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PER UN ESPORT LLIURE DE SEXISME I LGTBIFÒBIA

Nosaltres, associacions i clubs esportius de Santa Coloma de Gramenet, 
commemorem el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia a l’Esport i ens 
sumem al Protocol “Santa Coloma Xarxa Violeta, per un esport lliure de de 
sexisme i LGTBIfòbia”, i amb aquest Manifest expressem el nostre compromís 
amb els valors de la igualtat, el respecte i la defensa de la pluralitat:

• Entenem l’esport com una pràctica inclusiva, transmissora de valors igualita-
ris, que ens permeti superar els prejudicis i estereotips, que, encara ara, 
dificulten que nenes i nens, joves, dones i homes, en la seva múltiple diversi-
tat, puguin gaudir i desenvolupar les seves potencialitats en llibertat.

• Volem erradicar el sexisme i la LGTBIfòbia de la nostra pràctica esportiva, 
impulsant campanyes específiques que promoguin una educació en els 
valors del respecte, l’empatia, la diversitat i la inclusió

• Ens comprometem a superar el biaix de gènere en l’esport, fomentant la 
participació de nenes i dones a la pràctica esportiva, facilitant-los-hi l’accés i 
promocionant la seva presència en l’esport de competició. No hi ha esports 
de nenes o de nens, de dones o d’homes, l’esport és un patrimoni comú.

• Apostem per una comunicació inclusiva que eviti la representació estereoti-
pada, tant de dones i homes com de persones del col·lectiu LGTBI, que 
presenti tant a nenes com a nens com a protagonistes, i no com a especta-
dores passives i que eviti explícitament la sexualització de la infància, de les 
noies i de les dones.

• Fomentem la visibilitat de les dones a l’esport, així com de les persones 
LGTBI, com a referents. És imprescindible projectar una imatge positiva i 
plural més enllà dels estereotips de gènere.

• Expressem el nostre rebuig més absolut als comportaments violents dins la 
pràctica esportiva, als insults i a tot comentari o actitud sexista i/o LGTBIfòbi-
ca, i desplegarem totes les mesures necessàries per combatre-les.

• Sumarem esforços, amb altres entitats i amb l’ajuntament de la ciutat, per 
fer de Santa Coloma i del seu teixit esportiu un referent en la defensa dels 
drets humans, de la inclusió de les persones en la seva diversitat, en la lluita 
contra els prejudicis i els estereotips, en la defensa de la igualtat.

Apostem per un esport que obri portes i trenqui armaris, orgullós de la seva 
diversitat i ferm en la lluita contra el sexisme i la LGTBIfòbia.

Santa Coloma, 19 de febrer de 2023



ASOCIACIÓN DEPORTIVA RUNNING VIGIA
UNIÓ COLOMENCA ATLETISME

CLUB BÀSQUET SANTA COLOMA
BÀSQUET LES NEUS

GRAMENET BÀSQUET CLUB
ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR FUSTER

BÀSQUET DRAFT GRAMENET
SOC. COOPERATIVA “LA COLMENA”

UNIÓ CICLISTA SINGUERLÍN
CLUB CICLISTA COLOMENC

COMPLEX ESPORTIU TORRIBERA
CENTRE ESPORTIU RAVAL

COMPLEX ESPORTIU CAN ZAM (DUET SPORTS)
COMPLEX ESPORTIU RAMBLA FONDO (DUET SPORTS)

CONSELL ESPORTIU DEL BARCELONÈS NORD
DINÀMIC KID SANTA COLOMA
CLUB D’ESCACS GRAMENET

CLUB DEPORTIVO ARRABAL - CALAF DE GRAMENET
CLUB DE FUTBOL SINGUERLÍN
FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FORTALEZA
FUTBOL SALA RÀPID SANTA COLOMA

FUTBOL SALA GARCÍA (INDUSTRIAS SANTA COLOMA)
CLUB ESPORTIU SANTA COLOMA FUTSAL

CLUB ESPORTIU KARATE SATORI
ASSOCIACIÓ DEPORTIVA MARÍN

GIMNASTICA  ARTÍSTICA STA COLOMA
CLUB DE JUDO SANTA COLOMA

ASOCIACIÓN JUVENIL KARATE CAN PEIXAUET
ASSOCIACIÓ ESPORT I SALUT

CENTRE EXCURSIONISTA PUIG CASTELLAR
ASSOCIACIÓ NATACIÓ GRAMENET

CLUB DE PADEL SANTA COLOMA DE GRAMENET
CLUB PATÍ GRAMENET

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA NANO
CLUB PETANCA SANTA COLOMA
PELOTARI CLUB SANTA COLOMA

ASSOCIACIÓ TEWRRITORI BÀSQUET COLOMEC
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