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Si fem rodar la pilota de la solidaritat, 

Donarem oportunitats a qui no en té.
Lluitarem contra les desigualtats socials i la pobresa. 
Farem la vida més fácil als qui la tenen més difícil.
Ajudarem als qui més ho necessiten.
Treballarem per a què tothom se senti dins.
Difondrem la tasca social de moltes entitats i persones.
Farem aparèixer somriures en aquells que volen viure en un món més

just. 

Imagina quantes coses podem fer junts.

Som valors. Som Fundació



Línies d’actuació

▪ Creació dels Premis Solidaris de la
Fundació de la FCF amb l’objectiu de
distingir i premiar actituds, accions i
actuacions solidàries, socials i/o benèfiques
dins del món del futbol federatiu.

▪ Col·laborar en projectes solidaris
promoguts des dels clubs de futbol federats
per tal de fomentar la seva tasca social i
difondre la seva vessant solidària.

▪ Fomentar la cohesió i la integració social
de col·lectius amb risc d’exclusió social a
través del futbol.

▪ Facilitar l’accés a la pràctica del futbol
d’infants i joves en situació familiar de gran
vulnerabilitat econòmica a través de
beques i subvencions.

▪ Promoure la igualtat de gènere sobre el
terreny de joc.

▪ Facilitar a entitats socials, fundacions,
ONG’s... les eines que té abast la
Federació Catalana de Futbol i la
Fundació per portar a terme activitats
solidàries i benèfiques.

PLA ESTRATÈGIC TEMP. 2017-2018

• Promoure accions que fomentin la
pràctica del futbol entre jugadors amb
diferents capacitats físiques i intel·lectuals
(futbol inclusiu).

• Disseny i promoció de campanyes
solidàries pròpies en benefici de
programes socials i solidaris utilitzant el
futbol com a vehicle conductor.

• Transmetre els valors positius del futbol
posant de manifest la seva acció

sociabilitzadora, integradora i
cohesionadora, com ara el treball en
equip, la companyonia, la cooperació, la
cohesió, la tolerància, l’esportivitat o el
respecte, entre d’altres.

• Fomentar campanyes de sensibilització
sobre temes socials, solidaris, benèfics, de
cooperació, saludables... fent-ne difusió

entre els clubs de futbol i els jugadors
federats.



Torneig Solidari UD Vista Alegre

Torneig Solidari de recollida d’aliments i joguines a
Can Vinader

7 de gener de 2018

Després de Nadal, Cap d’Any i Reis, la solidaritat dels clubs de

futbol federats a l’FCF, continua.

És el cas del torneig solidari de futbol organitzat pel club US

Vista Alegre el 7 de gener de 2018 al Mpal. Can Vinader per

recollir aliments i joguines a favor de l’Església Assemblea de

Déu. Una entitat religiosa que treballa per les persones més

vulnerables del barri de Can Vinader de Castelldefels.

Tot i la pluja, la jornada va ser tot un èxit de públic i de

recollida d’aliments i jocs. També es va organitzar un torneig

solidari de Rugby.

La Fundació Privada Catalana de Futbol va col·laborar en la

iniciativa solidària subvencionant el cost arbitral del torneig de

futbol 7 al tractar-se d’una iniciativa benèfica dins del món del

futbol federat.
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Imatges US Vista Alegre 



Lliga Nacional de F7 Paràlisi Cerebral a Pineda de Mar

El futbol no té barreres

13 i 14 de gener de 2018

El complex esportiu Can Xaubet va acollir el cap de setmana

del 13 i 14 de gener de 2018, la 1ª jornada de Lliga Nacional

Espanyola de Futbol-7 per a persones que pateixen Paràlisis

Cerebral o Dany Cerebral Adquirit.

Aquest campionat, organitzat per l’ADIAM (Associació de

DisCapacitats de l’Alt Maresme) amb la col·laboració del club

Racing Pineda Futbol Sala i l’Escola Paco Sedano (porter del

FCB Lassa de Futbol Sala), va comptar amb la participació

d’equips de tot l’Estat Espanyol: HÉRCULES CF PARALÍMPICO, UD

LEVANTE, AMDDA, AMIGOS DE MÁLAGA, RAYO VALLECANO

DCA, LA FEDERACIÓ EXTREMENYA DE FUTBOL, ADIAM RÀCING

SEDANO I FC DISPORT.

Un cap de setmana ple de bon futbol on un cop més es va

demostrar que el món del futbol no té barreres.

La Fundació Privada Catalana de Futbol va col·laborar en la

iniciativa subvencionant part del cost arbitral del torneig, que

va arbitrar el col·legiat de 2ª Divisió B, Víctor Garcia Verdura.
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Imatges Ràcing Pineda FS



Partit Homenatge a Àlex Garcia Laciana

Sentit homenatge del món del futbol al jugador Àlex
Garcia Laciana

10 de febrer de 2018

Després de lluitar contra una llarga malaltia, el 23 de febrer de

2017 el jugador de la Pª Blaugrana Sant Cugat, Àlex Garcia ens

va deixar als 15 anys d’edat.

Un any després, el seu club va voler rebre-li un homenatge

organitzant un partit memorial entre l’equip Juvenil de la PB

Sant Cugat (l’equip de l’Àlex) i la Selecció Catalana Cadet de

l’FCF Vallès Occidental.

El partit va disputar-se el dia 10 de febrer al camp Municipal

Can Magí i va comptar amb la participació dels companys del

jugador. Després del partit, el club va lliurar un record a la

família de l’Àlex.

La Fundació Catalana de Futbol va participar en el partit

homenatge fent-se càrrec del cost de l’arbitratge.
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Imatges FCF



V Torneig Solidari Fundació Vicente Ferrer-Sant Cugat Esport FC

Torneig Solidari del Sant Cugat Esport FC per al
campus de futbol a l’Índia

10 de febrer de 2018

Un any més, el Sant Cugat FC va celebrar el Torneig Solidari

Fundació Vicente Ferrer amb l’objectiu de recaptar fons per al

6è Campus de Futbol Sant Cugat a l’Índia.

Amb els prop dels 6.000 euros obtinguts, el club va poder

finançar part del viatge dels entrenadors i entrenadores que

van viatjar a l’Índia, a Anantapur, per participar en el campus

que va tenir lloc del 13 al 26 de juliol de 2018.
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Imatges Sant Cugat FC



IX Torneig de la Dona Memorial Joaquín Lumeras

El futbol femení amb el Dia Internacional de la Dona

3 de març de 2018

Des de fa 9 anys, la Penya Espanyolista de Cornellà organitza

cada 3 de març, el Torneig de la Dona- Memorial Joaquín

Lumeras. Un torneig on tots els jugadors de futbol són dones i

que té com a objectiu la promoció del futbol femení i la

reivindicació de la dona en els esports majoritàriament

masculins.

En aquesta novena edició, el torneig va comptar amb la

participació dels equips Cadet- Juvenil Femenins dels clubs: CD

Fontsana-Fatjó, UE Sants, RCD Espanyol i el CE L’Hospitalet.

A més aquest any, el 9è Torneig de la Dona tenia també una

vessant solidària amb la recollida de fons per a la investigació

del càncer de mama.

Per tots aquests motius, la Fundació Catalana de Futbol va

aprovar subvencionar el cost dels arbitratges per la seva

vessant benèfica i social. Tots els àrbitres del CTA que hi van

participar eren, òbviament, dones. Una altra manera de

reivindicar la igualtat entre homes i dones en el terreny del joc.
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Imatges Penya Barcelonista Cornellà



Donatiu Puigdàlber CF

La tasca social del Puigdàlber CF

28 de març de 2018

La història d’aquest equip modest de Quarta Catalana és la

història d’un club i d’una junta directiva que fa una gran tasca

social a través del futbol.

Juguen i entrenen en un camp de terra. Aquest fet fa molt

difícil fitxar jugadors d’una certa experiència. La majoria són

estrangers que tot just ara han començat a jugar en una

competició oficial. En total són 21 jugadors: 11 marroquins, 2

senegalesos, 1 bolivià, 3 peruans i 4 catalans. Com molts no

tenen feina estable i els seus recursos són molt minsos, el club els

paga la fitxa, la revisió mèdica i el material que poden

necessitar de vestuari esportiu.

