per tradició familiar (seguit de 
les activitats extraescolars) i que en l’actualitat 
practiquen l’esport de la vela per una barreja de 
motius, com ara la diversió, la salut, l’aventura i la 
competició.

El perfil de les dones ha sigut d’una majoria 
d’entre 21 i 30 anys (seguit per a les d’entre 31 i 40 
anys), navegants principalment de vela lleugera, 
amb uns 10 a 20 anys de pràctica (seguit de les que 
disposen d’entre 0 i 10 anys de pràctica) i que van 
començar com a extraescolars i/o per curiositat i 
ara naveguen per diversió (seguit del motiu salut).

El perfil de les persones que no s’identifiquen 
amb la terminologia “femení/masculí” ha sigut 
d’una majoria d’entre 21 i 30 anys (seguit per a les 
d’entre 81 i 90 anys), navegants de vela lleugera 
(seguit del creuer i el windsurf), d’entre 0 i 5 anys 
de pràctica (seguit per les que disposen d’entre 
80 i 90 anys d’experiència) i que van començar 
principalment per tradició familiar (seguit del 
factor curiositat) i avui naveguen sobretot per 
diversió (seguit del motiu salut i en menor mesura 
del motiu competició).

3) Persones usuàries 
de les escoles de vela

El perfil dels homes ha sigut d’una majoria d’entre 
14 i 20 anys (seguit per als d’entre 51 i 60 anys), 
navegants principalment de vela lleugera, amb 
uns 5 a 50 anys de pràctica, que van començar 
a navegar per tradició familiar i curiositat i que 
ara ho fan principalment per diversió (seguit del 
motiu salut i socialització).

El perfil de les dones ha sigut d’una majoria 
d’entre 14 i 20 anys (seguit per les de 51-60 anys), 
navegants majoritàriament de vela lleugera, amb 
uns 0 a 10 anys de pràctica i que van començar a 
navegar principalment per tradició familiar (seguit 
del factor curiositat) i que ara ho fan principalment 
per diversió.

El perfil de les persones que no s’identifiquen 
amb la terminologia “femení/masculí” ha sigut 
una persona d’entre 45 i 50 anys, navegant de 
creuer, amb d’entre 40 i 50 anys de pràctica i que 
va començar per tradició familiar i actualment 
navega per l’aventura que suposa.
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Ràtio de resposta 
a les enquestes:

6,41% 

per a les persones esportistes.
Amb una ràtio major de resposta en el cas 
de les dones que no pas els homes (7,5 vs. 5,9).

6,90% 

per a les persones tècniques 
i jutges/esses. 
Amb una ràtio major de resposta en el cas 
dels homes que no pas les dones (6,7 vs. 5,7).

3,39% 

per les persones usuàries 
de les escoles de vela.  
Amb una ràtio major de resposta en el cas 
de les dones que no pas els homes (4,3 vs. 2,3).

Perfils entrevistats individualment: 

5 navegants 
1 dona i 1 home regatistes d’alt nivell, 
2 dones i 2 homes navegants de lleure.

5 persones tècniques/jutges/esses 
1 entrenadora d’alt nivell, 2 tècniques 
i 1 tècnic i 1 jutgessa.

1 home usuari d’una escola de vela.

Cal tenir en compte, que aquesta selecció 
de perfils s’ha fet d’acord amb una percepció 
respecte a aquelles persones que podrien 
estar interessades i també a un criteri de 
disponibilitat, per la qual cosa existeix 
un biaix de selecció.

Les dones a l’esport de la vela 
Anàlisi de situació
El Primer Informe 
estratègic sobre 
les Dones a la Vela 
(Women in Sailing 
Strategic Review) del 
2019 va revelar, no 
només que les noies i 
les dones no participen 
en igual proporció que 
els nois i els homes als 
esports de navegació, 
sinó que la desigualtat 
i la discriminació de 
gènere és present. 

De les 4.529 persones 
de 75 països que 
van participar-hi, un 
80% de les dones i 
un 56% dels homes 
consideraven que hi 
havia un problema 
de desigualtat de 
gènere als esports de 
navegació i un 59% 
de les dones i un 14% 
dels homes indicaven 
haver patit en alguna 
ocasió discriminació 
per raó de gènere. Més 
del 50% de les dones 
actives en l’àrea no 
atlètica indicaven haver 
patit discriminació de 
gènere, especialment 

en llocs com el 
d’entrenadores (coach), 
àrbitres i de gestió de 
competicions (race 
management).

L’estudi va demostrar 
també que la 
consciència respecte a 
aquestes desigualtats 
és molt major entre 
les persones més 
joves que no pas les 
més grans. Aquestes 
generacions més 
joves, especialment 
les persones d’entre 25 
i 30 anys, van indicar 
com a principals 
problemàtiques la 
falta d’oportunitats de 
formació i de suport 
per part dels Clubs, 
així com l’existència 
de percepcions 
errònies sobre la 
força de les dones, 
el seu talent, la seva 
habilitat estratègica 
i les funcions 
més “apropiades” 
per les dones en 
una embarcació. 
També criticaven 
especialment la falta 

de referents femenins 
a l’esport. A més, les 
dones de la franja 
d’edat dels 18 als 25 
van resultar ser les 
persones que se senten 
més aïllades i soles. 

Altres dades que 
visibilitza l’Informe són 
que més del 23% de 
les dones senten que 
no han sigut tractades 
com a competents 
o que han patit una 
falta de respecte en 
relació amb les seves 
habilitats per raó de 
gènere; més del 27% 
de les dones indiquen 
haver fet front a 
assumpcions sobre el 
seu rol a l’embarcació 
o  han sigut objecte 
de protestes en 
competicions per raó 
del seu gènere; i que 
un 2% de les menors de 
18, un 15% de les dones 
d’entre 25-30 i un 20% 
de les majors de 30 
indiquen haver patit 
assetjament per raó de 
sexe a l’esport.

Altres estudis i 
recerques reforcen una 
imatge dels esports 
de navegació on les 
dones en general estan 
poc representades 
-amb poques dones 
al comandament d’un 
vaixell, poques dones 
propietàries de vaixell, 
poques dones en llocs 
de presa de decisió als 
Clubs i les Federacions, 
poques dones que 
dirigeixen les empreses 
que esponsoritzen a les 
persones esportistes i 
poques entrenadores 
d’alt nivell.  També 
evidencien que les 
percepcions i els 
rols socials tenen 
repercussió en el 
progrés professional 
de les dones a l’esport 
i treuen a la llum 
l’impacte negatiu de 
la maternitat en la 
carrera professional de 
les dones. Finalment, 
es confirma que hi 
ha manifestacions de 
sexisme, especialment 
a les xarxes socials.
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Les dones a l’esport de la vela 

La veu de 
les persones 
esportistes. 
 
Representativitat femenina 
a l’esport 
 
Segons l’estudi de l’Observatori de l’Esport 
Femení de la Universitat Francisco de Vitoria i 
el Women’s Sports Institute, “Radiografía del 
Deporte Femenino en España” de novembre de 
2021, de les més de 3.840.000 llicències esportives 
que hi havia en l’àmbit nacional, només 900.996 
pertanyien a dones, el que suposa un 23,5% del 
total i només representa un 3,7% de la totalitat de 
dones al país (en el cas dels homes les persones 
federades representen un 12,6%). A més, el 
nombre de dones amb llicència només ha pujat 
un 0,7% en la darrera dècada, el que demostra 
que sense intervenció no es produeixen canvis 
cap a una major paritat. 

Les dades són més esperançadores en relació 
amb les esportistes d’alt nivell, amb un 37,9% de 
dones i una xifra que va en augment.

Segons dades de l’Observatori Català de l’Esport, 
l’any 2021 hi havien a Catalunya un total de 
603.519 llicències esportives, de les quals 165.965 
en mans de dones i 437.554 enregistrades 
per homes. I en pràcticament tots els esports, 
excepte al ball esportiu, la hípica, el patinatge, 
el vòlei i algún d’altre, el número d’homes és 
significativament major que el de dones.

Segons tipus d’esportistes i edats, l’any 2021, 
de les persones navegants que competeixen 
federades a la FCV, a la franja d’edat de fins a 
11 anys les dones representen un 35% del total 
de persones i aquest percentatge va baixant 
conforme avança l’edat: un 34% a la franja d’entre 
12 i 20 anys, un 23% a la franja dels 21 als 40, un 
18% a la franja dels 41 als 60 i només un 7% a 
la franja de majors de 61 anys o més. Entre les 
persones navegants de lleure federades, tampoc 
hi ha paritat i la franja d’edat més poblada 
per part de les dones és la d’entre 12 i 20 anys 
(amb un 31% de dones), seguida de la dels 21 als 
40, amb un 25% dones. Les dones de fins a 11 
anys representen un 18% del total de persones 
navegants de lleure; les dones d’entre 41 i 60 anys, 
un 14%; i les de 61 i més, novament un baixíssim 
7%.

Si analitzem la distribució de les persones 
navegants dins de cada grup de sexe en les 
diferents franges d’edat (Figura 1.2), observem 
que del total de persones federades que 
competeixen, la majoria tant de dones com 
d’homes es troba a la franja d’entre els 41 i els 60 
anys. El que crida l’atenció, és que, en el cas de les 
dones, hi ha una baixada dràstica de presència 
en la franja d’entre els 20 i els 40 anys. En el cas 
de les persones navegants de lleure, no hem 
observat diferències significatives entre els dos 
sexes. 

Així, d’una banda, la gran majoria de les 
persones enquestades considera que física i 
mentalment les dones poden estar en igualtat 
de condicions amb els homes per practicar 
els esports de navegació, encara que, en 
determinats casos i depenent de l’estatura i 
fisonomia, necessiten una major preparació 
física per desenvolupar la mateixa musculatura 
i força que pot aportar un home. Respecte a les 
habilitats estratègiques alguns homes concrets 
han indicat que les dones “tenen dificultats per 
gestionar les seves emocions” o “el seu cervell 
té matisos que el fan diferent inclús per prendre 
decisions”; i algunes dones indiquen no tenir 
“el mateix esperit competitiu que els homes” 
i ser “més estrategues que no pas els homes”. 
A tal respecte, un dels navegants de lleure 
entrevistats indica: “En segons quines condicions 
meteorològiques pot ser que els homes tinguin 
a priori més facilitats que una dona, però això 
s’arregla amb gimnàs. Per tota la resta, la vela 
és un esport on la tècnica i la tàctica són les 
mateixes per a tothom”.

