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La dona, motor del canvi a l'esport
Una taula rodona analitza la presència femenina a nivell social en la pràctica
esportiva

Una imatge de l'acte | Fundació futbol base Reus

Aquest passat dijous al vespre ha tingut lloc, al Centre de Lectura de Reus, una taula rodona
per debatre i reflexionar al voltant del rol de la dona a l'esport. Amb el títol La dona com a
motor de l'evolució esportiva i social, l'acte ha estat conduït i moderat per la periodista de
Reusdigital.cat Alba Cartanyà, i ha comptat amb les intervencions de les comunicadores
Jordina Salvat, Laia Bonals i Elisenda Rovira, i de l'historiador Carles Viñas.
La trobada, organitzada pel Centre de Lectura i la Fundació futbol base Reus, ha començat
precisament amb la intervenció d'un dels integrants d'aquesta, Xavier Guix, qui ha volgut destacar
la tasca que es fa al planter roig-i-negre per posar en valor la pràctica esportiva entre les més
joves. Durant els següents minuts, Cartanyà ha anat introduint qüestions al debat, des del tractament
que els mitjans de comunicació fan de l'esport quan el practiquen les dones fins a l'estratègia
que caldria seguir per guanyar en visibilitat social i mediàtica.
De les conclusions a partir de les aportacions fetes, se n'ha extret que la dona i la seva presència
a la pràctica esportiva pot esdevenir el motor per fer-la canviar i, de fet, retornar-la a la seva
essència.
Els models de negoci al futbol, el paper de la dona a les redaccions d'esports dels diaris, ràdios i
televisions i la rellevància dels valors de cohesió i companyonia del futbol han estat igualment
objecte d'anàlisi pels presents.
A posteriori, s'ha obert el debat als assistents, entre els quals el batlle, Carles Pellicer, i regidors
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del govern.

La taula rodona s'ha fet al Centre de Lectura Foto: Fundació futbol base Reus

Recupereu l'acte, aquí:
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