A més i com a compensació per la seva dedicació, cada dia

d’entrenament el club els prepara un petit pica-pica. I de tant

en tant, se celebra un sopar de germanor que cuina la mateixa

Junta i la dona del secretari.

Val a dir que la Junta directiva la componen 3 membres:

President, Secretari i Tresorer a més del Delegat de l’equip.

Entre els 4 s’encarreguem de mantenir les instal·lacions a punt,

la neteja de vestuaris, rentar la roba dels jugadors,
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Imatges Fundació FCF

marcar el camp amb calç, anivellar el terreny de joc, fer el cartell del

proper partit i repartir-lo, manteniment del bar, neteja de

dependències i com extra, per poder fer uns diners que els ajudin a

finalitzar la temporada, organitzen esmorzars els dies que juguen a

casa.

Durant aquesta temporada, el Puigdàlber CF ha marcat 14 gols a

favor i 152 en contra.

Per tota la tasca social que de manera totalment altruista i

desinteressada es fa des del club, la Fundació Catalana de Futbol va

estimar fer un donatiu per tal de poder ajudar a tirar endavant aquest

equip amateur. Un equip que més que guanyar una competició, el

que practica és el foment dels valors i la humanitat a través del futbol.



XXIII Torneig Solidari de Setmana Santa-CF Santa Eulàlia

Futbol solidari... A tota llet!

30 i 31 de març i 1 d’abril de 2018

Com cada Setmana Santa, el CF Santa Eulàlia organitza el seu

torneig solidari que enguany anava destinat a recollir bricks de

llet per a la Creu Roja de L’Hospitalet de Llobregat.

El participants al torneig havien de portar un brick de llet (o un

euro) per poder participar en aquest torneig que enguany ha

arribat a la seva 23ena edició.

L’encarregada de recollir la llet i els donatius, va ser la mateixa

Creu Roja que a la vegada va encarregar-se de repartir-la

entre la població més necessitada.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar el

cost de l’arbitratge del torneig per la seva vessant solidària i

benèfica.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges CF Santa Eulàlia



Partit Homenatge a Manel Constantino

Dos equips rivals units per el record de Manel
Constantino

11 d’abril de 2018

Un fatídic 22 de desembre de l’any 2016 en Manel Constantino,

jugador del Club de Futbol Masdenverge, va perdre la vida en

un accident de trànsit. Ell i la seva companya Emma, van ser

atropellats per un conductor que conduïa sota els efectes de la

cocaïna. El cas encara és als jutjats i la població de Tortosa, surt

al carrer constantment per reclamar justícia per a l’Emma i en

Manel, que havia jugat sempre a futbol.

En Manel va iniciar-se en aquest esport a la Unió Esportiva

Rapitenca, club de la seva ciutat natal: Sant Carles de la

Ràpita.

L’11 d’abril de 2018, en Manel hagués complert 20 anys i els dos

clubs on va militar el jugador van voler rebre-li un homenatge

amb la celebració d’un partit de futbol a l’Estadi Municipal de

la Devesa de Sant Carles de la Ràpita i que va enfrontar a la UE

Rapitenca i al CF Masdenverge.

La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar el

cost de l’arbitratge per la vessant social i emotiva del partit.
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Imatges UE Rapitenca i CF Masdenverge



Sitges MiniCup 2018

Sitges Minicup 2018: un torneig solidari amb el càncer
infantil

11 d’abril de 2018

Des de l’any 2.008, la UE Sitges organitza el torneig de futbol

MiniCup en categories Aleví i Benjamí i amb la participació de

diferents clubs federats a l’FCF.

Aquest any, però, la MiniCup va anar envoltada d’un caràcter

marcadament social per tal de difondre, a través del futbol,

aquells valors que des de la UE Sitges volen fer arribar als joves

jugadors. I és que l’estiu del 2017, el club va patir de prop la

mort d’un jove de 19 anys a causa d’un càncer. Aquest

desgraciat fet, va fer que la UE sitges es replantegés l’objectiu

del torneig i a més de donar-li l’accent esportiu que li

corresponia, també va servir per col·laborar amb la Fundació

de l’Hospital Infantil de Sant Joan de Déu per a la investigació

del càncer infantil.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en la subvenció

d’una part del cost dels arbitratges de torneig al considerar

l’esdeveniment en un tot acte solidari i benèfic.
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Imatges UE Sitges



Partit amistós contra el càncer

El futbol femení amb la lluita contra el Càncer

19 d’abril de 2018

Els equips femenins del CE Sant Vicenç dels Horts-At. Vicentí i el

RCD Espanyol, van organitzar el passat 19 d’abril, un partit

amistós benèfic per recollir fons per a la investigació del càncer

infantil. Entre altres objectes, es va sortejar una samarreta

signada per totes les jugadores del primer equip del RCDE.

El partit va tenir lloc al camp Mpal. La Barruana de Sant Vicenç

de Sant Vicenç dels Horts.

La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar el

cost de l’arbitratge per la vessant benèfica del partit.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018



V Aventura Solidària – AE Ramassà

El futbol solidari de l’AE Ramassà arriba a Madagascar

19 d’abril de 2018

Aquest 2018, la solidaritat del club AE Ramassà ha arribat fins a

Madagascar. En la seva cinquena aventura solidària per terres

africanes, l’AE Ramassà va poder portar material escolar i

esportiu a diferents escoles i entitats sense ànim de lucre del

país, gràcies a la col·laboració del club amb l’ONG catalana

Yamuna que actúa en aquesta zona del país.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en la causa a

portant material escolar nou, com ara llibretes, llapis de colors,

pintures, estoigs i material variat per a fer manualitats..

L’AE Ramassà, que enguany també comptava amb jugadors

del club AE Monistrolenca que van voler-se sumar a l’expedició

solidària, va tenir l’oportunitat de jugar un partit amistós contra

el CNAPS, equip de la ciutat d’Antananarivo i capital del país,

el dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi.

L’escenari del partit va ser l’estadi de Mahamasina, amb

seients per a 25.000 espectadors i situat a la mateixa ciutat d’

Antananarivo. El partit va convertir-se en un autèntic

esdeveniment especial pel país africà. Fins i tot, l’estadi va obrir

bastantes hores abans del matx i els primers 2.000 assistents

tenien l’entrada gratuïta. Tal va ser la importància del partit

que fins i tot la televisió estatal de Madagascar el va anunciar

animant als aficionats al futbol a assistir-hi.
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Imatges AE Ramassà i Diari Digital La Jornada del Vallès



V Aventura Solidària – AE Ramassà
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Imatges AE Ramassà i Diari Digital La Jornada del Vallès



Fibro Champions League

Fibro Champions League, el torneig de futbol a favor
dels malalts de fibromialgia

5 i 6 de maig de 2018

Barcelona va ser la ciutat escollida per celebrar la Fibro

Champions League, un esdeveniment benèfic emmarcat en un

torneig de futbol sala masculí i amb l’objectiu de recollir fons

per als malalts de fibromialgia. Una malaltia de gran

prevalença en tot el món i que es caracteritza per un dolor

crònic difús així com un conjunt de símptomes com intolerància

a l’exercici, fatiga, miopatia i disfunció mitocondrial. S’estima

que afecta entre l’1,5 i el 5% de la població mundial. A

Espanya, un 2,4% de la població es veu afectada per aquesta

dolència.

El torneig va tenir lloc en els 6 camps de futbol del Col·legi

Sagrat Cor de Sarrià. També va comptar amb inflables i jocs

infantils, zona de dinar i foodtrucks, mercat de productes,

música, sortejos, etc. Tots els fons recollits es van destinar

íntegrament a la Fundació per a la fibromialgia i la síndrome de

la fatiga crònica. Els organitzadors de la Fibro Champions

League van voler unir esport i solidaritat i fer un esdeveniment

solidari amb diferents espais lúdics i gastronòmics.

