
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA PLENA IGUALTAT DE L’ESPORT FEMENÍ I EN SUPORT A LES 

DEMANDES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES FUTBOLISTES ESPANYOLES.  

 

La igualtat és un dels principis articuladors del nostre marc jurídic, però, malauradament no 

s’expressa en la quotidianitat que viuen les dones en els diferents àmbits de la vida social, 

econòmica, cultural, política o esportiva, ja que les relacions de gènere existents continuen 

perpetuant la desigualtat i reeditant la segregació entre un espai públic valorat i androcèntric i un 

espai privat feminitzat i sense reconeixement. 

El sistema patriarcal no només imposa un ordre binari sinó que dota de prestigi i valor econòmic a 

allò masculí i està a l’arrel de fenòmens com l’esquerda salarial, la segregació horitzontal i vertical  

o el sostre de vidre al que s’enfronten les dones quan s’endinsen a l’àmbit públic i particularment 

als entorns laboral. 

L’àmbit esportiu és paradigmàtic d’aquest desigualtat estructural que, malgrat travessa totes les 

relacions socials, sacseja amb major cruesa els entorns tradicionalment masculinitzats. Les dones 

esportistes comparteixen les mateixes disciplines i el mateix sacrifici que els homes esportistes, 

però ni els esforços ni tots els seus èxits tenen cap valor, ja que entre el reconeixement, les 

condicions laborals i salarials i els recursos destinats a elles i a ells hi ha un abisme. 

Aquest dies estem assistint a les reivindicacions protagonitzades per les dones de l’Associació de 

Futbolistes, que porten més d’un any lluitant per un conveni col·lectiu que contempli qüestions 

bàsiques com un salari mínim anual de 20.000€, regular els contractes de mitja jornada o una 

ajuda a la maternitat de 600€. Aquestes son les dones que guanyen mundials, precisament al 

passat mundial de futbol de França han aconseguit visibilitzar i donar relleu a l’esport femení en 

un espai tradicionalment masculinitzat, convertint-lo en un fenomen de masses que hauria 

d’haver contribuït a la millora de les condicions en que es practica l’esport. Però només obtenen la 

resistència de la patronal a les seves reivindicacions i continuen amb les condicions laborals més 

precàries. La immensa desigualtat que viuen aquestes dones en relació als seus companys de club 

és incommensurable i indecent. 

En l’actualitat, futbolistes colomenques com Laia Aleixandri, Cristina Baudet, Míriam Diéguez, 

Débora García o Elena Julve representen la ciutat amb orgull, prenent part i assolint destacats 

triomfs i fites en les competicions de més prestigi amb els seus clubs respectius i amb la selecció 



en les seves diferents categories. 

Dones practicants d’altres esports també competeixen amb excel·lència al més alt nivell, tal i com 

demostren els seus palmaresos. Totes elles dones colomenques, digníssimes hereves d’una 

tradició encarnada per històriques atletes o jugadores de basquet o de qualsevol altra disciplina 

esportiva. Dones que amb les seves qualitat i entrega han esdevingut referents indiscutibles i 

mereixen gaudir, sense cap gènere de dubtes, d’una igualtat plena en el seu acompliment laboral. 

La ciutadania de Santa Coloma de Gramenet i el seu Ajuntament defensem la igualtat plena, 

treballem conjuntament per eradicar tot tipus de desigualtat derivada de les relacions de gènere i 

l’ordre simbòlic patriarcal, apostem pel reconeixement i el protagonisme de les dones i recolzem 

el dret de les nenes, les joves i les dones a una pràctica esportiva amb els mateixos recursos, 

oportunitats i reconeixements que els seus companys masculins. 

 

Aquest Ajuntament, després de les consideracions exposades fa la següent DECLARACIÓ: 

Primer – Reconèixer la llarga lluita de les dones esportistes per dotar de visibilitat i reconeixement 

la pràctica esportiva femenina i per obrir nous camins i oportunitats a les dones de les següents 

generacions, que en la majoria d’ocasions havien estat vetats per a elles mateixes. 

Segon -  Expressar el nostre compromís i suport amb l’esport femení local i treballar per superar el 

qualsevol biaix  gènere tant en les condicions com en el valor i reconeixement de la pràctica 

esportiva femenina. 

Tercer – Donar suport a les reivindicacions protagonitzades per l’Associació de Dones Futbolistes 

Espanyoles en la seva defensa d’unes condicions laborals dignes. 

 

Quart – Traslladar aquesta declaració a les entitats esportives i feministes  de la nostra ciutat i a 

l’associació de Dones Futbolistes Espanyoles.  

 

 

Santa Coloma de Gramenet, 28 d’octubre de 2019 


