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Des d’avui i fins al 31 de desembre, a la Fira de Barcelona hi ha un espai ambientat en el

projecte #Orgullosa per promocionar el futbol i futbol sala femení català.

La Federació Catalana de Futbol, juntament amb la Secretaria General de l’Esport,

apropa des d’avui i fins al dilluns 31 de desembre de 2018 el futbol i futbol sala femení

als més menuts en un espai habilitat dins La Ciutat dels Somnis, la segona edició del

nou Festival de la Infància, situat a la Fira de Barcelona. Ambientat en el projecte

#Orgullosa, l’espai pretén animar a les noies a que trenquin amb els estereotips

socials que encara existeixen i s’apuntin a practicar tant futbol com futbol sala.

http://www.laciutatdelssomnis.com/


A l’estand s’imparteixen un seguit d’activitats, adreçades a infants de 4 a 12 anys,

vinculades amb el món del futbol i en transmetre valors que impulsa i promou l’FCF.

Tots els nens i nenes que vinguin tenen l’oportunitat de treballar l’autoconeixement a

través d’una activitat on podran conèixer les seves capacitats i limitacions. També es

fomenta l’empatia amb el joc ‘Futbol en parelles’, on els participants van canviant els

rols i les relacions interpersonals amb la finalitat de reforçar el sentiment de

pertinença a un grup. En darrer lloc, les monitores busquen inculcar el treball en equip

als més petits mitjançant el ‘4 per fer gol’, un joc que busca la participació de tots els

membres de l’equip per aconseguir sumar punts entre tots.



En el matí d’avui, han compartit jocs l’àrbitra de la Primera Divisió Nacional Femenina

Ylenia Sánchez, i la seleccionadora sub 17 i Absoluta femenina, Natàlia Arroyo. I és

que, durant aquests cinc dies, l’ambaixadora del projecte #Orgullosa, defensa del

RCD Espanyol i de la Selecció Catalana Absoluta Elba Vergés, i la defensa del Llevant

UD i subcampiona del món sub 20 Ona Batlle també compartiran una estona amb els

infants que s’apropin a aquest espai; juntament amb les altres àrbitres catalanes de la

Primera Divisió Nacional Femenina, Mariona Peralta i Matilde Esteves-García, la

seleccionadora Nacional Absoluta de futbol sala, Clàudia Pons; la seleccionadora sub

15 femenina, Mireia Vera ; i jugadores de les Seleccions Catalanes de futbol sala com

Berta Velasco , Estafanía Jémez, Ruth Aurín, Anna Escribano, Anna Muniesa,

Marta Collado, Marta Lujan i Pilar Ribes.



La inauguració de La Ciutat dels Somnis ha comptat amb l’alcaldessa de Barcelona,

Ada Colau; el director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig; el vicepresident de

l’FCF Joan Josep Isern; el directiu i delegat de l'FCF al Vallès Oriental, Juan Núñez; i

el director de l’Àrea Esportiva de l’FCF, Emili Gil; entre altres.
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http://fcf.cat/media/album/la-ciutat-dels-somnis-2018-segona-edicio/1
https://www.youtube.com/watch?v=YmDmmgXikUA