De les persones participants 
en l’enquesta, el 75% de qui no 
s’identifica amb la terminologia 
“femení/masculí”, el 52% de les dones 
i el 27% dels homes consideren que 
hi ha un problema de desigualtat de 
gènere a la vela. Tal com s’evidencia 
a la Figura 2, quasi el doble de dones 
que d’homes considera l’existència 
d’un problema.

El 50% de les persones que no 
s’identifiquen amb la terminologia de 
gènere “femení/masculí”, el 35% de 
les dones i el 2% dels homes indiquen 
haver patit discriminació de gènere. A 
la Figura 3 podem observar clarament 
aquesta disparitat.

De 2.278 adscripcions a la Federació Catalana 
de Vela (FCV), només 576 a l’any 2021 van ser 
realitzades per dones. Al 2021 hi havia un total 
de 7.138 persones federades, un 69,15% de les 
quals homes. I, segons dades elaborades per a 
l’Observatori Català de l’Esport, entre aquestes 
persones hi havia un total 16 persones esportistes 
d’alt nivell federades en la categoria vela, 11 
homes i 5 dones.

Figura 1.1 Adscripcions de dones i homes a la Federació 
Catalana de Vela al 2021.

Figura 2. Desigualtat de gènere Figura 3. Discriminació de gènere

Percepcions de les persones esportistes
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 D: 25%     H: 75%
 Més de 60 4,5%
 40 - 60 34,1%
 20 - 40 12,9%
 11 - 20  31,9%
 0 - 10  10,2%

 Més de 60 17,3%
 40 - 60 42,5%
 20 - 40 17,6%
 11 - 20  17,3%
 0 - 10  5,2%

 Més de 60 8,7%
 40 - 60 67,3%
 20 - 40 19,7%
 11 - 20  3,7%
 0 - 10  0,5%

 Més de 60 3,3%
 40 - 60 55,7%
 20 - 40 32%
 11 - 20  8,4%
 0 - 10  0,5%

1.764 2.480 359 687
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La majoria de persones enquestades també considera que les 
aportacions de les dones a les tripulacions mixtes són les mateixes que 
les que podria fer un home. Un 13% dels homes i un 10% de les dones fins 
i tot consideren que les dones poden aportar un valor afegit. En aquest 
sentit, les dones parlen de valors com la solidaritat i el sentit d’equip 
que repercuteixen en un millor ambient; i els homes també indiquen la 
capacitat de crear sinergies, una visió més àmplia de les relacions entre 
persones, una major reflexió i perseverança i menys impulsivitat i un punt 
de cautela i respecte a les condicions del mar i del temps. I el 76% de les 
dones i el 68% dels homes indica que li és indiferent tenir una persona 
entrenadora, tècnica o instructora home o dona (només un 14% de les 
dones i un 3% dels homes es troba més còmode amb una persona del 
mateix sexe en aquestes posicions). En relació amb les tripulacions mixtes, 
a l’enquesta es va demanar si als Clubs hi havia algun compromís perquè 
les flotes d’equip siguin preferentment paritàries. I la resposta majoritària 
tant per dones (51%) com per homes (48%) va ser l’opció del “no sap/no 
contesta”, seguida del “no”. En el cas de les persones que no s’identifiquen 
amb la definició de gènere “femení/masculí”, el 75% va indicar que no 
existeix aquest compromís. 

De fet, en una pregunta només formulada a les dones, el 45% 
d’aquestes indiquen haver-se sentit infravalorades per part dels seus 
companys homes per raó de gènere. 

“Els homes pensen que les dones no en sabem tant” 
diu una de les dones navegants de lleure entrevistades. Una altra regatista 
d’alt nivell amb la qual s’ha conversat, explica: 

“Quan vaig guanyar el darrer campionat d’Espanya a la 
meva categoria, un company em va dir que jo ho havia 
tingut molt més fàcil pel fet de ser dona, donat que el 
nivell entre les dones és molt inferior. Em vaig sentir 
totalment infravalorada, com si guanyar sent dona no es 
mereix el mateix reconeixement, i crec que ser campiona 
i campió d’Espanya hauria de tenir el mateix mèrit.” 

Un dels esportistes de lleure entrevistats creu que freqüentment es dóna 
més importància a les victòries dels homes. I recorda com en una ocasió 
ell havia quedat sisè o setè i al blog del Club van destacar-ho més que la 
victòria de la primera o segona fèmina. Una navegant de lleure amb la qual 
es va conversar comenta: 

“Quan estem a la mar, molts homes se sorprenen quan 
una dona, i més encara si ja és gran, els supera, sembla 
que hi hagi un extra d’orgull que no els hi permet acabar 
perdent contra una dona. Això em diverteix i em motiva, 
però en el fons és molt fort que realment pensin que les 
dones no en sabem tant.”

Una altra de les manifestacions de la discriminació de gènere és que, tal 
com indica la navegant d’alt nivell entrevistada, mentre les oportunitats 
professionals dels homes després d’una competició incrementen 
exponencialment no és el cas de les dones.

D’altra banda, un 16% 
de les dones, un 4% 
dels homes i el 25% 
de les persones que 
no s’identifiquen 
amb la terminologia 
“femení/masculí” 
indiquen haver-se 
trobat algun cop amb 
reticències perquè hi 
hagués una patrona a 
la tripulació. I un 33% 
de les dones indica 
que, navegant algun 
cop li han assignat un 
rol al vaixell d’acord 
amb assumpcions i/o 
estereotips de gènere. 

Sembla doncs que les persones que han respost 
a l’enquesta són, com passa freqüentment, 
persones sensibles amb la temàtica de la igualtat 
que creuen en la paritat entre dones i homes a 
l’esport, mentre que la realitat de la gran massa 
és que sí que existeixen assumpcions sobre un 
rendiment inferior per part de les dones.

A tal respecte, una dona regatista d’alt nivell 
entrevistada per l’estudi indica que, mentre 
que en el màxim nivell competitiu es treballa 
molt la igualtat i se cerca la paritat entre dones i 
homes competint, en l’àmbit de les competicions 
privades les dones només es consideren una 
opció a l’hora de conformar equips a lligues quan 
hi ha un imperatiu legal o reglamentari que així 
ho exigeix. Indica que 

“... els homes realment pensen que 
ells són millors navegant que no pas 
les dones. Consideren que les dones 
som pitjors, no només físicament, 
sinó també a l’hora de prendre 
decisions i des del punt de vista 
tàctic.” 
I afegeix: 

“La sensació és que estic aquí com 
a dona perquè els hi obliguen i no 
perquè volen. Les posen al vaixell 
només per complir amb la norma i 
sense poder aportar-hi res. I  crec que 
ningú vol sentir-se així”. 

És interessant 
observar la diferent 
percepció entre dones 
i homes per al que 
fa l’impacte de les 
quotes femenines en 
les tripulacions i els 
equips de navegació. 
Així, la regatista d’alt 
nivell amb la qual es va 
conversar indica que la 
quota femenina porta 
al fet que, si al vaixell ha 
d’haver-hi una dona, se 
seleccionará un perfil 
molt premiat; és a dir 
que, com que hi ha 
menys places, 

“has de ser una 
de les millors 
del món per 
entrar-hi”. 
Mentre que l’home 
regatista entrevistat 
indica que les quotes 
femenines donen accés 
a perfils femenins de 
menys nivell per tal 
d’omplir el contingent. 
Com a impacte negatiu 
també indica que 
resten oportunitats 
als homes, fent encara 
més competitiu l’accés 
a poques places que 
ara són menys per 
reservar-ne algunes per 
les dones i eliminant 
categories que no 
aconsegueixen omplir 
el contingent femení.  
Diu: 

“El camí cap a la 
medalla d’una 
dona té menys 
obstacles per no 
tenir els rivals tan 
forts que tenim 
els homes. Un 
home necessita 
ser un talent fora 
del normal per 
guanyar.”

Un dels navegants de lleure entrevistats comenta 
que quan es distribueixen els rols a un vaixell és 
molt freqüent que a les dones les posicionen en 
una funció més “tranquil·la”, com per exemple al 
piano del creuer.

Un home regatista d’alt nivell entrevistat 
confirma:  

“Abans d’agafar a una dona per al 
meu equip, si he de treure rendiment, 
m’ho pensava molt. Simplement 
perquè hi ha llocs en un vaixell on 
la força física és essencial i, en les 
posicions on no cal tanta força el 
que importa és l’experiència i les 
dones també en tenen menys. 
Malauradament, això és la realitat i 
la causa és que el món de la vela ha 
estat dominat per molts anys per una 
clara majoria masculina”. 

D’altra banda, indica: 

“Quan físicament encara no hi ha 
tanta diferència, com per exemple a 
la classe infantil d’Optimist, les noies 
són inclús millors dels homes per 
ser més intel·ligents que els nois en 
aquestes edats.” 
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En relació amb l’ambient a la pràctica de 
l’esport, el 75% de les persones que no 
s’identifiquen amb “femení/masculí”; el 56% 
de les dones; i el 27% dels homes enquestats 
consideren que hi ha sexisme a la vela, tal com 
es veu a la Figura 4. 

Tant dones com homes identifiquen sobretot 
bromes i acudits sexistes, seguit per la utilització 
del terme masculí per referir-se també a les 
dones i els comentaris sobre l’aparença física 
d’una dona en lloc de referir-se a les seves 
habilitats esportives/tècniques. En el cas de 
les persones que no s’identifiquen amb la 
terminologia “femení/masculí” s’indiquen 
principalment els comentaris sobre l’aparença 
física d’una dona en canvis de sobre les seves 
habilitats esportives/tècniques i el fet d’ignorar 
a les dones. Ignorar a les dones, la contractació 
de dones amb roba “sexy” per a esdeveniments 
esportius, les explicacions masculines 
condescendents, i homes que silencien o 
s’apropien de contribucions fetes per dones 
també són altres de les expressions de sexisme 
a l’esport que indiquen les persones participants 
en les enquestes. Finalment, cal indicar també 
que, encara que en menys proporció, també s’ha 
indicat l’existència de comentaris despectius 
envers homes que fan tasques de cures (de fills o 
persones dependents/grans). 

