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“Som marimachos”  

un documental que visibilitza  

l’esport femení sense prejudicis. 

 

El món de l’esport és ple d’estereotips i 

prejudicis que s’han anat consolidant en una 

societat patriarcal que ha anat normalitzant 

una llarga llista de desigualtats que han 

quedat amb el temps invisibilitzades i 

oblidades. 
 

El documental Som marimachos exposa els 

efectes i les conseqüències d’aquest 

problema. 

 

 

El documental és un projecte a iniciativa de l’Associació Esportiva Ciutat Vella a través de 

MediaSport Jove i pretén promocionar l’esport femení sense estereotips i amb perspectiva 

de gènere i ha estat realitzat, de forma comunitària per noies joves del barri del Raval de 

Barcelona. 

 

"Som marimachos, és un documental importantíssim que fa una radiografia de la 

situació actual de la dona dins l'esport i les desigualtats que encara ens hi trobem. 

Mitjançant aquesta producció audiovisual creada per aquest grup de noies adolescents 

del Raval ens podem endinsar en una realitat que segueix reproduint molts estereotips 

de gènere que comencen des de la pràctica esportiva escolar fins a l'etapa professional 

d'aquest àmbit. Aquest documental vol destacat la importància de les referents 

femenines en una societat patriarcal amb una representació professional femenina 

cada cop més gran, i amb la força suficient per trencar aquestes barreres".  

 

Jordi Ivorra,  

director Associació Esportiva de Ciutat Vella 
 

 

A l’esport femení encara hi falten referents. 

Quan comences, les entrenadores són dones, a mesura que et 

vas fent gran els entrenadors ja són homes. 
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“El documental Som marimachos ens ofereix una visió multidisciplinària a la qüestió 

de gènere i ho aborda des de molts punts de vista, de baix cap a dalt i és un punt de 

vista molt interessant." 

Maria Guixa 

Periodista del Departament d'Esports de Catalunya Ràdio  

 

Vídeo 
 

 
 
 

El documental ha sorgit de la iniciativa de l’Associació Esportiva Ciutat Vella, que el curs 

2018/1019 va posar en marxa MediaSport Jove per donar visibilitat a l’esport femení sense 

prejudicis i amb perspectiva de gènere, i incidir en el creixement social i cultural del districte. 

 

Vista l’escassa repercussió mediàtica del col·lectiu femení en l’actualitat esportiva als 

mitjans de comunicació, el projecte de caràcter comunitari va voler implicar noies joves 

voluntàries d’entre 12 i 18 anys dels instituts del Districte de Ciutat Vella en un grup de 

creació i difusió de contingut mediàtic, focalitzat en la situació actual de la dona en l’àmbit 

esportiu i concretament en l’esport base femení al districte de Ciutat Vella. 

 

El resultat d’aquesta iniciativa és Som marimachos, un documental participatiu i comunitari 

que reflexiona i vol qüestionar els estereotips i prejudicis de gènere que reprodueixen les 

actuals desigualtats de gènere en l’esport. Un grup de noies joves del barri del Raval de 

Barcelona s’han convertit en reporteres comunitàries que han participat en un procés de 

dinamització audiovisual i feminista en què han anat assolint coneixements al voltant de la 

producció i l’edició documental. Amb aquestes eines han pogut expressar amb llenguatge 

audiovisual totes les desigualtats que es troben en el seu dia a dia al barri.  
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“Treballar amb la Júlia, la Gemma, la Tassnim, la Marina i l’Adriana ha estat una 

passada. Al principi pensava que les hauríem d’ensenyar, d’explicar tota la part 

audiovisual, és la primera vegada que elles agafen una càmera, que entrevisten, però 

al final ha estat una experiència molt reciproca, entre totes hem après molt. Jo he après 

molt d’elles, i elles han après a base d’experiència, a força de sortir al carrer i practicar; 

aprendre a base de la pràctica. Però jo he après molt d’elles, especialment en 

aspectes del feminisme.” 

Irene Olmos 

Dinamització, realització i edició 

 

Biografies de l’equip del documental 

 

 

 
 

Júlia Sidro: Eii holaa jo sóc la Júlia Sidro! Tinc 16 anys i estic fent el batxillerat humanístic. 

Sóc esportista i estimo l'esport, sobretot el bàsquet i el ioga. Sóc del barri de Sant Antoni. De  

gran m'agradaria ser lliure i feliç, però si parlem dins del camp de treball, m'agradaria fer 

documentals que ens facin pensar i qüestionar-nos com a societat 

 

Gemma Duch:  Helloo. Sóc la Gemma Duch, tinc 17 anys i estudio a l'escola d'art La Industrial- 

Batxillerat artístic plàstic. M'encanta el cinema i em vull dedicar a alguna cosa relacionada 

amb aquest àmbit (més directora que altra cosa). 

 

Tassnim:  Hola!! Sóc la Tassnim El Midouli, tinc 17 anys i estic fent el batxillerat social. Faig 

futbol en un equip femení del Raval. De gran m'agradaria tenir una entitat que ajudés a la 

gent (com una ONG).  
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Marina:  Boness sóc la Marina Realp:) Tinc 17 anyets i estic a l’Escola Pia Sant Antoni estudiant 

batxillerat científic (molt dur per cert). M’ENCANTA l’esport, em considero addicta. Em passo 

24/7 entrenant, al carrer jugant bàsquet, al gym, a la piscina, vaig amb bici... Jugo a un club 

de bàsquet que es diu Lima Horta. No tinc gens clar el meu futur, però el que si tinc clar és que 

mai deixaré l’esport. I el meu objectiu és convertir-me en una referent femenina que a moltes 

de nosaltres ens ha faltat i actualment ens falta. 

 

Ariadna:  Eiii! Sóc l’Ariadna Fuentes. Tinc 17 anys i visc a Barcelona, al barri del Raval.  El curs 

que ve inicio un grau mitjà d’auxiliar d’infermeria.  Des de sempre m’ha agradat l’esport i es 

podria dir que ha sigut i és la meva vida; bicicleta de carretera, bàsquet, crossfit, halterofília... 

Tot i que estic federada en halterofília l’esport que m’apassiona i al que m’agradaria dedicar-

me en un futur tant d'atleta com de professional, és el crossfit, des del primer dia que el vaig 

provar vaig saber que era allò el que volia fer. Sincerament no tinc gens clar, que vull fer o a 

què em vull dedicar en un futur, l’únic objectiu clar que tinc, és que vull marcar en el crossfit i 

ser una referent per noies i nois com jo. 

 

Irene (dinamitzadora del grup):  Hola! Sóc la Irene Olmos, tinc 31 anys i sóc 

la  dinamitzadora del grup MediaSport jove. M'apassionen les arts audiovisuals i el teatre com 

a eina educativa i transformadora. Estic llicenciada en comunicació audiovisual i treballo en 

una escola com a professora auxiliar d'anglès i d'audiovisuals a l'ESO. Vull dedicar la meva 

vida a l'educació i a la innovació educativa transversal. Així que l'any que ve començo la 

carrera de magisteri i a seguir caminant. 

 

Fitxa tècnica 
 

 

Coordinació: Laia Melià i Sergi Cobas 

Dinamització, realització i edició: Irene Olmos 

Gravació, guió i entrevistes: Tassnim El Midouli 

Salhi, Júlia Sidro, Gemma Duch, Ariadna Fuentes, 

Marina Realp  

Idioma: català  

Durada: 42 minuts 
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