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1. COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA 

El gener del 2013 es va celebrar la reunió constitutiva de la renovada Comissió 

d'Ètica Esportiva (CEE) de la FCF. Sota el mandat del President Andreu Subies, 

i després d'un temps sense activitat, la FCF va reactivar aquest organisme, que 

vetlla per implementar valors i prevenir riscos en el futbol de casa nostra.

Tal i com es preveu a l’Article 63è bis dels Estatuts de la FCF, la Comissió d’Ètica 

Esportiva estarà formada per tants membres com la Junta Directiva (a proposta 

del President) estimi adient, amb un mínim de cinc, de reconeguda solvència en 

l’àmbit de l’esport, la seguretat pública o l’educació, i d’entre els quals nomenarà 

un President, essent assistida per un Secretari amb veu però sense vot. 

Actualment la CEE de la FCF està constituïda per 15 membres. 
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 COMPETÈNCIES DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA

 La Comissió d’Ètica Esportiva té les següents competències: 

| Elaborar informes i estudis sobre les causes i els efectes de la violència en el futbol. 

| Promoure i divulgar accions de prevenció i campanyes de col·laboració entre el públic i 

els afeccionats al futbol. 

| Proporcionar als membres de la Federació, i també als organitzadors de 

competicions esportives, les dades i els consells que els puguin facilitar la 

prevenció. 

| Informar els projectes de disposicions legals referents a espectacles i competicions 

esportius, disciplina esportiva i reglamentacions sobre instal·lacions esportives. 

| Promoure que els membres de la Federació i els col·laboradors de la mateixa adeqüin 

llurs normes de funcionament intern amb la finalitat de tenir en compte en el règim 

disciplinari l’incompliment de les normes relatives a la violència esportiva. 

| Rebre la informació necessària dels organismes i les autoritats competents en relació 

a la qualificació d’esdeveniments futbolístics de risc. 

| Formular denúncies als òrgans jurisdiccionals i elaborar expedients informatius 

dirigits als òrgans i autoritats competents per a la incoació, tramitació i resolució 

d’expedients sancionadors en aquesta matèria. 

| Totes aquelles competències i potestats relaciones amb les anteriors que els 

Estatuts de la FCF no hagin atribuït a qualsevol altre òrgan. 
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DIA MES

DILLunS 27 OCTuBRE 2014

DILLunS 22 DESEMBRE 2014

DILLunS 02 FEBRER 2015

DILLunS 02 MARÇ 2015

DILLunS 04 MAIG 2015

DILLunS 15 JunY 2015

AGENDA DE REUNIONS DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA

Durant la temporada 2014-2015 la Comissió d’Ètica Esportiva s’ha reunit de manera 

Ordinària en sis ocasions, i de manera extraordinària en una ocasió.

AGENDA

 A més de les reunions plenàries, s’han convocat diferents 

reunions de les subcomissions de treball; específicament:

| Creació pàgina web de la CEE

| Reunió Fundació Privada Catalana de Futbol

| Reunió Fundació Itineràrium 

| Reunió Subcomissió Codi Ètic
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TERRITORIAL 41%

JUVENIL 27%

CADET 9%

ALEVÍ 5%

BENJAMÍ 9%

INFANTIL 4%

EXPEDIENTS DE LA TEMPORADA 2014-2015

La Comissió d’Ètica Esportiva ha tramitat 22 expedients durant la temporada 

2014-2015 (d’octubre a maig). A més, també ha tractat dos casos de Fair Play, 

protagonitzats per equips de categoria Prebenjamí i de Futbol Base Femení.

A la gràfica següent es pot comprovar en quines categories s’atenen més 

incidències per part de la CEE. En general, aquests casos es produeixen a les 

categories de Territorial (Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana) i Juvenil.  

Aquests dos grups assoleixen gairebé el 70% dels expedients de la Comissió 

d’Ètica Esportiva. A l’altre costat de la balança, es troben les categories de Futbol 

Femení (Amateur i Base), que no han registrat cap incidència  que hagi donat lloc a 

la intervenció de la CEE durant l’actual temporada.