En relació amb les manifestacions de sexisme, 
les dones entrevistades parlen, per exemple, 
d’homes que no compten amb les membres 
dones per a les reunions d’equip. També una 
navegant de competició explica que, quan ella 
va agafar 15 kg per millorar el seu rendiment 
esportiu, va haver-hi molts comentaris sobre 
l’aspecte estètic, mentre que en el cas d’un home 
no s’hauria comentat o simplement s’hagués 
aplaudit des d’un punt de vista professional. 

Comenta: 

“Jo em sentia superbé perquè 
veia l’impacte positiu en els 
meus resultats esportius, però 
els comentaris tractaven el meu 
augment de pes com una desgràcia. 
Em deien: Ostres, i tant de pes has 
d’agafar?”. 
Una altra esportista de competició parla del 
conegut efecte per mitjà del qual en un home 
l’autoconfiança es valora com a positiva i en el cas 
d’una dona es critica: 

El 62% de les dones i el 39% dels homes indiquen veure la necessitat de fer comunitat entre les 
dones en els esports de navegació (Figura 6). De fet, en una pregunta plantejada només a les 
dones, el 21% indica sentir-se “sola” com a dona a la seva disciplina, sobretot a les disciplines 
de creuer i vela lleugera. També són més les dones i les persones que no s’identifiquen amb 
la terminologia “femení/masculí” (25% respectivament) que els homes (13%) participants en 
l’enquesta que han indicat que en algun moment han pensat a deixar de navegar (Figura 7).

“Si en una regata t’arrisques una 
mica i acabes caient, els homes 
sempre pensen que has caigut 
perquè no tens suficient nivell per fer 
la maniobra.  Si això mateix li passa 
a un home, sempre se l’aplaudeix per 
haver arriscat, per haver-ho intentat”. 
Un dels homes navegants de lleure recorda com, 
quan s’estava formant, sovint l’instructor li deia 

“penges com una nena”.

En general i respecte a les desigualtats existents 
i la percepció de discriminació i sexisme, cal 
assenyalar que, segons les entrevistes personals 
mantingudes, hi ha una major consciència entre 
les persones navegants de competició que no 
pas entre les persones que practiquen l’esport 
per lleure.

Un 27% de dones enquestades indiquen haver 
patit assetjament sexual o per raó de gènere 
(vs. 3% d’homes), tal com observem a la Figura 
5, encara que la pregunta de l’enquesta no feia 
referència específica a l’àmbit de la pràctica dels 
esports de navegació.

Relacionat amb la necessitat de fer comunitat 
entre dones, és interessant observar que 
novament són les dones en les franges d’edat 
més joves les que més perceben aquesta 
necessitat de fer comunitat (el 100% de les dones 
d’entre 14 i 40 ho consideren necessari), mentre 
que en el cas dels homes són els d’entre 31 i 50 
els que més observen aquesta necessitat (la 
majoria dels homes més joves de 31 responen 
amb “no sap/no contesta”). En aquest sentit, una 
dona regatista entrevistada parla de com, al ser 
l’ambient encara predominantment masculí, hi 
ha dones que no tenen la suficient autoconfiança 
i/o caràcter per alçar la veu davant de comentaris 
o actituds sexistes i que, quan són més dones es 
senten més segures per fer-ho. Una participant 
en l’enquesta també confirma: 

“Crec que seria bo fer xarxa de dones, 
perquè jo em sento sola com a noia i 
això ha fet que em desmotivi anar a 
navegar”. 

En relació amb el pensament d’abandonar 
l’esport, les dones indiquen com a motius 
sobretot la falta de temps, la incompatibilitat 
d’horaris, els fills, el poc que compensa 
econòmicament dedicar-hi tantes hores, la 
falta d’altres dones/companys/es i relacionada 
desmotivació, i la falta de disposar d’un vaixell 
o altres motius econòmics. Els homes indiquen 
amb molta freqüència la pressió competitiva com 
a motiu del possible abandonament, a més de 
motius econòmics, de salut i, en menor mesura, 
de mala gestió o manca de suport/ajuts per part 
dels Clubs i/o les administracions i entitats.

Finalment, pensant en possibles solucions per 
aquestes situacions, les persones esportistes a 
l’enquesta parlen, entre d’altres, de:

Conscienciació, sensibilització i formació 
en igualtat de gènere 

Educació en respecte

Fomentar més competicions mixtes i femenines

Incentivar i motivar a les dones treballant 
amb referents femenins 

Facilitar la professionalització de les dones 
a l’esport

Adequar els materials, vaixells, veles, etc. 
a les dones

Incloure aspectes socials a les competicions

Figura 4. Sexisme

Figura 6. Fer comunitat entre dones Figura 7. Deixar de practicar vela

Figura 5. Assetjament sexual
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Una de les regatistes amb la qual es va 
conversar comentava que creu que la clau està 
a incrementar el nombre de dones als diferents 
àmbits, com ara en la direcció de les lligues 
privades, dones entrenadores, etc. També 
considera interessant fer dues lligues per separat 
o vaixells només de dones, on puguin demostrar-
se en totes les posicions. Finalment, comenta la 
necessitat de donar visibilitat a la realitat de les 
dones a l’esport. Diu: 

“Es visibilitza en xarxes i mitjans 
aquella única dona als equips i ja es 
diu que hi ha igualtat; però és una 
igualtat irreal.” 

D’altra banda, el regatista d’alt nivell que es va 
entrevistar va fer èmfasi en la necessitat que els 
països inverteixin a projectar a les dones. 

Una altra de les regatistes entrevistades també 
va apuntar a l’important rol de les persones 
entrenadores: 

Observem que, a major índex d’haver 
patit discriminació de gènere, major 
sensibilitat i consciència sobre 

potencials desigualtats per part de les 
persones esportistes. Com en qualsevol altre 
àmbit de la nostra societat, les persones més 
privilegiades som habitualment les menys 
conscients dels nostres privilegis i també 
menys conscients respecte a les vivències 
discriminatòries dels col·lectius menys 
privilegiats. 

També podem concloure que com més 
professional i competitiu el context, més 
sembla tenir lloc la discriminació per raó 
de gènere, amb les reticències d’incorporar 
dones als equips i un tracte poc inclusiu vers 
a les poques que sí hi són (assignació de 
rols als vaixells d’acord amb assumpcions i/o 
estereotips de gènere, comentaris i actituds 
sexistes, etc.). 

Així, es dibuixa una realitat en la qual les dones 
navegants, en general, ja han de fer majors 
esforços que els homes per estar en igualtat de 
condicions físiques en edat adulta, però a més 
a més troben freqüentment qüestionades les 
seves habilitats i els seus èxits esportius per 
part dels companys i/o persones als llocs de 

Conclusions“Mentre que els homes no necessiten 
que una persona entrenadora els 
hi confirmi que una maniobra d’un 
home en un vídeo que els hi posen 
és bona, només es fixaran en la 
maniobra d’una dona si la persona 
entrenadora ho destaca i comenta 
expressament. Per això el rol de les 
persones entrenadores en destacar les 
habilitats esportives de les dones és 
clau.”

També un dels navegants de lleure entrevistats 
apunta al rol dels Clubs i a les persones que hi 
treballen. Així, explica, 

“Al meu Club fem molta pinya i quan 
sortim anem tots junts i juntes al 
remolc i ens ajudem entre nosaltres. 
Això fa que tothom se senti 
benvingut/da”.
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presa de decisió, el que suposa tota una sèrie 
d’obstacles posteriors al seu desenvolupament 
professional. I, en definitiva, com passa també 
a altres àmbits de la nostra societat, fer-hi front 
suposa un extra d’energia que, a vegades, pot 
resultar realment esgotador. 

En aquest sentit, es percep la necessitat de 
“fer pinya” en general i especialment entre 
les poques dones navegants que actualment 
hi ha. Però també de repensar els models 
de competició esportiva, donat que existeix 
un clar debat sobre l’impacte de les quotes 
femenines, i segurament de donar una major 
visibilitat i suport a l’accés de les dones a llocs 
de presa de decisió dins l’esport, com ara al 
càrrec de lligues privades, propietàries de 
vaixells, o com a entrenadores.

Finalment, sembla haver-hi dificultats 
en detectar i posar-li nom a situacions 
discriminatòries i en prendre plena consciència 
del seu impacte en les vides personals i 
professionals de les dones.

Cal no oblidar que un percentatge important 
de les dones participants en l’enquesta 
indiquen haver patit assetjament sexual o 
per raó de gènere, que si bé es desconeix 
si aquest s’ha produït dins o fora de 
l’àmbit de la pràctica de l’esport, és 
una dada a tenir en compte.



Percepcions de 
les persones 
tècniques i dels 
jutges i jutgesses

Les dones a l’esport de la vela 

La veu de les persones 
tècniques i dels jutges 
i les jutgesses.
 
Representativitat femenina 

Les dades parlen per si soles: Només el 10% del 
cos tècnic acreditat a Tòquio van ser dones. 
Només un 36% dels membres del Comitè Olímpic 
Internacional són dones; entre els seus 47 
membres honoraris, només hi ha 1 dona. De les 
23 persones que formen el Comitè Executiu del 
Comitè Olímpic d’Espanya, només 4 són dones. 

Segons dades de l’Observatori Català de l’Esport 
del 2021, d’un total de 3.844 persones tècniques 
d’esports que hi havia a Catalunya als anys 2020-
2021, només 832 eren dones. 
S’entenen com a tals, les persones que cursen 
els ensenyaments de règim especial destinats a 
obtenir les titulacions de tècnics d’esport i tècnics 
superiors d’esport. S’inclouen els tècnics i les 
tècniques d’esports segons grau:
- Grau mitjà, que alhora està format per dos 
nivells de formació (primer nivell i segon nivell).
- Grau superior, que està format pel tercer nivell 
de formació i que proporciona el títol de Tècnic 
i tècnica superior d’esport en una especialitat 
esportiva.

A la vela (“d’aparell fix”), de 401 persones 
tècniques als anys 2020-2021, només 142 eren 
dones.