La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar part

del arbitratges del torneig per la seva vessant solidària i

benèfica.
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Imatges Fibro Champions League



IX Torneig Solidari Internacional Sistrells Cup 2018-Sistrells CF 

Gols a favor de l’AFANOC en el torneig Sistrells Cup’18

18 al 20 de maig de 2018

Tot coincidint amb la celebració del IX Torneig Sistrells Cup, un

torneig amb la participació d’equips nacionals i internacionals,

el CF Sistrells va organitzar una recollida de fons fer l’AFANOC,

l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de

Catalunya.

El torneig va tenir lloc durant tres dies al ZEM Can cabanyes de

Badalona i tots els fons recollits van ser destinats a aquesta

associació per a la investigació del càncer infantil.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig

subvencionant part del seu cost arbitral per la seva vessant

solidària i benèfica.
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Imatges Sistrells CF



Tormeig Solidari de Recollida de Material per Creu Roja- CFS Serveis Avícoles Casals Tortosa 

El futbol sala recull material escolar per a la Creu Roja

26 de maig de 2018

El CFS Serveis Avícoles Casals Tortosa va organitzar el mes de

maig de 2018 el Torneig Solidari de Recollida de Material

Escolar per infants en risc d’exclusió social.

Els jugadors i jugadores participants havien de portar material

escolar que va ser lliurat a Creu Roja per repartir-lo entre els

nens i nenes que atén aquesta entitat social a Tortosa.

En total hi van participar 16 equips de futbol sala de Catalunya,

Aragó i País Valencià ambla presència de 180 jugadors i

jugadores que van participar en aquesta iniciativa solidària.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig

solidari subvencionant part del seu cost arbitral.
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Imatges CFS Serveis Avícoles Casals Tortosa



I Trofeu Sense Límits F7 Francesc Martínez de Foix-Federació ACELL  

El futbol no té límits: les discapacitats tampoc

2 de juny de 2018

El camp Municipal Narcís Sala de Barcelona va acollir el I Trofeu

Sense Límits F7 Francesc Martínez de Foix i que va comptar amb

la participació d’equips federats a l’FCF i també d’equips de

futbol adaptat.

L’objectiu de la jornada va ser la de promocionar i donar

visibilitat els jugadors de futbol amb diversitat funcional.

En el I Trofeu Sense Límits van participar els equips alevins de la

UE Sant Andreu, la UE Cornellà, l’AEC Manlleu i el CE Europa. A

la vegada, també van participar els equips “special” dels

mateixos clubs federats.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar

subvencionar l’arbitratge del torneig per la seva vessant social i

de promoció del futbol adaptat.
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Imatges: Fundació FCF



V Torneig Solidari Junts per la Solidaritat- Ebre Escola Esp. CF 

L’Ebre Escola Esportiva es “posa la gorra” per a la
investigació del càncer infantil

9 de juny de 2018

L’Estadi Municipal Josep Otero de Tortosa va ser l’escenari del V

Torneig Solidari Junts per la Solidaritat, organitzat pel club Ebre

Escola Esp. CF i que aquest any va servir per recollir fons per a la

investigació del càncer infantil.

16 equips, més de 200 jugadors i 4 camps de futbol amb partits

simultanis van ser els números d’aquesta jornada solidària que

va recollir fons per a la campanya “Posa’t la Gorra” de

l’AFANOC (Associació de Familiars I Amics de Nens Oncològics

de Catalunya ) i la Casa dels Xuklis, una entitat que fa costat a

les famílies amb infants amb càncer durant el tractament, amb

allotjaments prop dels hospitals.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar

subvencionar part de l’arbitratge del torneig per la seva

vessant solidària i benèfica.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Ebre Escola Esportiva  CF



II Torneig Solidari Memorial Iñaki Fernández – Empuriabrava Castelló CE 

La Síndrome de Lynch molt present al Torneig Solidari
Memorial Iñaki Fernandez

9 de juny de 2018

El Club Esportiu Empuriabrava Castelló va organitzar el passat

mes de juny, el II Torneig Solidari Memorial Iñaki Fernández.

La jornada solidària va servir per homenatjar a Fernández,

(familiar, amic, jugador i directiu del club) i recaptar fons per a

la investigació de la Síndrome de Lynch, una condició

hereditària que va provocar el desenvolupament de la malaltia

que va patir Fernández i que finalment li va provocar la mort.

Tots els fons recollits van anar destinats a l’Institut d’Investigació

i Biomèdica de Girona, entitat que en l’anterior edició del

torneig, va rebre més de 5.000€.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va aprovar

subvencionar una part de l’arbitratge per la vessant solidària i

benèfica de l’esdeveniment.
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Imatges: Empuriabrava Castelló CE



XII Torneig Solidari Futbol Base Mossèn Novas - Berga CE    

Els més petits de la casa, solidaris amb la Creu Roja

9 de juny de 2018

Des de fa 12 anys, el CE Berga organitza el Torneig Solidari de

Futbol Base Memorial Mossèn Novas, que enguany va servir per

recollir aliments no peribles per a la Creu Roja de Berga.

El torneig va estar protagonitzat per jugadors i jugadores

d’edats entre els 4 i 5 anys. És a dir, per jugadors de la

categoria més petita de la competició de l’FCF: la debutant.

Cada jugador participant havia de portar dos quilos d’aliments

no peribles, com ara, oli, arròs, llegum, conserves... I que van ser

lliurats a la Creu Roja de Berga. Els clubs participants van ser el

CE Berga, el Gimnàstic de Manresa, el FC Joanenc i el CE

Manresa.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va aprovar

subvencionar l’arbitratge del torneig al tractar-se d’una

iniciativa solidària.
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Imatges: Berga CE



II Festa del Futbol del Vallès Oriental- La Jornada del Vallès

El futbol del Vallès Oriental amb la investigació el
càncer infantil

10 de juny de 2018

El passat 10 de juny, al Municipal d’Esports de La Garriga, va

tenir lloc la II Festa del Futbol del Vallès Oriental, una festa

organitzada pel diari esportiu digital La Jornada del Vallès i que

es va convertir en tota una jornada de futbol i també de

solidaritat.

La jornada esportiva va venir marcada per la confecció dels 11

ideals del futbol territorial de la comarca, escollits pel diari

digital La Jornada del Vallès i els vots dels 45 capitans i 45

entrenadors dels equips del Vallès Oriental. D’aquests 11 ideals,

els 22 jugadors que van ser més votats van formar part de la

Selecció del Vallès Oriental, tan masculina com femenina.

La jornada solidària va venir pel donatiu simbòlic que havent

de pagar els participants i públic per recaptar fons per al

càncer infantil. Tots els assistents van rebre una Polsera

Candela.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va

subvencionar l’arbitratge del torneig per la seva vessant

solidària.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: La Jornada del Vallès 



VII Torneig de futbol Memorial Pep Ribas – CF Lloreda Veterans

El futbol veterà amb la lluita contra l’ELA

10 de juny de 2018

Des de fa 7 temporades, el CF Lloreda Veterans organitza el

Torneig de Futbol Memorial Pep Ribas. Una jornada solidària

que reuneix els millors equips de futbol veterà sempre per a una

bona causa.

Enguany, el torneig anava destinat a la recollida de fons per a

la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de

la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA). Una entitat que

dona suport directament a la investigació de l’ELA, finançant

projectes i línies d’investigació d’equips espanyols i

internacionals.

En el torneig d’aquest 2018, van participar els equips de

veterans dels clubs: RCD Espanyol, Girona FC, SD Eibar, CF

Lloreda, Palamós CF i l’Agrupació Barça Jugadors.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar

subvencionar part de l’arbitratge d’aquest torneig per la seva

vessant benèfica.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: CF Lloreda Veterans



Torneig F7 Interpresons

Tonreig F7 de Centres Penitenciaris a la Fundació Brafa

13 de juny de 2018

El camp de l’Escola Esportiva Brafa de Barcelona va ser

l’escenari escollit per a la celebració del Torneig de F7

d’Interpresons. Un torneig que va comptar amb la participació

de quatre equips provinents dels centres penitenciaris de

Quatre Camins, Brians I i Brians II, Ponent i Lledoners.

