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EL SR. ENSENYAT:

Bona tarda, senyors diputats i senyores diputades,
començam la sessió d’avui capvespre i correspon, en primer
lloc, si es produeixen substitucions.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Sr. President, Isabel Borrás substitueix Tania Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, n’hi ha més?

Enric Casanova substitueix Irantzu Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I. Elecció de vicepresident o vicepresidenta de la
comissió.

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
l’elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta, atès
l’escrit RGE núm. 7804/21, mitjançant el qual la Sra.
Assumpció Pons i Fullana presenta la seva renúncia al càrrec
de vicepresidenta de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets
Humans i Esports. 

Hi ha diferents fórmules segons el Reglament per tal de
procedir a l’elecció del càrrec del vicepresidenta, però crec que
és més senzill, ateses les circumstàncies, la d’assentiment. Crec
que hi ha una proposta que és el Sr. Fuster, si la vol....

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

La proposta que fa el Grup Parlamentari Popular és
Margalida Durán i Cladera com a vicepresidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Podem donar la proposta aprovada per
assentiment? Sí? Sra. Durán, si vol ocupar...

II. Compareixença RGE núm. 1509/21, de la Sra. Marta
Lliteras i Ruiz, coordinadora de la Delegació a Balears de
l’Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional,
sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears i acordada a la sessió de la comissió del dia 20
de maig del 2021, per informar sobre la tasca que fan des
de l’associació per impulsar l’esport femení i lluitar contra
les desigualtats.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença de la Sra. Marta Lliteras i Ruíz que és
coordinadora de la Delegació a les Illes Balears de
l’Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, acordada
a la sessió de la Comissió d’Assumptes Socials, Drets Humans
i Esports de dia 20 de maig, atès l’escrit RGE núm. 1509/21,
presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, per

informar sobre la tasca que fan des de l’associació per impulsar
l’esport femení i lluitar contra les desigualtats.

L’acompanya la Sra. Mar Mas que és la presidenta
d’aquesta mateixa associació. 

Li cedim la paraula per un temps màxim de trenta minuts,
molt benvingudes, bona tarda, i teniu la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASOCIACIÓN PARA
MUJERES EN EL DEPORTE PROFESIONAL (Mar Mas i
Iglesias):

Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a El Pi
por presentar esta iniciativa, al resto de los grupos por
secundarla. 

La Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional
nació hace algunos años para defender un poco la
discriminación que sufren las mujeres dentro del deporte, no
solo a nivel estatal, tenemos una ley a nivel estatal que tiene
más de treinta años, donde no reconoce a las mujeres como
profesionales simplemente por el hecho de ser mujeres, y
cuando hace algunos años hablamos con Marta -empezó a ser
una muy buena entrada dentro de la asociación-, quisimos hacer
una primera delegación aquí, en Baleares, porque Baleares
entraba a trabajar también su ley.

Cuando entramos una de las primeras cosas que hicimos
con la delegación balear fue pedir al IBDona que nos
acompañara a hacer un estudio sobre la situación de la mujer en
el deporte balear para ver cuál era nuestro punto de partida y
Marta, que fue la coordinadora también del proyecto, luego se
referirá a él.

A mí me gustaría hablar primero un poco de las leyes en
general, porque este es el lugar donde se hacen las leyes y
donde escribimos la manera en la que luego nos vamos a
trabajar, representar y a poder coordinarnos en todos los
departamentos. 

El deporte tiene muchas aristas, lo estaba comentando antes
con algunos de los diputados que se acercaron a saludarnos, el
deporte trata de migración, trata de infraestructuras, trata de
turismo, trata no solo de deporte, sino de cohesión social, trata
del deporte base y también del deporte profesional. Dentro del
deporte profesional no solamente somos las deportistas que
trabajan o que quieren trabajar como mujeres profesionales y
que se les reconozca como tal, sino también todo ese
ecosistema de profesiones que hay vinculadas al deporte como
pueden ser juezas, técnicas, gestoras, fisioterapeutas,
psicólogas deportivas, nutricionistas y que también entran
dentro de esta larga discriminación que tenemos.

Las leyes o la Ley de igualdad que tenemos en este país,
incluso la Ley balear de igualdad, habla de que no puede haber
discriminación entre hombres y mujeres, pero volvemos a lo
mismo, las leyes están, pero si no ponemos objetivos para que
se cumplan y que podamos sancionar los no cumplimientos,
pues, nos encontramos con situaciones como una de las que nos
ha traído hoy aquí que es presentaros el diagnóstico.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107804
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101509
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En la Ley balear del deporte en el artículo 2, del derecho al
deporte, en su párrafo 2 dice: “Las administraciones, dentro del
ámbito de sus competencias, han de garantizar el acceso a la
ciudadanía en igualdad de condiciones y oportunidades en la
práctica deportiva”. Esto no se cumple, desafortunadamente,
sobre todo para las mujeres.

En el artículo 3, en el apartado f), también dice que
“promoverá las condiciones que favorezcan la igualdad de la
dona en el deporte y su incorporación en todos los niveles
deportivos técnicos y directivos”, esto tampoco se cumple,
desafortunadamente. Dice: “Prohibir la explotación de los y las
deportistas que impidan que no se garantice el acceso con
igualdad de oportunidades y condiciones como también a sus
derechos y libertades”. Esto, desafortunadamente, tampoco se
cumple.

Yo creo que este es el momento en que tenemos que
empezar, ya que el Gobierno balear también está comprometido
con la Agenda 2030, con esos fantásticos Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que a mí me gusta leerlos de atrás a
delante, creo que el 17, que es el de las alianzas, es el primero
que deberíamos empezar a trabajar para crear estas alianzas
entre todo el tejido tanto institucional como civil, social y
empresarial.

El 16 nos habla de la paz y de unas instituciones jurídicas
sólidas, y a este, si nos referimos a que tenemos unas leyes pero
luego no se cumplen y no ponemos mecanismos para que se
cumplan, pues tenemos un problema.

 A mí me gustaría invitaros también a la reflexión un poco,
dentro de esta ley balear que hay ahora mismo, mientras que se
está trabajando la nueva, en los capítulos de sanciones porque
es una de las partes que más problemas encontramos, cuando
una deportista quiere denunciar un proceso de acoso, de abuso
dentro de la federación, el camino que tiene dentro de las
sanciones y dentro de los tribunales, del Tribunal Balear del
Deporte, son muy escabrosos y normalmente lo que ocurre con
esto es que las mujeres abandonan, dejan y no procesan ningún
tipo de denuncia. Lo hemos visto no solo aquí en Baleares, sino
también un poco a nivel estatal y creo que sería importante
también ver cómo están sucediendo las cosas dentro del
deporte femenino para que lo incorporemos aquí y podamos
trabajarlo en la nueva ley que se está trayendo.

El deporte con las mujeres, una de las cosas que trabajamos
y creo que mucho es también el tema de la formación, la
formación en protocolos de prevención de delitos sexuales,
para todo el personal que esté trabajando no solo en el tejido
federativo sino también en el tejido municipal. Estamos viendo,
cada día afortunadamente salen más casos y
desafortunadamente hay muchos casos que no están saliendo,
pero que, según Naciones Unidas y los datos que estamos
manejando, uno de cada cinco niños o niñas sufren abusos
dentro del terreno deportivo, y esto son datos que nos deberían
asustar y poner en marcha mecanismos para pararlo.

Es cierto que el deporte es un territorio muy masculinizado,
muy machista, donde los hombres encuentran grandes puestos
de trabajo, donde las federaciones están copadas por los
mismos señores, donde los equipos técnicos siguen estando

copados por señores, donde las mujeres apenas tienen estos
referentes para poder llegar y decir: no, es que quiero ser
presidenta de una federación o quiero ser presidenta de un club;
cuesta mucho si no tienes referentes y cuesta mucho cuando la
propia administración deportiva no promueve estas lineas para
que las mujeres podamos llegar.

Aquí entran también problemas como la conciliación o
entran también problemas como el abandono deportivo de las
mujeres. El abandono deportivo de las mujeres, por todos los
estudios que hemos estado haciendo, nos damos cuenta que lo
dejan porque no quieren seguir estando discriminadas, no
tienen referentes donde mirarse y es como si tu vas a un
hospital y para entrar a trabajar en el hospital tienes que ser
pelirrojo. Pues es que no hay mujeres en la toma de decisiones
y creo que este gobierno debería empezar a poder poner los
mecanismos para que las mujeres entremos dentro de la toma
de decisiones del tejido federativo, entremos en la toma de
decisiones y entremos en los tejidos técnicos y en el resto de las
profesiones que hay adheridas al deporte.

Otra de las cosas que creo que también es importante en
esta construcción social que hablaba antes, es el deporte base.
El deporte base, como manera de construirnos, y hablando
también con muchas asociaciones de padres y de madres, que
les cuesta llevar a sus niños, sobre todo cuando tienen más de
uno, a un club o a alguna federación, por el alto coste que
significa que los niños y las niñas puedan practicar deporte.
Entonces, todo este tipo de deporte que podamos hacer, a mi
me encanta el deporte federativo, me encanta el deporte
reglado, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo y me
gustaría ponerlo encima de esta mesa, para que se valore el
deporte base, el deporte base para que la gente pueda
practicarlo de cualquier manera, que no haya ningún problema
a la hora de acceder a instalaciones que básicamente las
pagamos entre todos, son públicas, con lo cual deberían estar
accesibles a todos y no solamente a clubes y a federaciones.

Otra de las cosas y hablando de la accesibilidad de las
instalaciones, nos hemos dado cuenta que muchas de las
instalaciones deportivas, cuando las mujeres quieren ir a
entrenar, tienen los peores lugares para poder entrenar, tienen
los peores horarios y tienen las peores citas para poder llegar.
Yo a veces he querido hacer una pachanga con algunas amigas
y resulta que es que no tenemos sitio para poder ir a jugar, y les
pasa mucho a los niños y niñas que a lo largo de todo el
territorio balear se encuentran que o entran en un club
deportivo o les es muy difícil poder acceder a una instalación,
si no es una instalación donde tiene que acceder con un club.
Ya no sólo a niños y niñas, sino también toda la sociedad entra
con las personas mayores, que también las tenemos un poco
olvidadas a la hora de esta práctica deportiva.

Hay muchas mujeres, el otro día estaba hablando con una
entrenadora personal de aquí, que estaban trabajando con
mujeres mayores para hacerles ciclos de trabajo, de poco
esfuerzo, adecuados a su edad, para tener esta sensación de
que, aunque seas mayor, puedes seguir practicando deporte, no
tiene que ser deporte de alta competición, pero sí que puede ser
un deporte que te mantenga en una situación sana y en una
situación con muchísima más capacidad para poder disfrutar de
una vida alegre y deportiva.
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Volviendo a la nueva ley que nos han pasado los
compañeros, porque estamos trabajando, vuelvo a decir, con
todos los grupos parlamentarios, la asociación cree que en
todos los territorios debe haber programas y que las leyes
deportivas tienen que ser muchísimo más consensuadas, porque
esta ley que se trabaja ahora entrará para los próximos 20 años
y nos tendremos que reglar en ella, entonces cuantas más
mejores ideas podamos aportar aquí, como sociedad y desde
toda la representación social que hay en todos los grupos
parlamentarios, deberíamos tenerla aquí puesta.