  Respecte al tipus de discriminació, es reflecteix aquí la situació d’infravaloració de les dones per part 
dels homes explicada per part de les dones esportistes a l’apartat anterior. Algunes de les experiències 
explicades a tal respecte a les enquestes són, per exemple: 

Una entrenadora d’alt nivell entrevistada 
parla dels rols de gènere i explica també com 
a un campionat infantil els pares sempre 
pensaven que ella era la team leader en lloc de 
l’entrenadora. Diu: 

“Automàticament assumien que el 
rol de cuidar era femení i el rol més 
tècnic masculí”. 
Una de les tècniques amb les quals 
s’ha conversat també indica: 

“A les dones les posen en tasques 
que requereixen menys esforç o 
directament a fer cubates. I que no 
et queixis, perquè en cas contrari 
te n’aniràs a un lloc on encara pots 
aportar menys”. 

“Sempre quan 
s’ha d’utilitzar 
un mínim de 
força, qui pren la 
decisió prefereix 
escollir a un 
tècnic home que 
no pas una 
dona.”.

Segons tipus de 
professionals de la vela 
i edats, l’any 2021, de les 
persones tècniques 
federades a Catalunya, 
la proporció més gran 
de dones es troba en la 
franja d’edat d’entre 12 
i 20 anys, amb un 40% 
de dones, seguit de la 
franja d’entre 21 i 40, 
amb un 33% de dones. 
D’edat compresa entre 
els 41 i els 60 només hi 
ha un 20% de dones 
tècniques i respecte a 
aquelles de 61 anys o 
més el percentatge és 
mínim, amb un 3%. 
Respecte a les 
funcions de jutges i 
jutgesses, observem 
que el màxim de dones 
es troba representat 
en la franja d’entre 41 a 
60 anys (amb un 20%) 
i que a la resta d’edats 
la representació 
femenina és 
insignificant (no arriba 
al 9% en la franja 
d’entre 21 i 40 i és d’un 
3% entre les persones 
de 61 anys o més).

En el cas de les 
persones tècniques i 
dels jutges i jutgesses, 
a l’enquesta, la 
majoria de persones 
que no s’identifiquen 
amb la terminologia 
“femení/masculí” 
(67%) i de dones (64%) 
consideren que SÍ que 
hi ha un problema 
de desigualtat de 
gènere a l’esport de 
la vela, mentre que la 
majoria d’homes (73%) 
consideren que NO 
(Figura 9). 

A l’aprofundir en 
aquestes desigualtats, 
en preguntes només 
formulades a elles, es 
detecta que el 45% de 
les dones indica haver 
patit discriminació 
de gènere en l’accés 
(Figura 10) i en l’exercici 
de les seves funcions 
de tècnica o jutgessa.

Figura 8. Tècnics i tècniques federades 2020-2021

Figura 9. Desigualtat de gène Figura 10. Discriminació en l’accés

“Sóc l’única 
monitora del 
municipi i, encara 
que sóc la més 
titulada no faig 
cursos de vela 
perquè “no sé 
navegar””.

“En ser un món 
d’homes, sempre 
contracten més 
homes que 
dones.”

“Per ser dóna, 
molts cops donen 
per fet que no 
saps portar o 
fondejar una 
embarcació”.

“Fent regates com 
a oficial sovint 
em parlen com 
si fos ximple o no 
en sabés prou. 
No negaré que 
això em genera 
inseguretat i em 
fa dubtar de si 
faig bé la meva 
feina”.

Una jutgessa entrevistada afegeix: 

“En contextos on no em coneixen 
m’ha passat que altres han assumit 
que un jutge territorial, per al fet 
de ser home, seria el president del 
comitè de jutges i no jo, que sóc 
jutgessa nacional.” 
I una altra jove tècnica comenta que, un cop que 
va haver de fer el rescat d’un home que havia 
caigut d’un patí de vela, quan l’havia pujat a la 
llanxa, volia portar-la ell, en lloc de  deixar-ho fer a 
ella, que era a qui li corresponia aquesta funció.
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L’entrenadora d’alt nivell entrevistada també ha 
volgut verbalitzar la sensació que ella, per al fet 

de ser dona, ha hagut de demostrar 
“infinitament més que els homes” 
a la seva carrera professional i estar molt més 
preparada en tots els sentits. Aquesta sensació 
d’haver de demostrar més que els homes, fent la 
mateixa feina, la comparteixen altres tècniques 
entrevistades, que, per exemple, indiquen: 

“Per a ser reconeguda com a dona 
has de ser millor que un professional 
home que es dedica al mateix que 
tu” o “La meva vivència personal és que els 
homes donen més valor a la victòria d’un home 
que a la d’una dona. Quan Ellen McArthur va 
navegar la volta al món un company regatista 
oceànic em va dir: 

“És indiferent si guanya o no perquè 
en ser dona tindrà repercussió igual”, 
menyspreant així qualsevol èxit 
esportiu d’aquesta dona”.

Altres situacions de desigualtat com ara la 
bretxa salarial també es mencionen. Així, una 
tècnica explica com, quan va començar a 
treballar de monitora quan tenia 25 anys, la 
resta de companys es dedicaven exclusivament 
a fer classes i a ella li van encarregar fer classes, 
organitzar l’escola, portar les reserves i dissenyar 
els programes, però cobrava el mateix que 
els homes. Aquesta persona considera que 
l’assumpció de funcions extra per part de les 
dones continua existint i generant una bretxa 
salarial. Així oficialment les dones i els homes 
cobren el mateix per als mateixos llocs de treball, 
però en realitat elles fan més feina, per la qual 
cosa no hi ha igualtat salarial real.

La mateixa desproporció entre respostes de 
dones i homes que hi havia en relació amb la 
desigualtat de gènere existeix també quan es 
pregunta sobre l’existència o no de sexisme a 
la vela, amb el 73% de les dones que considera 
que SÍ que hi ha sexisme i un 63% d’homes 
que considera que NO. Les persones que no 
s’identifiquen amb la terminologia “femení/
masculí” estan dividides en igual proporció entre 
el SÍ, el NO i l’opció del NS/NC. (Figura 10).

El 64% de les dones tècniques i jutgesses 
indiquen haver patit conductes sexistes i, en la 
mateixa proporció, haver patit assetjament sexual 
o per raó de gènere; una dada impactant a tenir 
en compte (Figura 12).

En relació amb el tipus de conductes sexistes, 
s’indiquen sobretot la utilització del masculí 
genèric per referir-se també a les dones (24%), 
comentaris sobre l’aparença física en lloc 
de les habilitats tècniques (20%), haver sigut 
ignorada per ser una dona (20%), l’apropiació 
o el silenciament per part d’un home de les 
contribucions d’una dona (16%) i les bromes 
sexistes realitzades en presència de les dones 
(20%).

Figura 11. Sexisme a l’esport de vela

 Figura 13. Abandonament de l’esport
Figura 12. Patiment sexisme/assetjament

Figura 14. Suport equitatiu per part de Clubs

A tal respecte, 
l’entrenadora d’alt 
nivell explica: 

“En alguna 
ocasió he 
hagut de parar 
a companys 
entrenadors que 
estaven donant 
un mal exemple 
a regatistes joves 
amb comentaris 
sexistes i/o 
racistes. Això 
afortunadament 
ha canviat molt 
i ja no passa 
sovint. A més, 
la majoria de 
les joves ara 
ja repliquen 
directament a 
aquests tipus 
de comentaris.” 
Una de les tècniques 
entrevistades comenta: 
“Al meu context 
he escoltat sovint 
comentaris com 

“les nenes de 
l’oficina”. 
És molt ofensiu que 
amb més de 30, 40 i 
fins i tot 50 anys alguns 
homes encara et 

diguin “nena””.

En demanar a les 
persones sobre si els seus 
Clubs disposen o no d’un 
compromís per la paritat i 
la igualtat d’oportunitats, 
aproximadament el 50% 
de les persones que han 
participat a l’enquesta 
indiquen no saber-ho (o 
no voler contestar) i el 
55% de les dones (enfront 
del 27% dels homes i el 
33% de les persones que 
no s’identifiquen amb 
la terminologia “femení/
masculí”) consideren que 
els Clubs haurien de tenir 
tal compromís. 

Altres aspectes que en les 
enquestes les persones 
tècniques, els jutges i les 
jutgesses participants 
indiquen no agradar-
los de l’esport són 
principalment l’alt cost 
econòmic de practicar-
ho i l’elitisme que això 
comporta.

“No es tenen en compte altres aportacions, 
tradicionalment més femenines, com ara la capacitat 
de saber perdre o la gestió social dels equips. Quan 
organitzo una activitat no competitiva observo com la 
ràtio dones/homes sempre és més proporcionada. Potser 
hi ha dones que simplement no se senten còmodes en un 
ambient on domina aquesta mirada tan masculina on 
l’únic que compta és la victòria.”

També observem que les dones i les persones que no s’identifiquen amb 
la terminologia de gènere “femení/masculí” en funcions de tècnics/ques 
i/o jutges/esses són els grups que més s’han plantejat en alguna ocasió 
desvincular-se l’esport (Figura 13), un 27% i 33% respectivament, front un 
13% dels homes. Respecte als motius, entre les persones que han volgut 
explicar-ho, s’indiquen per exemple la soledat i falta de suport per part de 
companys/es, dels Clubs, administracions i entitats, l’ambient existent a les 
competicions o les males experiències de bolcades. 

De fet, mentre que homes (63%) i persones que no s’identifiquen amb la 
definició “femení/masculí” (67%) creuen que els Clubs donen suport de 
forma igual a les dones i als homes, el 64% de les dones considera que elles 
NO reben el mateix suport per part dels Clubs (Figura 14). 

