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La solidaritat mou la nostra manera de fer possible un món millor. 

Amb il·lusió, donant igualtat d'oportunitats a tothom, convertint l'esforç en compromís 

i la constància en motivació. 

Un repte que ens marquem cada dia, amb esportivitat i decisió

Un treball d'equip que necessita la cooperació de tots per fer realitat el somni de 

construir un món més just. 

Imagina quantes coses podem fer junts .

Som valors. Som Fundació. 

 

A continuació detallem totes les activitats que ha dut a terme la Fundació Privada 

Catalana de Futbol de la Federació Catalana de Futbol durant la temporada 2015-2016. 



54

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA TEMPORADA 2015 - 2016
w w w . f c f . c a t3.6 Activitats de la Fundació Privada Catalana de Futbol

II TORNEIG SOLIDARI FUTBOL 7- SOMRIURES VALENTS DUCHENNE
Col·laboració II Torneig Solidari de Futbol 7 a favor de Duchenne 

28.06.15

BATECS PER JARQUE- FUNDACIÓ TOMANDO CONCIENCIA 
La Fundació de la FCF a l’acte de presentació de “Batecs per Jarque” 

26.11.15

| Per segon any consecutiu, la Fundació de la FCF ha pogut col·laborar en 

l’arbitratge del II Torneig Solidari de Futbol 7 a favor de l’Associació Duchenne 

Somriures Valents.  

 Somriures Valents és una associació sense ànim de lucre formada per pares 

i mares de nens afectats per les malalties de les Distròfies Musculars de 

Duchenne i Becker, que juntament amb familiars i amics volen col·laborar per 

promoure la investigació d’aquestes malalties minoritàries i degeneratives que a 

dia d’avui no tenen cura. 

 El torneig va celebrar-se el dia 28 de juny de 2015 a les instal·lacions de la Penya 

Barcelonista Barcino, a Barcelona.

| Cardioprotegir tots els camps de futbol de Catalunya. Aquest és l’objectiu de 

la campanya “Batecs per Jarque” que es va presentar el mes de novembre de 

2015 de la mà de la Fundació Tomando Conciencia i amb la col·laboració d’altres 

entitats, com la Fundació de la FCF, la Fundació She i Barcelona Salud.  La 

campanya vol aconseguir que en 10 anys tots els camps de futbol municipals de 

Catalunya tinguin instal·lat un desfibril·lador. Una iniciativa que va més enllà i que 

vol treballar l’educació, la formació i la promoció de la salut cardiovascular entre 

els més joves. Tant dins com fora de la pràctica esportiva.  

 L’acte va comptar amb la presència del vicepresident de la FCF i de la Fundació 

de la FCF, el Sr. Pere Guardiola, del vicepresident federatiu el Sr. Josep Llaó, de 

la directiva i delegada de la FCF al Baix Llobregat, la Sra. Paquita Linares, i el 

secretari de la Fundació de la FCF, el Sr. Antoni Artés. A més, el jugador del FC 

Barcelona Marc Bartra, el futbolista del RCD Espanyol Víctor Álvarez, la jugadora 

del Levante Las Planas Marta Cubí i el fundador de Màgic Players, Màgic Díaz, 

també van voler donar suport al projecte, juntament amb el doctor Josep Brugada. 

 La Fundació de la FCF col·laborarà en el projecte durant la temporada 2015/16. 
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I TORNEIG SOLIDARI INTERNACIONAL  
FUTBOL SALA- ERIC ABDIAL FOUNDATION 
La Fundació de la FCF i la Eric Abidal Foundation, unides 

 per la investigació del cáncer infantil 

05.12.15 - 06.12.15

JORNADA BENÈFICA- JUVENTUD 25 DE SEPTIEMBRE 
El món del futbol amb l’Álvaro: el nen de 5 anys que pateix  

la malaltia de Niemman Pick Tipus C 

08.12.15

| El 5 i 6 de desembre de 2015 va tenir lloc el I Torneig Solidari Internacional de 

Futbol Sala organitzat per la Eric Abidal Foundation i que tenia com a objectiu 

recollir fons per a la investigació del càncer infantil.  Els diners recollits anaven 

destinats a la creació d’una beca que ha de permetre que un metge, encara en 

formació, s’especialitzi i investigui en trasplantament hepàtic en el servei de 

pediatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. 

