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Des de la seva posada en marxa l'estiu de 2017, els Comitès Tècnics de l'FCF han

experimentat un increment del 57% d'àrbitres dones gràcies les ajudes d'aquesta

iniciativa.

El projecte #Orgullosa, impulsat per la Federació Catalana de Futbol amb l’objectiu

de promocionar el futbol i futbol sala femení català, segueix recollint els seus fruits. En

aquest sentit, els Comitès Tècnics d’Àrbitres de la Federació Catalana de Futbol han

registrat un augment de 66 dones inscrites des de la posada en marxa d’aquesta

iniciativa pionera a Catalunya, l’estiu del 2017. Aquest fet suposa un increment del

57% respecte fa dues temporades.



Durant el curs 2016-2017, el CTA de l’FCF comptava amb 69 àrbitres dones. La

campanya següent, amb la posada en marxa del projecte #Orgullosa, va patir un

lleuger descens de 6 àrbitres. Aquesta temporada, la 2018-2019, el nombre d’àrbitres

s’ha elevat a 118, 55 més que el curs anterior. Així doncs, s’ha produït un increment del

87% respecte fa dues temporades. A més, d’aquestes 118 àrbitres que hi ha

actualment, la meitat d’elles, 59, són noves d’aquesta mateixa temporada. A

continuació, podeu veure una taula amb les dades d'àrbitres del CTA de l'FCF de les

tres últimes campanyes:

TEMPORADA NOMBRE TOTAL D'ÀRBITRES ÀRBITRES DONES

2016-2017 1.979 69

2017-2018 1.994 63

2018-2019 1.953 118



Per la seva banda, el CTAFS de l’FCF disposava, durant la campanya 2016-2017, de

46 àrbitres dones. El curs següent, amb l’inici d’#Orgullosa, el nombre d’àrbitres va

augmentar en 5. Aquesta temporada, la 2018-2019, ja hi ha 63 àrbitres, 12 més que el

curs anterior. Aquest fet indica que hi ha hagut un increment del 24% respecte l’inici

de la iniciativa. Cal remarcar que d’aquestes 63 dones àrbitres que hi ha inscrites

actualment, 26 d’elles són noves d’aquesta mateixa campanya. A continuació, podeu

veure una taula amb les dades d'àrbitres del CTAFS de l'FCF de les tres darreres

temporades:

TEMPORADA NOMBRE TOTAL D'ÀRBITRES ÀRBITRES DONES

2016-2017 494 46

2017-2018 509 51

2018-2019 562 63



Recordem que el projecte #Orgullosa consta de quatre eixos principals: ajudes

econòmiques, formació, accessibilitat i visibilitat. Algunes de les accions més

rellevants d’aquesta iniciativa, canalitzades a través del departament de futbol femení

de l’FCF, que ajuden a impulsar l’arbitratge femení són els descomptes en la matrícula

dels cursos del CTA i la bonificació de la quota de la Mutualitat Catalana de

Futbolistes, entre altres.



 


