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La seleccionadora catalana Natàlia Arroyo ha estat una de les ponents a l’acte

organitzat a l’auditori del Parlament de Catalunya per tractar l’auge de l’esport femení.

Parlament.cat

El Parlament ha celebrat aquest dilluns l'acte ‘Dones i esport: una carrera d'obstacles i

superació’, que ha comptat amb la participació de la seleccionadora catalana absoluta,

Natàlia Arroyo, esportistes, àrbitres, periodistes i expertes en esport femení. El

president del Parlament, Roger Torrent, ha presidit l'acte i s'ha mostrat convençut

que la propera dècada "l'esport femení serà el que tindrà més projecció, però les

institucions ens hi hem de dedicar". En aquest sentit, les ponents han fet una crida a

que l'actual auge de l'esport femení, pel que fa a visualització i professionalització,

tingui continuïtat i no quedi com un fet aïllat.



Arroyo ha explicat la campanya de l’FCF #Orgullosa, que porta dos anys treballant

per impulsar el futbol i futbol sala femení a tot el territori català amb diverses ajudes

econòmiques. La seleccionadora ha puntualitzat que "si tu no pots viure de l'esport, la

teva dedicació acaba baixant. I aleshores acabem parlant quasi de voluntariat. Si

aconseguim professionalitzar l'esport femení s'aconseguirà aquest canvi", ha dit.

L’acte també ha comptat amb les intervencions de l’atleta d'Ultra Trail Núria Picas; de

la capitana de l'equip femení de waterpolo del Astralpool Club Natació Sabadell, Olga

Domènech; de l’àrbitra de les federacions internacional i espanyola de bàsquet

Yasmina Alcaraz ; i de la coordinadora principal del Grup d'Investigació Social i

Educativa de l'Activitat Física i l'Esport, Susanna Soler. Totes han coincidit a afirmar

que l'esport femení pateix una forta discriminació a nivell salarial, que manquen

referents i també que hi ha una infracobertura als mitjans de comunicació. Malgrat tot,

han apostat per trobar l'equilibri entre crítica i celebrar els avenços que s'estan

aconseguint.



Es tracta de la tercera sessió de la legislatura del cicle 'La igualtat efectiva entre dones

i homes, un repte de país', amb què el Parlament analitza la situació de les dones en

diversos àmbits de la societat. En aquest col·loqui també han assistit diputats, la

presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, i el president de la Unió de

Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, entre d'altres.

 