Una de las cosas así a primera vista que hemos visto es que,
estando en el siglo XXI y teniendo el tema del género, las leyes
deberían escritas con perspectiva de género, nos gustaría a las
mujeres estar representadas en las leyes; nos gustaría que,
cuando se redacten las leyes, no sólo aparezcan los árbitros
sino las árbitras también, o las técnicas o las juezas y todas las
deportistas que hay, o los miembros asociados o las miembras
asociadas. 

En fin, como les digo, la Ley del 2006 que sigue en vigor,
y esta nueva ley que se está trabajando y que estamos
trabajando y que seguiremos trabajando, para que podemos
tener la mejor de las leyes, habla de “incrementar y potenciar
la estructura y funcionamiento democrático de las federaciones
deportivas en las Islas Baleares con un 30% de mujeres en el
tejido federativo”. Les vuelvo a recordar que la Agenda 2030,
habla de igualdad de género, el ODS número 10 les habla de
igualdad también, y yo creo que si queremos ser ambiciosos en
en una ley que va estar encima de la mesa durante los próximos
20 años, más que del 30% deberíamos hablar del 50%, porque
somos más de la mitad de la población y deberíamos estar con
la mitad de todo.

En el tema de las sanciones y las discriminaciones habla de
poder tener esta representación equilibrada entre hombres y
mujeres. Volvemos a lo mismo, no sólo en el tejido federativo,
no queremos una representación equilibrada, queremos el 50%
para los próximos 20 años, porque si no empujamos desde aquí,
desde las instituciones, para construir leyes que no discriminen
a las mujeres, yo entiendo que haya federaciones que a lo mejor
no tienen mujeres técnicas dentro del equipo, pero se pueden
poner unos plazos para decir, bueno, en los próximos cuatro
años, en el próximo ciclo olímpico usted va a entrenar a dos o
tres mujeres para que vengan y se pongan aquí. Más que nada
por una cosa, porque las federaciones deportivas trabajan con
dinero público, dinero público que pagamos la mitad de las
mujeres, entonces esto de estar pagando la mitad de la fiesta y
no poder disfrutar de ella es un poco frustrante; no queremos,
volvemos a decir, ser implementadas, sino que queremos tener
la misma igualdad de derechos y de oportunidades que tienen
los hombres.

Queremos, como ciudadanas, que también la radio y la
televisión pública, que pagamos a medias y que emite partidos
infinitos de futbol masculino, también se dedique a los otros
deportes, se dedique a los otros deportes que llaman
minoritarios, por una razón, porque si las mujeres no tenemos
esa visibilidad y el resto de los deportistas que practican
deportes minoritarios tampoco la tienen, los patrocinadores,
que son esta gente desde pequeños comercios a comercios
locales o autonómicos que quieren patrocinar una serie de

deportes, no van a tener ningún incentivo para poder... si no se
ve ¿para qué lo vamos a poner? Entonces nos gustaría también
poner encima de la mesa y entrar dentro de la reflexión que el
50% de la radio y la televisión pública balear, que pagamos la
mitad las mujeres, podamos disfrutarla y sentirnos
representadas al 50%, porque es una cuestión, como me decía
un día un diputado, es una cuestión de dinero; efectivamente,
es una cuestión de dinero y nosotras pagamos la mitad, estaría
bien poder estar a la mitad de todo.

Aprovechar las instalaciones municipales y aumentar
también los horarios. Si queremos abrir el deporte base y el
deporte para todas y toda la ciudadanía, hay colegios públicos
que tienen instalaciones deportivas que están cerradas los fines
de semana, sería muy interesante que pudiéramos disfrutar de
ellas, que la ciudadanía pudiera disfrutar de ellas y pudiéramos
practicar deporte. 

Nos gustaría también que todas las federaciones deportivas
tuvieran un plan de igualdad. La ley exige que sólo las
empresas ahora mismo con más de 100 trabajadores tengan un
plan de igualdad. Bueno, ahí podríamos hacer un ejercicio
también, porque ahí esta..., volvemos a las leyes, no son 100
trabajadores, pero hay muchas federaciones deportivas que sí
que tienen personas, o voluntarias, trabajando y sí que creemos
necesario que todas tengan un plan de igualdad porque exige un
ejercicio de disciplina, de ver cuál es la brecha salarial, cuál es
la gente que está trabajando, si son hombres o son mujeres, y
sobre todo porque también exige que haya un protocolo de
prevención de delitos sexuales, que creemos que es necesario.
Lo repetiré las veces que sea necesario, creemos que todo el
mundo tendría que tener esa formación, todo el mundo debería
tener su ticket de hecho este curso para poder poner las gafas
del abuso a todo el mundo y que nunca nadie jamás sea
abusado o acosado dentro de un espacio deportivo porque el
deporte no es eso, el deporte son otros valores.

¿No sé cuánto tiempo me queda?

Bueno, quería hablar también de estos protocolos de
prevención a la hora de abrir una ley que no sea solamente una
ley hecha desde el COLEF o el INEF, que sí tienen
profesionales muy reconocidos, pero que también se hable de
infraestructuras con perspectiva de género, que los vestuarios
de las chicas no sean los que están los últimos al final de un
corredor, que haya circuitos donde la gente pueda practicar el
deporte y donde las mujeres no nos sintamos acosadas o
agredidas, sino que haya seguridad, que podamos tener
espacios iluminados, algo tan sencillo como eso, unos baños
que estén decentes y que -vuelvo a decir- no estén al final del
corredor, y sobre todo que no haya lugares para poder tener o
poder realizar cualquier práctica de abuso.

Otra de las cosas que creo que también serían importantes
y me refería antes con el ODS 17, es la manera en que podemos
garantizar que la ley que cumple, si la ley que actualmente
tenemos, que es del 2006, en su artículo 2, como se ha dicho,
garantizaba que las mujeres debíamos tener el mismo acceso al
deporte y, desgraciadamente, no se cumple, sí que hay que
tener mecanismos para que esto salga y para que esto se
cumpla. Creemos que es necesario tener un observatorio donde
se vea que todas las leyes se cumplen, donde todas las
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federaciones están cumpliendo con la legislación que vaya a
haber o que haya mujeres, porque ya lo pone aquí, que
garantice el acceso de la ciudadanía y a las mujeres en la
práctica deportiva y en la práctica... o para poder entrar dentro
de los trabajos deportivos, y lo necesitamos. Y... vuelvo a
repetir: ¡formación, formación y formación!

Y otra de las cosas que sí creemos que también tiene que ser
es que el circuito para denuncia tiene que ser una garantía para
que las personas que quieran denunciar, sobre todo porque
hablamos de menores, no vayan al abandono y luego nos
encontremos casos en los que nos llevemos las manos a la
cabeza. Hay casos en todos los sitios, no es que vaya a ser un
caso aislado Baleares, sino que tenemos que estar todos y todas
ahí puestos y, como decía Simone Biles, en su última
comparecencia: “no solo cumpla mi acosador, sino que cumpla
todo el sistema”. No seamos el sistema que deje de proteger a
las mujeres, a las niñas y a los niños y a la ciudadanía contra
una agresión o una discriminación.

Marta.

LA SRA. COORDINADORA DE LA DELEGACIÓ A
BALEARS DE L’ASOCIACIÓN  PARA MUJERES EN EL
DEPORTE PROFESIONAL (Marta Lliteras i Ruíz):

Tenim temps encara?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, quasi deu minuts us queden.

LA SRA. COORDINADORA DE LA DELEGACIÓ A
BALEARS DE L’ASOCIACIÓN  PARA MUJERES EN EL
DEPORTE PROFESIONAL (Marta Lliteras i Ruíz):

Perfecte, perfecte. Bé, jo us explicaré un poc l’origen
d’aquest estudi que us hem posat a tots a la taula, que és un
estudi que, des de l’associació, vàrem voler fer una foto inicial
d’on es troben les dones en situacions de governabilitat a
l’esport balear. Aquí no reflectim l’esport femení, de quantes
llicències hi ha de jugadores de qualsevol..., no, aquí reflectim,
mitjançant uns qüestionaris que hem passat a clubs i
federacions, quina és la vertadera foto d’on es troben les dones
que poden prendre decisions a l’esport balear.

Això va començar per una comissió de tècniques perquè,
com ha dit Mar, l’associació és d’àmbit nacional, on ens vàrem
trobar entrenadores de totes les comunitats autònomes que quan
parlàvem entre nosaltres ens adonàvem que els obstacles d’unes
i d’altres eren els mateixos que teníem fossis de futbol, de
voleibol, de gimnàstica o en el meu cas de rugbi, i vàrem
demanar al Consell Superior d’Esports si ens podia passar
xifres, dades de què entrenen les dones, si les dones entrenen
nins petits, si les dones entrenen dones, si les dones entrenen
homes, on ens trobam?

I el Consell Superior d’Esports en dos anys i mig no ens va
contestar. I jo vaig pensar: que no hi hagi dades és una dada, és
el que m’han ensenyat a mi, una dada en majúscula, con luces
de neón, si volen, però és una alerta; que al final Mar va
proposar fer aquest estudi a l’àmbit de Balears i vàrem dir: cap

endavant, amb l’IBDona, i és un estudi pioner que no s’ha fet
a tota Espanya i que a Balears podem tenir l’orgull o el focus
o poder evidenciar que és molt important no només quantes
esportistes tenim, sinó quantes directores esportives tenim,
quantes presidentes, quantes entrenadores, quantes
seleccionadores, quantes presidentes d’arbitratge, quantes
àrbitres i jutgesses tenim, perquè si no ens adonam que
aquestes dones o aquestes no-dones o aquests no... no ens
donen aquesta oportunitat de poder-hi ser, l’esport no és un
reflex real de la societat, perquè està clar que nosaltres
necessitam un espai, i si voleu que ho resumeixi en deu segons,
no som a la foto de l’espai de l’esport balear.

On començam? Us puc dir xifres o dades que hem trobat:
de les 43 federacions i delegacions de totes les Balears i de 90
clubs més importants de totes les disciplines d’Eivissa,
Formentera, Menorca, Mallorca, estam tots representats.
Només en els clubs hi ha un 15% de dones entrenadores i
d’aquest 15% de les dones entrenadores el 90% només tenen
espai amb nins i nines petites, en esport base. Tenim només un
15% de presidentes de clubs a totes les Balears i quasi un 70%
d’aquestes 15 són a clubs que són només femenins. Tenim un
17% només de preparadores físiques les quals entrenen equips
femenins. Tenim només un 24% de dones a les juntes
esportives dels clubs de les Illes Balears.