Una de les tècniques 
entrevistades, explica 
que els esports de 
navegació (i molts 
altres) estan dirigits 
i dominats per una 
mirada molt masculina, 
on tot s’orienta a 
la competició i, en 
definitiva, l’únic que té 
valor és la victòria.
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També cal indicar aquí que algunes de les 
persones entrevistades han apuntat a un 
problema de conciliació a l’esport. En tractar-se 
de disciplines en les quals es passen moltes hores 
a la mar i on, en cas de competicions, s’està molts 
dies fora, és molt difícil compatibilitzar-ho amb 
la cura de fills, especialment si són petits. Una 
tècnica comenta al respecte: 

“En general, a les parelles tècniques 
del món de la vela qui renuncia a la 
seva professió per la cura dels fills és 
la mare i no el pare.” 
Les persones entrevistades apunten a l’impacte 
de la maternitat en la carrera professional 
esportiva i reclamen facilitats que permetin 
mantenir a prop als fills i filles. Una jutgessa 
descrivia: 

“Era esportista d’alt nivell i quan vaig 
tenir fills vaig desaparèixer del mapa. 
Afortunadament, i per una certa 
sensibilitat per part del meu Club, 
vaig poder tornar després en un rol i 
una disponibilitat que em facilitava 
poder continuar treballant. Però 
moltes dones ja no tornen perquè no 
tenen aquesta oportunitat.” 
I afegeix: 

“Els homes es converteixen en pares i 
continuen marxant 15 dies de viatge 
per navegar, com si res hagués 
passat. Això en el cas de les dones no 
és així”.

Respecte a les diferències entre dones i homes 
en la pràctica de l’esport, la majoria de les 
persones considera que les dones són físicament 
igual d’aptes per navegar que els homes (Figura 
15) i també que disposen de la mateixa habilitat 
estratègica que els homes a l’esport (Figura 16). 
En relació amb la pregunta referida a l’aptitud 
física, les persones que han indicat que no 
existeix aquesta igual aptitud física (un 17% dels 
homes i un 9% de les dones), aclareixen que 
es refereixen principalment a les diferències 
empíriques i a la condició física i no a l’aptitud 
per si mateixa per la pràctica de l’esport.

Pel que fa a 
les possibles 
recomanacions que 
aporten les persones 
tècniques i els jutges i 
jutgesses enquestades 
per millorar la situació 
actual, entre d’altres es 
mencionen:

La conscienciació, 
sensibilització i 
formació en igualtat 
de gènere a totes les 
persones. Introduir 
la igualtat i no 
discriminació com 
a competències en 
les formacions per 
tècnics/ques.

Ajuts i incentius que 
atraguin i promoguin 
professionalment a les 
dones en l’esport.

Donar la mateixa 
visibilitat als èxits 
professionals de les 
dones que als dels 
homes.

Generar espais de 
conversa i trobada 
no mixtes (només de 
dones i de persones 
no binàries) en 
l’esport, per tal de 
poder fer comunitat 
entre símils i 
empoderar-se. 

De fet, i tal com es visibilitza a la Figura 17, un 64% 
de les dones i un 50% dels homes consideren que 
les dones poden aportar a les tripulacions mixtes 
el mateix que els homes; i un 18% de les dones, 
un 20% dels homes i un 33% de les persones 
que no s’identifiquen amb la terminologia 
“femení/masculí” indiquen que poden aportar 
un valor afegit. Respecte a aquest “valor 
afegit”, es mencionen principalment la millor 
gestió emocional dels equips, el compromís, la 
motivació, una major organització i una major 
comunicació i treball en equip.

Segons l’entrenadora d’alt nivell entrevistada, 
els esports de navegació són esports als quals, 
segons les condicions climatològiques, va en 
avantatge un sexe o l’altre. Ella considera que 
es tracta d’un esport on no tot és físic, sinó que 
també hi ha molt mental i d’estratègia. Una 
jutgessa comparteix aquesta opinió i indica que 
fins i tot a vegades entre les persones tècniques 
hi ha preferència per entrenar a dones, perquè, 
en general, predisposen d’una major resiliència 
mental i doncs la condició física és qüestió de 
treballar-la.

Figura 15. Dones físicament igual d’aptes

Figura 16. Igualtat d’habilitat estratègica

En relació amb la sensibilització, una de les tècniques entrevistades indica 
que considera especialment necessari sensibilitzar als homes. Explica com 
un superior li va dir, en ocasió del 8M, Dia Internacional de les Dones 

“I ara, hem de fer alguna cosa per al 8M aquest? 
Mira que jo no tinc cap problema amb les dones. 
Que tinc filles.” 
Ella percep aquesta sensació per part dels homes d’“això no va amb mi” 
i creu que és el que ha de canviar, tenint en compte que la majoria de 
les estructures en l’àmbit dels esports de navegació estan dirigides per 
homes.

En relació amb el darrer punt, dels espais de conversa i trobada, 
efectivament un 64% de les dones, un 33% de les persones que no 
s’identifiquen amb la terminologia “femení/masculí” i un 27% dels homes 
participants en l’enquesta indiquen veure la necessitat de fer comunitat 
entre dones a l’esport de la vela.

L’entrenadora d’alt nivell entrevistada també recomana intensificar 
i promoure la formació de les dones perquè puguin anivellar-se 
ràpidament al nivell preexistent de formació dels homes que porten 
més temps en l  món de la vela. I també suggereix treballar la 
corresponsabilitat de forma que les cures dels fills menors o de la gent 
gran no recaigui únicament en les dones, suposant-les haver de retirar-se 
temporalment de l’esport, almenys professionalment.

Finalment, un 82% de les dones, un 57% dels homes i 
un 33% de les persones que no s’identifiquen amb la 
terminologia “femení/masculí” indiquen l’esport de 
la vela, efectivament, pot servir per empoderar a les 
dones.
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Conclusions Les dones a l’esport de la vela 

La veu de les persones 
usuàries de les escoles de vela

Segons dades de la Federació Catalana de Vela, 
l’any 2021, va haver-hi un total de 2.454 persones 
usuàries d’escoles de vela, un 46% de les quals 
dones. Respecte a les edats, on major paritat hi 
ha és entre els perfils d’entre 21 i 40 anys (amb un 
52% de dones), però també en la resta de franges 
d’edat les dones estan ben representades: un 
47% de dones d’entre 12 i 20 anys, un 46% de 
dones fins a 11 anys i un 41% de dones d’entre 41 
i 60 anys. Només a la franja de 61 anys i més el 
percentatge baixa a una representació femenina 
del 20%.

Respecte als perfils de les persones instructores, 
la gran majoria es troben igual de còmodes 
amb una persona instructora dona que home 
(Figura 19). Hi ha un 5% de dones que se senten 
més còmodes amb dones instructores i un 5% 
de dones que prefereixen homes instructors. 
Però cap home prefereix una dona instructora i 
un 8,33% dels homes prefereixen altres homes 
instruint-los.

Percepcions de les persones 
usuàries de les escoles de vela

Tal com s’indica a la Figura 18, el 63% de les dones, 
el 92% dels homes i el 100% de les persones que 
no s’identifiquen amb la terminologia “femení/
masculí” participants en l’enquesta de persones 
usuàries d’escoles consideren que dones i 
homes estan igual de capacitats físicament per 
practicar l’esport. La majoria de les persones que 
consideren que no, són les mateixes dones (26%).

De fet, a la gran majoria els hi agrada compartir 
activitats amb dones i homes. Només un 8,33% 
d’homes indica que no els hi agrada que entre els 
companys d’activitat hi hagi dones i homes.

Figura 17. Dones i homes usuaris d’escola de vela 2021

Figura 18. Igual capacitació física

Figura 19. Preferència per instructors/es
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Les persones tècniques i jutges/esses 
comparteixen en grans trets les 
opinions expressades per a les persones 

esportistes. Però, tal com l’índex de percepció 
de desigualtat augmentava entre les 
persones esportistes quan més es pujava de 
nivell, observem com aquí, en alguns casos, la 
percepció és encara més negativa.

Així, en el cas de les persones tècniques i dels 
jutges/esses, el 67% de les dones i el 75% de 
les persones que no s’identifiquen amb la 
terminologia “femení/masculí” indiquen que 
existeix un problema de desigualtat de gènere 
a la vela (entre les persones esportistes el 
percentatge era de 52% i 64% respectivament); 
i un 73% dels homes indica que no hi ha 
problema de desigualtat de gènere (55% en 
el cas dels esportistes).  Un 45% de les dones 
indiquen haver patit discriminació per raó de 
gènere (front un 33% indicat en el cas de les 
esportistes). Un 73% de les dones consideren 
que hi ha sexisme a la vela (front un 56% en el 
cas de les esportistes) i un altíssim 64% indica 
haver patit assetjament sexual o per raó de 
gènere (enfront d’un 27% de les esportistes).

Respecte a les temàtiques que les persones 
tècniques i jutges/esses han volgut compartir, 
es repeteix novament la infravaloració per part 
dels homes que ja mencionaven les persones 
esportistes, amb la subseqüent necessitat 
de demostrar constantment més que els 
companys i l’atribució de funcions segons rols 
de gènere estereotipats. 

També torna a mencionar-se la soledat que 
poden sentir les dones com a minoria que en 
general són en l’esport i la necessitat de fer 
comunitat entre elles i es torna a mencionar 
l’element de responsabilitat dels Clubs, per 
tal de generar un ambient inclusiu i una 
sensació de suport i col·laboració. Respecte a 
la importància del suport per part dels Clubs, 
un 64% de les dones tècniques i jutgesses de 
l’enquesta indiquen no rebre el mateix que els 
companys.

Altres temàtiques específicament sorgides 
en l’àmbit de les persones tècniques i dels 
jutges i jutgesses són la bretxa salarial i 
l’impacte negatiu de la maternitat en la carrera 
professional. 



Tal com s’indica a la Figura 20, només un 3% de 
les dones usuàries d’escola indiquen que han 
sentit que els companys prefereixen no tenir-
les al grup per al fet de ser dona o que un/a 
instructor/a les han considerat menys hàbils/
capaces per al fet de ser dones. El 56% de les 
dones indiquen no haver-se trobat mai en una 
situació així. 

Cap de les persones usuàries d’escoles 
enquestades ha indicat haver sentit algun 
comentari sexista practicant vela per part de la 
persona instructora i només un 17% dels homes 
indica haver sentit algun comentari sexista 
practicant vela per part d’altres homes, amb 
cap dona o persona que no s’identifica amb 
la terminologia “femení/masculí” indicant-ho 
(Figura 21).

L’home usuari d’escola entrevistat, expressa la 
gran diferència que fan les persones instructores 
a les diferents escoles en termes de generar 
un ambient inclusiu i respectuós i doncs la 
importància que aquestes persones tinguin una 
formació apropiada en temes d’igualtat. També 
indica que al material gràfic que s’utilitza a les 
escoles caldria promoure una major visibilització 
de les dones.