Aquest torneig s’emmarca dins del programa de pràctica

esportiva que es fa en els diferents centres penitenciaris de

Catalunya pel foment de l’esport i els hàbits saludables.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar el cost de

l’arbitratge del torneig per la seva vessant social.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: FCF



II Torneig Benèfic CF Imperio – AESCDG

II Torneig Benèfic CF Imperio a benefici de l’AESCDG

16 de juny de 2018

Tot i que fa més de 30 anys que es va descriure el primer cas de

la Síndrome del CDG (Congenital Defects of Glycosylation),

aquesta malaltia forma part de les anomenades malalties rares

i engloba a tot un conjunt de trastorns metabòlics hereditaris.

La diferència principal d’aquesta síndrome amb altres malalties

és que aquesta afecta a centenars de procesos biològics de

manera simultània, fent que la malaltia sigui greu i afecti a

diferents òrgans. Provoca retard psicomotor, epilèpsia,

problemes gastrointestinals, cardíacs, renals, dermatològics i un

llarg etcètara que provoca que l’esperança de vida dels

infants que la pateixen sigui realment curta.

En aquest sentit, el club CF Imperio va organitzar per segon any

consecutiu el II Torneig Benèfic a favor de l’Associació

Espanyola de la Síndrome CDG. Una entitat que treballa per a

la investigació d’aquesta malaltia. El torenig es va celebrar el

16 de juny de 2018 al camp de futbol de Can Zam de Santa

Coloma de Gramanet i va recollir 1.200,00€ que van anar

directament a l’AESCDG.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig

subvencionant part del cost arbitral.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: CF Imperio



Torneig II OR Parellada – Vinyets Molí-Vell CF   

Jugar a futbol pels “valents” que no poden

16 i 17 de juny de 2018

Durant el mes de juny, va tenir lloc la 2ª OR-Parellada, una

jornada de futbol i jocs al camp de futbol de La Parellada de

Sant Boi de Llobregat per a la recollida de fons per la

investigació del càncer infantil.

Sota el lema “Juguem per ells i elles”, el torneig tenia com a

objectiu la recollida de donatius per a la campanya de

l’Hospital de Sant Joan de Déu #Paralosvalientes, apadrinada

entre d’altres, pel jugador del FCB, Lionel Messi. #Parlosvalientes

és com es coneix la campanya de recollida de donatius per a

la construcció del SJD Pediàtric Cancer Center Barcelona: el

centre oncològic infantil més gran d’Europa.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va aprovar

subvencionar part de l’arbitratge del torneig per la seva

vessant social i benèfica.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges Vinyets Molí -Vell CF



Torneig Benèfic Solidari 24 hores- Castellgalí CF   

24 hores del futbol per a una bona causa

16 i 17 de juny de 2018

Si el món de l’automobilisme té les 24 hores de Le Mans, el

futbol també té les seves 24 hores amb el Torneig Benèfic

Solidari 24 hores del CF Castellgalí.

24 hores de futbol, amb la participació d’equips Juvenils i

Cadets i on el requisit per participar-hi era aportar un mínim de

10 quilos d’aliments no peribles per equip.

Tots els aliments recollits es van donar als Serveis Socials de

l’Ajuntament de Castellgalí per repartir-los entre les famílies més

necessitades de la població.

En total es van jugar 128 partits. I la Fundació Catalana de

Futbol va aprovar subvencionar una part del cost dels

arbitratges al tractar-se d’una iniciativa de caire social i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges Castellgalí CF



II Enfutbola’t – Fundació Catalana de Futbol    

Torna l’Enfutbola’t: el torneig de futbol per a tots

17 de juny de 2018

Èxit d’assistència i participació en la segona edició de

l’’Enfutbola’t. Futbol per a tothom’, el torneig d’altres

capacitats organitzat per la Fundació de l’FCF i que aquest

2018 va tenir lloc a les instal·lacions del FC Martinenc, al districte

d’Horta-Guinardó, a Barcelona.

Aquest 2018, la jornada va comptar amb la participació de

més de 550 esportistes procedents d’equips de tot Catalunya,

39 conjunts de futbol adaptat i més de 40 voluntaris.

Durant tot el dia es van disputar un total de 57 partits, de 8

grups diferents, repartits en 4 camps i 2 pavellons. Tant jugadors,

tècnics com aficionats van poder gaudir d’una Jornada única

on va regnar l’esportivitat, el bon ambient i la germanor entre

tots els participants.

Entre els encontres celebrats, també hi va haver un d’exhibició

de One-Football, que ha disputat la Selecció Espanyola de

futbol per a amputats, que està preparant el Mundial que

tindrà lloc a Mèxic el novembre. El tret més característic

d’aquesta modalitat esportiva és que els futbolistes pateixen

alguna amputació en alguna de les seves extremitats inferiors i

per aquest motiu juguen amb crosses.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Fundació FCF

També va tenir lloc un torneig anomenat ‘Noves Oportunitats’,

que van disputar joves que, a causa de la seva situació

personal, pateixen algun tipus de risc d’exclusió social.

L’Enfutbola’t també va tenir espai per al futbol femení,

organitzant un triangular de futbol femení inclusiu.

L’objectiu de la Fundació Catalana de Futbol amb

l’organització de l’Enfutbola’t és oferir un dia de futbol, partits i

diversió a aquests joves que tenen algun tipus de discapacitat

a la vegada que es vol donar a conèixer la realitat d’aquest

col·lectiu per ajudar-los a seguir creixent, progressant i buscar

una millor integració socialment.



II Enfutbola’t – Fundació Catalana de Futbol    

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Fundació FCF
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Fundació FCF



XV Torneig Intercultural de Futbol de Manresa-Mundialito 2018

Mundialito 2018: el torneig de les cultures de Manresa

16 de juny al 29 de juliol de 2108

El futbol s’ha convertit al Bages en un esport de convivència

gràcies a la iniciativa del Mundialito Intercultural. Un torneig

que des de fa 15 anys organitza el club de futbol federat ONG

DIAPO i que reuneix a diferents seleccions mundials formades

per immigrants de diferents països que han fixat la seva

residència a la comarca.

Des del 16 de juny fins al 29 de juliol de 2018, el camp de futbol

del Congost de Manresa va acollir gairebé 90 partits de futbol,

en categories Aleví, Infantil, Cadet, Juvenil, Femení, Veterans i

Amateur, amb la participació de més de 700 jugadors i

jugadores representants de diferents països. Les seleccions de

Marroc, Brasil, Anglaterra, Senegal, Catalunya, Argentina, Xile,

Equador, Bolívia, Bèlgica, Paraguai, Hondures, Veneçuela,

Gàmbia, Euskadi, Itàlia, Nigèria, Alemanya, Holanda, Qatar,

República Dominicana i Mauritània, van participar en aquest

Mundialet Intercultural, que va comptar amb la col·laboració

de la Fundació Catalana de Futbol en la subvenció dels

arbitratges per la tasca social i convivència que es fa amb

l’organització d’aquest torneig.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges Regió 7



VIII Torneig Solidari Cebrià Benages –Sant Joan Despí UE 2018

VIII Torneig Cebrià Benages: un gran torneig amb
ànima solidària

15, 16 i 17de juny de 2018

Una quarantena d’equips d’arreu de Catalunya van participar

en la vuitena edició del Torneig Cebrià Benages. Un torneig

amb més de 190 partits repartits en tres dies que a més de

gaudir del futbol va servir per a recollir fons per a la investigació

del cáncer infnatl a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar part del cost

dels arbitratges per la vessant social del torneig.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: UD Sant Joan Despí



VI Torneig Solidari La Llantia – Creu Roja 2018

Aliments per la Solidaritat

16 i 17de juny de 2018

Dins el programa Aliments per la Solidaritat de Creu Roja, els

dies 16 i 17 de juny de 2018 va tenir lloc a Mataró el VI Torneig

de Futbol Solidari per a la recollida d’aliments per a les famílies i

persones que es troben en situació de vulnerabilitat a la ciutat

de Mataró.

La competició, organitzada pel club de futbol AD La Llantia,

estava dividida en quatre categories. Dissabte va ser el torn

pels equips prebenjamí i aleví, i el diumenge en categoria

escoleta i benjamí.

