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CIRCULAR NÚM.22
CAMPANYA #ORGULLOSA DE PROMOCIÓ DEL FUTBOL FEMENÍ
Dins del marc de la Campanya #Orgullosa de promoció del futbol femení, iniciada per
la Federació Catalana de Futbol la temporada passada, informem a continuació dels
beneficis que s’aniran aplicant en el curs de la present.
1) Els clubs rebran una ajut de 10 euros per cada llicència de jugadora nova que
tramitin, entenent-se com a tal la inscripció d’una futbolista que es federi per
primera vegada a l’FCF.
2) Els clubs rebran una ajut en funció dels quilòmetres de desplaçament que efectuï
cada equip femení durant la lliga, des del primer quilòmetre, i s’estableix una
compensació addicional per aquells equips que participin en grup únic d’àmbit
territorial. També rebran una quantitat fixa per equip. La quantitat concreta de
l’ajut i les condicions per obtenir-la i justificar-la, es comunicaran particularment a
cada entitat beneficiària.
3) Les quotes corresponents a equip de femení i jugadora de la Mutualitat de
Futbolistes tenen una bonificació de fins el 50%, la qual ja es troba aplicada en les
tarifes.
4) La inscripció a l’FCF dels equips femenins de nova creació és gratuïta.
5) Les jugadores femenines hauran de continuar lluint a la màniga de la samarreta
el brodat de la campanya, i de forma prèvia a cada encontre es mostrarà la
pancarta d’#Orgullosa. Aquells clubs que necessitin més brodats, o els de nova
inscripció que no en tinguin, hauran de contactar amb la seva delegació.
6) Les federades (jugadores, entrenadores o resta de tècniques, auxiliars i àrbitres)
i alumnes matriculades en cursos federatius de l’Escola d’Entrenador o del seu
respectiu comitè també es veuran beneficiades de la campanya, amb
bonificacions en les quotes de la Mutualitat i en els preus dels cursos federatius.
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7) Dins de l’objectiu de visibilitat del futbol femení, es continuarà promovent la seva
presència als mitjans de comunicació a través de la retransmissió de partits per
Esport 3 i l’elaboració de reportatges, entre d’altres.
Us recordem que en la intranet federativa teniu a la vostra disposició la bústia
específica del Departament de futbol femení, a través de la qual es poden efectuar tota
mena de consultes i tràmits, i que l’adreça de correu electrònic externa és la següent:
futbolfemeni@fcf.cat.
Així mateix, per més informació podeu consultar el web de les campanyes federatives
(http://fcf.cat/campanyes) o el web específic de la Campanya #Orgullosa
(http://futbolfemeni.com).
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients.

Oriol Camacho i Martí
SECRETARI GENERAL
Barcelona, 28 de novembre de 2018.
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