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Tarragona ha acollit aquesta trobada, en la qual s'ha premiat a Ainara Acevedo i Clàudia

Pons, juntament amb altres esportistes i personalitats de diferents disciplines de primer

nivell.

El Palau d’Esports Catalunya de Tarragona s’ha omplert de gom a gom -amb 3.000

perones- aquest migdia en acollir l’acte ‘Entre Totes, Tot / Esport Femení’, la primera

gran trobada del teixit esportiu femení d'elit català i que també ha servit per donar el

tret de sortida de la temporada esportiva. La Generalitat de Catalunya ha organitzat, a

través de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, la Diputació de Tarragona i

l'Ajuntament  de Tarragona,  un esdeveniment  que pretenia  visibilitzar  i  empoderar,

encara més, l’esport femení de Catalunya. La Federació Catalana de Futbol hi ha estat

present com a entitat col·laboradora.



Tots  els  assistents  s’han pogut  fer  fotografies  i  han obtingut  les  signatures  de les

esportistes d’elit que han estat presents. En quant a la representació del futbol i futbol

sala femení català han donat suport l'ex jugadora del FC Barcelona Melanie Serrano;

l’àrbitra internacional Ainara Acevedo i la seleccionadora nacional de futbol sala, Clàudia

Pons. A més a més, tant Acevedo com Pons han estat premiades per la seva trajectòria

esportiva i els èxits obtinguts en competicions nacionals i internacionals.



Una trobada històrica

Mai abans el teixit que forma l’esport femení de Catalunya s’havia trobat en un únic

espai,  en  un  acte  que  ha  estat  obert  a  tot  tipus  de  públic.  A  ‘Entre  totes,  tot’,

s'han reconegut 23 equips que competeixen en tornejos internacionals i 14 esportistes

amb una àmplia experiència professional, àrbitres, entrenadores i directives, entre altres

convidades. El nom 'Entre totes,  tot'  respon a la idea que l’esport femení català no

només són les esportistes, sinó també les persones dels àmbits tècnic i directiu i les

persones aficionades. Totes formen part de l’esport femení del país.



Aquest  acte  han  estat  presidit  per  la  Consellera  de  la  Presidència,  Laura  Vilagrà,

acompanyada de la  consellera  d'Igualtat  i  Feminismes,  Tània  Verge;  i  la  secretària

general de l'Esport i l'Activitat Física, Anna Caula, qui ha dit que “volem visibilitzar la

potència, transversalitat i dinamisme de l’esport femení per a esportistes, però també

per directives, entrenadores, metges, àrbitres, pares i mares, etc.”. També hi han donat

suport el directiu i delegat de l'FCF a Tarragona, José Cosano; el directiu responsable del

futbol femení a l'FCF, Albert Montull; l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; i la presidenta

de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó.
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