Durant aquests vuit mesos de competició, s’han realitzat tres compareixences 

amb presidents de clubs de futbol de Catalunya, a la seu de la FCF, derivades dels 

expedients tramitats.

PREBENJAMÍ 5%
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PRESÈNCIA DE LA CEE A DIFERENTS ACTES 

Campanya de Joc Net, temporada 2014-2015.

La Comissió d’Ètica Esportiva ha estat present en la campanya impulsada des de 

la FCF de Joc net. una aposta del President de la FCF i la seva Junta Directiva per 

potenciar els valors i l’ètica en el futbol formatiu. Aquesta campanya, dirigida a 

tot l'entorn del futbol i futbol sala base català, pretén protegir els jugadors i les 

jugadores de Catalunya en les seves etapes formatives en aquestes disciplines. 

La Comissió d’Ètica Esportiva, ha fet, al llarg de la temporada, una valoració de la 

implantació de la campanya de Joc net a tots els terrenys de joc. S’ha analitzat la 

rebuda de la campanya per part de tots els equips de futbol i futbol sala de base de 

Catalunya i ha participant molt activament en cada un dels projectes emmarcats 

en la mateixa. 



8

7. Modificació articles estatus i reglament general de la Federació3.6 Activitats de la Comissió d'ètica Esportiva i de la Fundació Privada Catalana de Futbol

Presentació de la Fundació Privada Catalana de Futbol, gener 2015.

Diversos membres de la CEE es va desplaçar fins  l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, 

el passat dia 27 de gener, per assistir a l'acte de presentació del nou projecte de la 

Fundació Privada Catalana de Futbol de la FCF. 

Tant la Fundació de la Federació Catalana de Futbol com la Comissió d’Ètica 

Esportiva, promouen valors com la convivència, el respecte, la igualtat, la 

tolerància, la integració o l’esportivitat, entre d’altres, i per tant caminen de la 

mà a l’hora d’oferir consells sobre aspectes com: l’alimentació de l’esportista, la 

recuperació després d’un partit, el comportament a les grades, etc.

Aquesta presentació fou compartida amb la resta de membres de la CEE en la 

posterior reunió ordinària que es va dur a terme.

Conferència sobre dopatge, abril 2015.

Amb la finalitat de conscienciar les federacions esportives catalanes, els clubs i 

els esportistes, el passat dilluns 20 d’abril es va realitzar una conferència sobre 

dopatge a la seu de la uFEC a Barcelona a càrrec del Dr. Josep A. Gutiérrez, Cap de 

Medicina de l’Esport de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat.

Durant la xerrada  es va fer un repàs a la legislació, problemàtica actual i dubtes 

al voltant del dopatge. Per part de la Federació Catalana de Futbol va assitir-hi el 

president de la CEE, Francesc Bartoll.

Presentació de la Campanya Antiviolència, abril 2015. 

Desprès de la implantació de la campanya de Joc net, la FCF treballa de la mà de la 

Comissió d’Ètica Esportiva, en la Campanya Antiviolència. 

El passat dia 14 d’abril al Museu Melcior Colet de Barcelona, el president de la 

Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, va presentar el que va qualificar com 

"la campanya més important i prioritària de la Federació". Es tracta de la Campanya 

d'Antiviolència que té un eslògan prou significatiu: “Prou violència al futbol”. 
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L’objectiu de la campanya és conscienciar totes les persones que assisteixen a les 

instal·lacions de futbol i futbol sala que la violència, tant verbal com física, no té 

cabuda enlloc. I, per tant, l’objectiu final no és altre que entre tots els que formen 

part de la gran família del futbol, aconseguir eradicar la violència del nostre entorn. 

En aquest sentit, la Federació Catalana de Futbol i la Comissió d’Ètica Esportiva 

han treballat activament per fer possible la posada en marxa d’aquest ambiciós 

projecte de cara a la temporada 15-16. 
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II Jornada SES. ‘La cultura ètica en l’esport base: consolidació de pràctiques 

educatives’, maig 2015.