Creu Roja va ser l’encarregada de distribuir els aliments recollits

durant els dos dies del torneig entre els beneficiaris del seu

programa Aliments per la Solidaritat.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionant

part dels arbitratges per la tasca social i benèfica del torneig

així com de la iniciativa del club La Llantia AD.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Mataró Audiovisual



I Torneig Solidari Fundació Iris-Sant Vicenç dels Horts 2014 Assoc.Futbol

La festa del futbol per lluitar contra la diversitat
funcional

16 i 17de juny de 2018

El club Sant Vicenç dels Horts 2014 Associació de Futbol va

organitzar el I Torneig Solidari Fundació Iris. Una entitat

destinada a l’escolarització, treball, lleure i formació de

persones amb discapacitat psíquica.

El torneig va tenir lloc els dies 16 i 17 de juny de 2018 al camp

municipal La Guàrdia de Sant Vicenç dels Horts i va servir per

recollir fons i material per a aquesta entitat que treballa per a la

inclusió de persones amb diversitat funcional.

El torneig estava dividit en dues categories (aleví i benjamí) i en

total es van disputar 64 partits

La Fundació Catalana de Futbol va participar en el torneig

subvencionant part del cost dels arbitratges per la seva vessant

social i solidària.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Fundació Iris



I Partit Solidari Mataró Audiovisual-Fundació El Maresme

Periodistes i jugadors solidaris al
I Partit solidari de Mataró Audiovisual

17 de juny de 2018

Diumenge 17 de juny, es va disputar al camp Municipal del

Centenari de Mataró el primer partit solidari de Mataró

Audiovisual. Un partit solidari en benefici de la Fundació El

Maresme de Mataró i que va enfrontar a treballadors i

col·laboradors de la productora de notícies de Mataró “Mataró

Audiovisual” amb un combinat de jugadors i jugadores de

diferents clubs de la ciutat.

El partit tenia a més la particularitat que es va poder seguir per

ràdio amb tots els comentaris i evolucions del partit de la mà

narrador de partits de futbol Jordi Rabassa i el jugador del

primer equip del CE Mataró, Aitor Gonzàlez.

El partit també disposava d’una fila 0 per col·laborar amb la

guardiola solidària que hi havia al camp i que va anar

destinada íntegrament a la Fundació El Maresme.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va

col·laborar-hi amb la subvenció d’un trio arbitral que va dirigir

el partit.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Mataró Audiovisual



IV Torneig Solidari Malalties Rares-UE Sabadellenca

Gols solidaris per a les malalties minoritàries

30 de juny de 2018

Objectiu complert. Un any més, el club UE Sabadellenca va

organitzar el seu ja tradicional Torneig Solidari Malalties Rares

per a la recollida de fons per a la investigació de malalties

minoritàries. El camp de la Zona Sud va viure una jornada plena

d’activitats i també d’emocions, amb la presència del petit

Hugoi els seus familiars. Tots van poder comprovar com la gent

del futbol i altres esports i entitats de Sabadell es van bolcar en

la iniciativa de recollir fons i facilitar la intervenció que necessita

l’infant, víctima d’una microtia infantil (malformació de l’oïda).

La recollida de fons es va fer a través de rifes, sortejos i el bar

solidari. L’any 2017 es van arribar a recollir més de 15.000€ i

s’espera que enguany la xifra pugui superar-se.

La quarta edició d’aquest torneig, on hi van participar equips

de la delegació de l’FCF al Vallès Occidental, també va

comptar amb un quadrangular de futbol adaptat. És la primera

vegada que el torneig de la UE Sabadellenca dona visibilitat a

aquest tipus de futbol, on els jugadors i jugadores pateixen

algun tipus de discapacitat ja sigui de tipus intel·lectual o

sensorial.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar

subvencionar l’arbitratge del quadrangular adaptat pel

caràcter benèfic i solidari del torneig i per la vessant social de

la iniciativa.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: UE Sabadellenca



II Campus Solidari Be Happy Fundació Catalana de Futbol

Campus Solidari de Futbol Be Happy de la Fundació
Catalana de Futbol

2 al 13 de juliol de 2018

La 2a edició del Campus Solidari de Futbol Behappy, organitzat

per la Fundació Catalana de Futbol, va concloure el passat

divendres 13 de juliol amb una festa final on van acudir els

alumnes i els seus familiars.

Durant dues setmanes, un total de 42 nois i noies d’entre 6 i 13

anys en risc d’exclusió social han pogut jugar a futbol al Camp

Municipal Les Oliveres, a Santa Coloma de Gramenet. Aquests

joves participants formen part del programa pobresa infantil de

Creu Roja Catalunya.

Un dels principals objectius del Campus ha estat fomentar

valors com el treball en equip, la disciplina i l’esforç. Les

activitats esportives han estat impartides per entrenadors

federats al Comitè Tècnic d’Entrenadors i formats a l’Escola

d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol.

Per la seva banda, els monitors han inculcat als joves la

importància de fer tres àpats diaris i que segueixin uns hàbits

d’higiene, com ara rentar-se les dents després de menjar o

dutxar-se en finalitzar els entrenaments i partits..

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Fundació FCF i Xavier Gimenez

A més, enguany s’ha incorporat una educadora social amb la

finalitat de treballar els aspectes socials de cada participant de

manera individual.

A banda de jugar a futbol, els participants han gaudit d’altres

activitats, com ara tallers de manualitats o de realitat virtual i

drons amb la Fundació Altrán.

També han tingut l’oportunitat de visitar el Tibidabo,

Mercabarna, el Museu del Cacaolat o el Campus d’Enric Milà,

campió de vol acrobàtic.

La segona edició del Campus de Futbol Behappy és fruit de la

col·laboració de la Fundació Catalana de Futbol amb Creu

Roja Catalunya, amb el suport econòmic de la Fundació del FC

Barcelona i les activitats impulsades per la Fundació Altrán.
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II Campus Solidari Be Happy Fundació Catalana de Futbol

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Fundació FCF i Xavier Gimenez



III edició 12 Hores de Futbol Solidari – CR TEA CC 

12 hores de futbol per a la lluita de l’Autisme

8 de juliol de 2018

El dia 7 de juliol de 2018 va tenir lloc la tercera edició del

torneig 12 HORES DE FUTBOL SOLIDARI. Una matinal de F7

protagonitzada per a nois i noies d’ESO que té com a objectiu

la recollida de fons per al Centre de Recursos en el Trastorn de

l’Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC).

Durant 12 hores, el camp de futbol de Sant Fruitós es va omplir

de jugadors, amics i familiars que participant en la inscripció

dels equip, consumint en el bar solidari o comprant butlletes per

la rifa benèfica, van contribuir a la recollida de fons per a

aquesta entitat, que enguany destinarà els fons recollits per a

la formació del voluntariat de l’entitat i beques de

desplaçament per als voluntaris de fora de Manresa.

La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar part

de l’arbitratge del torneig al considerar-lo una iniciativa

solidària i benèfica a l’utilitzar el futbol com a pretext per la

recollida de fons d’una entitat amb una gran tasca social.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Centre de Recursos en el Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central 



V Torneig Solidari F7 a Barcelona a favor de Duchenne –PªBarc. Barcino CE 

Marquem un gol a les distròfies musculars

8 de juliol de 2018

Una temporada més, la Pª Barc. Barcino CE i l’Associació

Duchenne Somriures Valents van organitzar el Torneig Solidari F7

a Barcelona a favor de Duchenne. Un torneig que té com a

objectiu recollir fons per a la investigació de les distròfies

musculars de Duchenne i Becker, unes malalties minoritàries

que avui dia encara no tenen cura. I que l’Associació

Duchenne Somriures Valents treballa per promoure’n la seva

investigació.

El torneig va tenir lloc al camp municipal de Sant Martí de

Provençals de Barcelona i va acollir gairebé una cinquantena

de partits.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar

subvencionar part de l’arbitratge del torneig al considerar-lo

una iniciativa solidària i benèfica a l’utilitzar el futbol com a

pretext per la recollida de fons.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Associació Duchenne Somriures Valents



Torneig Solidari d’Estiu Olesa Futbol Sala – La Marató TV3  

L’Olesa Futbol Sala amb la Marató de TV3

7, 8, 15 i 22 de juliol de 2018

Com cada juliol, l’Olesa Futbol Sala organitza el seu torneig

d’estiu solidari. Una oportunitat per veure el millor futbol sala a

la vegada que es recullen fons per La Marató de TV3.