No és casualitat que on hi ha dones presidentes, on hi ha
directives, on hi ha coordinadores en aquells clubs quasi al
40% hi ha presència de dones; en canvi, quan és un home
president o un home director esportiu no arriba al 20%. En
canvi a les federacions, que, com ha dit Mar, són amb doblers
públics, i són de tothom, se suposa, entrenadores encara n’hi ha
menys, només som el 13% de dones que entrenen seleccions
balears. Només hi ha un 21% de dones a les juntes esportives,
que la majoria són vocals i la majoria hi són perquè és
obligatori per rebre subvencions.

I ara aquí ve la forta, que he hagut de memoritzar perquè
era súper complicat: només tenim 3 dones presidentes a totes
les federacions de tots els esports de les Illes Balears, 3, i cap
directora esportiva de cap esport, ni individual ni col·lectiu, de
les Illes Balears.

Tenim una excepció que és el Centre de Tecnificació de les
Illes Balears, on el procediment per ser directora esportiva, el
procediment per ser preparadora física, el procediment per ser
entrenadora al centre, entrenar els millors esportistes que tenim,
futurs olímpics, és per concurs públic; és a dir, miren els mèrits,
miren la teva experiència, la teva trajectòria i t’elegeixen, i al
centre de tecnificació hi ha el 40% de dones directores
esportives i de dones amb càrrecs de responsabilitat. No és que
es faci de manera artificial, és quan miren un full i no la
persona que hi ha darrere.

Ara he recordat les proves que fan per a l’orquestra
filharmònica de música que, com que hi havia tants d’homes,
varen llevar demanar currículums i tu fas la prova rere una
mampara i t’escolten, i t’elegeixen o no. Des que ho fan així
s’ha triplicat el nombre de dones dins l’orquestra filharmònica.
Us vull fer aquest paral·lelisme, que se m’ha ocorregut ara,
però quan només et miren el currículum, l’experiència, la seva
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trajectòria i no hi ha el teu nom ocupam minicàrrecs a llocs de
responsabilitat.

M’agradaria demanar-vos per què no hi som les dones? No
hi som per culpa de la història, de l’educació, de les
administracions públiques, de les federacions, dels clubs, de
nosaltres mateixes? Jo sé que sí que hi ha dones que estan
capacitades, estic convençuda que les futures seleccionadores
del Mallorca, del Baleares, de la selecció espanyola masculina
de qualsevol esport hi són, però són als clubs de barri com a
segones entrenadores; les futures àrbitres hi són com a àrbitres
assistents només arbitrant nins i nines petites; les futures
presidentes de clubs i de federacions hi són com a vocals. 

Volem ser protagonistes, però perquè crec que estam
formades, estam capacitades i hem de demostrar cada dia que
som bones tècniques i, al final, crec que és una responsabilitat
col·lectiva que hem de deixar, per una banda, la política o els
meus interessos perquè l’esport és transversal a tothom i, com
deia Mar, és formar persones, és formar gent en valors; jo som
entrenadora i al final jo no form jugadors internacionals,
m’agrada formar, primer, persones, després, esportistes, i
després jugadors de rugbi, però tot té una formació i no falta
només a l’esport competitiu. 

Nosaltres només demanam que aquest estudi, que si voleu
el poder llegir i si no el trobau a la web o quan vulgueu, que
aquest estudi és la fotografia inicial de la situació de la dona al
món de l’esport balear, al món de decisions, a un món de
governabilitat, que creiem que necessitam el nostre espai i que
necessitam homes valents que vulguin fer feina amb dones
ambicioses i capacitades, perquè hi som, hi som, però ens heu
de cercar. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies per les vostres aportacions. Començam
ara la intervenció dels diferents grups parlamentaris. En primer
lloc, per part d’El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputades. Mar,
Marta, moltíssimes gràcies per venir, ja fa uns quants mesos, un
parell de mesos mallorquins, que vaig demanar la vostra
compareixença i la veritat és que en aquell moment vaig pensar
que era imprescindible tenir el testimoni de dones que saben
què suposa el fet de la discriminació en tants d’àmbits. 

Jo he viscut trenta anys fent feina de periodista i sé què és
també la discriminació en aquest món, però a qualsevol món
que ens plantàssim segurament tendríem una discriminació.
Però, és que, a més a més, és flagrant el que passa amb les
dones esportistes en aquest país i arreu del món perquè, per una
banda, estan formades, però resulta que fan feina com la resta,
entrenen com els homes, però el reconeixement mai no és el
mateix ni la remuneració econòmica no és la mateixa ni la
projecció nacional i internacional que puguin no és la mateixa,
com bé heu dit, ni en els mitjans de comunicació no sortiu igual

i, i què passa? Que els patrocinadors, com bé deia Mar, no
compren aquest producte, permeteu-me que ho digui aquí -i,
per cert, demanaria al Sr. Fuster que em deixi perquè m’agrada
el contacte visual amb la Sra. Mar, moltíssimes gràcies,
company-, és clar, això al final res no és igual a un món
masculí i a un món femení.

Vagi d’entrada que nosaltres som feministes, el Grup
Parlamentari El Pi és feminista, jo som feminista, però no som
“hembrista”; és a dir, hi ha una confusió habitual que solen
tenir els homes que és que yo soy machista y tú eres feminista.
No, yo soy machista y tú eres “hembrista”, si acaso, no és el
mateix. És a dir, crec que el feminisme és cosa d’homes i
dones, és cosa d’igualtat i mai de rivals d’uns contra els altres,
volia aclarir aixó perquè moltes vegades si això ho tenguéssim
clar com a societat segurament moltíssimes de les coses que
passen no passarien.

Mirau, jo duia un guió que el puc llençar a la paperera,
francament. Jo m’he llegit l’estudi, a més el duc en gros per si
de cas se m’escapa qualque xifra, i cada pàgina d’aquest estudi
em sembla extraordinària. Enhorabona per haver-lo fet, perquè
sabíem que hi havia discriminació, però quan miram..., -mira,
ara obriré aquí mateix, aquí mateix obriré i diré-, a veure, per
exemple: “les dones representen un 15% i un 24 del personal
dels clubs amb funcions de governança, presidència d’homes
un 84%, de dones un 15; vicepresidència, un 79%, dones un 20;
junta directiva 76", i així qualsevol pàgina que obri és la
mateixa discriminació una i una altra i una altra vegada. “Vint
clubs no compten amb cap dona a la presidència,
vicepresidència, junta directiva, direcció esportiva, preparació
física, psicologia o personal sanitari”. És que qualsevol pàgina,
i recoman als meus companys que ho llegeixin a fons, bé, és un
testimoni brutal del que passa i que no hauria de passar.

Em qued, com ha dit Mar, amb la cohesió social, em qued
amb l’esport base, és a dir, i dins l’esport base crec, i
m’agradaria que em diguéssiu quina és la solució vosaltres, que
sou aquelles que tocau cada dia el món esportiu a tots els
àmbits, què fem a l’esport base? Perquè, per una banda, els
pares i mares apunten els seus infants que facin esport base
perquè aprèn a seu competitiu, però és sa, fer esport, per tant és
bo per a la salut i a créixer bé; a tenir companys; a saber el preu
dels valors, però llavors es troben amb problemes, amb
problemes d’abusos i amb problemes també del tipus que avui
ens ocupen. Per tant, què hem de fer amb tot això?

Per altra banda, nosaltres creiem en la rivalitat, però no en
la superioritat. Marta, tu feies una pregunta que és: què passa?
Per què passa això? Idò perquè històricament ha estat així,
perquè el mascle, que no l’home, ha estat superior a les dones
i perquè això històricament és així, és una inèrcia que és mala
de canviar, però crec que de mica en mica ho aconseguirem, tot
i que ja fem tard una mica de segles en aquesta igualtat.

Parlàvem també dels objectius 2030, de les aliances,
nosaltres hi estam absolutament d’acord, de la pau i de les
institucions jurídiques pròpies i sobretot parlàveu d’aquesta
llei, jo crec que és imprescindible que hi hagi un consens
perquè si no ens trobam igual que ens trobam amb la llei
d’educació, que cada govern que entra tenim una llei
d’educació nova. Crec que hi ha d’haver un consens i que hi ha
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una sèrie de capítols cabdals amb els quals hauríem d’estar tots
d’acord, que és aquesta igualtat, que no hi ha d’haver abusos,
que no pot ser que sigui un martiri a l’hora de denunciar les
esportistes el que pateixen, i no només parl d’abusos sexuals,
que ja són de traca, vas a fer esport perquè vols competir i al
final t’han creat un trauma de per vida psicològic, que això no
hi ha qui ho aguanti i que, a més, no hi ha qui ho denunciï i
que, a més, no hi ha qui ho resolgui.

A banda d’aquests també n’hi ha d’altres, com vosaltres
sabeu millor que ningú: trastorns de conducta alimentària...,
parlam de tantes coses d’aquestes nines que són, que tenen una
autoexigència per ser petites, quan parlam de..., -jo que sé-,
natació sincronitzada, en què conec un cas concret, aquest
nivell d’autoexigència és insuportable quan et comparen amb
altres i no hi arribes, és a dir, al final fa més mal el remei que
la malaltia, podríem dir.

Per tant, jo no sé quines soluciones donaríeu a això, no sé
si us fem preguntes massa complicades, però crec que, per una
banda, hi ha aquest tema de la representació femenina, que és
petita, i que, a més a més, no hi ha un reconeixement; per altra
banda, els abusos, el poder, com he dit, que no només són
abusos sexuals. I llavors el tema de l’abandonament, és una
injustícia enorme que hagin d’abandonar precisament perquè
ningú no les protegeix, no poden denunciar perquè al final
t’acaben recomanant que no ho facis. Quants de casos
coneixem d’aquest tipus? Fa poc vaig revisionar un documental
d’una esportista que tots coneixem, o almanco els qui tenim
més edat coneixem, que és el tema de Nadia Comãneci, que ara
s’ha fet la seva vida a un documental, a qui denuncies? Com ho
fas? T’has d’escapar del país..., bé, coses d’aquestes que tots
coneixem.

Hem parlat també del cost que suposa, estam absolutament
d’acord que això ha de ser així, el cost que suposa el fet que
duguis els teus fills a fer esport, això de qualque manera ha
d’estar reflectit a una llei, ha d’estar reflectit a una normativa
i els governs han de posar fil a l’agulla perquè això passi i sigui
possible.

Segon, per altra banda, el tema de la llei, que ja ho he dit,
ja us he dit que he tirat el guió i ara som aquí en plena
improvisació, cercant els temes que m’han cridat més l’atenció,
el tema dels mitjans de comunicació sí, és així, bé, idò seguim
veient el futbol i seguim veient que quan és esport femení
només ho veiem als jocs olímpics i si és natació o patinatge,
perquè la resta no interessa absolutament a ningú.