 La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va voler sumar-se a aquesta 

iniciativa, aportant la seva col·laboració i suport. En el marc d’aquesta 

col·laboració, el president de la Fundació de la Federació Catalana de Futbol, el 

Sr. Andreu Subies, va fer entrega de dues samarretes de la Selecció Catalana 

de Futbol signades pels seus entrenadors i que van servir per recollir fons en la 

rifa solidària que va tenir lloc durant aquest I Torneig Solidari celebrat al ZEM 

Rambla del Celler, a Sant Cugat del Vallès.

 La Fundació de la FCF, a més d’aportar material divers per a la rifa solidària, va 

col·laborar en la subvenció de l’arbitratge del torneig dirigit pel CTAFS. I també 

va voler reconèixer el club amb millor joc net de tot el torneig amb un guardó 

especial dissenyat per a l’ocasió i que va emportar-se el club Oxford Lion de la 

Gran Bretanya.  Aquesta és la primera col·laboració de la Fundació de la FCF i la 

Eric Abidal Foundation. S’espera, però, que en un futur ambdues fundacions puguin 

seguir col·laborant i unint de nou esforços per lluitar contra el càncer infantil.

| L’Álvaro és un nen de cinc anys que té la malaltia de Niemann Pick Tipus-C. Una 

malaltia considerada com a rara que només pateix una persona més a Catalunya. 

I vint en tot l’estat espanyol. Per millorar la seva qualitat de vida necessita un 

costós tractament als Estats Units.  

 L’Álvaro és un apassionat del futbol i és soci del CF Sabadell. Però, en casos com 

aquest, l’únic rival que té el futbol és vèncer la malaltia. Per això, el club Juventud 

25 de Septiembre, “el Veinti”, va organitzar el passat 8 de desembre de 2015 un 

partit amistós contra l’Olímpic Can Fatjó (de 2a catalana) per recollir fons per 

ajudar a l’Álvaro. 

 La Fundació de la FCF va  voler sumar-se a aquest acte benèfic contribuint en la 

subvenció de l’arbitratge. 

 Tothom que vulgui sumar-se a la causa pot fer-ho a través de #luchemosconalvaro.
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MARATÓ TV3- MMMARATÓ FUNDACIÓ ALTHAIA 
La Fundació de la FCF a Manresa per la Marató de TV3 

10.12.15

OBRA SOCIAL LA CAIXA- FUNDACIÓ FCF 
L’Obra Social-La Caixa dóna suport als projectes socials de la Fundació de la FCF  

11.12.15

| Un any més, la Fundació de la FCF ha volgut sumar-se als actes de La Marató de 

TV3 que el 2015 estava dedicada a la investigació de la diabetis i l’obesitat.

 D’aquesta manera, el dia 10 de desembre a Manresa, la Fundació de la FCF va 

participar a la  xerrada "Diabetis i obesitat: l'esperança a un pas". Aquesta 

conferència, emmarcada dins els actes de Manresa Mobilitza’t per la Marató i 

amb la col·laboració de Mútuacat, va comptar amb el testimoni de Mohammed 

El Yaagoubi “Moha”, ex-jugador de futbol i afectat de diabetis tipus I.  En “Moha” 

va explicar la seva experiència com a jugador professional i com la diabetis no 

el va aturar per aconseguir el seus objectius i èxits professionals. L'acte, que 

va tenir lloc a la Sala d'actes de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, també 

va comptar amb la participació de professionals mèdics que van centrar les 

seves intervencions en la millora de la qualitat de vida dels pacients diabètics i 

de les noves tècniques que afavoreixen la prevenció, el control i el tractament 

de la malaltia.  La xerrada també va comptar amb la veu d’altres testimonis que 

va servir per conèixer de més a prop el dia a dia d’una persona afectada per la 

diabetis o l’obesitat.

