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Els clubs del futbol català engeguen iniciatives solidàries per atendre l’emergència

sanitària davant la COVID-19, amb donacions econòmiques i de material, campanyes

per recaptar fons o la cessió d'instal·lacions.

El futbol català està mostrant la seva cara més solidària, davant l'emergència

sanitària a causa dels efectes de la COVID-19. Durant aquests dies, han estat diverses

les iniciatives solidàries engegades amb l'objectiu de lluitar contra la pandèmia,

a través de donacions econòmiques o de material sanitari, l'organització de

campanyes per recaptar fons, i la cessió d'instal·lacions, tant per part dels clubs, com

també a nivell particular.

Així, el FC Barcelona ha traslladat a la Secretaria de Salut de la Generalitat la seva

disposició total per cedir les seves instal·lacions, com a mesura per col·laborar amb el



sistema sanitari i amb l'ànim de contribuir en allò que sigui necessari per pal·liar la crisi.

Per la seva part, el RCD Espanyol ha realitzat recentment la donació de 6.000

mascaretes a diferents centres mèdics i hospitalaris de Catalunya, en un gest d'ajuda

davant la situació actual. A més, el club s’ha mostrat molt agraït a l’afició xinesa blanc-i-

blava, que ha col·laborat amb la donació de material mèdic.

Per la seva part, el Girona FC ha posat en marxa una campanya de recaptació de fons

per l'adquisició i l'aprovisionament de material sanitari

(https://www.gironafc.cat/covid19). Els diners que s’aconsegueixin aniran destinats

íntegrament a l’hospital Universitari Josep Trueta, centre de referència a la

demarcació, i serviran per a la compra de mascaretes, bates i material assistencial per

tractar els pacients que estan ingressats. Es tracta d’un projecte extensiu i obert a la

col·laboració de tots els clubs de la demarcació gironina, i el públic en general.

Així mateix, altres clubs que han emprès iniciatives solidàries per frenar l'avenç de la

COVID-19 han estat el FC Can Buxeres, de L'Hospitalet de Llobregat, i el CE Congrés,

https://www.gironafc.cat/covid19


de Barcelona, amb aportacions econòmiques destinades a la Creu Roja, per a la

protecció de les persones més vulnerables.

A més, també destaquen les accions dutes a terme amb un caràcter personal per

diversos esportistes de primer nivell, com ara les donacions econòmiques efectuades a

centres sanitaris i organitzacions mèdiques per l’entrenador català Pep Guardiola, el

futbolista del FC Barcelona Leo Messi; el futbolista català Keita Balde; o la parella de

germans hispano-brasilers Thiago i Rafinha Alcántara, entre d'altres.

 