Per altra banda, també m’agradaria donar suport a aquest
observatori de què parlam, totalment d’acord. I crec que tenim
encara moltes reticències per part d’una societat històricament
-com dèiem- masclista. 

El Consell Superior d’Esports -com dèiem- no té dades, ja
us anunciï que demà matí registraré una petició perquè ens
trametin les dades, tal vegada com a..., si ho fem tal vegada tots
els grups parlamentari aconseguim alguna informació, però
estic també d’acord Marta amb això que tu deies, és a dir, si no
hi ha dades és que ja és una dada en si mateixa, és que poc
interès tenim per aquestes coses.

Sobretot, el que sí us vull dir és que agraïm moltíssim la
vostra presència, que estam a les vostres ordres, -no sé quin
temps duc, Sr. President, avui trob que m’he allargat una mica-
...

(Se sent de fons el Sr. President de manera inintel·ligible)

Set minuts, idò encara me’n guardaré perquè no sé si tenc
dret a una altra torn, però sí que us demanaria què hem de fer,
què hem de fer que us ajudem en el que sigui? Per això estam
aquí, eh?, que som al final diputats d’un parlament que si som
aquí és perquè volem canviar les coses. I aquesta és la gran
pregunta, perquè en aquest estudi, que m’he mirat amb
moltíssima atenció, és cert -és cert- que feu una diagnosi
estupenda, i com deies: chapeau! i, a més, tu deies que és
pioner i sabem que és pioner, però, quines mesures plantejau?

Encara us demanaríem, encara que sigui avui, que ens féssiu
una pinzellada de quina és..., que fóssiu una mica encara més
agosarades, quines són les mesures que hem de prendre perquè
això sigui possible? De quina manera és pot facilitar? Perquè
si no és que ens enredam amb textos i papers que tot ho
aguanten i a l’hora de la realitat ens trobam com sempre.

Moltíssimes gràcies, enhorabona i ha estat un plaer. Ara sé
que no m’equivocava quan vaig demanar que venguéssiu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Fuster té la paraula, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Primero de todo, Sra. Lliteras
y acompañante, Mar, muchas gracias por estar aquí y
explicarnos el trabajo que hacéis desde la Asociación Mujeres
para el Deporte Profesional, que vosotras representáis en el
cargo de coordinadora delegada y en el cargo de presidenta, si
no he entendido mal.

También quiero daros la enhorabuena por el trabajo que
hacéis en favor del deporte femenino, en este caso del deporte
profesional, aunque también es verdad que habéis tocado todo
el espectro del deporte femenino.

Yo quiero deciros que, como portavoz de deportes del
Grupo Parlamentario Popular en esta comisión, el 4 de febrero
de este año presenté, presentamos una proposición no de ley en
favor del deporte femenino, una proposición que quiero deciros
que fue totalmente consensuada y aprobada con todos los
partidos políticos que están aquí hoy representados, una
proposición no de ley que tenía un objetivo muy claro y es dar
visibilidad al deporte femenino. Lo digo porque todos sabemos,
todos los que estamos aquí sabemos que el deporte tiene
como..., digamos, como esencia, la defensa de los principales
valores del ser humano: la tolerancia, la constancia, el
compañerismo, el respeto, la solidaridad; pero sobre todo el
deporte se presenta como un, diría yo, como un mecanismo
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ideal para conseguir algo que falta en nuestra sociedad que es
la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Para mí, o para
nosotros creo que es una herramienta muy útil para esa real
igualdad entre hombres y mujeres.

Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, ya no solo
ustedes dos, sino todos los miembros de los diferentes partidos
políticos sin excepción, tenemos muy claro que todos tenemos
los mismos derechos y los mismos deberes, según la ley y
según la persona, independientemente del sexo de la persona,
pero también es verdad que tenemos muy claro que hoy en el
siglo XXI, en el año 2021, estamos lejos en muchas cosas. Eso
también todos lo tenemos muy claro, y el deporte profesional
es un ejemplo de ello, es un ejemplo de ello en los diferentes
contratos que hay entre un hombre y una mujer en el deporte,
en el futbol, en el basket, en la difusión que se da al deporte,
tanto masculino como femenino -y ahora hablaré de ello- y por
eso, como les he dicho, esta proposición salió adelante con el
voto afirmativo de todos los partidos políticos.

Por eso creo que su presencia hoy aquí es realmente muy
importante y muy acertada porque continua dando valor a esa
proposición no de ley que es dar visualización al deporte
femenino. Y lo es porque como, si bien es verdad, y yo creo
que estamos de acuerdo y creo que..., -no sé si lo ha dicho mi
compañera diputada-, hemos avanzado en la última década o en
los últimos veinte años en esta materia, también es verdad que
queda un largo camino por recorrer, y yo creo que aquí las
administraciones públicas tienen que pisar el acelerador.

Nosotros -y quiero recordarlo para lo que quiero decir
después- en este sentido la proposición que apoyamos todos,
que presentamos nosotros, pero que apoyamos todos, fue
primero darles a ustedes el apoyo al trabajo que hacen ustedes
en favor del deporte femenino; en continuar avanzando en la
concienciación social hacia el deporte femenino, especialmente
dándole mayor visibilidad incrementando la promoción
institucional en nuestros medios de comunicación, una cosa que
han comentado ustedes. Eso es muy importante porque en este
mundo, ahora hablamos de deporte, pero en cualquier cosa, en
cualquier caso, pero en este mundo si algo no se ve algo no
existe. Por lo tanto es muy importante la incidencia del deporte
femenino en los medios de comunicación, en todos, en los
privados por supuesto, pero en los públicos que son los que
dependen de nosotros o de nuestro presupuesto mucho más, y
para esto, que ustedes lo han comentado, me gustaría después
hacerles una pregunta concreta.

También apoyamos mejorar las ayudas existentes hacia el
deporte femenino para favorecer su implantación, su viabilidad
económica y social porque yo supongo que ustedes saben que
pueden tener los clubes femeninos muchas buenas intenciones,
pero si una cosa desgraciadamente hoy no es sostenible
económicamente, pues, después no se puede llevar a la
práctica. Por eso es importante ese apoyo que nosotros pedimos
a las instituciones públicas que están gobernando a la hora de
facilitar la viabilidad económica.

Y el último punto que trató esa PNL es una cosa que
ustedes han tratado, que a mí me ha sorprendido que lo
trataran, porque creía que iban ha hablar más del deporte
profesional, pero yo tenía aquí apuntado, y es trabajar

conjuntamente, el Parlamento, el Govern, en este caso, nosotros
instábamos al Govern, para trabajar conjuntamente con otras
instituciones de ámbito local e insular para que faciliten la
práctica del deporte femenino, porque es allí realmente donde
está la primera barrera de la dificultad, en los campos de futbol
de cualquier municipio, en los pabellones de cualquier
municipio. Yo, que también he tenido responsabilidades
municipales, es verdad que cuando venían los clubes a pedirte
horarios para toda la semana, el 90% eran masculinos y muy
pocos femeninos. Es también cierto, y no quiero entrar en
polémica en eso ni mucho menos, que también es un poco la
ley de la oferta y la demanda, hay muchos más masculinos que
no femeninos, pero también es cierto que si no damos
facilidades al deporte femenino nunca va a poder tener ese
hueco para ponerse.

Por tanto, aquí también és una pregunta que les quiero hacer
ahora cuando acabe, pero yo creo que es un tema, que ustedes
han tocado, que yo creo... no quiero decir que sea fundamental
porque hay muchos que son fundamentales, pero creo que es un
tema muy importante. Yo les he dicho que las administraciones
públicas tienen que pisar el acelerador y es cierto, porque al fin
y al cabo son las que hacen las normas, ¿de acuerdo?, pero
también creo y lo creo de verdad que son asociaciones como la
suya o como muchas como la suya las que tienen que seguir
liderando esta reivindicación, porque al fin y al cabo es la
sociedad civil la que hace avanzar a las sociedades más o
muchas veces que los gobiernos.

Y entrando en..., yo también he mirado el estudio, que
ustedes nos han dejado aquí, un resumen, el estudio sobre la
situación de las mujeres en el deporte balear, bueno, como
ustedes han dicho es un estudio que recoge..., que más que nada
lo que hace es una radiografía real de cómo está el deporte
balear en estos momentos. Y la verdad es que a mí me ha
gustado mucho leerlo, pero tengo que decirles que me ha
gustado mucho, yo creo que es muy atractivo, muy acertado el
apartado que ustedes han puesto de “Resultados preocupantes”,
yo creo que ese es un poco el..., como decimos en mallorquín:
el bessó de la qüestió, ¿no es cierto?

A mí me gustaría hacerle un par de preguntas sobre el
estudio, estas cifras que ustedes, -que no las voy a repetir,
porque las ha dado mi compañera y ustedes también han
hablado de ellas-, este estudio, ¿ustedes saben, en comparación
con otras comunidades autónomas, aquí, en las Islas Baleares,
cómo estamos? Los datos, es verdad, que ustedes han
presentado, pues, no son nada buenos, 3 presidentas de 43...,
bueno, lo que se ha dicho, pero comparado con otras
comunidades autónomas simplemente es por saber, por
desconocimiento, ¿cómo estamos, estamos en la media,
estamos en la media baja o estamos en la media alta?

También sobre lo que hemos comentado y que ustedes han
comentado de los medios de comunicación, es preguntarles:
¿habéis notado en los últimos años, en los últimos meses, un
aumento de la presencia en los medios de comunicación del
deporte femenino o sigue igual? Esa es otra pregunta directa
que les hago.

También otra pregunta que les quería hacer, es si quieren
hacer una valoración sobre lo que desgraciadamente ha salido

 



ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS / Núm. 64 / 7 d'octubre de 2021 1051

estos días en el Centro de Tecnificación, de un presunto acoso
a una menor, ¿cómo lo ven? Lo digo porque, -creo que ha sido
Mar que ha tratado el tema de protocolo de actuación en temas
de acoso-, yo creo que es un tema evidentemente muy
importante que se va a tener que abordar en la futura ley, y
estoy seguro que se va a abordar. Simplemente si ustedes
quieren hacer una valoración sobre esto.

Y para acabar mi intervención decirles una cosa, nosotros
aquí estamos representados los diferentes partidos políticos,
como ustedes saben, aquí normalmente no nos ponemos de
acuerdo en muchas cosas, fruto de la pluralidad política que
hay en las Islas Baleares, pero también es verdad que a veces
sí nos ponemos de acuerdo, y en el tema de promocionar, dar
visualización al deporte femenino, estamos con nuestros
matices, porque seguro que los tenemos, segurísimo que los
tenemos, pero estamos en la misma linea.

Dicho esto, también es una pregunta que les ha hecho Lina,
yo la tenía preparada, y es: aunque ustedes han hecho aquí una
exposición muy clara, ¿qué nos pide de nosotros, qué espera de
nosotros, qué le gustaría de nosotros respecto a este punto para
seguir avanzando en el deporte femenino? Cuando digo
nosotros no me refiero al Partido Popular, me refiero al arco
parlamentario.

