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El club va crear la secció femenina fa dues temporades, enguany compta amb cinc

equips i vol seguir creixent de cara el futur.

Un total de 400 persones es van reunir al Municipal d’Olot per presenciar l’últim partit

de lliga entre la Unió Esportiva Olot i el CE Seagull ‘B’ del Grup 2 de Primera Divisió

Femenina. Una mostra més del creixement que està tenint el futbol femení durant les

últimes temporades gràcies, en bona mesura, a les ajudes del projecte #Orgullosa,

impulsat per la Federació Catalana de Futbol l’estiu de 2017.



La directiva de la Fundació UE Olot, Alba Vilanova, assegura que “des de fa dos anys

tenim la secció de futbol femení i la nostra idea és que tothom pugui formar part del

club. Vam començar amb quatre equips, enguany comptem amb cinc i volem seguir

creixent en el futur. El nostre repte és que les jugadores es formin amb nosaltres i

puguin arribar al primer equip”. Amb la vista posada en el futur, Vilanova explica que

“la nostra filosofia és consolidar un estil de club responsable socialment”.

Per la seva banda, el coordinador de la UE Olot femení, Moisés Dubé, subratlla que “la

campanya #Orgullosa ens ha permès ampliar el futbol femení. Es tracta d’una gran

iniciativa a nivell econòmic i d’imatge. Les nenes i els seus pares i mares ens pregunten



pel projecte quan veuen les pancartes als camps”. Pel que fa a l’aposta del club pel

futbol femení, apunta que “engany tornem a tenir la jornada de portes obertes,

dedicada a nenes de 6 a 10 anys. Treballar bé la base és fonamental per assegurar el

futur del futbol femení. De cara a la propera temporada volem crear un sisè equip

femení”.

Al seu torn, la jugadora de la UE Olot femení Alba Prat manifesta que “el projecte

#Orgullosa és molt positiu per a nosaltres. De fet, des de la seva posada en marxa hi

ha hagut un increment molt notable de fitxes. Aquí, a l’Olot, s’ha vist molt clar. Vam

començar fa dues temporades i cada vegada tenim més noies apuntades”.
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https://www.youtube.com/watch?v=L3lhmXpihqM