 Samarretes solidàries. D’altra banda, la Fundació de la Federació Catalana de 

Futbol juntament amb la Federació Catalana de Bàsquet i la plataforma Manresa 

Mobilitza’t amb la Marató, van organitzar el Primer Sorteig de Samarretes 

de Clubs Esportius i esportistes d’elit. La Fundació de la FCF va aportar una 

samarreta de la Selecció Catalana de Futbol signada pels seus entrenadors: 

Gerard López i Sergio González.  La venda de cada butlleta aportava 2€ que 

anaven íntegrament a la Marató de TV3. 

 Donatiu. A més de participar en els actes anteriors, el 2015 la Fundació de la FCF 

va poder col·laborar directament aportant un donatiu a la Marató de TV3.

| La Fundació de la FCF i l’Obra Social la Caixa van signar a principis de desembre 

l’acta d’una donació econòmica amb la qual aquesta entitat col·laborarà durant 

l’any 2016 amb la Fundació de la FCF per portar a terme diferents projectes 

socials de caire solidari i on el món futbol hi pot tenir un paper aglutinador.

 El donatiu va estat formalitzat pel director de Banca d’Institucions de Caixa 

Bank, el Sr. Xavier Sans, i el vicepresident de la FCF i també de la Fundació de la 

FCF, el Sr. Pere Guardiola, que va agrair la implicació de l’Obra Social La Caixa 

en els projectes socials que la Fundació vol portar a terme amb aquest donatiu 

“per atendre i ser al costat d’aquelles persones amb gran  vulnerabilitat i risc 

d’exclusió social”. 

 Per portar a terme aquests projectes socials, la Fundació de la FCF buscarà el 

suport i col·laboració dels Serveis Socials dels ajuntaments d’arreu del país i del 

departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. 
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OBRA SOCIAL LA CAIXA- FUNDACIÓ FCF 
La Fundació de la FCF, amb el futbol sala a les presons catalanes 

15.12.15

PARTIT CATALUNYA-EUSKADI ‘15
La Fundació de la FCF amb el partit Catalunya-Euskadi  

26.12.15

| La Fundació de la FCF porta a terme ajudes econòmiques a Institucions 

Penitenciàries per tal de promocionar i dinamitzar l’activitat futbolística a interns 

de presons. Una activitat que promou des de fa anys la Fundació Pare Manel.

 Durant l’any 2015, la Fundació de la FCF s’ha fet càrrec de deutes pendents de 

quatre equips de futbol sala de presons que estaven competint en lliga federada. 

Els clubs eren: Dae Brians 2 Club, Trinitat Blauet FS, Quatre Camins i DAE FS.

 L’objectiu és que aquests clubs puguin continuar competint contra equips de 

la lliga de futbol sala i seguir treballant en el model de reinserció i d’integració 

social a través del futbol  i l’esport, que tant es potencia des d’Institucions 

Penitenciàries. 

| El 26 de desembre de 2015 va tenir lloc el Catalunya-Euskadi: el tradicional partit 

de la Selecció Catalana de futbol que es juga durant les festes de Nadal i  que 

enguany va enfrontar a les seleccions catalana i basca. 

 Aquesta va ser la primera vegada que la Fundació de la FCF va tenir una 

participació directe en l’esdeveniment, fent possible que moltes persones amb  

gran vulnerabilitat, poguessin gaudir també del partit.

 En total, la Fundació de la FCF va repartir més de 7.200 entrades entre ONGs, 

entitats socials, fundacions i centres especials per a persones amb discapacitat 

intel·lectual de tot Catalunya. Una vetllada futbolística i a la vegada solidària on 

tots,  grans i petits, van gaudir d’aquest espectacle al Camp Nou. 
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TORNEIG BENÈFIC PEQUEÑOS SUEÑOS
II Torneig Benèfic Pequeños Sueños-CD Can Parellada  

02.01.16

TORNEIG SOLIDARI NADAL – GIRONA FC
I Torneig Solidari de Nadal Girona FC-Creu Roja Joventut   

03.01.16

| El dia 2 de gener de 2016 va tenir lloc al camp de futbol de Can Perallada 

(Terrassa), la segona edició del torneig Pequeños Sueños. Un torneig solidari 

que tenia com a objectiu recollir el màxim de quilos d’aliments i joguines per a 

infants i famílies amb risc d’exclusió social de la ciutat.  La fórmula de recollida 

d’aliments i joguines consistia en que cada assistent al torneig portés com a 

mínim un quilo o més de menjar o una joguina nova. 