Para acabar, muchas gracias por el trabajo que hacen, yo
creo que es vital, como les he dicho, que asociaciones como
ustedes lideren esta lucha.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fuster. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot donar la
benvinguda a la Sra. Marta Lliteras i a la Sra. Mar Mas, moltes
gràcies per comparèixer aquí. I m’afegeixo a les felicitacions
dels meus predecessors amb el diagnòstic de l’estudi que heu
fet a través de l’associació, sincerament, des del meu grup
parlamentari l’únic que podem fer és donar les gràcies, agrair,
com vostès han dit: és pioner aquí, a Balears, i realment
reflecteix la situació en els equips directius bàsicament es
podria dir, de com es troba la figura de la dona en aquest cas.

Potser em repetiré en algunes coses que han demanat, però
intentaré ser breu i intentaré també demanar alguna cosa més
sobre la situació de la dona a l’esport i sobretot aquí, a les Illes.

Bé, primer de tot, m’afegeixo a les reflexions que més o
menys s’han dit aquí, que la discriminació sistemàtica que
patim les dones en el món de l’esport, ja pot ser professional o
de base, és una mostra més de les desigualtats que tenim en el
món real, simplement pel fet de ser dones. L’esport en aquest
cas manté una estructura i un funcionament totalment
antidemocràtic i patriarcal, i des d’Unides Podem entenem que
fins que no hi hagi una paritat dins dels òrgans directius i

equips tècnics federatius, la invibilització i la discriminació cap
a la dona dins l’esport, lamentablement, seguirà sent un fet. És
per això tan important el diagnosi que vosaltres aquí feu, que
és una mostra més i un reflex.

En aquest cas, ens han sorprès les dades que ens heu dit
dintre del Centre de Tecnificació d’aquí, de les Illes Balears,
que sí que hi ha un 40%, i també una de les dades que també
mostra l’estudi, que allà on hi ha dones presidentes o
coordinadores hi ha dones també dins de l’equip tècnic. Aquí
us volia preguntar, també s’ha vist en aquest cas, que quan hi
ha dones dintre de l’equip tècnic, si el club i la federació en
aquest cas també és una pràctica diferent, si hi ha més per
exemple horaris per als infants, per als joves, si hi ha una
pràctica diferent, o si es veu una diferència amb tot el que heu
comentat.

Un altre dels temes que no ha sortit, però sí que vull, perquè
una de les grans diferències també que pateix la dona en el món
de l’esport, és el tema de les retribucions, que són totalment
abismals. Llavors ho poso aquí a sobre la taula, perquè les
retribucions són abismals o quasi inexistents en equiparació
amb les retribucions que en aquest cas són dels homes, dels
entrenadors, dels àrbitres, dels tècnics, o dels esportistes d’elit.
M’agradaria saber si teniu aquí una diagnosi aquí també de les
Illes Balears i què en penseu? Crec que és obvi, però, bé, veure
com ho podríem solucionar aquí, a nivell de Balears.

Un altre tema que sí s’ha parlat, el tema dels patrocinis, que
les precàries o les nul·les inversions que es fan en patrocinis o
en publicitat destinades a les competidores i/o les esportistes
femenines, en aquest cas; calen referents -ho ha comentat abans
la Sra. Mar-, entenem que els mitjans de comunicació són un
clar exemple, han sortit aquí. No tenim aquesta visibilitat de la
dona dintre del món femení i falten referents en aquest cas
perquè les dones continuïn treballant. A la intervenció de la
Sra. Mas, també ho ha comentat, que les dones també deixen
l’esport per la precarietat, perquè no surt... També costa a les
joves en aquest cas entrar dintre del món, si ja té tot el tema de
dificultats afegides en infraestructures, que després també te
demanaré, i tot això, doncs encara si manquen, si hi ha
mancança en aquest cas d’un referent femení, evidentment
l’esport seguirà sent masculí, perquè és el referent que tenim.
En aquest cas, què és el que podem fer aquí, des de les Illes
Balears? Heu fet una diagnosi dintre d’IB3 Ràdio i IB3
Televisió? Us heu reunit amb ells? Què us diuen? Com veieu
la situació aquí, a les Illes Balears?

Després també ens heu comentat la formació específica de
prevenció contra la violència, també us han fet diverses
preguntes sobre això. Els protocols a les federacions i els clubs,
trobem que és necessari tenir aquests protocols, però que siguin
protocols reals, perquè són eines, que es necessiten eines
eficaces per a les persones que treballen dintre de l’àmbit
esportiu, però també especialment per a les dones i per als
infants. Ho ha dit a la intervenció: 1 de cada 3 o de 5 cinc nins,
pateixen abusos sexuals en el món de l’esport. 

Jo he de dir que l’any passat vaig participar en una de les
jornades que vosaltres vau fer a Menorca en aquest cas, perquè
heu fet unes jornades de formació, de protocols i plans
d’igualtat per a les federacions i els clubs, vaig tenir
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l’oportunitat de poder assistir a Menorca, i la veritat és que us
de felicitar, perquè allà vaig poder coincidir amb clubs i
federacions, em vaig adonar de la poca informació que tenen,
a la formació els explicaven molt bé tot el tema de formació,
d’infraestructures, de la perspectiva de gènere a les
infraestructures, que en aquest cas la Sra. Mas ha esmentat,
però m’agradaria veure si pogués aprofundir una mica més,
perquè realment és una bona eina que es dona als clubs i a les
federacions en aquest cas, perquè són coses que moltes vegades
no pensem, com, per exemple, posar una llum a la parada
d’autobús al costat del centre esportiu, és una cosa que no es
veu; o el que també ha dit vostè, ficar els vestuaris a una altra
punta, o tal vegada al costat, i aleshores això dificulta en aquest
cas l’accés a la dona. En aquest cas sí que volia demanar a
veure si troben que són suficients els plans, o les formacions en
aquest cas que tenen? Si teniu coneixement de si realment els
clubs i les federacions tenen plans reals, perquè pel que jo vaig
veure allà i pel que van dir, molts eren un copiar i aferrar, i
moltes vegades es té un pla, però ni tan sols se sap la
integració, ni tan sols els mateixos treballadors, que moltes
vegades són escassos, saben exactament com funciona i les
persones que en aquest cas tenen alguna denúncia, o alguna
cosa a dir no saben on anar a demanar, i això és un problema en
aquest cas de qualsevol esportista, però especialment per a les
dones i per als infants.

Estic totalment d’acord amb el que proposeu, si la nova llei
en aquest cas indica que hi ha d’haver un 30% només en la
direcció a les directives de dones en aquest cas, nosaltres estem
totalment d’acord amb la proposta que vosaltres feu, que és del
50%, que simplement és la Llei d’igualtat que tenim actualment
a l’Estat, o sigui, això evidentment que li donarem suport. Igual
que la proposta de l’observatori, també la trobem encertada.

Després, ja per acabar, bé, també evidentment el suport a la
redacció de la llei, que ha d’estar en perspectiva de gènere, això
és una altra cosa que sí que també evidentment hi donam
suport.

I ja per finalitzar introduir un nou tema que no s’ha dit aquí
tampoc, en març vam conèixer un estudi que indicava que el
44% de les dones que practicava l’esport a la via pública ha
patit assetjament, qualque tipus d’assetjament. Sí que remarc
aquí que sí és veritat que el 91% havia estat un assetjament
verbal, és un assetjament!, o sigui, ho miris com ho miris és
assetjament. El mateix estudi que és, en aquest cas és un treball
de fi de grau del criminòleg mallorquí Pep Alemany, que és
advocat i expolicia local, es titula La por d’elles, i és un estudi
que recull d’aquí, directament d’aquí, de Mallorca. A aquest
estudi una de les conclusions va ser que quan les dones
practicaven algun tipus d’esport a la via pública se’n va adonar
que els horaris en els quals hi anaven eren horaris específics i
sempre anaven acompanyades, per por. 

Llavors, m’agradaria saber si teniu qualque coneixement
d’aquest estudi i si en aquest cas, bé, per exemple a Palma ja
s’han començar a fer circuits segurs i coses d’aquestes. Potser
calen més circuits segurs i veure també quines són les mesures
en aquest cas que proposeu perquè..., diguem, la gent, les
dones, els joves i els infants puguin practicar esport també
lliure al carrer, en via pública, perquè és de tots. Està molt bé
que es faci a clubs, està molt bé que també es faci a

instal·lacions esportives que són públiques, com el que han
comentat vostès, els instituts, els col·legis, tots aquí tenim
també un parc molt important que és públic, que també està
molt bé, que s’obri perquè també s’empri diguem a la via
pública, però quines són en aquest cas, bé, les idees que
vosaltres aportaríeu per millorar perquè pogués ser tota la via
pública un espai directament per tenir un esport accessible i
igualitari?

De moment res més. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, molt bona tarda a tothom. Marta i Mar,
benvingudes i gràcies per la vostra compareixença, nosaltres
evidentment vàrem donar unànimement, va ser en aquesta
comissió, suport a la proposta que el grup parlamentari
proposant, en aquest cas Proposta per les Illes, El Pi, va fer,
com no podia ser d’una altra manera, perquè és una inquietud
d’aquesta comissió tot i que aquesta comissió en parla. i s’ha de
dir i s’ha de reconèixer, en parla poc d’esports, és una comissió
de Serveis Socials, Drets Humans i Esports i es parla poc
d’esports, tot i la transversalitat de gènere, la transversalitat de
la violència a l’esport, la transversalitat que es produeix en
l’educació en valors que defineix l’esport en general, se’n parla
poc, se’n parla poc i té molt a veure amb drets i té molt a veure
també amb el caire social.

La meva intervenció va molt fixada a l’exposició que vostès
han fet. Crec que, entre d’altres coses, i ho he de dir, el nostre
grup parlamentari és un grup parlamentari de l’oposició i el que
ens interessa aquí evidentment és fer seguiment de la política
pública que du a terme en aquest cas la Conselleria d’Afers
Socials i Esports i les polítiques que es duguin des del Govern
de les Illes Balears en tema de gènere evidentment, en tema de
prevenció..., -no, de prevenció no-, d’eliminació de la violència
i de la discriminació, i no faré referència a un cas concret
perquè no crec que s’hagi de focalitzar únicament la
compareixença de vostès i de l’informe als casos concrets que
s’han produït, que hi haurà un moment.

Però, mirin, vostès han fet un estudi sobre el 2019, jo li faré
unes preguntes concretes sobre aquest estudi, entre d’altres
coses perquè és referent i perquè és extrapolable que es facin
estudis, que crec que és important, arreu de l’Estat espanyol,
d’altres territoris, però, quan varen finalitzar l’estudi? Li
demanaré, quan el varen finalitzar, és a dir, si s’ha finalitzat
dins el 2020 o dins el 2021 i, on s’ha presentat? Crec que és
important, entre d’altres coses perquè aquí hi ha l’Assemblea
Balear de l’Esport i trob prou important que un dels temes de
l’Assemblea Balear de l’Esport, on hi ha totes les federacions,
es conegui, es presenti i es faci una reflexió, crec que és vital.