El dia 27 de maig al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Doctor Melcior Colet, la 

Fundació Itineràrium va organitzar la II Jornada SES. En aquesta jornada dedicada 

a ‘La cultura ètica en l’esport base: consolidació de pràctiques educatives’, la 

Comissió d’Ètica Esportiva va participar activament, amb la presència de diferents 

dels seus membres, tant en les activitats programades durant la jornada, com en 

la taula-debat l’eix  principal de la qual va recaure en les possibles "Propostes i 

accions immediates per a potenciar l’educació ètica en el dia a dia de l'esport base".

Aquesta taula-debat va comptar amb la participació de representants d'entitats 

referencials com el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, la Federació Catalana 

de Futbol – Comissió Ètica Esportiva- i el Consell Català de l'Esport.
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Presentació de la campanya solidària de la Fundació Privada Catalana de Futbol:  

‘El gran repte: Donem la llauna a la fam’, maig 2015.

La CEE també ha volgut estar present a la presentació del projecte més ambiciós 

i solidari de la Fundació de la FCF.  El passat dia 6 de maig la Sala d’Actes de la 

Federació Catalana de Futbol  va acollir la presentació de la tercera edició de ‘La 

fam no fa vacances’ del Banc dels Aliments i també de la campanya ‘Donem la 

llauna a la fam’, un projecte que va comptar amb la col·laboració de la Fundació de la 

Federació Catalana de Futbol. 

L’objectiu d’aquesta campanya va ser aconseguir queviures en conserva mitjançant 

la donació de llaunes d’aliments que es van recollir a camps de futbol i pavellons 

d’arreu del nostre país durant el cap de setmana del 16 i 17 de maig.

Acte del FC Barcelona contra l’homofòbia, maig 2015. 

El vicepresident de la FCF i de la Fundació de la FCF, Pere Guardiola, i el membre de 

la CEE, Jaume Guixà, van assistir, el passat dijous 14 de maig, a l'acte celebrat a la 

Llotja del Camp nou.

En el manifest, el FC Barcelona es va comprometre, entre altres accions, a donar 

suport a la inclusió a la Llei 19/2007, de l’11 de juliol, contra la violència, el racisme, 

la xenofòbia i la intolerància a l’esport, la lluita contra l’homofòbia i la discriminació 

de qualsevol índole en l’àmbit esportiu. També a promoure la diversitat i assegurar 

la difusió de missatges positius sobre la tolerància, el respecte i la dignitat, 

incloent-hi l’orientació sexual.
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PROJECTES DE LA COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA

El gran repte de la Junta Directiva de la FCF ha estat el foment del respecte entre 

totes les persones i entitats relacionades amb les competicions organitzades per 

la Federació. Amb aquesta premissa, la Presidència i Junta Directiva de la FCF ha 

confiat en la Comissió d’Ètica Esportiva per a materialitzar les tres projeccions 

més importants d’aquest repte, com són:

Es tracta d’un primer pas molt ambiciós que ha d’abocar en dues projeccions 

més, en el futur, l’arbitratge en el sí de les competicions catalanes de futbol i la 

materialització d’un reglament de contingut ètic i social  adreçat als clubs catalans.

Amb el CODI ÈTIC, a sotmetre durant l'Assemblea General Ordinària 2014-2015 de la 

FCF, es pretenen assolir diferents objectius, tots ells emparats en el respecte mutu 

de persones i d’entitats, com la disminució de conductes violentes, tant dins com a 

fora dels terrenys de joc, així com garantir el Joc Net en el futbol. El format d’aquests 

aspectes és especialment intens en la cultura que ha d’envoltar el futbol base, àmbit 

a protegir per tal de reforçar la imatge del futbol, evitant des de l’inici de la carrera 

esportiva els mètodes i pràctiques il·legals, immorals o oposats als principis ètics.

