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La segona edició del nou Festival de la Infància finalitza avui després que centenars de

persones hagin visitat l’estand de la Federació Catalana de Futbol.

Punt i final a la segona edició de la Ciutat dels Somnis, el nou Festival de la Infància, que

s’ha celebrat a la Fira de Barcelona del 27 al 31 de desembre de 2018. La Federació

Catalana de Futbol, juntament amb la Secretaria General de l’Esport, ha apropat el

futbol i futbol sala femení als més petits en un espai ambientat en el projecte

#Orgullosa. Durant aquests cinc dies, els centenars d’infants de 4 a 12 anys que han

acudit a l’estand han pogut gaudir d’activitats vinculades amb el món del futbol.



D’aquesta manera, els més menuts han tingut l’oportunitat de treballar

l’autoconeixement a través d’una activitat on han pogut conèixer les seves capacitats i

limitacions. També s’ha fomentat l’empatia amb el joc ‘Futbol en parelles’, on els

participants han anant canviat els rols i les relacions interpersonals amb la finalitat de

reforçar el sentiment de pertinença a un grup. Per últim, les monitores han buscat

inculcar el treball en equip als més petits mitjançant el ‘4 per fer gol’, un joc que

pretenia fomentar la participació de tots els membres de l’equip per aconseguir sumar

punts entre tots.



El vicepresident de l’FCF Joan Josep Isern ha valorat molt positivament la

participació de l’FCF en la segona edició de la Ciutat dels Somnis. “La Federació

Catalana de Futbol ha tornat a apropar el futbol i futbol sala als més petits gràcies al

projecte #Orgullosa. Després de la primera pressa de contacte de l’any passat, ara

podem fer un balanç positiu d’aquesta iniciativa, ja que l’increment d’equips i jugadores

federades respecte fa uns anys és notable. Continuarem treballant en aquesta

mateixa línia per seguir potenciant el futbol femení”, ha subratllat.



Durant aquests dies, han compartit jocs amb els infants les àrbitres de la Primera

Divisió Nacional Femenina Ylenia Sánchez, Mariona Peralta i Matilde Esteves-

García; la seleccionadora sub 17 i Absoluta femenina, Natàlia Arroyo; l’ambaixadora

del projecte #Orgullosa, defensa del RCD Espanyol i de la Selecció Catalana Absoluta

Elba Vergés ; 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.
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