
 

 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER A LA VISIBILITAT DE L'ESPORT FEMENÍ 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Els darrers anys, l'esport femení s’ha vist incrementat tant a nivell estatal com a nivell balear. Només 
cal observar destacades esportistes femenines balears com són: Patricia Guijarro, jugadora de 
futbol de primera divisió; Alba Torrens, jugadora de bàsquet, Cristina Ferrer, karateka eivissenca 
campiona d'Espanya o Melani Costa, nedadora amb diverses participacions en campionats 
europeus i mundials, entre moltes altres.  
 
Històricament, les dones es trobaven excloses del món esportiu de la mateixa manera que 
marginades dels papers més importants dins la societat. Per sort, avui en dia es comença a impulsar 
la participació de les dones a l'esport, encara que, a hores d’ara, la seva visibilitat és totalment 
insuficient, ja sigui a través de la retransmissió d'esdeveniments esportius femenins a la televisió o 
altres mitjans de difusió. 
 
És vital visibilitzar de forma clara l'esport femení per tal de normalitzar la presència de les dones en 
el conjunt de la societat. La presència de referents visibles de dones esportistes és un element 
indispensable per promocionar l'esport femení i empoderar a nines i joves a la pràctica esportiva i a 
la conquesta de l'espai públic sense prejudicis ni discriminacions de cap mena. 
 
Donat que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa de reconegudes esportistes i de 
grans equips femenins de diferents esports practicats a les illes i que avui dia encara no són visibles 
de cara a la societat, 
 
El Comitè Nacional de Joventuts Socialistes de les Illes Balears acorda la promoció de l’esport 
femení a les Illes Balears a través de les següents actuacions: 
 
 

ACORDS 
 
 

1. Traslladar als nostres representants del Govern de les Illes Balears del Govern de les Illes 
Balears, Consells Insulars i Ajuntaments aquesta resolució per tal que treballin de forma 
conjunta...per la coordinació i generació d'un calendari d'esdeveniments esportius en el que 
s'especifiquin de forma clara les competicions femenines per tal de donar-li la visibilitat 
merescuda. 

 
2. Instar a través de les institucions oportunes a augmentar de forma clara i compromesa la 

retransmissió d'esdeveniments esportius de caire femení a través de l'Ens Públic de 
Radiotelevisió Pública de les Illes Balears (IB3). 

 
3. Traslladar als nostres representants del Govern de les Illes Balears del Govern de les Illes 

Balears, Consells Insulars i Ajuntaments aquesta resolució per tal que fomentin la realització 
de tallers informatius i d'interès sobre l'esport femení, amb especial incidència als centres 
educatius.  
 

4. Que des de el PSIB PSOE, mitjançant la Secretaria d’Organització, La Secretaria de Política 
Municipal i la Secretaria de Política Autonòmica es coordinin amb les Federacions insulars, 
i Agrupacions locals per tal que aquesta resolució es pugui presentar com a moció als 
diferents ajuntaments de les Illes Balears. 

 
 
 