Per la seva part, la MEDIACIÓ s’infereix com el complement perfecte per a 

coadjuvar en l’exterior de la cultura de la comprensió i pacte, propiciant els acords 

entre subjectes federats, tot evitant conflictes i resolucions objectives dels 

òrgans jurisdiccionals.

Amb la implantació del NOU WEB de la FCF, la Comissió d’Ètica Esportiva tindrà el 

seu propi espai per difondre la seva activitat, així com tot allò que sigui susceptible 

de ser tractat per la mateixa.

Amb aquesta eina, la CEE s’apropa a tots els ens que formen part del món del futbol 

català, millorant la seva comunicació i sobretot la seva immediatesa informativa.

| EL CODI ÈTIC

| LA MEDIACIÓ EsPORTIVA

| NOVA WEB DE LA CEE
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2. FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA DE FUTBOL

A la Fundació de la Federació Catalana de Futbol es treballa dia a dia per aconseguir 

un món on les oportunitats, la igualtat i la integració es facin realitat, ja sigui a 

través del futbol o d’altres activitats socials on la Fundació pugui aportar-hi el seu 

granet de sorra. I és que , tot i que el futbol és el motor principal que mou l’activitat 

de la Fundació, no és l’únic. La Fundació també duu a terme diferents iniciatives 

emmarcades en l’àmbit de l’acció social a casa nostra, aportant la seva ajuda, 

solidaritat i compromís en tots aquells projectes que col·laborin per construir un 

món millor.
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS DE LA FUNDACIÓ 

Missió

Promoure activitats d’inclusió social a través del futbol i d’altres accions no 

esportives en  grups de persones amb gran vulnerabilitat: estrangers, presos, 

famílies sense recursos, persones discapacitades.

Visió

El futbol no és un esport d’elit. Tots els nens, nenes, nois i noies que volen  jugar a 

futbol i competir, tenen el dret de fer-ho: en condicions, amb totes les garanties i amb 

el material esportiu adequat. I és que el futbol, no és només un esport. En molts casos 

és converteix en l’oportunitat de molts joves d’abandonar el carrer i començar de nou. 

Valors

Motivació. Il·lusió. Companyonia. Convivència. Respecte. Amistat. Igualtat. 

Competitivitat. Oportunitat. Esforç. unió. Solidaritat. Equip. Tolerància. 

Responsabilitat. Voluntat. Integració. Disciplina. Repte. Cooperació. Lluita. 

Esportivitat. Passió. Joc net. Participació. Perseverança. Anàlisi. Decisió. Actitud. 

Tècnica. Confiança. Superació personal. Empatia. Diversió. Alteritat. Cohesió.
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HISTÒRIA 

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol és una organització constituïda el 

23 d’octubre de 2003 per acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana de 

Futbol que llavors presidia Jaume Roura, amb la intenció de retornar als clubs de 

futbol de Catalunya part dels beneficis aconseguits, ja fos en format beca, donació 

de material o arbitratge i mitjançant les activitats pròpies d’una fundació.  

Després d’una etapa d’inactivitat, el març de l’any 2014 la Fundació de la FCF va 

reprendre  la seva activitat col·laborant amb la Fundació del FC Barcelona en el 

projecte: “Joves Solidaris”. un projecte que va servir per fer un punt i a part en la 

trajectòria de la Fundació i iniciar una nova etapa amb projectes solidaris propers i 

necessaris que estan sent possibles gràcies a la participació de col·laboradors que 

ens estan  acompanyant en aquest nou camí.
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PATRONAT

La Fundació de la FCF està representada pels següents Patrons: 