Tot el que es va recaptar en la inscripció dels equips del Torneig

Solidari d’Estiu Olesa Futbol Sala, es va destinar íntegrament a

La Marató de TV3 que aquest any 2018 estava destinada a la

investigació del càncer.

Una de les dades a destacar és que es van organitzar partits

amb equips mixtes. Una bona manera d’incentivar el futbol

sala femení i equipar-lo al masculí.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar

subvencionar part de l’arbitratge del torneig al considerar el

torneig una bona iniciativa solidària i benèfica.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Olesa FS



Partit Amistós Solidari a benefici de la Fundación Noelia   

El futbol amb la investigació de la Distròfia Muscular
Congènita

11 d’agost de 2018

La Fundació Noelia, nens contra la distròfia muscular congènita

per dèficit de col·lagen VI, és un fundació creada pel pares de

l’Adrià: un nen de 4 anys de Camarles (Tarragona) que li van

diagnosticar aquesta malaltia quan en tenia 3.

La distròfia muscular congènita és una malaltia

minoritària i degenerativa que a dia d’avui no té cura i l’única

manera que té aquesta família d’ajudar al seu fill és donant

suport a la investigació. Aquesta organització sense ànim de

lucre amb seu a Catalunya, encara que amb caràcter

internacional, té com objectiu recaptar fons per avançar en la

investigació i trobar la cura per a tots aquells nens, que com

l’Adrià pateixen aquesta greu malaltia.

Per aquest motiu, el dia 11 d’agost de 2018 el club Ginestar CD

va organitzar un partit amistós benèfic contra el CE Atlètics

Móra la Nova, en categoria Amateur, per tal de recollir fons per

a la Fundación Noelia i la seva causa benèfica.

La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar

l’arbitratge del partit pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Fundación Noelia 



IV Torneig del Moianès-Monistrolenca AE

Futbol i solidaritat a la quarta edició del Torneig del
Moianès

25-26 d’agost de 2018

El Torneig del Moianès es va crear ara fa quatre anys per tal de

donar ressò del futbol que es juga a la nova comarca del

Moianès i amb la participació dels clubs CE Moià, FC calders,

AE Monistrolenca i FC Collsuspina.

A més de ser un acte esportiu, el Torneig del Moianès és a la

vegada un acte cultural i social. La vessant cultural ve donada

per les actuacions en les mitges parts dels partits d’entitats

culturals de la comarca: castellers, gegants, grallers... I la part

social, pels tallers i venda de Polseres Candela i Les Coses de

l’Anna per a la recollida de fons per a la investigació del

càncer infantil a l’Hospital Sant Joan Déu de Barcelona.

Tot un cap de setmana de futbol i solidaritat on la Fundació

Catalana de Futbol va voler col·laborar en la subvenció de

l’arbitratge pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Monistrolenca AE



IV Torneig del Moianès-Monistrolenca AE

El Memorial Urruti en solidaritat amb la Casa dels Xuklis

25-26 d’agost de 2018

El camp municipal de futbol de la Guineueta va ser l’escenari

d’un dels tornejos amistosos d’estiu més importants de la ciutat

de Barcelona: el Memorial Urruti. Un torneig que l’Escola

Esportiva Guineueta celebra des de fa 16 anys en memòria del

mític porter del Barça, Javier Urruticoechea ‘Urruti’, qui també

va col·laborar amb la Guineueta EE.

El campionat va concentrar alguns dels millors equips de les

categories alevins i benjamins del Barcelonès, com ara l’RCD

Espanyol, la Damm, l’Europa CE, la Gramanet, el Mercantil CF o

el CP Sarrià. I el seu format va servir com a pretemporada de

molts equips participants cara a l’inici de la lliga.

El Memorial Urruti a més de la seva part esportiva, té la seva

vessant solidària ja que el torneig també serveix per recollir fons

per a l’AFANOC i la Casa dels Xuklis, una casa d’acollida per a

les famílies amb nens i adolescents amb càncer.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar gran part de

l’arbitratge per tal de reduir les despeses arbitrals del torneig i

destinar la majoria de fons recollits a la Casa dels Xuklis.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Guineueta EE



50è Torneig Solidari Sant Gabriel Cup – Sant Gabriel CD

El “Sangra”més solidari deixa la fam fora de joc

07, 08 i 09 setembre de 2018

Amb l’eslògan “Deixem la fam fora de joc”, el 50è torneig Sant Gabriel

Cup 2018 va tenir aquest any 78 El camp municipal de futbol de la

Guineueta va ser l’escenari d’un dels tornejos amistosos d’estiu més

importants de la ciutat de Barcelona: el Memorial Urruti. Un torneig

que l’Escola Esportiva Guineueta celebra des de fa 16 anys en

memòria del mític porter del Barça, Javier Urruticoechea ‘Urruti’, qui

també va col·laborar amb la Guineueta EE.

El campionat va concentrar alguns dels millors equips de les

categories alevins i benjamins del Barcelonès, com ara l’RCD Espanyol,

la Damm, l’Europa CE, la Gramanet, el Mercantil CF o el CP Sarrià. I el

seu format va servir com a pretemporada de molts equips participants

cara a l’inici de la lliga.

El Memorial Urruti a més de la seva part esportiva, té la seva vessant

solidària ja que el torneig també serveix per recollir fons per a

l’AFANOC i la Casa dels Xuklis, una casa d’acollida per a les famílies

amb nens i adolescents amb càncer.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar gran part de

l’arbitratge per tal de reduir les despeses arbitrals del torneig i destinar

la majoria de fons recollits a la Casa dels Xuklis.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Sport, 



VII Torneig Benèfic del Bages-Joanenc FC

Gol a la fam a Sant Joan de Vilatorrada

16 de setembre de 2018

La recollida d'aliments per al Banc d’Aliments de Sant Joan de

Vilatorrada va ser el principal motiu de l'organització del

Torneig Benèfic del Bages de futbol base que, en la seva

setena edició, es va celebrar el dia 16 de setembre de 2018 al

camp municipal de Sant Joan de Vilatorrada sota la batuta del

Joanenc FC i l'empresa bagenca E-Sports.

Per assolir l’objectiu, cada jugador dels equips participants (34)

havia d'aportar un quilo de menjar no perible com a inscripció

al torneig solidari.

D’altra banda, durant aquell dia, pares, mares i aficionats que

anessin al torneig havien d’abonar com a entrada al camp un

peça alimentària.

Tots els aliments recollits van ser donats al Banc d’Aliments de la

localitat per tal de cobrir les necessitats d’alimentació de les

persones més necessitades de la localitat.

La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar

l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018



III Torneig Femení Ciutat de Martorell-Martorell CF

El futbol femení més solidari que mai

22 setembre de 2018

El CEM Torrent de Llops de Martorell va ser l’escenari del III

Torneig Femení Ciutat de Martorell. Una jornada de 12 hores

per promocionar el futbol femení català i que va comptar amb

ala presència de 32 equips i prop de 400 jugadores

participants. En total es van disputar 50 partits en categories

Infantil i Aleví en els 6 camps de F7 del CEM Torrent de Llops el

que va representar l’assistència e gairebé un miler

d’espectadors a les graderies.

Però, la trobada va tenir una segon objectiu: fer una recollida

solidària de material escolar i material d’higiene a benefici de

Creu Roja i la seva delegació del Baix Llobregat Nord.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar part

de l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari. I

d’aquesta manera, reduir les despeses generades de la

jornada a favor de Creu Roja.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Martorell CF i FCF



II Torneig Solidari Comarcal Penedès Youth Cup 2018-Riudebitlles CD

La comarca del Penedès amb la Marató de TV3 i la
lluita contra el càncer

29 setembre de 2018

El CE Riudebitlles va organitzar el passat 29 de setembre el II

Torneig Comarcal del Penedès: la Penedès Youth Cup 2018.

Tota una jornada (de 09:00 a 21:00 hores) que va servir per

acollir el millor futbol de la comarca del Penedès en categories

Prebenjamí, Benjamí i Aleví.