Entre altres coses, i li ho dic, hem de contextualitzar, no dic
que no ho hagin fet, però això és una comissió de control
parlamentari, per tant, a l’acció de govern, i ens ajuda, la
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reflexió i l’exposició que vostès hagin fet, a veure si es fan
passes i s’aprofiten els organismes i els espais perquè sigui el
Govern que incorpori els resultats d’aquest estudi i nosaltres
puguem amb el suport al que s’hagi de donar suport, proposar
dins l’àmbit normatiu com una proposició no de llei o una
proposició de llei i també pressupostàriament que aquestes
mesures que vostès, jo crec que sí que han plantejat mesures,
quan vostès plantegen fer un observatori evidentment plantegen
mesures, quan vostès plantegen situacions, ho he entès així, de
por o d’inseguretat dins les instal·lacions, això són mesures
implícitament que vostès demanen i amb les quals nosaltres
estam totalment d’acord i preocupats, i preocupats. He tengut
una sensació d’inquietud, por o inseguretat a les instal·lacions,
i això és un mandat que hem de tenir els poders públics a fer-
ho.

No sé si ho tenen plantejat o no donar aquest estudi del
2019, però seria interessant conèixer per part, i crec que vostès
tenen la capacitat atès que han fet aquest estudi, d’aquest grup
parlamentari i aquesta comissió, una enquesta de com valoren
les dones esportistes diferents aspectes que vostès han
plantejat: inseguretat, no parl de discriminació, una qüestió que
és evident, però sí per les xifres que vostès manegen aquí,
inseguretat, accessibilitat, conciliació.

Ja li dic que ahir va comparèixer la consellera de
Presidència pel tema precisament de retre comptes del
compliment del Pla de conciliació, i va ser arran que el nostre
grup parlamentari va demanar la seva compareixença, perquè
entenem que el Pla de conciliació és un tema transversal i no es
pot parlar d’igualtat d’oportunitats, no es pot parlar
d’accessibilitat, no es pot parlar ni molt manco d’equitat entre
homes i dones si la conciliació no s’afavoreix, perquè és la
primera tanca que es troba una dona dins l’àmbit professional
i evidentment dins l’àmbit de l’esport, sigui d’oci o sigui
professional.

Per tant, les encoratjaria que fessin aquest estudi perquè
crec que és una eina i que serà independent, ho pot fer
l’administració evidentment. Jo no som partidari que els
observatoris els facin les administracions, i li diré per què: hi ha
un factor d’objectivitat o d’independència que és fonamental
per a l’observatori, per tant, un observatori, -ho dic perquè es
comentava aquí assumir la proposta de fer un observatori-,
l’administració té observatoris, però evidentment els
observatoris quan parlen del compliment d’una normativa o
d’uns protocols, si això és una avaluació externa entenc que és
molt més eficaç i molt més incisiva que la faci la mateixa
administració de normativa que ha de complir la mateixa
administració. Per tant..., i si vostès han de menester recursos
evidentment crec que, com tenen altres entitats i altres espais de
convocatòria o de concertació, el nostre grup parlamentari
donaria suport que la seva entitat per la referència d’aquest el
faci, assoleixi l’observatori. Decisió de vostès, evidentment,
però crec que seria molt oportú que fos així.

Els espais dignes crec que tenim una oportunitat, tant espais
dignes com accessibilitat com sobretot garantir la seguretat de
les persones, infants, nins, nines, nins, nines, perquè hi hagut
abús infantil dins l’esport, i també evidentment de les dones per
aquesta por, hi ha una tramitació de pressupost i nosaltres
agafam, i entenc que l’agafarem el cent per cent dels membres

d’aquesta comissió, l’oportunitat que es visualitzi a través del
pressupost general de la comunitat autònoma en el 2022.

Jo li he fet una sèrie de preguntes, m’interessaria molt saber
l’Assemblea Balears de l’Esport no es va reunir, la darrera
reunió és de juliol de l’any passat, hi ha diferents interlocutors
allà, nosaltres creiem que és important que vostès debatin en el
si i tenir el feedback de l’opinió que fan les federacions allà
d’aquest estudi i la incorporació que facin de les dades
implícites, dels mandats implícits que denuncien o que
evidencien aquests estudis. 

M’agradaria saber també si vostès han presentat a la
conselleria Santiago i al director general Gonyalons el resultat
d’aquest estudi i quins compromisos almanco han aparaulat
amb vostès, si presenten compromisos amb vostès els presenten
amb la societat civil i, per tant, també crec que és important que
conegui aquesta comissió.

Des de ja els dic que des del nostre grup parlamentari del
que vostès han plantejat no és únicament un aprenentatge, hi ha
molts conceptes, moltes situacions que ens permet la seva
compareixença assolir i també interioritzar, sinó que
automàticament són propostes que nosaltres i amb el màxim
consens de tots els grups parlamentaris d’aquesta comissió
durem perquè efectivament tengui facilitats el Govern de les
Illes Balears, tant pressupostàries com instrumentals, per
corregir moltes deficiències que hi ha i caminar aquest Pla de
conciliació i Pla d’igualtat i lleis d’igualtat i conciliació, que és
un mandat de la ciutadania, perquè són lleis aprovades per
aquesta institució.

Jo els encoratjo a fer aquesta segona fase o aprofundiment
més sectorial de l’opinió de les dones esportistes que hi ha a les
nostres instal·lacions a l’àmbit públic i a l’àmbit privat,
precisament perquè crec que és important i complementari. Una
inquietud que també nosaltres tenim des del nostre grup
parlamentari, és un grup parlamentari que ha proposat un pla
estratègic de joventut, l’esport, la igualtat, són fonamentals
també, i l’oci i el temps lliure és important també per a la
joventut, un sector molt esportista en aquest sentit i, per tant,
nosaltres ho vàrem ficar, es va aprovar que es fes un pla
estratègic de joventut, i evidentment molta informació que
vostès han presentat i moltes dades les incorporem.

I l’altra, i és una inquietud i una pregunta que els faig, si ens
poden informar de la multiculturalitat, la diversitat cultural,
l’accés dels diferents ciutadans i ciutadanes d’aquesta
comunitat autònoma, diferents cultures, diferents nacionalitats,
diferents maneres d’entendre també la socialització, com
valoren vostès la participació, no tan sols professional, sinó les
instal·lacions i l’accés a l’esport de diferents col·lectius també
residents a les Illes Balears? I si consideren que no tenen els
ajuts suficients, i la mediació intercultural és fonamental per fer
aquests ponts, que coneguin els drets, que coneguin les
instal·lacions i també coneguin el teixit esportiu que és
fonamental. Creiem que l’esport és socialització per transmetre
aquests valors.

Moltes gràcies per la seva compareixença. Em sap greu que
hagi fet una bateria de preguntes, crec que tots els diputats aquí
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i diputades ho hem fet, però ens aportarà molta informació per
a la nostra tasca i responsabilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Gràcies per les
seves explicacions, un tema molt interessant, però que no deixa
de ser un reflex més d’aquesta societat patriarcal en la qual
vivim, senzillament, no és per desmerèixer ni molt menys, que
quedi clar, tenim manca de referents en el món dels esports, en
el món de la ciència, en el món econòmic, en el món polític, en
qualsevol moment.

Tenim manca d’oportunitats, uns mitjans de comunicació
que no acompanyen, en absolut, perquè o bé invisibilitzen la
presència de dones, o quan surten..., recordareu titulars
d’aquestes olimpíades de “la novia de”, és a dir, parlam de
campiones olímpiques i l’única referència que tenim és perquè
és “la novia o la mujer de”, els mitjans de comunicació també
tenen una grandíssima feina a fer per ajudar.

Una escletxa econòmica que és brutal també, la federació
espanyola paga per guanyar lligues a l’àmbit del futbol, m’he
quedat espatarrada amb aquesta xifra, 1.352 euros les dones,
300.000 euros els homes. Podríem parlar també del tema de la
vestimenta en segons quins esports. Jo crec que hi ha una
qüestió que també és fonamental i que s’hauria d’implementar
sí o sí i és la millora de la remuneració econòmica; és a dir,
igualem salaris d’homes i dones, però per una qüestió
d’igualtat, per una qüestió de respecte i de dignificar l’esport
femení.

L’àmbit universitari, una altra dada que he trobat i que m’ha
deixat prou preocupada i és que a la carrera de ciències de
l’activitat física, el 75% dels materials curriculars no
incorporen la perspectiva de gènere. Açò tampoc no ajuda en
absolut. 

M’ha agradat molt l’exemple que has posat abans Marta de
la selecció de personal, quan es fa una selecció de personal a
cegues, és a dir, sense nom i sense veure la foto, ni la presència,
aquí és quan aconseguim la igualtat, perquè és evident que hi
ha un biaix de gènere brutal, fins i tot dins dels recursos
humans. És així de trist, però mirau, per aquí podríem
començar fent un..., és a dir, es podria establir que fos
obligatori que la selecció de personal sempre fos així a cegues.
No sé si el nom és correcte, dir-ho a cegues o no, però perquè
ens entenguem. 

Jo ara pensava també, jo crec que el Barça de futbol femení
actualment és molt millor que el masculí, però d’aquí a la
lluna!, i amb uns recursos econòmics molt més inferiors.

És una qüestió de voluntat ni menys ni menys, i no cal que
anem a cercar molta legislació variada, només que ens agafem
l’article 14 de la Constitució espanyola ja hauria d’abastar,
hauria d’abastar. Tant que en parlam de la Constitució
espanyola, tant que en parlam!, tu, la podríem respectar una
miqueta més també, eh!, també us ho dic.

Jo després de fotre-vos aquest rotlle que, bàsicament he
repetit el que vosaltres heu dit i em sap greu, però crec que hem
d’insistir, insistir, insistir, sí que tenc una qüestió i m’agradaria
que em diguéssiu vosaltres com ho veieu. Esport mixt, què en
penseu? Penseu que pot ajudar si començam a implementar
l’esport mixt sobretot en etapes primerenques, perquè aquestes
criatures que són petites, creixin amb aquesta visió de la
igualtat dins del món de l’esport?

I després jo crec que també, com no, hauríem d’aplicar el
hashtag “on són les dones?”, però a tots els àmbits, us ho torn
dir, al món de la ciència, al món de l’esport, al món de la
literatura, quantes dones també... quantes escriptores també han
passat a la invisibilitat, perquè, és clar, no podies publicar com
a dona, no?, no fos; us ho dic, jo només he fet més que repetir
coses que vosaltres heu dit, però hem de ser cansades, hem de
ser repetitives, hem de ser el que se’n diu la gota malaia, i
insistir, repetir, repetir, repetir, crec que és l’única manera.

