
Grup municipal socialista Santa Eulària des Riu, 
Carrer Sant Jaume, núm 72, 1r pis, tel. 871 000587 · grupsocialista@santaeularia.com 

 

 

 

 

PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

PER A LA SEVA APROVACIÓ PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ 

A ESTABLIR UN PLA D'ACTUACIONS ESPECÍFIQUES EN MATÈRIA 

D'IGUALTAT DE GÈNERE I DONAR VISIBILITAT A LA DONA EN 

ACTIVITATS ESPORTIVES PROMOGUDES O SUBVENCIONADES PER 

L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU. 

 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La desigualtat de gènere en l'esport és una situació a la qual les dones s'han 

hagut d'enfrontar des de sempre. La perspectiva de gènere ens ha d’ajudar a 

entendre com les dones, al llarg de la història, no s'han trobat amb les mateixes 

oportunitats que els homes i encara que en l'actualitat les condicions hagin 

millorat, les dones continuen sofrint aquesta desigualtat. 

 
Malgrat els avanços, encara es continuen vivint moltes injustícies i existint espais 

on la presència de les dones és marginal. Per combatre aquesta desigualtat fa 

falta canviar aquells estereotips i discriminacions que, amb el pas del temps, la 

pròpia societat ha anat interioritzant i normalitzant en funció del context social i 

cultural existent. 

 
En l'àmbit esportiu les barreres invisibles, el famós sostre de cristall que impedeix 

que les dones puguin continuar creixent a nivell professional en les seves 

carreres esportives o aconseguir llocs de responsabilitat en l’esport amb l’àmbit 

de la gestió i direcció esportiva és encara major ja que ni tan sols hi ha 

referències concretes. 

 
A les al·lotes els hi falten referents, informació i un mirall a imitar en la seva etapa 

de formació, per la qual cosa és lògic que aquestes vegin un futur incert en una 

carrera esportiva, per prometedora que aquesta sigui. 

L’escassa cobertura i reconeixement per part dels mitjans de comunicació, la 

precarietat laboral, la desigualtat en les ajudes rebudes, la bretxa salarial, la 

diferència en l’import dels premis, són només algunes de les moltes barreres a 

les quals contínuament s'enfronten les dones en l'esport. 

 
Pel seu potencial educatiu i mediàtic, tenim que fer servir l'esport i l'activitat física 

en general com motor del canvi social que contribueixi a promoure la igualtat 

entre dones i homes. Aquest canvi ha d’impulsar-se en les maneres de governar 

des de les institucions. Hem d'establir mesures orientades a identificar i corregir 

les situacions de discriminació, desigualtat i exclusió que sofreixen les dones en 
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l'àmbit esportiu, contribuint d'aquesta manera, a la consecució d'una oferta de 

gestió esportiva que respecti el principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i 

dones. 

 
Atès tot l’abans esmentar, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa 

Eulària des Riu formula davant el Ple de la corporació per a la seva aprovació, la 

següent proposta d’acord: 

 

 
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda aplicar o fer aplicar el principi 

d'igualtat d'oportunitats com a principi fonamental de qualitat en la gestió de la 

regidoria d'Esport d’aquest ajuntament, així com en qualsevol mena de format 

organitzat pel mateix (activitats, cursets, etc…) o en qualsevol esdeveniment 

subvencionat ó amb el qual mantingui una col·laboració puntual en 

esdeveniments relacionats amb l'activitat física o esportiva. 
 

2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda que els organitzadors 

d'esdeveniments esportius amb els quals l’Ajuntament hi col·labori de forma 

puntual o subvencioni, hauran de comprometre a garantir la igualtat de gènere 

en els seus esdeveniments equiparant els premis d'homes i dones, amb la 

implantació de podis compartits o mitjançant la contractació d'esportistes de 

nivell o prestigi de tots dos gèneres quan així ho considerin els organitzadors 

amb l'objectiu de realçar la importància de la prova o millorar les marques 

d'aquesta. 

 
3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda reflectir en qualsevol mena de 

comunicació que es generi, tant audiovisual, com a escrita; així com tant d'àmbit 

intern o extern (promoció publicitària, comunicats, xarxes socials, declaracions 

institucionals…) una imatge de les dones en l'esport diversificades, exempta 

d'estereotips de gènere i com a models d'èxit personal, professional i social. Així 

mateix, en comunicacions i en campanyes de sensibilització, incloure la realitat 

LGTBI+ per a poder donar visibilitat a aquest col·lectiu en el món de l'esport. 

 
 

 
Vicente Torres Ferrer 

Portaveu 

Santa Eulària des Riu, 19 d’octubre de 2021 

 

 
Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
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