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El vicepresident primer de l’FCF, Josep Llaó, i la directiva Paquita Linares han visitat

aquesta tarda l’estand que l'FCF ha instal·lat a la Ciutat dels Somnis, a la Fira de

Barcelona.

El vicepresident primer de la Federació Catalana de Futbol, Josep Llaó, i la directiva i

delegada al Baix Llobregat, Paquita Linares, han visitat aquesta tarda l’estand que

l'FCF té instal·lat a la Ciutat dels Somnis, a la Fira de Barcelona. Tots dos han pogut

comprovar totes les activitats que els nens poden fer en aquesta visita a l’estand de

l’FCF, que finalitza demà dissabte i que està sent tot un èxit.



Com també l’any passat, l’FCF està present a la tercera edició de la Ciutat dels Somnis,

el nou Festival de la Infància, que finalitza demà a la Fira de Barcelona. La Federació

Catalana de Futbol promou els valors de l’esport en un estand dedicat al futbol. Josep

Llaó ha valorat molt positivament “la tasca que des de l’FCF es fa per difondre els

valors positius de l’esport que estimem, el futbol”. De la mateixa manera, Paquita

Linares ha destacat que l'esdeveniment és una "magnífica plataforma per a la

promoció del futbol base i del futbol femení", després de compartir una estona amb els

més petits, amb qui ha disputat un minipartit de futbol i els ha acompanyant, entre

d'altres, a la nova zona de futbol platja, inaugurada aquest any per part de l'FCF a la

Ciutat dels Somnis.



Aquest any, a l’estand de l’FCF es reforcen totes les campanyes que la Federació

Catalana té en marxa, algunes d’elles amb el suport de la Generalitat de Catalunya,

com és el cas d’#Orgullosa, per la promoció del futbol i futbol sala femení; ‘Joc Net’;

‘Respecte’ o TOTS SOM UN EQUIP, dirigida a potenciar el futbol i futbol amateur.



 