 El torneig va comptar amb la participació del CD Can Parellada, FC Cerdanyola, UD 

Can Trias i CF Badalona, en les categories de debutants, prebenjamí, benjamí i aleví.

 L’arbitratge del II Torneig Benèfic Pequeños Sueños va estar subvencionat per la 

Fundació de la FCF. 

| El Girona FC Femení i Creu Roja Joventut de Girona van organitzar el passat 3 de 

gener el I Torneig Solidari de Nadal: una iniciativa que tenia com a objectiu recollir 

joguines noves per a infants necessitats i també la promoció de l’esport femení. 

 La Fundació de la FCF també va aportar el seu gra de sorra en aquest torneig 

solidari col·laborant en la subvenció de l’arbitratge del mateix . Entre els clubs 

participants hi havia:  Girona FC, FC Barcelona, RCD Espanyol, Mercantil, Sant 

Gabriel, UE Cabanes, CE Sant Celoni i FE Grama. 
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TORNEIG SOLIDARI CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Torneig Solidari contra la Violència de Gènere organitzat  

per la Penya Recreativa Sant Feliu  

04.02.16

TORNEIG SOLIDARI RECOLLIDA ALIMENTS PER CÀRITAS MATARÓ
Subvenció arbitratge Torneig Benèfic de Recollida Aliments a favor  

de Càritas Mataró  

06.02.16

| El futbol va mostrar la seva cara més solidària amb les víctimes de la violència 

sexista en el  Torneig Solidari contra la Violència de Gènere organitzat per 

la Penya Recreativa Sant Feliu i amb la participació de diferents clubs de la 

delegació de la FCF al Baix Llobregat. 

 Els fons recollits anaven destinats a entitats i associacions de Sant Feliu de 

Llobregat que treballen pels drets de les dones i per ajudar a totes les víctimes 

de la violència de gènere. 

 Un cop més, la Fundació de la FCF va contribuir en el torneig amb la subvenció 

d’una part dels arbitratges pel seu caràcter solidari.

| La Comissió de Futbol de Mataró, organisme format per 11 clubs de futbol de la 

ciutat de Mataró, va organitzar el passat 6 de febrer una nova edició del Torneig 

Benèfic de Recollida d’Aliments a favor de Càritas Mataró. Un torneig que any 

rere any suma més participació i més quilos de solidaritat.

 La Fundació de la FCF també va aportar la seva col·laboració amb la subvenció de 

l’arbitratge donat el caràcter benèfic de l’esdeveniment. 

 Entre els clubs participants es trobaven l’ AELL Cerdanyola Mataró, UD Molinos, 

UD Cirera, EF Salesians, CE Valldemia, CF Rocafonda, CE Mataró, CE Vilassar 

Dalt i Ac Juventus, entre d’altres.  
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TORNEIG SOLIDARI FUNDACIÓ VICENTE FERRER
II Torneig Solidari Fundació Vicente Ferrer-Sant Cugat Esport FC 

06.02.16

CAMPIONAT ESPANYA PARALÍTICS CEREBRALS
Subvenció arbitratge Campionat d’Espanya de F7 Paralítics Cerebrals 

20.02.16

| Des de fa 4 temporades, el Sant Cugat Esport CF organitza cada estiu el Campus 

de Futbol Solidari a l’Índia de la mà de la Fundació Vicente Ferrer. Una mostra 

més que el futbol pot convertir-se en una eina d’integració social a la vegada que 

d’esbarjo entre els joves de les zones més pobres de l’Índia. 

 Per tal de finançar el projecte, el Sant Cugat Esport FC va organitzar el 6 de 

febrer el II Torneig Solidari Fundación Vicente Ferrer. Una jornada de futbol 7 en 

categoria aleví, benjamí i prebenjamí i que va tenir lloc a Sant Cugat del Vallès al 

ZEM Jaume Tubau i ZEM La Guinardera.  