NOM    CÀRREC

AnDREu SuBIES I FORCADA  PRESIDEnT DE LA FCF I VICEPRESIDEnT DE LA FunDACIó DE LA FCF

PERE GuARDIOLA I TEY    VICEPRESIDEnT DE LA FCF I VICEPRESIDEnT DE LA FunDACIó DE LA FCF

JOAn JOSEP ISERn I ARAnDA  DIRECTOR DEL SERVEI CATALà DE TRànSIT, VICEPRESIDEnT DE LA FCF I   

    VICEPRESIDEnT DE LA FunDACIó DE LA FCF

 AnTOnI ARTéS I FERRER    DIRECTIu ADJunT DE LA FCF I SECRETARI DE LA FunDACIó DE LA FCF

TOMàS JOSé I PAPIOL    EMPRESARI I DIRECTIu DE LA FCF

RAMOn AGEnJO I BOSCh   COnSELLER-SECRETARI DE DAMM I PRESIDEnT DEL CF DAMM

MAnEL POuSA I EnGROnYAT  CAPELLà A LA PARRòQuIA DE LA SAnTíSSIMA TRInITAT DE LA TRInITAT   

    VELLA I ALS BARRIS DE VERDuM I ROQuETES

MARGARITA FARGA I BERTRán  DIRECTORA GEnERAL DE FARGA

ALBERT GARROFé I PuJOL   VICEPRESIDEnT DEL RCD ESPAnYOL En LES àREES JuRíDICA I D’ExPAnSIó  

    InTERnACIOnAL I RESPOnSABLE DEL FuTBOL FEMEní I SOCI DEL DESPATx  

    D’ADVOCATS CuATRECASAS

JOAn MAnuEL CARRERAS I GIMénEz MEMBRE DE LA COMISSIó D’ÈTICA ESPORTIVA DE LA FCF I DELEGAT DE LA  

    SELECCIó ESPAnYOLA DE LES SELECCIOnS DE FuTBOL SALA

RAMOn CIERCO I nOGuER   VICEPRESIDEnT DE LA FunDACIó DEL FC BARCELOnA

xAVIER MOREnO I DELGADO  PRESIDEnT DEL COMITÈ TÈCnIC D’àRBITRES DE LA FCF I PATRó hOnORíFIC  

    DE LA FunDACIó DE LA FCF

MARIA TERESA AnDREu    MEMBRE DE LA COMISSIó D’AnTICS MEMBRES DE LA uEFA I PATRó   

    hOnORíFICA DE LA FunDACIó DE LA FCF
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ACTES AMB LA PRESÈNCIA DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
DE FUTBOL 

Acte de presentació de la Fundació, gener 2015.

Tot i que l’activitat de la Fundació de la FCF va començar el març del 2014, no va ser 

fins el 27 de gener del 2015 que es va presentar en societat.  L’acte de presentació, 

que va tenir lloc a l’antiga Fàbrica Damm i a la qual volem agrair que ens cedís 

l’espai per fer-ho possible,  va comptar amb la presència de tots els patrons de la 

Fundació de la FCF, directius de la FCF, representants de les diferents institucions 

esportives catalanes així com amics i col·laboradors de la FCF i la seva Fundació. 

L’acte de presentació va servir per explicar el full de ruta de la Fundació i de les 

campanyes i iniciatives solidàries que es volen portar a terme. Entre elles, la 

campanya Som Club, Fem Salut que compta amb la col·laboració dels Serveis 

Mèdics de la Mutualitat de Futbolistes; la campanya de recollida d’aliments Donem 

La Llauna a la Fam en favor del Banc dels Aliments; i Les Teves Mans poden Salvar 

una Vida, que juntament amb el Consell Català de Ressuscitació pretén fomentar, 

divulgar i sensibilitzar la importància de realitzar les maniobres de reanimació en 

cas d’aturada cardiorespiratòria i que són imprescindibles abans d’utilitzar un DEA.

En l’acte de presentació, també es va donar a conèixer la nova imatge de la 

Fundació de la FCF amb el seu nou logotip i la nova pàgina web de la Fundació: 

www.fundaciofcf.cat
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Suport de la Fundació de la FCF a la signatura del manifest contra l’homofòbia, 

maig 2015.

