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La seleccionadora catalana Natàlia Arroyo ha estat una de les ponents en la

conferència sobre l’auge del futbol femení a l’estat espanyol.

La gran evolució que està tenint el futbol femení ha arribat al World Soccer Congress,

esdeveniment que se celebra a Barcelona avui i demà dissabte 13 d’abril. Amb l’auge de

la popularitat de les futbolistes, la primera ponència del congrés ha estat ‘L’evolució del

futbol femení: el cas espanyol’ amb la participació dels millors experts a nivell nacional i

internacional en aquest àmbit.

A les 9.50 hores s’ha iniciat el debat sobre el futbol femení amb les intervencions de la

seleccionadora catalana Absoluta i sub 17 femenina, Natàlia Arroyo; del seleccionador

nacional de l’Absoluta Femenina, Jorge Vilda; la capitana de la selecció palestina i

responsable de Comunicacions de FIFA, Honey Thaljieh; la jugadora del València CF i



internacional Marta Carro; la directora del futbol femení del FC Barcelona, Maria

Teixidor; i l’especialista en aquests temes Ana Rosell.

Arroyo ha explicat que “la Federació Catalana de Futbol s’ha posat mans a la obra per

fer un pas més en la visibilitat i dotació de recursos al futbol femení per tal que els clubs

hi treballin i les jugadores s’animin a jugar gràcies al projecte #Orgullosa. Aquesta

campanya compta amb quatre eixos, entre els que destaca la visibilitat amb l’emissió

de partits de futbol femení a la televisió autonòmica i a l’FCF TV.  Un altre punt

important són les ajudes econòmiques que reben els clubs per afavorir la creació

d’equips femenins, entre d’altres”.

L’FCF porta desenvolupant el projecte #Orgullosa durant dues temporades i, per

aquest motiu, la seleccionadora catalana ha comentat que “sent el segon any de la

campanya s’ha demostrat que ha estat i és tot un èxit. I és que entre altres accions que

porta a terme l’FCF, cada 1 de maig es mobilitza el territori per donar a conèixer aquest

esport entre les noies més joves i el millor exemple és que enguany se celebra la setena



edició de la Jornada de Futbol Femení. La part lúdica del projecte la trobem en

l’organització del Campus d’estiu i la participació a La Ciutat dels Somnis; mentre que la

Federació també aposta per la formació amb la subvenció dels cursos per a

entrenadores i àrbitres”.

Tots ells han debatut les causes esportives i socials que han motivat que avui dia el

futbol femení creixi a passos agegantats i han detallat les properes actuacions que

s’hauran de dur a terme per a la seva consolidació. I és que en aquest congrés mundial

el paper de la dona té un paper fonamental, ja que també hi haurà com a ponents la

jutge del subcomitè del jugador de FIFA,  Desireé Ornella Bellia; la vicepresidenta

d’Integritat de la RFEF, Ana Muñoz; la catalana Clàudia Pons, actual seleccionadora

nacional de l’Absoluta Femenina de futbol sala; Marta Vieira da Cruz, de la Federació

Portuguesa de Futbol; advocades i altres seleccionadores, entre d’altres.



 


