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MOCIÓ JXB PROMOCIÓ I VISUALITZACIÓ ESPORT FEMENÍ
En els darrers anys, la pràctica de l’esport femení a Berga ha augmentat gràcies a l’aposta
decidida de les esportistes, dels clubs i de les associacions.
L’any 2002, la Conferència Mundial sobre Dones i Esport publicava la següent conclusió:
“Perquè la representació de les dones és encara, a tots els àmbits de l’esport, menor que
la dels homes. I no es deu a una falta d’interès per part de les dones, sinó que reflecteix
una llarga història en què les dones han estat tradicionalment excloses d’aquest món
esportiu per ser considerat socialment incompatible amb el rol que tenien assignades a la
família”.
La visibilització de l’esport femení és un pas més per reconèixer i normalitzar la presència
de les dones a l’espai públic i permetre el reconeixement social de les esportistes dones.
La presència de referents visibles de dones esportistes és un element indispensable per
promocionar l’esport femení i animar a nenes i joves a la pràctica esportiva i a la conquesta
de l’espai públic sense perjudicis ni discriminacions de cap tipus.
VIST que és necessari fer una aposta clara i continuada per acabar amb la desigualtat i les
discriminacions per raó de gènere en tots els àmbits.
VIST que a Berga hi ha una gran riquesa i varietat de dones esportistes, clubs de diferents
disciplines i associacions esportives que des de fa anys porten a terme activitats i
competicions esportives de tot tipus.
VIST que les entitats esportives estan patint econòmicament els efectes de la crisi
generada arran de la COVID-19 el grup Junts per Berga proposem al Ple de l’Ajuntament
de Berga l’adopció dels següents acords per la promoció i visibilitat de l’esport femení.
ACORDS:
Primer: Crear una agenda digital de l’esport en la qual es calendaritzin tots els
esdeveniments esportius de la ciutat i que contingui filtres segons disciplina esportiva i
categoria. Aquesta agenda de l’esport ha de diferenciar i destacar clarament l’esport
femení i estar disponible a la xarxa pública municipal.
Segon: Publicar als canals de comunicació municipals una secció d’esport femení en la
qual llistin de manera clara tots els clubs i entitats del municipi que realitzin activitats
d’esport femení. Publicar el contacte i una descripció de les activitats que s’ofereixin
(disciplina esportiva, categories, etc). Incloure en aquesta secció informació generalista
sobre la promoció de l’esport femení així com informacions i actualitat d’interès per a clubs
i entitats.

Mod. DEC-GRAL

Tercer: organitzar de manera periòdica unes jornades de promoció de l’esport femení amb
l’objectiu de donar visibilitat a aquells clubs i entitats que s’hi dediquin.
Quart: Promoure espais de promoció i difusió de l’esport femení als mitjans locals públics
de comunicació.
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Cinquè: Establir una partida pressupostària d’ajuda als clubs esportius que realitzin o
vulguin iniciar-se en la pràctica de l’esport femení.

Mod. DEC-GRAL

Sisè: Comunicar aquests acords als clubs esportius de la ciutat.
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