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En representació de la Federació Catalana de Futbol hi ha assistit el Director de l’Àrea

de Compliment Normatiu, Javier Latorre.

La Comissió d’Economia i Finances de l’Esport del Col·legi d’Economistes de Catalunya,

presidida per José María Gay de Liébana,  ha organitzat la Jornada ‘Nous reptes de

l’esport femení”. Hi han intervingut la Secretària d'Estat per a l'Esport i presidenta del

Consejo Superior de Deportes,  María José Rienda; la futbolista professional del RCD

Espanyol de la Primera Divisió Femenina, Paloma Fernández; la triatleta professional

subcampiona de Triatló Olímpic el 2016, Anna Godoy; la nedadora professional de 100 i

200 metres braça, Jessica Vall; i la regatista i medallista olímpica i mundial, Natàlia Via

Dufresne.

Ha donat la benvinguda als assistents la membre de la Junta de Govern del Col·legi

d'Economistes  de  Catalunya,  Ester  Oliveras,  i  ha  moderat  la  Taula  Rodona  la

vicepresidenta de la Comissió d'Economia i Finances de l'Esport, María Paz Corominas.

Per part de la Federació Catalana de Futbol, ha estat present el Director de l’Àrea de

Compliment Normatiu, Javier Latorre.



María José Rienda ha exposat els principals aspectes regulats en l'Avantprojecte de Llei

Estatal de l'Esport com, per exemple, l'obligació de crear a les federacions esportives

una  Comissió  específica  d'Esport  femení,  de  les  quotes  mínimes  obligatòries  de

participació de dones en els òrgans directius de les federacions estatals, així com la

regulació dels drets de les esportistes femenines en situacions d'embaràs, no perdent la

seva condició d'esportistes d'alt nivell  ni la pèrdua dels seus drets de sufragi en els

processos electorals federatius.

A la Taula Rodona s’han plantejat diversos temes d'interès com, per exemple,  com

poden conciliar  les  dones esportistes  la  seva vida esportiva  amb la  vida familiar  o

professional; si hi ha discriminació en la retribució a l'esport femení respecte al masculí; i

quin és el futur que s'espera a l'evolució de l'esport femení estatal.

 


