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L’FCF registra un augment de gairebé 1.200 llicències femenines en un any i supera

per primer cop la xifra de les 12.000, establint un nou rècord en la segona temporada

de la campanya.

Un increment del 10,3% i de fins a 1.172 llicències de futbol i futbol sala femení en

l’últim any. Aquest és el resultat destacat de l'eclosió d' #Orgullosa en la seva segona

temporada d'implementació, amb què aquest març s’ha assolit un nou rècord de

12.547 fitxes federatives femenines a Catalunya, superant per primer cop la barrera

de les 12.000. La campanya, impulsada per l’FCF amb l’objectiu de promocionar el

futbol i el futbol sala femení català, ha afavorit que a manca de diverses jornades per a

l'acabament de la competició ja s’hagi arrabassat amb escreix la xifra global d’11.550

llicències femenines amb què es va tancar el curs passat.



 

LLICÈNCIES FUTBOL FEMENÍ CATALÀ

TEMPORADA TOTAL CREIXEMENT INTERANUAL (març-març)

2018-2019 12.547 +1.172 (10,3%)

2017-2018 11.375 +204 (1,8%)

2016-2017 11.171

 

Aquest creixement s’ha registrat principalment gràcies a l’augment de noves nenes i

noies futbolistes, a més d’una pujada, entre d’altres, en el nombre de noies àrbitres,

entrenadores, auxiliars, delegades, fisioterapeutes i personal mèdic. Així mateix,

engloba números tant de lligues femenines, com també de categories masculines —on

les noies poden formar part del cos tècnic dels equips—, i de categories mixtes —en el

cas del futbol base amb l’opció de jugar nens i nenes plegats fins a Infantil—.



9.660 llicències femenines en futbol

En futbol, actualment la Federació Catalana de Futbol té actives un total de 9.660

llicències femenines, que sobresurten respecte les 8.761 de la comparativa interanual

amb el març de 2018, en la temporada inicial d’#Orgullosa. Al seu torn, en el mateix

punt de la temporada 2016-2017, quan la campanya encara no estava en

funcionament, la xifra era de 8.595.

 

FUTBOL FEMENÍ

TEMPORADA TOTAL CREIXEMENT INTERANUAL (març-març)

2018-2019 9.660 +899 (10,3%)

2017-2018 8.761 +166 (1,9%)

2016-2017 8.595

2.887 fitxes femenines en futbol sala



Pel que fa al futbol sala, les dades se situen en l’actualitat en 2.887 fitxes federatives

femenines, davant les 2.614 d’ara fa un any, quan també es va produir un creixement

sostingut respecte el curs anterior, quan l’FCF comptava amb 2.576 llicències de

noies.

 

FUTBOL SALA FEMENÍ

TEMPORADA TOTAL CREIXEMENT INTERANUAL (març-març)

2018-2019 2.887 +273 (10,4%)

2017-2018 2.614 +38 (1,5%)

2016-2017 2.576

Un augment també d’equips femenins

L’increment, així mateix, es trasllada en el nombre d’equips femenins, que ha crescut

en 62 conjunts respecte la temporada passada. Actualment, el futbol i el futbol sala



català compten amb un total de 778 equips femenins —dels quals 550 corresponen a

futbol i 228 a futbol sala—, mentre que en el curs 2017-2018 n’eren 716, una pujada

que es concreta en 49 conjunts més de futbol i 13 de futbol sala.

 

Això es deu, especialment, a la creació de noves categories femenines, una en futbol, la

Femení Benjamí, i una altra en futbol sala, després de la reestructuració de les

competicions de base amb la creació de les lligues Juvenil, Cadet, Infantil i Aleví

Femenina.

A la vegada, la campanya #Orgullosa també ha comportat l’increment de la quota

femenina en el global del futbol català, amb fins a 1.903 equips amb presència de noies

en la seva estructura, 122 més que el curs anterior, quan 1.781 conjunts d’arreu de

Catalunya comptaven amb alguna llicència femenina entre els seus federats.

 

#Orgullosa, l’aposta de l’FCF pel futbol femení

#Orgullosa és la campanya de la Federació Catalana de Futbol per a la promoció del



futbol femení a Catalunya. El projecte, engegat el curs 2017-2018, i amb una durada

de tres temporades, té com a objectius principals potenciar i dinamitzar el futbol i

futbol sala femení català, amb una línia d’ajudes per a clubs i federades.

 

Actualment, l’FCF és la federació amb més llicències de tot l’estat, amb un total de

12.547 fitxes femenines, i vol seguir creixent en aquesta línia durant els pròxims anys

amb un seguit de mesures que, segons les estadístiques, ja estan donant els seus

fruits.

Els quatre eixos bàsics d’#Orgullosa són: formació; ajudes econòmiques;

accessibilitat en l’organització de diferents activitats que ajudin a les noies a iniciar-se

en el món del futbol; i visibilitat, amb la creació d’un departament exclusiu a l’FCF que

vetlla pel bon funcionament del futbol femení.

Algunes de les accions més destacades són:

Protocol de sortida al camp amb la bandera taronja d’#Orgullosa en

tots els partits de futbol i futbol sala femenins.



Brodats a les mànigues de les jugadores, àrbitres i tècniques amb el

logotip d’#Orgullosa.

Subvencions en quilometratge per als clubs que tenen equips femenins.

Descomptes a les jugadores i àrbitres en la quota de la Mutualitat

Catalana de Futbolistes.

Beques en els cursos de l’Escola d’Entrenadors.

Organització de la Jornada de Futbol Femení en les 14 seus de l’FCF.

Organització del Campus de Futbol Femení de l’FCF.

Potenciació de la Selecció Catalana Absoluta Femenina, les Seleccions

Catalanes Femenines de base, i les Seleccions Femenines Territorials.

Retransmissions de partits de futbol i futbol sala femenins per Esport3.

Reportatges setmanals a l’FCF TV.

Promoció del futbol femení a les escoles.

Creació de la pàgina web futbolfemeni.com amb continguts exclusius i

innovadors sobre futbol femení.

 

http://futbolfemeni.com