El torneig, a més, tenia un altre objectiu: recollir fons per a la

Marató de TV3, que aquest 2018 està dedicada al càncer.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar part

de l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari. I

d’aquesta manera, reduir les despeses generades de la

jornada a favor de la Marató de TV3.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Riudebitlles CD



Torneig Solidari Cims Contra el Càncer

Futbol Sala solidari a benefici del Pediatric Center Hospital

29 setembre de 2018

L’any 2009 l’Alberto, un funcionari de presons, va ser diagnosticat de

càncer de glàndula paròtida. Després de mesos de tractament i

operacions, l’Alberto es va curar i va sentir la necessitat de fer alguna

cosa per la investigació del càncer. I va crear CIMS CONTRA EL

CÀNCER. Una associació formada majoritàriament per funcionaris de

presons catalanes i que organitza caminades per diferents cims de

Catalunya (n’hi ha més de 300). Totes les aportacions que es recullen a

cada caminada es dónen íntegrament a una entitat que treballi per a

la investigació de càncer infantil.

Aquest 29 de setembre, però, CIMS CONTRA EL CÀNCER va canviar

d’escenari i va organizar un torneig de futbol sala a l’INEFC de

Barcelona. L’objectiu era recollir fons per a l’Hospital Sant Joan de Deu i

la construcció del Pediatric Center Hospital. El participants eren

funcionaris de presons dels centres penitenciaris de Brians 1 i 2, Joves,

Quatres Camins, Lledoners, Mas Enric, Puig de les Basses així com MMEE

Trasllats, un equip de Cims contra el Càncer i un altre format per

personal de l’Hospital Sant Joan de Deu.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar part de

l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Cims Contra el Càncer 



Partit solidari OLOT UE – CANET ROUSILLON FC 

Futbol solidari internacional al camp de la UE Olot a favor de
l’associació Integra per a la integració de persones amb
discapacitat intel·lectual

03 octubre de 2018

Tarda de futbol solidari el dia 3 d’octubre a l’Estadi Mpal. d’Olot entre la

UE Olot i el Canet Rousillon FC. Un partit benèfic on l’equip de Segona

Divisió Nacional B català va enfrontar-se al conjunt francès que milita al

Championat Nattional 3 de França.

Tota la recaptació del matx (5€ per entrada) va anar destinada a

l’entitat olotina Integra: una associació sense ànim de lucre que crea i

gestiona centres i serveis adreçats a persones amb discapacitat

intel·lectual i als infants amb trastorns en el seu desenvolupament o risc

de patir-ne. El partit solidari es va emmarcar en els actes de celebració

del 50è aniversari d’Integra.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar part de

l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Olot UE SAD



Partit de Tornada de Setzens de Final de la Copa del Rei- Entrades Solidàries RCDE 

La Fundació de l’FCF i el RCD Espanyol col·laboren en benefici dels

col·lectius més vulnerables

04 desembre de 2018

En el marc del conveni entre la Fundació Privada Catalana de Futbol,

el RCD Espanyol i la seva Fundació, per tercera temporada

consecutiva, el club blanc-i-blau va fer una donació de 1.450 entrades

solidàries per a infants, joves i adults amb risc d’exclusió social per a

l’encontre de tornada dels setzens de final de la Copa del Rei davant el

Cádiz CF, el dimarts 4 de desembre al RCDE Stadium.

Aquestes invitacions es van repartir entre les entitats socials amb les

quals té relació la Fundació Privada Catalana de Futbol, i que treballen

per ajudar els col·lectius amb risc d’exclusió social. Entre les entitats

beneficiàries hi havuia centres d’acollida de menors, centres especials

de treball, centres d’educació de màxima complexitat, escoles

d’educació especial, fundacions amb programes que lluiten per la

integració laboral o en contra de la pobresa infantil, i clubs de futbol

federats amb secció ‘special’; entre molts altres.

Així doncs, 1.450 persones amb risc d’exclusió social van tenir

l’oportunitat de viure en directe aquest duel de tornada dels setzens de

final de la Copa del Rei. La Fundació Privada Catalana de Futbol

agraeix aquest gest solidari del RCD Espanyol i la seva Fundació perquè

aquest col·lectiu pugui gaudir d’una jornada de futbol de primer nivell

al RCDE Stadium.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: FCF i Wikipedia



Diada del Soci Solidari- FC Barcelona 

La Fundació de l’FCF amb la Diada del Soci Solidari del FCB

05 desembre de 2018

Per vuitè any consecutiu, el FC Barcelona va organitzar la Diada del

Soci Solidari, una iniciativa que va tenir loc amb el partit de tornada de

setzens de final de la Copa del Rei entre el Barça i la Cultural Leonesa. I

que es va disputar el dimecres 5 de desembre a les 21.30 hores al Camp

Nou.

La Diada del Soci Solidari és una iniciativa pionera que consisteix en el

fet que els socis abonats cedeixen els seus seients per possibilitar

l’assistència de persones que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió

social.

La Fundació Privada Catalana de Futbol, un any més, va tornar a

col·laborar perquè aquests col·lectius gaudeixin d’una jornada

inoblidable al Camp Nou.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: FCF i FC Barcelona



VI Torneig Solidari Futbol Base- Congrés CE 

Recollida solidària per al barri del Congrés de Barcelona

06 desembre de 2018

Des de fa sis temporades, el Club Esportiu Congrés aprofita el pont de

desembre per organitzar el seu torneig de futbol base. Un esdeveniment

que serveix per presentar el seus equips de la temporada a la vegada

que recull joguines i aliments per a les persones més necessitades del

barri del Congrés de Barcelona.

De fet, aquest club, és un dels actius més importants del barri

organitzant activitats per a les persones amb menys recursos i ajudant

sempre als seus veïns i veïnes.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar part dels

arbitratges del VI Torneig Solidari Futbol Base per la seva vessant

benèfica.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Congrés CE



Torneig de La Marató de TV3 – Torrelles UE 

El camp Mpal. Can Roig acull el Torneig de La Marató de TV3
de la UE Torrelles

06 desembre de 2018

Un any més, la Unió Esportiva Torrelles va organitzar un torneig solidari en

favor de La Marató de TV3 amb la participació d’equips de les

categories Prebenjamí, Benjamí i Aleví.

Sota l’eslògan ‘La investigació dona vida’, clubs com el Mercantil, el

Lleida Esportiu, el Terrassa o l’Espanyol van gaudir d’una gran jornada

de futbol molt solidària. La final la van disputar el Cornellà i el Barça,

amb victòria blaugrana.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar part dels arbitratges

per la seva vessant solidària.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Torrelles UE



IV Torneig Parc Natural Sant Llorenç Savall per La Marató TV3-Llorençà FC CE

El futbol amb la lluita contra el càncer

08 i 09 desembre de 2018

Per quart any, el Llorençà FC CE va organitzar

el Torneig Parc Natural Sant Llorenç Savall que

enguany estava dedicada a la Marató de

TV3 i a la investigació del càncer. En total es

van recollir 1.300,00€ entre els donatius que

van aportar els assistents al torneig.

Durant els dos dies que va durar el torneig,

van participar més de 300 jugadors i

jugadores de clubs d’arreu de Catalunya en

categories Benjamí i Aleví. Tot un cap de

setmana de futbol solidari per a una gran

causa.

La quarta edició del torneig va comptar amb

la col·laboració de la Fundació Catalana de

Futbol que va subvencionar part del cost dels

arbitratges.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Llorençà FC CE



Beques Curs Monitor Futbol Sala- La Paeria

“Educació en el lleure per a tothom”: programa
d’atenció a la infància, adolescència i joves de La
Paeria

15 desembre de 2018

L’Ajuntament de Lleida, concretament des de la Regidoria de

Polítiques de Drets a les Persones, té diversos programes

municipals d’atenció a la infància, adolescència i joves. Un

d’ells, és el programa “educació en el lleure per a tothom” que

pretén facilitar l’accés a activitats de formació i lleure

normalitzats a infants i joves adolescents, en especial aquells

més vulnerables.