En canvi, si analitzem el nivell de reconeixement, 
un 42% de les dones i un 50% dels homes 
indiquen que no es reconeixen d’igual manera els 
esforços i assoliments d’homes i de dones 
(Figura 22). 

Però això no sembla impactar de forma 
important en la voluntat o no de seguir amb la 
pràctica de l’esport de la vela, amb un 11% de 
dones i un 25% d’homes indicant haver pensat en 
alguna ocasió deixar de formar-se en vela (Figura 
23). En relació amb els motius, 2 dones que han 
volgut compartir-los han indicat “per l’instructor” 

Figura 20. Preferències integrants de grup

Figura 22. Igualtat de Reconeixement Figura 23. Deixar de formar-se en vela

Figura 21. Comentaris sexistes

i per motius econòmics respectivament. I els 
2 homes, la falta de disponibilitat i una mala 
experiència navegant.

Altres motius que les persones usuàries d’escola 
expressen com a negatives de l’esport de la vela 
són, per al que fa a les dones, principalment 
determinades condicions meteorològiques i, 
en menor mesura, l’ambient i els conflictes i el 
cost. Els homes que han volgut compartir el seu 
punt de vista al respecte, indiquen una varietat 
de motius, en concret: el cost, la logística i 
infraestructura que calen i el fred.

Conclusions
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Pel que indiquen les enquestes, l’ambient a les 
escoles de vela és bo i pràcticament no es donen 
discriminacions directes per raó de sexe o gènere. 

Només un 3% de les dones usuàries d’escola 
indiquen que han sentit que els companys 
prefereixen no tenir-les al grup per al fet 
de ser dona o que un/a instructor/a les han 
considerat menys hàbils/capaces per al fet de 
ser dones. Potser el que més es dona són els 
comentaris sexistes entre homes, donat que 
són els únics que indiquen haver-los sentit en 
el context de la pràctica de la vela.

La dada més negativa en relació amb aquest col·lectiu 
de persones usuàries de les escoles, és que pràcticament 
el 50% de dones i homes considera que no es reconeixen 
d’igual manera els esforços i assoliments d’homes i 
de dones, encara que es desconeixen els motius que 
argumenten aquesta opinió i el context específic 
(si per part de les persones instructores/monitores, 
per part dels Clubs, o en general).



Conclusions
L’activitat esportiva és un reflex de la nostra 
societat i, com a tal, malauradament no és lliure 
de discriminació per raó de gènere. Cal tenir en 
compte a més que l’esport va ser creat per part 
d’homes per a homes i la història de l’esport és 
una història d’exclusió de la dona (exclusió de 
determinades disciplines i competicions), de 
divisió (amb competicions separades per sexe) i 
discriminació.

La vela és un esport que disposa de moltes 
les condicions per ser igualitari i paritari, 
però també hi continuen existint barreres 
que dificulten la igualtat real i efectiva entre 
dones i homes. Sobretot, es tracta de barreres 
relacionades amb els estereotips i rols de 
gènere.

A major exposició personal a aquestes 
barreres i discriminacions, major consciència 
sobre les mateixes i sobre l’impacte en el 
desenvolupament professional i la vida personal. 
I en general també augmenta aquesta exposició 
i consciència a mesura que les persones que 
practiquen l’esport es professionalitzen, és a dir, 
que els índexs d’exposició i de consciència són 
molt majors entre les persones que naveguen en 
l’àmbit de la competició i les persones tècniques 
i els jutges i jutgesses, que no pas entre les 
persones navegants de lleure i l’alumnat de les 
escoles de vela.

Aquest estudi confirma les conclusions d’altres 
estudis, no referents a la realitat catalana, com 
ara el Primer Informe estratègic sobre les Dones 
a la Vela de la Federació Internacional de Vela, 
evidenciant doncs que es tracta d’una realitat 
compartida independentment de la zona 
geogràfica de localització.

Així, podem confirmar que també a Catalunya 
existeix un problema de desigualtat de gènere 
a l’esport de la vela, amb percentatges al voltant 
del 71% de persones que no s’identifiquen amb 
la terminologia “femení/masculí”, del 58% de les 
dones i del 23% dels homes en els diferents grups 
d’anàlisi que ho confirmen. 

Més d’un terç de les dones indiquen haver patit 
discriminació de gènere en la pràctica de l’esport 
i, tal com succeeix a l’Informe de la Federació 
Internacional, el percentatge augmenta en el 
cas de les tècniques i jutgesses (45%). També es 
confirma que entre les persones joves sembla 
major la capacitat de detectar i posar-li nom a 
les situacions de discriminació, el que sovint té a 
veure a una major sensibilització per part de les 
noves generacions en temàtiques relacionades 
amb la igualtat de gènere i que és una molt bona 
notícia. 

Respecte a les situacions de disparitat i 
discriminació, les xifres de persones federades 
confirmen que, ja tan sols pel que fa la 
representativitat hi ha una clara diferència entre 
el nombre total de dones i homes en l’esport. 
Segons les dades globals de dones esportistes 
registrades per part de la Federació Catalana 
de Vela, a major edat més baixa la proporció de 
dones a la vela: un 44% de noies fins als 11 anys, 
un 41% de noies i dones d’entre 12 i 20 anys, un 
28% de dones d’entre 21 i 40 anys, un 18% de 
dones d’entre 41 i 60 anys i un 7% de dones de 61 
anys o més. Són especialment dispars les dades 
en el cas de les jutgesses, que representen només 
el 13% de les persones federades a Catalunya en 
aquesta funció.

En relació amb les quotes de participació 
femenina, tal com també concloïa l’Informe de 
la Federació Internacional de Vela, les dones en 
general consideren que són positives (encara 
que no creguin que sigui la millor solució al 
problema), mentre que els homes diuen que els 
discrimina. 

En termes de discriminació, si bé la gran majoria 
de les persones participants en l’estudi confirmen 
que física i mentalment les dones poden estar en 
igualtat de condicions amb els homes i creuen en 
la igualtat d’aportació per part de dones i homes 
a les tripulacions mixtes, un 45% de les dones 
esportistes se senten infravalorades per part dels 
companys d’esport. 

Les dones parlen de percepcions errònies sobre 
la seva força, el seu talent, la seva habilitat 
estratègica i sobre les funcions més “apropiades” 
per elles en una embarcació. Indiquen que molts 
homes realment pensen que elles són pitjors 
navegant i els efectes d’aquestes assumpcions 
són fatals per al seu progrés professional: 
menys ocasions de liderar tripulacions, menys 
ocasions d’experimentar en diferents posicions 
als vaixells, menys experiència navegant, 
menys reconeixement, menys visibilitat, 
menys esponsorització, i en definitiva menys 
oportunitats professionals. 

De fet, pràcticament la meitat de les tècniques 
i jutgesses enquestades indica haver patit 
discriminació de gènere en l’accés i l’exercici de 
les seves funcions.

En relació amb la cultura existent en l’àmbit 
de la pràctica de la vela, més de la meitat de 
les dones esportistes i més de dos terços de 
persones esportistes que no s’identifiquen 
amb la terminologia “femení/masculí” i de les 
tècniques i jutgesses consideren que hi ha 
sexisme. Només un 27% dels homes esportistes 
i un 20% dels tècnics i jutges confirmen aquesta 
percepció. El tipus de conductes varien des de la 
formulació de comentaris com “penges com una 
nena” a l’exclusió de dones de l’equip de reunions 
preparatòries.

També es confirma que les dones que practiquen 
la vela als diferents nivells (especialment les 
tècniques i jutgesses, en un altíssim 64%!) han 
patit assetjament sexual o per raó de gènere, 
encara que es desconeix si en la pràctica de 
l’esport o en altres contextos de la seva vida. Però 
és en tot cas una dada significativa a tenir en 
compte.

Altres de les conclusions que ens aporta l’estudi 
és la necessitat entre qui navega de sentir 
el suport de companys i companyes, clubs, 
administracions i entitats. Són especialment 
les dones les que se senten soles en la pràctica 
esportiva de la vela i que expressen la necessitat 
de fer comunitat entre elles.

En definitiva, podem concloure que l’esport 
de la vela a Catalunya no és un esport on les 
desigualtats i les conductes discriminatòries 
i sexistes són evidents, però hi són i tenen 
un impacte directe en el desenvolupament 
professional de les dones.
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Recomanacions
Els estereotips de gènere, identificats 
per part de les persones participants 
en l’estudi com a gran barrera de 
la igualtat efectiva entre dones i 
homes a l’esport de la vela, prevenen 
tant a les dones com també als 
homes gaudir plenament dels seus 
drets, a la vegada que limiten les 
seves oportunitats, el seu potencial 
i el benestar. Per això, invertir en 
l’eliminació dels estereotips de gènere 
és invertir en una millor qualitat 
de vida per a tothom i suposa una 
transformació cultural, flexibilitzant 
i revertint els rols tradicionals de 
masculinitat i feminitat.

Com a qualsevol àmbit de la nostra 
societat, les transformacions culturals 
sempre són de fet bidireccionals, top-
down i bottom-up. És a dir que, per 
crear una cultura més inclusiva des 
del punt de vista del gènere a l’esport 
de la vela, és important que, tant el 
lideratge de les estructures en què o 
per mitjà de les quals es desenvolupa 
aquesta pràctica esportiva (és a dir les 
persones en llocs de presa de decisió 
als Clubs, Escoles i Federacions), com 
també els individus que conformen 
la massa de persones usuàries i 
professionals (és a dir, esportistes, 
tècnics/iques, jutges/esses), disposin 
de les eines necessàries per 
detectar les desigualtats com a tals, 
reconèixer l’impacte de les mateixes 
en les persones segons les diferents 
circumstàncies d’aquestes i contribuir 
a la reducció i, idealment, eliminació 
d’aquestes desigualtats. 