La Fundació de la FCF també va ser present, el passat 14 de maig de 2015, a la 

signatura del manifest contra l'homofòbia de la Fundació del FC Barcelona. El 

vicepresident de la FCF i vicepresident de la Fundació de la FCF, Pere Guardiola, va 

assistir a l'acte.
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CAMPANYES I INICIATIVES SOLIDÀRIES DE LA FUNDACIÓ 
PRIVADA CATALANA DE FUTBOL

El futbol mou el nostre cor

Amb motiu de la celebració de la 23a edició de la Marató de Tv3, enguany dedicada 

a les malalties del cor, la Fundació de la FCF va organitzar el 26 de novembre de 

2014 una conferència centrada en les patologies i malalties del cor i la seva relació 

en la pràctica del futbol.  

La xerrada, que va tenir lloc al Museu de Tortosa, històric  i arqueològic de les 

Terres de l’Ebre, va comptar amb la participació del Dr. Guasch, especialista 

en medicina de l’educació física i esport i responsable de la unitat de Medicina 

Esportiva i Promoció de la salut de la Clínica 

Esportiva Terres de l’Ebre, i d’àngels Estévez, 

psicoterapeuta de l’Associació d'Ajuda als 

Afectats de Cardiopaties Infantils  

de Catalunya. 

En la conferència es van tractar temes tan 

importants com el paper que juguen les 

revisions mèdiques per a la detecció precoç 

de les malalties del cor, els mètodes actuals 

de detecció, els símptomes de les malalties 

del cor que poden afectar als jugadors de 

futbol, els problemes socials i familiars que 

tenen els pacients amb malalties i patologies 

del cor i com canvien els hàbits de vida de 

totes aquelles persones que pateixen o han 

patit alguna malaltia coronària. 
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Som club, fem salut

La Fundació de la FCF, amb la col·laboració dels Serveis Mèdics de la Mutualitat 

de Futbolistes, vol conscienciar de la importància d’una dieta equilibrada, sana 

i variada en especial, en la pràctica esportiva i concretament en els nois i noies 

que juguen a futbol. una bona alimentació no només protegeix els més petits de 

malalties i de problemes de sobrepès, sinó que també influeix en evitar-los lesions 

musculars, nervioses i traumatològiques.  Amb aquesta premissa neixen els 

consells de nutrició de ‘Som club, fem salut’: una guia de fitxes i consells publicats 

al web de la Fundació de la FCF per saber com ha de ser l’alimentació dels jugadors 

per cuidar-los a la vegada que els alimentem correctament.
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Conveni amb el Consell Català de Ressuscitació

El 19 de gener de 2015, la Fundació Privada Catalana de Futbol i el Consell Català de 

Ressuscitació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de 

Balears, van signar un conveni de col·laboració per tal de fomentar i sensibilitzar la 

població sobre la importància de cardioprotegir el nostre entorn. 

En aquest sentit,  la Fundació de la FCF i el CCR han creat un vídeo explicatiu on es 

pot veure pas a pas com actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria utilitzant com 

a escenari de fons un camp de futbol.  és la primera vegada que a casa nostra es 

realitza un vídeo d’aquestes característiques on el CCR ha coordinat, supervisat i 

aprovat els moviments i maniobres imprescindibles que s’hi descriuen abans de fer 

servir un desfibril·lador (DEA).  

Amb aquest conveni, el Consell Català de Ressuscitació també es compromet a 

formar representants de la FCF per a activitats docents i de sensibilització sobre 

la pràctica en el Suport Vital i la Ressuscitació Cardiopulmonar. 
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El gran repte: Donem la llauna a la fam

El cap de setmana del 16 i 17 de maig de 2015, la Fundació de la FCF va organitzar 

una recollida d’aliments en favor del Banc dels Aliments a tots els camps de futbol 

i pavellons de futbol sala on hi havia competició. una recollida solidària que tenia 

l’objectiu de recollir el màxim de quilos possibles de llaunes de conserva i que va 

convertir-se en el tret de sortida de la campanya d’estiu del Banc dels Aliments, ‘La 

Fam no Fa Vacances’.

