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INTRODUCCIÓ
En aquest apartat de la
revista ELI parlarem sobre el
futbol. Concretament, del
futbol masculí i el femení, les
característiques individuals,
les seves diferències i la
nostra opinió, entre d'altres.

COMPARACIONS
Es poden comparar molts aspectes, però els més
destacats són: els espectadors, els estadis, i, el més
important, els salaris.
ESPECTADORS: Hi ha una clara diferència quan
parlem d'espectadors. Els partits de futbol femení
són gratuïts, l'entrada és totalment lliure. En canvi,
gran part dels partits de futbol masculí són de
pagament.
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ESTADIS: Sovint els clubs grans tenen diferents
camps, un per a futbol base, que és per als nens i
nenes, un altre per al futbol femení i un per al
futbol masculí. El camp pel futbol masculí és el
principal i, generalment, el més conegut; en canvi, el
futbol femení té un camp secundari.

SALARI: Aquesta es la diferència més abismal,
només cal comentar que les jugadores de la Primera
Iberdrola cobren una mitjana de 17.000 euros
anuals, en canvi, els jugadors de la lliga Santander
cobren una mitjana de 250.000 euros anuals,
aproximadament.
Per posar un exemple, la jugadora més ben pagada
rep uns 410.000€ anuals, que representen unes 275
vegades menys que un dels jugadors que més
cobra: 120 milions d'euros.
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CONCLUSIÓ
És evident que hi ha una clara diferència en
general, però això no hauria de seguir així. Perquè
els dos gèneres li dediquen el mateix temps i esforç,
però no obtenen el mateix resultat. Tot i així, l'ofici
del futbol està sobrevalorat ja que es mouen molts
diners.
Per tant, per aturar aquesta situació, caldria ajustar
els salaris, els preus de les entrades, les quotes i tot
allò relacionat amb els diners d'uns i altres per ferho equitatiu i perquè, en certa manera, s'equilibri a
la resta de la societat i s'eviti aquesta bombolla
futbolística.
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