I tot procés de canvi comença 
sempre amb la presa de 
CONSCIÈNCIA sobre una 
determinada realitat, 
prèvia a l’acceptació 
(reconec que aquesta realitat és un 
problema) i a la posterior possibilitat 
d’acció (aporto solucions al problema, 
impactant en la realitat coneguda). 
Aquest estudi és el la base d’aquesta 
presa de consciència i hauria de servir 
tant al lideratge de les estructures 
com a la massa de persones usuàries 
i professionals de la vela com a punt 
de partida per tal de passar a l’acció 
individual i/o col·lectiva.
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Que poden fer la Federació, 
els Clubs i les Escoles de Vela?  
Invertir en la igualtat de gènere no només és una qüestió de justícia, sinó 
també aporta una sèrie de beneficis directes a lan Federació, Clubs i Escoles 
de vela, com ara una imatge pública positiva, un major creixement econòmic 
(incloure a les dones significa atraure més membres, considerant que són més de 
la meitat de la població mundial i captar i retenir tot el millor talent disponible, 
i doncs en definitiva, més oportunitats) i un millor funcionament i rendiment 
organitzatiu (més innovació i creativitat per incrementar la diversitat dels equips).

La igualtat de gènere suposa la igualtat de drets de dones i homes, 
noies i nois i també la igualtat d’oportunitats pel que fa a la visibilitat, 
l’empoderament, la responsabilitat i la participació i la igualtat d’accés 
als recursos i a la seva distribució entre dones i homes. 

En aquest sentit, per garantir la igualtat de gènere es requereix una 
aproximació a 360º, que comença amb:

0. Tematitzar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, és 
a dir posar la temàtica sobre la taula, tal com s’ha començat a fer 
amb el present estudi.

A partir d’aquí, la resta d’accions d’aquesta aproximació holística, 
les resumeix molt bé el Consell d’Europa en el seu projecte All in. 
Towards gender balance in sports:

1. Polítiques d’igualtat de tracte, que garanteixin a dones i 
homes els mateixos drets.

2. Acció positiva, respecte a mesures que acceleren la millora 
de la posició del sexe infrarepresentat (que en aquest cas són 
les dones), per tal d’aconseguir la paritat i de corregir formes i 
efectes passats i presents de la discriminació.

3. Transversalitat de gènere (gender mainstreaming), 
que integri la perspectiva de gènere en totes les polítiques, 
programes i projectes, tenint en compte les diferents necessitats 
i circumstàncies de dones i homes. 

Per poder intervenir 
en aquests tres eixos, 
idealment cal intervenir 
prèviament en la 
recopilació de dades que 
permeten conèixer la 
realitat i visibilitzar les 
possibles discriminacions. 
Aquest estudi és un primer 
pas, però també serà 
necessari conèixer més 
a fons el nivell d’igualtat 
d’oportunitats entre dones 
i homes existent també 
a la mateixa Federació 
i als Clubs, per la qual 
cosa es recomana la 
realització d’una diagnosi 
completa i la formulació 
dels corresponents Plans 
d’Igualtat d’Oportunitats 
entre Dones i Homes, 
que estableixin objectius, 
indicadors i terminis 
específics per al seu 
compliment, i dels quals 
poden sorgir polítiques 
concretes amb una base 
de coneixement sòlida. 

Però, fins i tot abans de disposar de les dades 
concretes, la Federació i els Clubs i les Escoles 
poden formular el seu compromís genèric amb la 
igualtat d’oportunitats i la no discriminació, com 
per exemple signant la Carta de la Diversitat de la 
Unió Europea (una carta compromís voluntari de 
10 principis que, a Espanya, gestiona la Fundació 
per la Diversitat), i/o establir compromisos 
específics, com ara de tolerància zero amb 
l’assetjament sexual o per raó de gènere. 

També és útil disposar d’un glossari de 
terminologia i definicions en matèria d’igualtat 
d’oportunitats de dones i homes, per evitar 
incórrer en definicions inapropiades ja des d’un 
principi.

Fonamental també tenir en compte que 
l’assetjament sexual o per raó de gènere a 
l’esport existeix i que cal en tot cas disposar dels 
processos de detecció i del circuit d’atenció a les 
víctimes de l’assetjament.

Si, en canvi, l’aposta per la igualtat d’oportunitats 
vol ser més integral, sistemàtica i comprensiva, 
es recomana l’existència d’un equip de 
persones o grup de treball (preferentment 
amb composició mixta) o almenys una persona 
encomanada amb aquesta tasca a la Federació 
i als Clubs i que aquesta persona o algunes 

A nivell genèric

persones de l’equip o grup de treball disposin de 
coneixements específics en matèria d’igualtat, 
per la qual cosa és important la formació. 
Aquesta persona o equip serà/n clau a l’hora de 
definir el corresponent Pla d’accions positives, 
d’incorporar la perspectiva de gènere a tota acció 
de la Federació i dels Clubs i Escoles i de fer el 
monitoratge i seguiment apropiats. En relació 
amb la transversalitat de gènere existeixen 
nombroses recomanacions i guies, com ara la 
Guia per la incorporació de la perspectiva de 
gènere a la gestió esportiva local de la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies.

Finalment, una altra recomanació genèrica és 
mantenir viva la conversa, continuant donant 
veu a les persones treballadores i federades 
de forma contínua i facilitant espais que ho 
permetin fer des del respecte i en condicions de 
plena seguretat. A tal respecte hi ha nombrosos 
exemples d’accions, com ara els espais de 
conversa periòdics, dinamitzats per persones 
externes, o les bústies de correu obertes o els 
murs de comentaris i opinions anònimes en 
matèria d’igualtat. 
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1. Sensibilitzar i formar en matèria d’igualtat 
i no discriminació.
· Accions i campanyes de sensibilització per a tothom i d’altres dirigides 
específicament als homes, tractant també temes com per exemple les 
masculinitats i visibilitzant als homes en rols no tradicionalment masculins 
com els de cures. Comptar amb referents de l’esport de la vela per a les 
campanyes.

· Implementar formació específica a les persones tècniques, entrenadors/
es, instructores/monitores i jutges/esses. Considerar l’opció d’incorporar 
mòduls obligatoris en matèria d’igualtat per a determinats títols i/o llicències. 
Incorporar la perspectiva de gènere als materials formatius i estudis.

2. Trencar el cercle d’invisibilitat de les dones.
· Més enllà de la utilització de la imatge de la dona navegant com a 
reclam publicitari per proclamar el compromís en matèria d’igualtat, 
comprometre’s a no discriminar a les dones pel que fa a la visibilització del seu 
rendiment esportiu (per exemple, utilitzant un nombre similar de paraules per 
a descriure el rendiment de dones i homes a les notes de premsa).

· Donar veu a les circumstàncies i les necessitats específiques de les 
dones, per mitjà de campanyes de comunicació que normalitzin per exemple 
la menstruació, la menopausa, l’embaràs o la lactància en les esportistes. 

· Promoure expressament la visibilització de referents femenins en l’esport 
de la vela i recolzar la verbalització d’eventuals discriminacions (moltes 
dones esportistes reben crítiques per exposar-se amb la temàtica).

· Comprometre’s a no participar en cap esdeveniment on no hi hagi paritat 
de gènere i no participar en cap esdeveniment esportiu on no hi hagi un 
mínim de representativitat femenina, allà on la participació estava oberta a 
dones i homes.

· Revisar la comunicació i les imatges per tal de garantir que siguin 
lliures de llenguatge sexista i discriminatori. Això passa també per revisar 
el material gràfic de la documentació de suport per a l’obtenció de títols i 
llicències, per tal de visibilitzar a la dona en diferents funcions i àmbits de 
l’esport de la vela. 

· Comprometre’s les persones instructores/monitores/entrenadores a 
incorporar sempre, quan es visioni material audiovisual per l’estudi de 
tècniques i/o estratègies, exemples de pràctica esportiva per part d’almenys 
una dona.

3. Facilitar i promoure les oportunitats 
de desenvolupament professional i 
l’empoderament de les dones.
· Fomentar la formació i professionalització de les dones, per mitjà 
d’incentius específics d’accés a la formació i el desenvolupament professional, 
allà on més bretxa hi hagi, com per exemple en el cas de les funcions de 
jutgessa. 

· Comprometre’s que les persones tècniques contractades, en la definició 
dels equips mixtes, garanteixin un mínim de representativitat femenina i 
que hi hagi rotació als diferents llocs i funcions de les embarcacions, per tal de 
garantir l’adquisició d’experiència de forma transversal.

· Incentivar la reincorporació de les dones navegants i/o professionals 
del sector després d’una baixa per maternitat, amb modalitats flexibles, 
recursos i suport. Promoure també la pràctica esportiva de les mares, 
especialment la seva participació en competicions, garantint unes 
infraestructures apropiades per exemple per la lactància i oferint opcions de 
cura d’infants.

· Oferir espais de conversa i trobada per les dones, per tal que puguin fer 
comunitat entre símils i empoderar-se. Complementar aquests espais amb 
oportunitats de mentoring entre dones i mixtes, amb coaching per a dones 
esportistes professionals i amb oportunitats de networking per a les dones 
(amb informació i col·laboració amb organitzacions actives en la matèria).

 · Incentivar, promoure i visibilitzar les competicions femenines i/o amb 
representació femenina.

· Promoure especialment la participació de les noies i joves dones a 
l’esport de la vela, tenint en compte que enforteix la seva autonomia i té 
un efecte multiplicador per al lideratge i l’autoestima, la salut, la prevenció de 
la violència de gènere i l’empoderament econòmic. Considerant sobretot que 
és en la transició a l’adolescència que elles reben menys incentius que els seus 
companys per desenvolupar les habilitats esportives, tenen menys autonomia 
sobre els seus cossos i s’enfronten a la responsabilitat de protegir la seva salut 
sexual i reproductiva.

· Garantir la igualtat d’accés de les dones als recursos de la Federació i 
dels Clubs (espais, equipament i materials).

· Recolzar a les dones esportistes de vela en l’accés a oportunitats 
d’esponsorització finançament (per exemple ajudant a trobar espònsor).