Molts clubs es van sumar a la iniciativa col·laborant així amb totes aquelles entitats 

socials que proveeixen d’aliments a les famílies més necessitades. Sobretot, quan 

arriba l’estiu. Aquesta activitat va mostrar com el futbol català és gran tant en 

l’activitat esportiva com en solidaritat.

Per la seva part, la Fundació de la FCF va fer una donació a la campanya de 9.000 

llaunes de conserves. 
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Partit de futbol amb crosses

El 20 de juny, la Fundació de la FCF juntament amb la Fundació del FC Barcelona i la 

Fundació Joan Petit van organitzar el primer partit a Catalunya de ‘onefootball’ o 

futbol amb crosses entre les seleccions d’Espanya i Itàlia. El partit, que va tenir lloc 

a la Ciutat Esportiva Dani Jarque de Sant Adrià de Besòs, tenia una doble finalitat: 

donar a conèixer aquesta modalitat de futbol i recollir fons per a l’"Asociación 

Española de Fútbol para Amputados". 

La jornada va ser tota una lliçó d’esportivitat, esforç i superació de tots aquests 

nois que segueixen competint i lluitant perquè aquest esport pugui aconseguir el 

reconeixement de modalitat esportiva per a persones amb discapacitat física. 

L’aportació de la Fundació de la FCF al partit es va concretar en l’organització del 

mateix, l'allotjament i l'assegurança d'accidents dels participants. El CTA de la FCF 

també va col·laborar en aquesta activitat mitjançant l’arbitratge gratuït.
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Col·laboració en el II Torneig de Futbol Solidari BVA (Bona Voluntat en Acció)

La Fundació de la FCF, juntament amb la Comissió d’Ètica Esportiva de la FCF, van 

poder aportar el seu granet de sorra al II Torneig de Futbol Solidari Bona Voluntat 

en Acció. un torneig amistós en categories femenina i masculina amb 24 equips 

participants que va servir per recaptar fons per als projectes socials impulsats 

per aquesta OnG. La col·laboració de la Fundació de la FCF i la Comissió d’Ètica 

Esportiva de la FCF en aquesta causa solidària es va materialitzar amb l’entrega de 

pilotes de futbol de la FCF i ampolles d’aigua per a tots els participants.

Col·laboració en el II Torneig Solidari de Futbol 7 a Barcelona a favor de Duchenne

Per segon any consecutiu, la Fundació de la FCF i el CTA han col·laborat en 

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

Somriures Valents.  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 col·laboren per promoure la investigació d’aquestes malalties minoritàries i 

degeneratives que a dia d’avui encara no tenen cura. El torneig se celebrarà el dia 28 

de juny de 2015 a les instal·lacions de la Penya Barcelonista Barcino de Barcelona.

II Torneig 
Solidari de Futbol 7 

a Barcelona
A favor de Duchenne

Donatiu per equip: 150€

Més informació i inscripcions:
info@somriuresvalents.org
617 32 40 54 (whatsapp)
segontorneigduchenne

Organitzen: Ja pots inscriure-t’hi!

Diumenge 28 de Juny
A les instal·lacions de la Penya Barcelonista Barcino
c/Menorca 7-11 Barcelona 08020
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PROJECTES FUTURS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA 
DE FUTBOL

La Fundació de la FCF ja està treballant en els projectes de la propera temporada, 

entre els quals destaquen: 

| La col·laboració amb La Marató de TV3, que aquest 2015 estarà dedicada a l'obesitat  

i a la diabetis. 

| La creació d'un cicle de conferències i xerrades sobre temes relacionats amb el futbol 

i la seva pràctica esportiva. Aquestes xerrades aniran orientades al futbol formatiu. 

| L'ajuda a famílies en situació de pobresa o vulnerabilitat social a través del programa 

'Caixa-Proinfància' de l'Obra Social La Caixa.
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