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El vicepresident del Govern destaca el paper “decisiu”
de la dona en l’esport com a factor de canvi a la societat
Avui es posa en marxa una campanya sota el lema “A l’esport hi faltes tu” per
incrementar la participació, l’excel·lència i el lideratge de la dona
El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, acompanyat de la
secretària general de l’Esport, Anna Pruna, ha presentat avui les principals
mesures de l’executiu català per normalitzar la participació de les dones en tots
els àmbits de l’esport. Aquestes mesures, segons ha destacat el vicepresident
del Govern, posen de relleu “el paper decisiu de la dona a l’hora de generar
canvi a la societat”. Les actuacions específiques que s’han programat suposen
una inversió de 2,5 milions d’euros, malgrat que totes les línies de treball del
Govern per aquesta legislatura en matèria d’esports s’han definit tenint en
compte la perspectiva de gènere.
El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha presentat les línies
d’actuació prioritàries de l’executiu en matèria d’esports i dona que combinen la
participació, l’excel·lència i el lideratge. En concret, els tres objectius principals que
s’ha fixat el Govern són incrementar la pràctica esportiva de nenes i noies, mantenir la
bona línia de resultats de l’esport femení en alta competició i incrementar el nombre de
dones dirigents de l’esport. “Tenim la voluntat de superar tòpics i realitats que encara
es donen. No tant pel que fa a la participació, on s’ha avançat moltíssim, ni tampoc de
l’excel·lència, on les dones obtenen un resultats esplèndids, sinó sobretot de lideratge.
Volem que hi hagi tècniques, gestores, directives i presidentes”, ha destacat el
vicepresident del Govern.
En aquest sentit, Josep-Lluís Carod-Rovira ha remarcat que “és un pas endavant que
en 4 anys haguem passat d’una a quatre presidentes de federació. I és estimulant el
llarg camí que ens queda per recórrer, sabent que no és possible fer més passos,
sense el primer”. En els mateixos termes s’ha expressat la secretària general de
l’Esport, Anna Pruna, qui ha manifestat que “volem dones a l’estructura horitzontal, a
nivell de pràctica, però també en la vertical, de lideratge, tant en l’àmbit tècnic com
organitzatiu”.
Augmentar la pràctica esportiva
El Pla Català d’Esport a l’Escola ha afavorit que actualment siguin noies la meitat dels
4.000 dinamitzadors que s’han format per coliderar les activitats esportives a les
escoles. A més, la presència de les noies en categoria juvenil als Jocs Esportius ha
augmentat un 6% en un any i s’ha situat en un 36% el curs 2006-2007.
Alta competició
El Govern també ha fet una aposta clara per potenciar el treball de les esportistes d’alt
nivell catalanes i mantenir la seva bona línia de resultats. Les llicències femenines han
crescut d’un 6% en el període 2005-07 fins arribar a les 120.938. Pel que fa a l’alt
rendiment, actualment el 46% dels atletes són dones, 4 dels últims 9 títols de lligues
estatals han estat per conjunts femenins catalans i el 40% dels equips de màxim nivell
català també són de categoria femenina.
En l’àmbit de la projecció internacional, el nombre de proves mixtes d’àmbit europeu o
mundial celebrades a Catalunya ha pujat fins el 60%, mentre que els equips mixtos
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que han rebut ajuts per competir a Europa a través del programa ‘Catalunya al món’
han passat de 4 a 14 en un any.
Incrementar el nombre de dones dirigents
Per incrementar la presència del col·lectiu femení en les estructures dirigents de clubs i
federacions, la Generalitat ha iniciat un programa de formació en gestió i lideratge
d’entitats esportives que han seguit 600 dinamitzadors i que va adreçat a diversos
col·lectius, des de joves de les Associacions Esportives Escolars fins a esportistes d’alt
rendiment.
També s’ha impulsat el Pla de Qualitat Esportiva que ha de permetre la millora en la
gestió de clubs i federacions, amb un major pes de la dona. De fet, en els últims 4
anys s’ha passat d’1 a 4 presidentes de federació a Catalunya.
Campanya ‘A l’esport hi faltes tu’
Una de les actuacions del Govern per augmentar aquesta implicació de la dona en el
món de l’esport és la campanya institucional que la Secretaria General de l’Esport
posa en marxa avui sota el lema ‘A l’esport hi faltes tu’. La finalitat de la campanya és
sensibilitzar diversos sectors de població sobre els beneficis que poden aportar els
valors femenins al conjunt de l’esport de Catalunya. La campanya va adreçada tant a
un públic femení, com masculí, perquè els dos col·lectius prenguin consciència de la
millora que pot comportar la presència de la dona en l’esport. “Creiem que som
diferents, sumem, és el que necessita l’esport”, ha destacat Anna Pruna.
1 de setembre de 2008

Oficina de comunicació
Departament de la Vicepresidència
premsa.vicepresident @gencat.cat
93 402 49 25
Més informació a www.gencat.cat/vicepresidencia