 En aquesta edició del Torneig, la Fundació de la FCF hi va col·laborar amb la 

subvenció d’una part dels arbitratges.

| Els dies 20 i 21 de febrer de 2016 va tenir lloc a Molins de Rei la primera fase del 

Campionat d’Espanya de Futbol 7 de Paralítics Cerebrals organitzat per la Federación 

Española de Paralíticos Cerebrales (FEDPC) i el club Disport FC de Pallejà.

 El campionat, amb fases també a Madrid i València, va tenir lloc al camp 

municipal Josep Raich i va comptar amb la participació d’àrbitres federats al CTA 

subvencionats per la Fundació de la FCF.
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#TOMBOLARANDIA
Donació de pilotes de la FCF per a la Tómbola Benèfica Fira Sant Josep de Mollerussa 

08.02.16

DONACIÓ D’ÒRGANS I TEIXITS-OCATT
Promoció de la Donació d’Òrgans a la Final de la Copa Catalunya 

30.03.16

| La Fundació de la FCF va fer entrega de dues pilotes Futcat com a aportació de la 

Fundació a la  Tómbola Benèfica de la 144a Fira de Sant Josep de Mollerussa i que 

tenia com a objectiu recollir fons per a la Fundació del Pare Ángel Olaran i la seva tasca 

educativa i d’escolarització a nens i nenes orfes de la zona rural de Wukro (Etiòpia). 

| El treball en equip, l’esforç i també la generositat són valors inherents al futbol i 

creixen en tots aquells que practiquen aquest esport. 

 Precisament en la generositat es basa la campanya de sensibilització de 

l’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT) sobre la donació d’òrgans 

i teixits. Segons dades de l’OCATT, a Catalunya hi ha gairebé 1.300 persones que 

estan esperant un òrgan per poder seguir vivint. 

 Des de la FCF i la Fundació de la FCF es vol donar suport a la promoció de la 

donació d'òrgans i teixits ja que amb una mort es poden arribar a salvar fins 

a 100 vides.  Un exemple d’aquest suport el vam poder veure  a la Final de la 

Copa Catalunya amb una gran pancarta al terreny de joc i amb el repartiment 

d’informació sobre la donació entre els assistents.
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DONACIÓ MATERIAL ESPORTIU PER  UGANDA
Donació de material esportiu per a Uganda a través del club AE Ramassà 

31.03.16

DONACIÓ MATERIAL ESPORTIU PER A L’ÍNDIA
La Fundació de la FCF viatja a l’Índia de la mà del CF Santvicentí 

01.04.16

| Des de fa 3 anys, el club AE Ramassà porta el futbol més solidari a l’Àfrica. Allò que 

va començar com una aventura solidària-esportiva, avui és un projecte solidari 

consolidat que ja ha aconseguit repartir més de 200 quilos de material esportiu, 

didàctic i productes de primera necessitat a les zones més pobres de l’Àfrica, com 

ara a Etiòpia o la República de Benín. 

 Aquest 2016, l’expedició solidària de l’AE Ramassà va viatjar el 23 d’abril a Uganda 

amb més de 100 quilos de material solidari i on la Fundació de la FCF ha aportat el 

seu gra de sorra donant material esportiu divers, com ara xandalls, equipacions o  

pilotes Futcat. Una mostra més que el futbol i la solidaritat no tenen fronteres.  

 Durant la seva estada a Uganda, l’AE Ramassà disputarà un partit amistós al més 

alt nivell contra el Kampala CCA FC a l’estadi nacional Nelson Mandela de Kampala.

| La solidaritat no té fronteres. I el CF Santvicentí ho porta demostrant des de fa 

9 anys organitzant el Campus de Futbol Solidari a Anantapur (Índia). Una de les 

zones més pobres del país amb una de les poblacions més desafavorides i on la 

Fundació Vicente Ferrer hi treballa des de fa més de 4 dècades. 

