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L’EDITORIAL

bans de l’inici de la jornada de
la lliga de primera divisió de
futbol d’aquest cap de setma-

na l’Espanyol era el penúltim de la
classificació. Quan ahir va saltar al
terreny de joc del Ciutat de València
per enfrontar-se al Llevant era el
cuer, ja que el Leganés havia guanyat
el Mallorca i l’havia superat en la clas-
sificació. Acaba la jornada, l’Espanyol
torna a ser el penúltim del campio-
nat, però les coses han canviat força
respecte a divendres passat. L’Espa-
nyol continua en zona de descens, pe-
rò els tres punts que va sumar ahir
contra el Llevant no només l’han
acostat una mica més a la salvació si-
nó que han fet canviar molt l’estat
d’ànim de tot l’espanyolisme, comen-
çant pels jugadors. La victòria d’ahir
s’afegeix a la del camp del Ludogo-
rets, cosa que vol dir que l’Espanyol
ha aconseguit encadenar dues victò-
ries que han de reforçar el projecte de
Pablo Machín. El tècnic de Sòria té les
idees molt clares. Ahir van guanyar al
Ciutat de València amb una jugada
d’estratègia que va culminar Bernar-
do, un home que no comptava per a
David Gallego i que Machín ha posat
de titular sense dubtar-ho. Si hi ha al-
gú que coneix el seu sistema de joc a
l’Espanyol és l’excentral del Girona.
L’espanyolisme somriu, però ha de
tenir clar que jugar també a Europa
implica el que implica i que amb el
partit d’ahir començava una autènti-
ca voràgine de partits en les properes
setmanes. Machín ha fet rotacions en
els dos últims partits i han funcionat.
Un altre element per ser optimistes.

A

179039-1218207Q

vui toca parlar de futbol femení. En primer lloc per l’èxit
professional d’una futbolista molt propera i de retruc pel

reconeixement a la feina formativa del CF Damm. L’any 2014
la Fundació Damm va decidir resoldre un greuge històric i do-
tar el seu club de futbol d’un equip femení. Han estat cinc anys
d’esforç, dedicació i formació, i la recompensa ha anat arri-
bant.

La temporada passada es va aconseguir un èxit sense prece-
dents al guanyar el doblet (lliga i copa) al davant del FC Barce-
lona. Dissabte hi va haver una altra fita històrica pel CF
Damm. Montse Quesada, la capitana del doblet, s’ha convertit
en la primera exjugadora de la Damm que debuta a primera di-
visió. Va ser defensant la porteria del RCD Espanyol contra
l’Athletic Club. Hi ha molta gent que s’ha deixat la pell perquè
tot això es converteixi en realitat. En primer lloc, la Montse,
per la seva tenacitat i talent, però és de justícia fer també un re-
coneixement públic a Juli Garcia (entrenadora), Andrés Jar-
que (coordinador femení) i Ramon Agenjo (president).

Aquest fet és collonut i gratificant, però ara que la Montse
arriba al futbol professional el panorama que es troba és gaire-
bé desolador. La il·lusió i el reconeixement per jugar a l’elit del
futbol femení estatal es converteixen en indignitat al veure
que les mínimes condicions laborals del col·lectiu no estan ben
resoltes. Tothom s’omple la boca d’igualtat i de suport al futbol
femení sempre que no ens costi un euro.

Les estrelles del nostre futbol demanen un salari mínim
anual de 16.000 euros. Demanen ser mileuristes i no els accep-
ten ni això. Rubén Alcaine, president de l’Associació de Clubs
de Futbol Femení (ACFF), ha declarat que no poden oferir més
diners a les jugadores. La negociació del conveni col·lectiu es
va iniciar ara fa un any. Molta paciència han tingut les jugado-
res per no convocar la vaga abans. El proper cap de setmana no
hi haurà futbol femení de primera, però crec que tampoc n’hi
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hauria d’haver de masculí. La solidaritat i l’empatia es demos-
tren en moments com aquests. No n’hi ha prou fent-se fotogra-
fies abans d’una final de Champions, s’ha de donar suport per-
manentment a unes companyes de professió menystingudes
fins a extrems no concebibles. És molt possible que les jugado-
res del Barça, l’Atlético de Madrid, el Llevant i alguns clubs
més arribin folgadament a final de mes. El problema recau en
les que no hi arriben tot i formar part de l’elit del futbol espa-
nyol.

Hi ha demandes que em fa vergonya anomenar. No per la de-
manda en si, sinó perquè a hores d’ara encara ho hagin de recla-
mar: inclusió en el conveni d’un protocol sobre embaràs, ma-
ternitat i lactància, jornada de 35 hores setmanals i, per posar
un altre exemple, la igualtat amb el futbol masculí del dret a
gaudir de 30 dies naturals de vacances, i d’aquests 21 consecu-
tius a l’estiu. Algú de nosaltres considera aquestes demandes
fora de lloc o desproporcionades? La vaga no només és un dret:
la vaga serveix per visualitzar la precarietat d’un col·lectiu ge-
neralment menystingut. El futbol femení serveix per quedar
bé, però a l’hora de la veritat rep molt poques mostres de solida-
ritat i d’empatia. La vaga del proper cap de setmana no és el ca-
prici d’unes esportistes que pretenen guanyar lícitament més
diners: la vaga és una qüestió de dignitat personal i laboral.

Montse Quesada en el partit contra l’Athletic ■ DAVID RAMÍREZ

Una qüestió de
dignitat
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