I ho torn dir, és una qüestió de voluntat, ho hem de tenir
molt, molt clar, voluntat, voluntat i voluntat!

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Mascaró, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, president, bona tarda. Benvingudes i gràcies per
assistir a aquesta comissió i a l’exposició inicial que han fet en
aquest moment de l’associació.

Una tasca que va més enllà del treball de diagnosi de la
situació de les dones i de l’esport femení a les Illes Balears, una
tasca que, per sobre de tot va en defensa dels drets de les dones,
en aquest cas concret dins el món esportiu i que des de
l’associació que representen, al cap i a la fi persegueix una
defensa dels drets de les dones, una igualtat real entre homes i
dones, de tenir ciutadanes de ple dret, i que també és la nostra
causa des del nostre grup parlamentari i que des de l’associació
veiem que se cerca també des de diferents vessants. 

Hem trobat que l’associació té un caràcter d’unió,
d’aglutinar persones, no només esportistes, sinó també
professionals, tècniques, àrbitres, jutgesses, gestores, directives
de federacions i clubs, advocades, psicòlogues, fisios i un llarg
etc., i que s’uneixen en aquesta lluita pels valors de la igualtat
i ho fan també des d’un suport més tècnic amb una sèrie de
serveis que inclouen un departament jurídic, d’assessorament
i de màrqueting i comunicació, o de formació i psicologia, i que
creiem que és important en aquest cas.
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Som conscients, crec, tots els presents que la paraula i els
valors, tot i les grans diferències existents entre els mateixos
grups parlamentaris aquí presents, amb les paraules no n’hi ha
prou i que per açò és important, com fan des de l’associació
amb l’assessorament tècnic cap els esportistes, que des
d’aquesta seu parlamentària i des del Govern de les Illes
Balears, seguim una aposta legislativa i de gestió que vagi
d’acord amb els valors i la lluita feminista. 

Una lluita feminista que no és altra que la de la igualtat,
exemples en tenim amb la Llei d’igualtat, ja l’han esmentada,
que, de manera transversal amb les polítiques del Govern o
amb les ajudes a esportistes, o amb el nou Pla de conciliació i
corresponsabilitat, presentat pel GOIB, ha d’ajudar dins la
nostra comunitat en aquest aspecte. Aquest pla que, per
exemple, ofereix recursos pressupostaris, en concret 157
milions i 115 mesures amb un calendari d’aplicació, i que crec
que també és important com realment s’estructuren, perquè
hem parlat dins aquest pla de tres eixos, el laboral, el
socioeducatiu i un tercer eix des de les administracions locals,
que pens que han de ser presents també en el món esportiu.

La meva sensació i ja em corregiran si m’equivoc, és que la
situació de l’esport no és diferent a la d’altres sectors, on les
dones es troben amb un sostre de vidre, o s’han trobat amb
majors dificultats que els homes per aconseguir les seves
voluntats professionals i també tenir possibilitats per conciliar
les voluntats personals. I si és diferent, ho és amb la gran
diferència que en aquest cas de l’esport s’agreuja encara amb
nous aspectes que té el sector esportiu i no en tenen d’altres.
Hem de pensar que per començar l’esport va ser creat per a
homes i evidentment en aquest cas des d’un punt de vista
masculí, les dones no tenien dret a practicar-lo, i a mesura que
els anys varen passar, les cultures, la religió i els costums varen
dificultar el camí de la dona per introduir-se a la pràctica
esportiva.

Per exemple, no va ser fins a l’any 1900 en què, per
exemple, una dona no va poder participar a unes olimpíades i
que la progressiva introducció de la dona en l’àmbit esportiu i
competitiu és evident que pens que ha estat molt lenta. Fins a
l’any 2012, per exemple, no tots els països havien participat
amb una dona en els seus equips als jocs olímpics. I després de
llargs anys -ja em corregiran- s’han estigmatitzat molts
d’esports, n’hem parlat, tant esports que es veuen d’una manera
masculina o que es veuen d’una manera femenina i ha costat
molt de temps que aquests esports es vegin al marge d’aquestes
distincions i no com a un joc, un oci o una pràctica esportiva i
de salut al marge de la persona que el practiqui.

En aquest aspecte, poden fer per rebutjar des de ben petits,
tant fillets, en aquest aspecte d’estigma..., -ara no em surt-,
d’estigma entre homes i dones, pot fer rebutjar tant a fillets
petits com a filletes de la pràctica de segons quins esports i la
seva identificació; ho ha dit una altra companya també, la falta
evident de referents en aquest cas.

A l’anàlisi de diagnòstic que ens han presentat, aquestes
separacions es veuen clarament en el grafisme, per exemple, i
les dades de les llicències esportives, es veuen d’una manera
molt ràpida on la majoria de llicències són masculines, amb un
73%, i de femenines amb un 26%, i on no molts dels esports

ofereixen un tant per cent podem dir equilibrat en un 50% entre
els dos sexes. Aquest tant per cent hem vist que en el Centre de
Tecnificació és una miqueta diferent i que per als homes és un
59% de les llicències i un 40% per a les dones. Ens agradaria
saber aquesta variació quina creuen que és la causa? Hem vist
que, per exemple, no hi ha el futbol al Centre de Tecnificació
i si podria ser un motiu d’aquesta variació entre les llicències.

En aquest sentit, en la masculinització o la feminització dels
esports crec que hem d’aprofundir també en un altre aspecte
que és el de l’educació com a un element clau, primer des del
punt de vista del coneixement i després des d’un punt de vista
pedagògic de valors per a la tolerància i la lliure elecció des de
l’esport base.

Recentment aquí, al Parlament, s’ha aprovat desenvolupar
dins la pròxima llei de l’activitat física i l’esport, i des d’una
manera consensuada amb consells insulars i ajuntaments,
mesures destinades a promocionar l’esport en edat escolar i a
fomentar les ajudes públiques com a un element per a la
cohesió social i facilitar també la integració entre els menors
amb risc de vulnerabilitat, amb la participació inclusiva també,
amb els hàbits de vida saludable i de bons valors esportius.

Després, un altre segon element que crec que s’ha de tenir
en compte i també n’hem parlat en aquesta compareixença i
que imagino que també influeix és aquesta separació entre
homes i dones, és el foment de la pràctica i la
professionalització. Ho dic en relació amb els mitjans de
comunicació i dels patrocinadors, és a dir, en una visualització
en què la fi esdevé en un suport o no per consolidar una
professionalització i també en no visualitzar o augmentar
aquest estigma d’esports masculins o femenins i que, per tant,
la seva repercussió pública és evident. Crec que és evident que
el seguiment d’esportistes, siguin masculins o femenins, no és
el mateix i que quan hi és de vegades és més per un motiu
d’una fita, que no d’un seguiment regular de l’esport femení,
crec que més aviat passa en mitjans privats, però que en menor
mesura també passa en mitjans públics.

Un altre factor que m’agradaria destacar i aquest sí apareix
també en el diagnòstic que han presentat, és la participació de
les dones en les estructures de decisió i de poder. L’anàlisi
passa per clubs i federacions i amb diverses conclusions que
crec que són prou clares i definides, com vostès també han
citat. Una és l’evidència de la manca de dones tant a clubs com
a federacions, siguin càrrecs de presidència, vicepresidència,
membres de juntes directives i també d’altres tècniques com
entrenadores, gerències, direcció esportiva, fisioteràpia,
psicologia, arbitratge, etc.

Una altra conclusió que veig que se’n treu és l’anàlisi entre
la diferència de com es reverteix en certa manera aquesta
tendència si els òrgans de direcció estan coberts per dones o
estan coberts per homes. És a dir, sembla una evidència que són
els mateixos homes els que no cobreixen els llocs amb persones
de l’altre sexe i que han de ser les dones les que només donen
oportunitat a les altres dones.

A l’anàlisi es distingeix entre clubs de futbol i la resta. El
futbol com a esport amb més repercussió mediàtica i més
llicències encara aprofundeix més en aquestes tendències que
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anomenam ara, perquè crec que confirma el que deia de
l’estigma per a esports masculinitzat i per al suport mediàtic, en
aquest cas el del futbol femení, si en tot cas pot tenir més
visualització, però a la vegada s’enfronta a una distància en
seguiment per als  mitjans, ja que el futbol masculí és un tòtem
que quant a seguiment, patrocinadors, etc., es troba a un altre
nivell i a un altre planeta mediàtic.

Per acabar, m’agradaria demanar-los des d’una visió estatal
les possibles variacions que hi pugui haver respecte de la
situació autonòmica.

De moment, la veu no em permet per a gaire res més i, per
tant, moltes gràcies per tot.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Torn ara de rèplica de la Sra.
Mas i de la Sra. Lliteras. Anam un poc justets de temps perquè
a les cinc hi ha una altra comissió, els demanaria si poden ser
breus, concises..., i els ho agrairíem moltíssim.

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASOCIACIÓN PARA
MUJERES EN EL DEPORTE PROFESIONAL (Mar Mas i
Iglesias):

Trataremos de ser breves. Bueno, muchísimas gracias por
todas las reflexiones y sobre todo también por la complicidad
que parece que hay en el tema deportivo, que creo que todo el
mundo está muy de acuerdo que en el deporte las mujeres
estamos discriminadas sí o sí.

Voy a hacer una primera reflexión y luego pasaré la palabra
a mi compañera. Hay una socióloga que se dedica mucho al
tema de la inclusión y la discriminación en el deporte, que es
Azurmendi, cuando habla del ¿por qué solo los hombres llaman
a los hombres?, es lo que llaman el all men’s networking, a la
hora de acceder a los puestos de dirección sociológicamente los
hombres llaman a los hombres porque se sienten más cómodos
con ellos y siempre con una mujer van a tener otros puntos de
vista y van a acabar discutiendo. Entonces, romper esa red de
¿por qué los hombre siempre llaman a los hombres? a la hora
de: oye, hay un puesto de técnico, no se me ocurre que pueda
haber una mujer, voy a llamar a este compañero que me lo pasé
fenomenal con él cuando hice la carrera, cuando hicimos el
curso de lo que sea.

Romper esa brecha nos cuesta a todas mucho y, como han
apuntado algunas de las diputadas y diputados, siempre está en
todos los estratos sociales, no solo en el deporte, pero sí el
deporte tiene unas cosas o unas características que no tiene
ningún otro de los estratos de los que estábamos hablando: la
ley no reconoce a las mujeres como profesionales, en ningún
otro... ni en..., no sé, en política no se les ocurriría tener a
mujeres sin tener contrato, en futbol pasa, y lo hemos estado
viendo hasta hace media hora, en educación no se nos ocurriría
tener a ninguna mujer sin... dentro del estatuto de trabajadoras
y trabajadores porque no la podríamos contratar, en el deporte
pasa, o sea, sí hay algunas cosas que sí que nos diferencian.