Accions concretes

D’acord amb els resultats del present estudi es perfilen les següents recomanacions concretes 
d’accions que es poden començar a implementar, per part de la Federació, els Clubs i les Escoles, 
prèvia disposició d’un Pla d’Igualtat formal:
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Campanya de sensibilització 
“Les Femmes, des Sportifs 
comme les Autres”

Algunes iniciatives a destacar

Es tracta d’un col·lectiu compost per les 
navegants de l’equip SCA al Volvo Ocean Race 
2014-2015 i el seu objectiu és desenvolupar 
més oportunitats i millorar l’accés de les 
dones a la navegació d’alt nivell. Entre altres 
activitats, el Projecte posa en contacte a dones 
aspirants a navegants amb persones mentores 
experimentades. Actualment, s’està treballant 
en la finalitat d’aconseguir un nombre paritari 
de participants en les properes tres edicions de 
l’Ocean Race. El Projecte també vol visibilitzar 
el rol de les dones al Cowes Week i incentivar a 
les joves dones que s’interessin per la vela. Més 
informació: 
https://themagentaproject.org

Es tracta d’una iniciativa de la Women’s for 
Sports Foundation que ofereix finançament a 
dones i noies amb pocs recursos econòmics 
per la pràctica dels esports, a més de facilitar 
la formació en lideratge i la capacitació. Més 
informació:
https://www.womenssportsfoundation.org/wsf_
program_categories/girl-serving-programs/

El Consell Superior de l’Esport ha desenvolupat 
conjuntament amb l’Institut de les Dones, 
material formatiu sobre bones pràctiques 
coeducatives, que incorporen aspectes d’igualtat 
de gènere. Com per exemple:
https://mediateca.educa.madrid.org/video/
ql6r2f8pybzwe2ib

El Comitè Olímpic Internacional ha publicat 
aquesta guia per tal de garantir que no es 
reprodueixin biaixos en la descripció i la 
representació de dones i homes. La Guia està 
disponible a:
https://library.olympic.org/Default/doc/
SYRACUSE/177154/portrayal-guidelines-
forgender-balanced-representation-
internationalolympic-committee?_lg=en-GB 

Edinburgh Leisure ofereix sessions de diferents 
activitats només per dones i també facilita la 
participació de dones amb fills/es. Exemples en:
https://sportscotland.org.uk/documents/
resources/makingwomenandgirlsmoreactive.pdf

Un exemple de la visibilització d’històries 
d’esportistes femenines i dels obstacles per raó 
de gènere als que fan front és aquest article del 
New York Times Magazine: 
https://www.nytimes.com/interactive/2019/02/07/
magazine/women-surf-big-wave.html

Hi ha molts més exemples concrets 
d’accions que posen en pràctica 
les recomanacions d’aquest 
estudi. A la llibreria online 
sobre igualtat de gènere del 
projecte europeu All-in es 
troben recollides algunes 
de les bones pràctiques 
més destacades:
https://pjp-eu.coe.
int/en/web/gender-
equality-in-sport/
online-library

Donat que els skateparks són freqüentment un 
territori predominantment masculí, al Regne Unit 
es va dissenyar un parc pensant específicament 
en atraure més dones a l’esport, fent-les sentir 
més benvingudes. Més informació a:
https://sportscotland.org.uk/documents/
resources/makingwomenandgirlsmoreactive.pdf

Sports England també ha posat en marxa 
potents campanyes per atraure a les dones, 
especialment les més joves a la pràctica de 
diferents tipus d’esports. Un exemple de 
campanya és aquest:
https://sportengland-production-files.s3.eu-
west-2.amazonaws.com/s3fs-public/2022-05/
TGC%20Campaign%20summary%202021_0.

Les Femmes Prévoyantes Socialistes de Bèlgica 
firmen aquesta campanya que representa a 
dones amb trajectòries atípiques a determinats 
esports i destaca les desigualtats i les barreres 
a l’activitat física regular de dones i homes. Més 
informació a:
www.femmesprevoyantes.be/campagnes/
campagne-2016-les-femmes-des-
sportifs- commeles-autres/ i https://
parolesdechampionnes.tumblr.com/www.
parolesdechampionnes.be/

Aquesta acadèmia de la Fundació Anita White, 
FAB i la Universitat de Chichester, ofereix 
oportunitats de desenvolupament i formació 
úniques a dones de l’àmbit dels esports.

El Projecte Magenta Sports4Life

Curs de formació en igualta per 
a docents de l’àmbit dels esports

Guia per la representació 
equilibrada dels gèneres

Facilitats per a consolidar la 
participació de les dones a l’esport

Històries de dones als esports 
de vela

Disseny sensible des del punt de 
vista de gènere d’un skatepark

Campanya per incrementar la 
pràctica de l’esport per part 
de les dones als esports

L’acadèmia del lideratge 
de les dones a l’esport
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Principals referències
A més de les referències ja indicades al cos del 
text destaquen:

Ajuntament de Barcelona. XIV Quadern Dones 
i Esport. https://ajuntament.barcelona.cat/
donesiesport/pdf/14e_quadern.pdf

Alonso, D. Las mujeres reclaman su espacio en 
la vela. En ABC Reportajes. https://www.abc.es/
deportes/vela/reportajes/abci-mujeres-reclaman-
espacio-vela-201912311023_noticia.html

Asociación para Mujeres en el Deporte 
Profesional. La situación de las mujeres en el 
deporte madrileño. https://usercontent.one/wp/
www.mujereseneldeporte.com/wp-content/
uploads/2022/06/Diagnostico-Situacion-de-las-
mujeres-en-el-deporte-madrileno.pdf

Consell d’Europa. All in: towards gender balance 
in sports. Toolkit - how to make an impact on 
gender equality in sport. https://pjp-eu.coe.int/en/
web/gender-equality-in-sport/toolkit

Consell Superior dels Esports. Guia PAFIC, 
per a la promoció de l’activitat física en noies. 
https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/
files/2018-10/guia_pafic_csd_2012_cat.pdf

Consell Nacional dels Esports. Manifest per la 
Igualtat i la Participació de la Dona en l’Esport 
https://www.csd.gob.es/ca/dona-i-esport/igualtat-
i-participaci-declaraci-de-brighton/manifest-la-
igualtat-i-la-participacio-de-la-dona-en-lesport 

Federación Española de Pádel. La Fundación 
Deporte Joven lanza una convocatoria de becas 
para la formación de técnicas deportivas y 
árbitras https://www.padelfederacion.es/noticia.
asp?Idnoticia=1758

Federació Internacional de Vela. Sailing becomes 
first Olympic sport to commit to the Sport 
for Generation Equality Declaration. https://
worldsailingtrust.org/news/sailing-becomes-
first-olympic-sport-to-commit-to-the-sport-for-
generation-equality-declaration

Federació Internacional de Vela. Primer Informe 
estratègic sobre les Dones a la Vela. https://
secureservercdn.net/160.153.137.40/1pr.9da.
myftpupload.com/wp-content/uploads/
WSTWiSStrategicReviewReport2019-25819.pdf

Fernández, J. MARES ESPORTISTES, UNA CURSA 
DE FONS CONTRA LA DISCRIMINACIÓ. En El 
Crític.  https://www.elcritic.cat/reportatges/
mares-esportistes-una-cursa-de-fons-contra-la-
discriminacio-40981

Guerrero, David. Corres como una niña.
Guzmán Lorente, C. Per la Gencat. Dones de Mar. 
Dossier Tècnic. Núm. 114. https://ruralcat.gencat.
cat/documents/20181/9485604/DT114_web.pdf/
c1c9f843-2fb5-4c27-b47a-a975877024a9

Kratzig E., Hanavan, S. Et al. Facts & Data on 
Gender Diversity in the Sport of Sailing at Home 
and Abroad. https://sailingleadership.org/wp-
content/uploads/2020/02/Facts-Data-on-Gender-
Diversity-.pdf

La figura invisible de la dona a l’esport. http://
www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/
serveis/seu/treballsrecerca/curs16-17/94_LA-
FIGURA-INVISIBLE-DE-LA-DONA-EN-LESPORT.
pdf

Mullan, Lydia. The case for gender equality. 
Scuttlebut Sailing News. https://www.
sailingscuttlebutt.com/2021/08/03/the-case-for-
gender-equality/

Nacions Unides. SPORTS FOR GENERATION 
EQUALITY FRAMEWORK https://www.unwomen.
org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/
Sections/News%20and%20events/Stories/2020/
Sport-GenerationEquality.pdf

Observatori Català de l’Esport i Observatori de 
la Igualtat de Gènere. Dones en l’esport. Dossier 
estadístic abril 2021 https://dones.gencat.cat/
web/.content/03_ambits/Observatori/03_dossiers_
estadistics/Dossier_dones_esport_FINAL1.pdf

ONU Mujeres. La victoria de la igualdad y la 
diversidad en el deporte. https://lac.unwomen.
org/es/stories/noticia/2022/04/la-victoria-de-la-
igualdad-y-la-diversidad-en-el-deporte

ONU Mujeres. El efecto multiplicador del 
deporte para empoderar a niñas y jóvenes 
https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/
articulos/2021/10/el-efecto-multiplicador-del-
deporte-para-empoderar-a-ninas-y-jovenes

Pfister, G. Esport i igualtat de gènere. EDCITIES. 
https://www.edcities.org/ca/wp-content/uploads/
sites/6/2015/03/Gertrud-Pfister-CAT.pdf

RTVE. El deporte femenino español, muy lejos 
de lograr la igualdad. https://www.rtve.es/
deportes/20211126/radiografia-deporte-femenino-
espana-lejos-igualdad/2234307.shtml 

Soldevila, L. Dones i esport, una cursa de fons per 
guanyar visibilitat. En El Crític.https://www.elcritic.
cat/noticies/dones-i-esport-una-cursa-de-fons-
per-guanyar-visibilitat-12384

The New Your Times. In sailing women are 
taking more than a seat: https://www.nytimes.
com/2021/05/28/sports/sailing/women-
competition.html

Torterat, C. La vela, un buen ejemplo de 
diversidad en la competición Deportiva. 
En Boatsnews. https://www.boatsnews.es/
noticias/36141/la-vela-un-buen-ejemplo-de-
diversidad-en-la-competicion-deportiva

Yacht Racing Life. Why is achieving gender 
equality in elite sailing such a challenge.https://
yachtracing.life/opinion-why-is-achieving-
gender-equality-in-elite-sailing-such-a-challenge/

Yachting World. Gender equality: How SailGP 
and others are driving female inclusion. https://
www.yachtingworld.com/news/gender-equality-
how-sailgp-and-others-are-driving-female-
inclusion-131912

Women’s Sports Institute y Universidad Francisco 
de Vitoria.  Radiografía del Deporte Femenino en 
España 2021. https://munideporte.com/imagenes/
documentacion/ficheros/0381FA85.pdf
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