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Un total de 43 joves en risc d’exclusió social han gaudit durant dues setmanes d’aquest

campus practicant futbol i realitzant altres activitats.

Punt i final al Campus Solidari de Futbol, subvencionat per la Fundació de la

Federació Catalana de Futbol, que s’ha celebrat de l’1 al 12 de juliol de 2019. Un total

d e 43 nois i noies d’entre 6 i 13 anys en risc d’exclusió social han gaudit

practicant futbol a les instal·lacions del Camp Municipal de Rocafonda, a Mataró, amb

equipacions proveïdes per la Fundació. Cal destacar que aquests joves formen part del

programa de Creu Roja Catalunya.

La principal finalitat d’aquest Campus era fomentar valors com el treball en equip, la

companyonia, la disciplina i l’esforç. Els monitors federats al Comitè Tècnic



d’Entrenadors i formats a l’Escola d’Entrenadors de l’FCF que han guiat a tots els

nois/es han estat Sergi González i Mohamed El Gaadaoui. A més, els educadors

socials s’han encarregat d’inculcar als joves la importància de realitzar tres àpats al dia

i seguir uns hàbits d’higiene, com ara dutxar-se després dels entrenaments i partits. A

banda de jugar a futbol, els participants també han pogut gaudir d’altres activitats,

com ara una visita al museu del FC Barcelona.

A la cloenda del Campus han estat presents el president de la Fundació Catalana de

Futbol, Pere Guardiola; l'alcalde de Mataró, David Bote; la regidora de Serveis Socials

de l’Ajuntament de Mataró, Laura Seijó; la regidora d’Esports de l’Ajuntament de

Mataró, Beatriz Delgado; la presidenta de Creu Roja a Mataró, Anna Maria Guitart;

el coordinador de la Creu Roja Catalunya, Antonio Pérez; juntament amb altres

persones vinculades a Creu Roja; l'àrbitra de Tercera Catalana Flor Muñoz; i la

directora de la Fundació Catalana de Futbol, Cristina Sampietro.



La Fundació de l'FCF vol fer un agraïment especial a Pepe Jeans i a la Fundació del FC

Barcelona per tots els obsequis que han entregat als 43 participants d'aquest Campus

Solidari de Futbol.
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http://fcf.cat/media/album/cloenda-campus-solidari-de-futbol-2019/1
https://www.youtube.com/watch?v=KHk3ouGXfdE