 La Fundació de la FCF ha volgut sumar-se a aquest projecte solidari donant 

material esportiu divers, com ara xandalls, samarretes de les Seleccions 

Catalanes de Futbol o pilotes, entre d’altres. Una petita ajuda per mostrar la 

vessant més solidària del futbol, tant dins com fora de les nostres fronteres. 
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CATALUNYA AMPUTEE FOOTBALL EXPERIENCE
La Fundació de la FCF al torneig Catalunya Amputee Football Experience 

21.04.16

DIA DEL FUTBOL INCLUSIU-FUNDACIÓ ITINERARIUM
La Fundació de la FCF al Dia del Futbol Inclusiu 

24.04.16

| Del 21 al 24 d’abril va tenir lloc, a Les Preses (Girona), la Catalunya Amputee 

Football Experience: el primer torneig a Catalunya de One-Football, que va 

enfrontar les seleccions de futbol amb crosses d’Espanya, França i Polònia. El 

torneig va tenir com a escenari el camp de futbol del CEF Bosc de Tosca i va  acabar 

amb la Selecció Espanyola com a campiona. 

 El torneig també va oferir, a més de la competició entre seleccions, diferents 

xerrades i demostracions per a escolars de la zona de La Garrotxa tot fent una gran 

tasca didàctica i de sensibilització sobre el món de l'esport per a discapacitats. 

Tota una lliçó que van rebre els escolars sobre la superació i l’esforç d’aquests 

jugadors amputats. Molts d’ells com a conseqüència d’un càncer.

 La Fundació de la FCF va col·laborar en l’organització de la Catalunya Amputee 

Football Experience subvencionant l’arbitratge i l’assegurança mèdica i d’accidents 

esportius. També va aportar pilotes Futcat-11 i un trofeu. 

| El diumenge 24 d’abril de 2016 va tenir lloc a l’estadi de la Fundació Esportiva 

Grama de Santa Coloma de Gramenet, el Torneig del Dia del Futbol Inclusiu. Una 

metodologia de futbol dissenyada per la Fundació Itinerarium i que té com a 

objectiu afavorir la integració de nois i noies amb diferents discapacitats (sordesa, 

ceguesa, mobilitat reduïda, dificultats intel·lectuals...) en equips de futbol. 

 Uns 80 nois i noies de categoria aleví, de 10 a 12 anys, van compartir equip amb 

aquests joves. Tota una jornada per gaudir dels beneficis de l’esport i del seus 

valors intrínsecs. Un dels jugadors que va participar va ser Álvaro del Bosque, el 

fill del seleccionador espanyol Vicente del Bosque, amb síndrome de Down. També 

Anna Vives, la noia amb síndrome de Down que va dissenyar la tipografia de les 

samarretes del Gamper. En total es van disputar tres partits amb els equips alevins 

de Barça, Espanyol, Vilassar de Mar, Pineda de Mar, Fundació Esportiva Grama i 

Nàstic de Manresa. Cada equip va participar amb vuit jugadors, quatre d’ells amb 

necessitats especials. 

 La Fundació de la FCF i la FCF va participar en aquesta jornada del futbol inclusiu 

aportant les  pilotes de futbol del torneig.
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BATECS PER JARQUE
La Fundació de la FCF batega a consciència 

26.04.16

TARGETA VERMELLA AL CÀNCER INFANTIL 
Targeta vermella al càncer infantil 

26.04.16

| La Fundació de la FCF i la Fundació Tomando Conciencia van signar el passat 

26 d’abril de 2016, un conveni de col·laboració entre ambdues entitats per tal 

de convertir els camps de futbol de casa nostra en espais cardioprotegits. La 

campanya, que porta a títol “Batecs per Jarque” vol aconseguir en 10 anys la 

casrdioprotecció de tots els camps de futbol de tot l’Estat Espanyol. 

 S’ha de tenir en compte que durant la setmana però, sobretot el cap de setmana, 

els camps de futbol base tenen una gran afluència de gent: jugadors, personal de 

clubs, tècnics, públic… Motiu pel qual és molt important poder comptar amb un 

desfibril·lador propi en cas d’aturada cardíaca.

 La Fundació de la FCF va fer un donatiu a la campanya “Batecs per Jarque” per tal 

de donar impuls a aquesta iniciativa tan cardio-saludable.  

| Targeta Vermella al Càncer Infantil és una associació sense ànim de lucre 

formada per àrbitres del CTA que promouen activitats esportives amb la 

finalitat de recollir fons per a la investigació del càncer infantil. 