Luego, los medios de comunicación, y me refiero solamente
a los públicos, que pagamos -reitero- la mitad de la población

que somos las mujeres, no nos representan, y yo creo que esto,
como estábamos comentando o estaban comentando antes, sí
que es de voluntad, es una voluntad política, es una voluntad de
ustedes que representan a toda la ciudadanía que esto cambie,
pero que cambie mañana, no necesitamos mucho más, que se
diga: oiga, a partir de ahora esto va a ir al 50%. ¿Por qué?
Porque es un presupuesto público, o sea que yo creo que sí que
hay cosas que podemos empezar a forzar esta máquina para
hacerlas mucho más rápidas.

Me gusta que les guste lo del observatorio porque creo que
es necesario tener este tipo de mecanismos para ver cómo se
implementan las cosas, pero es como si pusiéramos semáforos
pero si te los saltas y nadie te multa va a dar igual. Pues esto es
lo que está pasando en las mujeres en el deporte, estamos
sentadas esperando que el semáforo se ponga en verde mientras
que los hombres van y corren con el semáforo y como nadie les
multa, si no hay ninguna sanción, ni ninguna represión, pues va
a dar igual.

Es cierto que hay muchas cosas que hemos adelantado con
el tema de la conciliación en cuanto a los permisos de
maternidad y paternidad, esto ha sido un salto a la hora de que
las mujeres entremos dentro del trabajo profesional, a mí en
ninguna entrevista me van a decir si voy a querer ser madre
porque el permiso va a tener que ser recíproco, ya para la
madre, para el padre, o dos madres, o dos padres, o como vaya
a constituirse esa familia. Esto ha sido uno de los cambios, y
también esperamos que baje al deporte, porque antes veíamos
que los deportistas tenían un hijo, se hacían la foto con la
señora, su mujer, que acababa de parir, y se iban corriendo a
entrenar; cuando una mujer tenía que parir, directamente todo
su escalafón en el mundo del deporte, caía, caían en todo el
ranking porque necesitaba ese tiempo.

Y durante muchísimo tiempo tenemos muchos casos donde
las mujeres han tenido que abandonar, no se las ha respetado,
ni el trabajo de conciliación, ni se ha apoyado que vayan con
los niños o con las niñas, y cuando hablamos de las
legislaciones hay, por ejemplo, la reglamentación dentro de un
partido de esgrima, o de tenis, dentro de la reglamentación está
que si un jugador en ese momento tiene una necesidad
imperiosa de ir al cuarto de baño puede pedir un tiempo muerto
de quince minutos, ir al cuarto de baño y volver, está permitido;
pero no está permitido si hay una jugadora que en ese momento
está con el niño en período de lactancia, le sube la leche, no
puede parar el partido para decir es que tengo una subida de
leche, voy a dar un momento al niño y ahora vuelvo, no, porque
entonces se penaliza y pierde el partido. 

O sea, hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer
cuando, aparte de la gran mirada global, yo creo que sí que
podemos empezar a trabajar en muchas más cosas.

Se refería la diputada de Podemos también, la Sra. Mayor,
a uno de los estudios, de los muchos estudios que hacemos
dentro de la asociación, que hizo un policía de aquí, de Palma,
sobre el miedo que tienen las mujeres a la hora de salir a correr
o a practicar deporte por nuestras ciudades. Y cuando te das
cuenta de que muchas de ellas tienen miedo o han sido
acosadas o han sido violentadas, nos damos cuenta de que las
mujeres no estamos siendo tratadas de la misma manera como
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ciudadanas; si yo voy por la calle con miedo, me da igual salir
de una discoteca o tener que ir a correr, yo me acuerdo cuando
estábamos trabajando en el trabajo del estudio, y me decían: es
que a mí jamás se me hubiera ocurrido no poder salir a las dos
de la mañana a correr porque en ese momento vengo de
trabajar y quiero salir y tal, que ninguna mujer pudiera hacerlo.
Digo: y ¿no te dabas cuenta de que no hay mujeres por la calle
a esas horas corriendo? No sé, también es una visión. Sí,
hombre, ya me parecía a mí raro que, a lo mejor, si me
encontraba a alguien a las diez de la noche, y me la encontraba,
pues se daba media vuelta y se iba por otro camino, pero nunca
nos cruzábamos. Pues eso es un miedo interno que tenemos las
mujeres a la hora de salir a practicar el deporte en nuestras
ciudades.

Sí que tenemos que tener y aumentar la presencia de las
mujeres en los medios de comunicación por una razón: porque
nuestra historia como mujeres dentro del deporte nos ha sido
robada, nos ha sido anulada. Es cierto que también en la ciencia
o también en las matemáticas o en..., es cierto, no estamos, no
existimos, parece que nunca hemos aparecido por aquí,
paseamos por museos y dices: ah, pues debe ser que solo los
señores saben pintar, porque no estamos las mujeres. Entonces,
yo creo que sí que debe ser un reconocimiento de poder poner
en valor toda esta historia en nuestros museos, en nuestros
consejos, en nuestros colegios, en los nombres que les damos
a los centros deportivos, porque no solo necesitamos grandes
deportistas que tengan gestas increíbles, pero es que hay
muchas mujeres que han hecho cosas increíbles y que nadie las
conoce, y también han representado a las Baleares a lo largo y
ancho del planeta. 

El tema de qué debemos hacer, pues debemos hacer muchas
cosas. Debemos hacer que, por ejemplo, cuando Baleares se
está promocionando como un destino turístico deportivo,
también tengamos en cuenta que hay menores que vienen a
competir o personas que vienen a competir y que no entienden
el idioma, porque hablan otra cosa, es como cuando nosotros
mandamos a competir a cualquiera de nuestros chavales a
Holanda o a cualquier otro sitio, no entienden este idioma ni la
manera de estos protocolos, por eso, de verdad insisto en que
pongamos formación y protocolos reales para que la gente esté
segura practicando el deporte. Es como tener una fotografía de
un extintor pero realmente el extintor no funciona ni nadie sabe
ni dónde está el número de los bomberos. 

Esta asociación está abierta para trabajar con todos y con
todos los grupos parlamentarios porque, igual que vosotros
representáis a toda la sociedad, la asociación, todas la mujeres
que están, representan a esa sociedad, hay muchos deportes que
queremos hacer, hay muchos deportes que no son el fútbol,
cada persona tiene un deporte y lo que tampoco podemos hacer
es poner toda la cesta en el fútbol; el fútbol ya tiene un gran
camino por eso está en el estudio separado, porque, claro, sale
de todas las estadísticas y va a fastidiar absolutamente a
cualquier cosa, por eso se hizo el estudio con y sin el deporte,
pero hay muchísimos deportes que también a la gente le gustan,
que provocan ese deseo de practicar deporte, y que provocan
que toda la gente que está ahí apostando, entrenando, yendo a
campeonatos, pueda disfrutar del deporte y sobre todo abrirse.
Y que gente venga aquí a practicarlo.

Marta.

LA SRA. COORDINADORA DE LA DELEGACIÓ A
BALEARS DE L’ASOCIACIÓN  PARA MUJERES EN EL
DEPORTE PROFESIONAL (Marta Lliteras i Ruíz):

La veritat que han estat un munt de temes que és molt difícil
abordar, però jo vull dir, per ser breu i concisa, que al final
aquest estudi és pioner, no ho podem comparar amb unes altres
comunitats autònomes, no crec que sigui ni pitjor ni millor que
a unes altres comunitats autònomes, però és preocupant, és
necessari i nosaltres tenim la responsabilitat d’haver de fer
qualque cosa després d’aquest estudi. I pens que podem tenir
nosaltres, si li donam la volta, l’oportunitat de ser una
comunitat autònoma que aposta perquè hi hagi una igualtat
efectiva, real, entre dones i homes a l’esport i poder donar les
claus o els itineraris a unes altres comunitats autònomes de com
ho hem fet nosaltres, com hem fet tots els partits junts pensant
en un bé comú i ser un exemple per a la resta de comunitats
autònomes i dir: si Balears, a totes les illes, amb totes les
dificultats, que no som allà a la península que sembla que som
diferents, jo crec que sí, la gent de les Illes som diferents, ni
millors ni pitjors, tenim quelcom especial, i poder dir ho hem
aconseguit, ara mateix treballam per una igualtat real, per què
no ho feu vosaltres, si nosaltres ens hem posat d’acord?

I jo volia donar-vos les gràcies perquè realment aquest
estudi l’hem fet des de les vísceres, la il·lusió i les ganes que
estic convençuda perquè l’esport fa això, l’esport col·lectiu i
l’esport d’equip, que de vegades ets titular i de vegades ets
suplent, però has de seguir entrenant cada dia perquè la
competició és llarga, i això està clar que no és per guanyar
dissabte; sabem que costarà, però, m’ha agradat també “hem de
pitjar l’accelerador”, perquè ja ens toca poder tenir que l’esport
sigui una reflexió real per exemple d’aquesta sala, hi ha dones,
hi ha homes, hi ha gent més major, hi ha gent més petita, hi ha
gent que ha estudiat una cosa, hi ha gent que n’ha estudiada una
altra, hi ha gent que ha nascut a un país, a un altre, aquesta
diversitat és el que ens toca i ha vengut per quedar-se i
necessitam el vostre suport, perquè si no nosaltres podem fer
renou, des de l’associació, però necessitam la vostra execució
de les nostres voluntats o de les idees que tenim, que no sé si
estarem sonades o no, però tenim una il·lusió i unes ganes que
això surti cap endavant, perquè creiem que toca. Toca.

LA SRA. PRESIDENTA DE L’ASOCIACIÓN PARA
MUJERES EN EL DEPORTE PROFESIONAL (Mar Mas i
Iglesias):

Toca. Y por supuesto, para el diputado de... el Sr. Diputado
de Ciudadanos, el Sr. Gómez, sí hemos hablado con la
consellera Fina, sí hemos hablado con Gonyalons, el estudio sí
se ha presentado a la Asamblea del Deporte Balear, sí, y
entiendo que, como todos, lo habrán recepcionado y
empezaremos a trabajar con ello. 

Vuelvo a reiterar que mucho trabajo que hacer, me encanta
la disposición que hay y la Asociación para Mujeres en el
Deporte Profesional está dispuesta a trabajar y encantada de
trabajar con todos los partidos políticos, porque creemos que
tenéis la clave, tienen ustedes la clave para hacer las leyes y
sobre todo para obligar a su cumplimiento. Las mujeres en el
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deporte os necesitamos en este caso, así que esperamos que lo
podamos conseguir trabajando y que la ley se cumpla algún día.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, just agrair, una vegada més, la seva presència aquí,
el seu testimoniatge, la seva empenta i sobretot la seva il·lusió
que es desprèn quan parlen, i jo crec que això és important.

Per tant, i atès que no hi ha segon torn perquè a les cinc en
punt comença la Comissió d’Educació, donaríem aquí per
acabada la sessió d’avui capvespre. Vull agrair una vegada més
a les ponents les seves aportacions.

I, sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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