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FUTBOL / WORLD CUP

Aquest matí, al camp 8 del Complex Esportiu Futbol Salou, ha tingut lloc la desfilada
inaugural de les cinc seleccions participants: Espanya, Austràlia, Holanda, Japó i USA; i
la celebració del primer partit, Espanya-Japó

La World Cup Female de la IFCPF World 2022 s’ha iniciat aquest matí a Salou, amb la
inauguració oficial i desfilada dels països participants, Espanya, Austràlia, Holanda, Japó i
USA, que ha tingut lloc al camp 8 del Complex Esportiu Futbol Salou. Es tracta de la primera
Copa del Món femenina organitzada a la història del futbol femení per a persones amb lesió
cerebral, promoguda i impulsada per la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
(FECPC). Els partits tindran lloc des d’avui i fins al 17 de maig.
A l’acte d’obertura hi ha assistit l’alcalde de Salou, Pere Granados; Tom Langen,
representant de la competició femenina de la International Federation of Cerebral Palsy
Football (IFCPF);
Julián Rebollo
, president de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño
Cerebral Adquirido (FEDPC);
Carles Muñoz
, president de la FECPC; i la representant territorial de l’Esport a Tarragona de la Secretaria
General de l’Esport (SGE),
Carmina Blay
.
L'alcalde de Salou, en la seva al·locució, ha destacat els valors que impliquen la pràctica de
l'esport, com són la pau i l'agermanament. Així mateix, ha parlat de l'aposta i el treball per fer
una ciutat inclusiva, oberta a la diversitat i la integració; a avançar cap a l'accessibilitat
universal, on una discapacitat no sigui un problema per a una mobilitat i una vida normal, ha dit.

Pere Granados també ha fet referència al fet que avui és una data històrica, amb la celebració,
per primera vegada, d'una Copa del Món femenina, pel que fa al futbol per a persones amb
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paràlisi cerebral.

En acabar els seus parlaments, l’alcalde ha obsequiat totes les cinc seleccions participants
amb una estatueta del Monument al Pescador de Salou.

Tom Langen, representant de la competició femenina de la International Federation of Cerebral
Palsy Football, ha desitjat a les jugadores que aprofitin l’experiència i que cerquin els seus
somnis per tornar a casa amb records meravellosos.

Carles Muñoz, president de la FECPC, ha fet esment de la circumstància especial de
celebració de la primera Copa del Món femenina de la història del futbol femení per a persones
amb lesió cerebral i ha parlat de la voluntat d’incrementar el nombre de seleccions femenines
participants, en edicions futures.

Carmina Blay ha fet esment de l’aposta per l’esport femení i per les polítiques d’igualtat, on
tothom hi tingui dret, ha dit. Així mateix, ha parlat de la finalitat de l’esport com a eina d’inclusió
social.

En finalitzar la inauguració ha tingut lloc el partit inaugural entre Espanya i Japó, en què les
nipones han guanyat còmodament a les amfitriones amb un resultat de 0-6.

La competició es pot seguir per streaming a www.esportplus.tv . L’equip espanyol femení
jugarà, de nou, els dies 12, 14 i 15 de maig a les 9.45 h, en la fase de grups.

El dia 15 de maig es realitzarà la final masculina a les 18.30 h, i la final femenina serà el 17 de
maig a les 12.45 h.

Ponència, avui
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Alhora, en el marc de la competició, aquesta tarda se celebrarà una ponència sobre “Els reptes
de l’esport femení”, que organitza l’Associació Wise (Women in Sport Encouraging). Es
tracta d’una trobada entre professionals del futbol i l’esport, en general, per debatre sobre els
desafiaments de l’esport femení i el camí cap a la igualtat. Aquest acte està adreçat als
participants de la competició masculina i femenina, i pretén donar a conèixer la realitat de
l’esport femení i les passes a seguir en matèria d’igualtat.
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