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CIRCULAR NÚM.20 
 

MESURES DE PROMOCIÓ DEL FUTBOL FEMENÍ (CAMPANYA #ORGULLOSA) 
 
La Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol ha aprovat una bateria de 
mesures de promoció del futbol i futbol sala femení en el marc de la Campanya 
#Orgullosa, les quals s’han comunicat a les interessades i de forma pública mitjançant 
la comunicació adjunta. Aquestes mesures són: 
 
Ajuts econòmics a clubs 
 
Els clubs rebran una subvenció per cada jugadora nova que es federi, pels 
desplaçaments dels equips de femení que efectuïn durant la lliga i una quantitat fixa 
per equip. La quantitat concreta i les condicions de la mateixa es comunicaran 
individualment a cada entitat, una vegada iniciades les competicions. En 
qualsevol cas, la subvenció queda condicionada al compliment dels requisits 
establerts en aquesta Circular, podent-se exigir la seva devolució en cas 
d’incompliment. 
 
La subvenció quedarà ingressada en el compte especial que s’ha obert a l’FCF per 
a la secció femenina de cada club, de la qual s’aniran descomptant les despeses 
federatives generades pels equips femenins. En el cas de retirada d’algun equip 
femení, l’entitat al que pertanyi rebrà la part proporcional de la subvenció d’aquell 
equip corresponent al període en el que efectivament hagi competit. 
 
Tanmateix, la quota d’equip de la Mutualitat estarà bonificada (fins el 50%) per tots els 
equips femenins que s’inscriguin i els nous equips femenins que competeixin per 
primera vegada no pagaran quota d’inscripció. 
 
Beneficis per totes les federades i alumnes 
 
Totes les federades (jugadores, entrenadores i altres tècniques i àrbitres) i alumnes 
matriculades en cursos federatius de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF, també es veuran 
beneficiades de la campanya #Orgullosa, amb bonificacions en les quotes de la 
Mutualitat i en els preus dels cursos federatius. 
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Visibilitat del futbol i futbol sala femení 
 
En la celebració de partits de femení, els dos equips saltaran al camp amb la pancarta 
de la campanya #Orgullosa i les mànigues de les samarretes aniran brodades amb 
el logotip d’#Orgullosa, el qual s’enviarà de forma gratuïta a tots els clubs amb equips 
femenins.  
 
També es promourà la presència del futbol i futbol sala femení en els mitjans de 
comunicació (a través de la retransmissió de partits per Esport3 i reportatges 
setmanals a l’FCF TV, entre altres) i a les escoles, a través de clínics. 
 
Creació d’un Departament de futbol femení 

 
Per facilitar la gestió dels tràmits federatius relacionats amb el futbol i futbol sala femení 
o per resoldre qualsevol altre dubte o consulta relacionat amb la campanya 
#Orgullosa, s’ha creat un Departament de futbol femení, amb qui podreu contactar a 
través de la bústia “Departament de futbol femení” de la intranet federativa, a través 
del correu electrònic futbolfemeni@fcf.cat, o bé a través de l’extensió telefònica que 
es comunicarà properament. 
 
La qual cosa es comunica per al vostre coneixement i als efectes adients. 
 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona, a 15 de setembre de 2017. 
 



 

 

 

 

Coneix el projecte #ORGULLOSA per la promoció del futbol femení 

 

El 27 de juny de 2017 es va presentar #ORGULLOSA, projecte impulsat per la Federació 

Catalana de Futbol, que té com a principal objectiu potenciar i promocionar el futbol i futbol sala 

femení a Catalunya. 

  

#ORGULLOSA es desenvoluparà sobre quatre eixos bàsics: formació, ajudes econòmiques, 

accessibilitat (que totes les noies que vulguin jugar ho puguin fer) i visibilitat (per garantir una 

cobertura mediàtica del futbol i futbol sala femení). Per poder dur a terme tota aquesta promoció, 

l’FCF invertirà durant la temporada 2017/2018 1.000.000 d’€, a part de continuar amb la 

promoció que es venia fent fins ara com les Seleccions Catalanes, les Trobades Territorials, la 

Jornada de l’1 de Maig,  els Campus d’Estiu, etc.  

  

Dintre de la campanya #ORGULLOSA, les aportacions en favor dels clubs, són: 

  

✓ Subvenció econòmica a tots els equips de futbol femení que participin en competició 

federada. Aquesta subvenció anirà en funció de la categoria. Des de 300€ fins a 2.000€ 

per equip.  

✓ Subvenció  del quilometratge que es realitzi durant la lliga.  

✓ Inscripció gratuïta al registrar un nou equip de futbol/f. Sala femení. 

✓ Subvenció fins el 50% de la quota d’equip de la Mutualitat (ja inclosa a les tarifes) 

✓ Subvenció de 10 € per cada llicència de jugadora nova (que no hagi tingut mai llicència 

federativa). 

 

Per garantir que totes les ajudes econòmiques vagin destinades al futbol i futbol sala femenins,  

l'FCF ha creat un compte corrent per a cada club específic per aquest tema. El departament de 

futbol femení de l’FCF vetllarà pel destí dels diners de la subvenció. Durant els propers dies, 

s’enviarà a cada club la quantitat que s’abonarà en aquest compte. 

 

També les jugadores, entrenadores i altres tècniques, àrbitres i alumnes matriculades en cursos 

federatius durant la temporada 2017/2018, obtenen benefici directe de la campanya 

#ORGULLOSA 

 



 

 

 

 

 

✓ Subvenció de la quota de la Mutualitat fins al 50% (ja inclosa a les tarifes). 

✓ 50% de bonificació en la inscripció dels cursos de nivell Bàsic, Avançat i Professional 

per part de l’Escola d’Entrenadors de l’FCF 

✓ Curs gratuït per noies entre 14 i 24 anys que vulguin ser àrbitres de futbol i futbol sala 

 

També a nivell d'imatge, l'FCF introduirà una sèrie de novetats per donar més pes i personalitat 

pròpia al futbol femení:  

 

✓ Les mànigues de les samarretes aniran brodades amb el logotip d’#ORGULLOSA, el 

brodat s’enviarà als clubs de forma gratuïta 

✓ Sortida al camp amb la lona #ORGULLOSA 

✓ Retransmissió de partits de futbol femení per Esport3 i campanya per incrementar la 

presència del futbol femení als mitjans de comunicació 

✓ Reportatges setmanals de futbol femení a la FCF TV 

✓ Campanyes de promoció del futbol femení a les escoles. 

  

Dubtes? Contacta’ns: 

 

                      932 652 477      futbolfemeni@fcf.cat  

mailto:futbolfemeni@fcf.cat

