
 
 

Nota de premsa 
 

El futbol és on hi ha més bretxa remunerativa 
entre homes i dones  

 
Barcelona, dimecres 13 de març.- la seu de Barcelona del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya (CEC) ha acollit una taula rodona on s’han 
analitzat els nous reptes de l’esport femení a casa nostra, tot destacant la 
conciliació, la bretxa remunerativa i com l’avantprojecte de llei de l’esport pot 
contribuir a millorar l’esport femení. Ester Oliveras, vocal de la Junta de Govern 
del Col·legi, i María Paz Corominas, vicepresidenta de la Comissió d’Economia 
i Finances de l’Esport del CEC, han presentat l’acte i a les esportistes; la 
futbolista professional del RCD Espanyol, Paloma Fernández; la triatleta 
professional i subcampiona de Triatló Olímpic al 2016, Anna Godoy; la 
nedadora professional de 100 i 200m braça, Jessica Vall; la regatista i 
medallista olímpica i mundial, Natàlia Via-Dufresne, alhora de comptar amb la 
Secretària d’Estat per a l’Esport i presidenta del Consejo Superior de Deportes, 
María José Rienda. 
 
Pel que fa a la conciliació, Jessica Vall, ha destacat que és molt important la 
figura d’un tutor esportiu per seleccionar les assignatures, planificar els estudis i 
combinar-los amb l’activitat professional de l’esport. Per la seva banda, Paloma 
Fernández, ha subratllat que per a una futbolista professional la combinació de 
l’esport amb un treball remuneratiu al matí i l’estudi d’un màster on line és el 
nostre dia/dia. Desgraciadament no podem viure del futbol actualment. Anna 
Godoy ha afegit que des del molt jove sempre ha estat molt vinculada a centres 
especialitzats esportius com per exemple la Blume que han mostrat les opcions 
a seguir pel que fa conciliar l’esport amb els estudis. 
 
Natàlia Via-Dufresne sempre ha tingut clar el fet d’haver d’estudiar per poder 
guanyar-se la vida ja que la vela és un esport d’homes. Finalment, María José 
Rienda, ha explicat que va començar la seva activitat esportiva des del col·legi 
escolar ja de molt petita a Granada i que des del CAR de Sant Cugat va poder 
combinar la competició amb els estudis, combinació complexa perquè els 
esports d’hivern com l’esquí impliquen està a fora de casa 200 dies de l’any. 
 
En aquest punt, María Paz Corominas ha explicat que va haver de deixar 
l’esport als 18 anys per passar a estudiar una carrera, tot afegint que això ha 
canviat molt i actualment pots allargar la vida dins de l’esport. 
 
En referència a la discriminació en les remuneracions; Paloma Fernández, 
ha emfatitzat que en el futbol és on hi ha més bretxa remunerativa entre homes 
i dones. Són dos mons totalment diferents. Els homes futbolistes generen un 
retorn al club que les dones no, encara que estem començant un camí en 
aquest sentit que esperem doni els seus fruits. 
 
Per Natàlia Via-Dufresne, les beques i ajudes olímpiques han estat igualitàries 
en l’àmbit de la vela però per captar un sponsor o aconseguir patrocini privat 
les situacions són molt diferents entre els homes i les dones. 



 
Jessica Vall, ha mencionat que no hi ha discriminació entre homes i dones pel 
que fa als premis i ajudes públiques dins de la natació però sí en sous. Encara 
que s’ha de fer una consideració general i és que la natació és un esport molt 
minoritari. Anna Godoy, ha comentat que el triatló és un esport molt nou i pel 
que fa a premis i remuneracions i número de participants hi ha igualtat. L’únic 
però és que les dones tenen uns horaris pitjors de competició que els homes. 
 
María José Rienda ha recordat que durant 22 anys de vida esportiva dins del 
món de l’esquí ha vist diferència en les beques entre homes i dones però van 
aconseguir canviar aquesta situació. Des de les federacions i en matèria de 
subvencions públiques esportives des del Consejo Superior de Deportes 
cerquem la igualtat total. Una altra cosa és el patrocini i la inversió privada i 
hem d’emfatitzar que la igualtat entre homes i dones en el món de l’esport 
encara és un repte. 
 
En referència la futur professional, Natàlia Via-Dufresne ha subratllat que la 
dona cada cop està més present en els diferents esports i la realitat va millorant 
però molt poc a poc. A tall d’exemple, ha comentat que els pares i mares i les 
escoles van normalitzant que una dona pugui ser futbolista. Paloma Fernández 
ha declarat que a l’escola del RCD Espanyol s’estan fomentant els equips 
femenins i el seu desig és que les dones en 3 ó 5 anys pugin ser veritablement 
professionals.  
 
Jessica Vall, ha posat sobre la taula una problemàtica; els joves en general ho 
volen tot molt ràpid, l’estil digital s’imposa, però en contraposició en el cas de 
l’esport has de treballar molt i obtenir resultats a mig i llarg termini. En 
conclusió, ha d’haver un canvi de filosofia. Anna Godoy ha denunciat que els 
joves que practiquen triatló van abandonant l’esport perquè no veuen un futur 
professional.  
 
Finalment i en referència a l’avantprojecte de Llei de l’esport, María José 
Rienda ha comentat que és us esborrany i s’ha treballat moltíssim però és un 
canvi molt rellevant respecte el que teníem actualment. La nova llei implica 
parlar d’esport inclusiu, foment de l’activitat física i hàbits saludables i el suport 
a les dones esportistes amb una Comissió específica per promocionar i aplicar 
la Llei d’igualtat. A més, reflecteix un millora continuada del sector esportiu tot 
escoltant les potencials denúncies dels esportistes i cercant solucions. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 col·legiats i 
gairebé 1.500 societats i despatxos vinculats dedicats professionalment a les diferents 
vessants de l'economia i l'empresa, està considerat com una institució que, a través de 
l'organització d'activitats i serveis molt diferents, es configura com un centre de 
formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 
general. 
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