 El conveni que van signar amb la Fundació de la FCF permet organitzar activitats 

futbolístiques de caràcter benèfic, solidari i social que tinguin com a finalitat la 

recollida de fons per a la investigació del càncer infantil. 

 La iniciativa compte amb el recolzament d’una bona part de l’estament arbitral. 

Un col·lectiu especialment sensibilitzat en els temes solidaris i benèfics. Un 

d’ells: el càncer. 
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BEQUES POBRESA INFANTIL
Beques pobresa infantil 

02.05.16

NO LA LLENCIS. DÓNA-LA!
Campanya de recollida de roba usada “No la llencis. Dóna-la” 

02.05.16

| La Fundació de la FCF ha pogut atorgar aquesta temporada beques per ajudar a 

nois i noies de famílies amb una situació econòmica molt vulnerable. 

 Per a molts d’ells, el futbol és l’esport que els ha fet sortit del carrer, posant de 

manifest l’acció de socialització, integració i cohesió que té en aquests casos 

l’esport en equip.  

 Aquestes beques s’emmarquen dins del conveni de col·laboració de la Fundació 

de la FCF amb l’Obra Social La Caixa  per combatre la pobresa infantil. 

| “No la llencis. Dóna-la” és el nom de la campanya solidària de recollida de roba 

usada que la Fundació FCF va portar a terme del 2 al 15 de maig de 2016 als camps 

de futbol del Baix Llobregat i Maresme. La roba recollida anava a benefici de la 

Fundació Formació i Treball. Una entitat que crea llocs de feina a persones amb 

risc d’exclusió social a partir de la recollida, selecció i tractament de roba usada .

 La iniciativa va venir promoguda després que molts clubs de futbol 

comuniquessin que tenien en els seus magatzems grans quantitats de roba 

esportiva descatalogada, però en bones condicions per reutilitzar-la. La 

Fundació de la FCF va veure una bona oportunitat per poder donar una segona 

vida a aquesta roba esportiva i també la que tenim a casa i que ja no utilitzem. 

 De tota la roba recollida, la Fundació Formació i Treball es va comprometre a 

donar tota aquella roba esportiva en bon estat a ONG’s del Tercer Món. Una 

manera bonica i solidària de fer arribar el futbol de casa nostra més enllà de les 

nostres fronteres.
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OLIMPÍADES CENTRE PENITENCIARI DE JOVES
Olimpíades sense barreres   

31.05.16

CONVENI CREU ROJA
Creu Roja i la Fundació de la FCF unides pel drets dels infants 

06.06.16

| Coincidint amb la celebració cada quatre anys dels JJ.OO., el Centre Penitenciari 

de Joves organitza una sèrie de competicions esportives on hi participen 

reclusos d’aquest centre en diferents modalitats esportives. Una d’elles és el 

futbol sala, una modalitat on a més aquest centre hi té un equip federat que juga 

a la lliga de FS de la Federació Catalana de Futbol.  

 La Fundació de la FCF va col·laborar en aquestes olimpíades subvencionant 

l’arbitratge de futbol sala en les semifinals i final d’aquests jocs olímpics. 

| Creu Roja Catalunya i la Fundació de la FCF s’han unit per sumar esforços a favor 

dels drets dels infants. La Fundació de la FCF treballarà perquè nens i nenes en 

situació de vulnerabilitat i exclusió social i tutelats per Creu Roja puguin jugar 

a futbol. Molts d’ells són infants refugiats que busquen asil a casa nostra. En 

aquests casos, el futbol pot afavorir la integració d’aquests infants en un entorn 

totalment diferent i llunyà de casa seva. 

 També es treballarà per organitzar activitats esportives que ajudin a recaptar 

fons per destinar-los a projectes socials de Creu Roja vinculats a la infància. 

 D’altra banda, en aquesta aliança Creu Roja juntament amb la col·laboració de la 

Mutualitat de Futbolistes realitzarà cursos de Primers Auxilis per tal de saber 

com actuar en cas de lesió 
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