En aquest sentit, la Fundació Catalana de Futbol va

subvencionar el cost de diferents cursos de monitor de futbol

sala per a joves amb grans aptituds per treure’s aquesta

titulació, però amb pocs o escassos recursos econòmics. Els

cursos es van portar a terme en un curs intensiu de Nadal i que

va tenir lloc del 27 de desembre al 4 de gener.

L’objectiu d’aquest curs és donar tota la informació bàsica

d’iniciació de la formació de tècnics de futbol sala, amb

assignatures com la de creació d’equips, anàlisi, intrsucció de

porters, psicologia, lideratge, regles de joc, fisiologia, nutrició,

entre d’altres.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: FCF



Triangular Solidari a benefici de La Marató de TV3-Súria CE 

Triangular Benèfic per a La Marató de TV3

16 desembre de 2018

Molts clubs de futbol catalans participen en partits i

tornejos solidaris per un dels esdeveniments benèfics més

importants de casa nostra: La Marató de TV3. I és que el

futbol federat dona un gran suport a aquest gran acte

solidari a través del que millor sap fer: jugar a futbol.

Un dels clubs que organitza cada any una d’aquestes

activitats és el CE Súria, que enguany va organitzar un

triangular amistós en categoria Juvenil i que va comptar

amb la participació del FC Sant Cugat i el CE Sabadell.

El triangular benèfic va comptar amb la col·laboració de

la Fundació Catalana de Futbol que va subvencionar la

totalitat dels arbitratges.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: FCF



Partit Benèfic Famosos vs Periodistes per La Marató de TV3-Gavà CF 

Partit Benèfic Famosos vs
Periodistes per a La Marató de TV3

16 desembre de 2018

El passat 16 de desembre, va tenir lloc a

l’Estadi Mpal. La Bòbila de Gavà un partit

entre famosos i periodistes per recollir

fons per a La Marató de TV3 i la lluita

contra el càncer.

A més del partit, hi va haver una rifa

solidària de samarretes de clusb esportius

catalans per tal d’engrossir la recaptació

per a La Marató de TV3.

El partit benèfic va comptar amb la

participació de la Fundació Catalana de

Futbol que va subvencionar la tripleta

arbitral.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Gavà CF



Triangular Solidari a benefici de Creu Roja- Escola Futbol Mataró CE 

Per Sant Esteve, Futbol Solidari a Mataró

26 desembre de 2018

Per Sant Esteve, la tradició mana canelons. I a Mataró, abans dels

canelons, toca matinal de futbol solidari a favor de Creu Roja.

I és que cada 26 de desembre, els clubs de futbol Mataró organitzen

una jornada de futbol per recollir joguines per a Creu Roja. Enguany el

torneig va tenir lloc al camp de Rocafonda de Mataró i va comptar

amb la participació dels clubs Escola de Futbol Mataró CE, Cirera UD i

Cerdanyola Mataró Asspc. Esp. Ll. Una jornada de futbol Amateur on el

més important no era guanyar sinó participar-hi per recollir el màxim de

joguines noves per a Creu Roja Mataró.

El triangular solidari, tota una tradició d’aquestes festes nadalques a

Mataró, va comptar amb la col·laboració de la Fundació Catalana de

Futbol que va fer-se càrrec dels arbitratges.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Escola Futbol Mataró CE



V Torneig Benèfic Cap Nen Fora de Joc – Viladecans UD 

Futbol contra la pobresa infantil

27 al 30 desembre de 2018

Des de fa 5 temporades, la UD Viladecans reuneix el millor

futbol per a una bona causa: el Torneig Solidari Cap Nen Fora

de Joc. Una iniciativa solidària per recollir joguines i aliments

per a les famílies de Viladecans més necessitades.

L’edició d’enguany va ser tot un èxit de participació. No

només per la seva vessant futbolística sinó també per la

solidària. La UD Viladecans va recollir joguines i aliments per a

Creu Roja, Càritas i Serveis Socials de l’Ajuntament de

Viladecans durant els 4 dies que va durar el torneig.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar

part de l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i

solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: UD Viladecans 



IV Torneig Solidari Ciutat de Sant Cugat – Sant Cugat FS 

#Per als valents

27 al 29 desembre de 2018

Amb les festes de nadal arriba el tradicional Torneig Internacional

Ciutat de Sant Cugat. Un torneig solidari organitzat pel Futbol Sala

Sant Cugat i que reuneix els millors equips de futbol sala d’arreu del

món.

Durant els 3 dies de competició, del 27 al 29 de desembre de 2018,

el torneig va acollir gairebé una seixantena d’equips masculins

nacionals i internacionals en les categories: Prebenjamí, Benjamí,

Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil.

Com en els darrers anys, el Torneig Internacional Ciutat de Sant

Cugat va tenir també la seva vessant solidària. Enguany es va fer

una recollida de fons a favor de l'hospital Sant Joan de Déu i la

creació de l’hospital Pediatric Cancer Center per a infants. A més,

durant el torneig, el FS Sant Cugat va organitzar una recollida de

joguines per als infants hospitalizats als SJD a més d’una rifa

solidària, amb obsequis de les entitats col·laboradores del torneig.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar part de

l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Sant Cugat FS



Torneig Inaugural Sant Cebrià Solidari- Associació Superar l’Ictus Barcelona  

Inauguració solidària de la nova gespa del camp de Sant
Cebrià de Vallalta

28 al 30 desembre de 2018

Sant Cebrià de Vallalta va tancar l’any 2018 amb gespa artificial en

el seu camp de futbol. Per celebrar-ho, va portar a terme una

inauguració molt especial: un torneig solidari de futbol amb la

participació de jugadors d’arreu de Catalunya en les categories:

Prebenjamí, Benjamí, Aleví Femení, Veterans i Futbol Adaptat.

El torneig, que va durar 3 dies, va estar especialment dedicat a

recollir fons per la lluita contra l'Ictus, destintant tots els beneficis a

Superar l'Ictus Barcelona: una associació que vetlla per les persones

que han experimentat aquesta malaltia, així com per les seves

famílies, sensibilitzant alhora la resta de la ciutadania envers

aquesta patologia.

El torneig solidari, que va comptar amb més d'una vintena d'entitats

esportives, vol convertir-se en el torneig de referència pel que fa als

valors com la integració social o la igualtat, comptant amb

categories de futbol femení i futbol adaptat.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar part de

l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Superar l’Ictus-BCN



II Torneig Solidari – CF Calella

El CF Calella recull aliments per a la Fundació Càritas

29 desembre de 2018

Les festes de Nadal són festes per celebrar en família. I sobretot per

celebrar-les al voltant d’un bon àpat. Però, malauradament hi ha

moltes famílies de casa nostra que tenen moltes dificultats per poder

aconseguir menjar calent. No només aquestes dies, sinó tots els dies.

Per aquest motiu el CF Calella va organitzar el dia 29 de desembre al

camp de Mar de Calella el II Torneig Solidari Calella. Una jornada

futbolística i solidària per a la recollida d’aliments no peribles per a

famílies beneficiàries de Càritas.

Per a participar al torneig, cada jugador havia de portar algun aliment

no perible, com ara, llegum, arròs, oli…

La Fundació Catalana de Futbol va participar en el torneig solidari

subvencionant part del cost de l’arbitratge del torneig per la seva

vessant solidària.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Calella CF



I Torneig Solidari d’Any Nou F7 – Martinenca UE

Gols que es transformen en aliments: I Torneig Solidari d’Any
Nou de l’UE Martinenca

29 desembre de 2018

La UE Martinenca va organitzar el passat 29 de desembre, el I Torneig

Solidari d’Any Nou F7. Un torneig en categoria Benjamí que tenia com a

objectiu recollir aliments per al Rebost Solidari de l’Alt Penedès.

Els clubs de futbol federats que hi van participar van ser: UE Martinenca,

Base L’arboç CF, Mas Catarro CF, Vilanova CF, Sant Sadurní UE, Anoia

CE, Masquefa FC i Gelida CF.

En acabar el torneig, es van lliurar medalles i copes per a tots els

participants. Entre les autoritats presents hi havia el Sr. Manel Duran,

delegat de Delegació de l’FCF al Penedès-Garraf així com el Sr. Carles

Domínguez, Ambaixador de la Fundació Catalana de Futbol, qui es va

fer càrrec del cost de l’arbitratge del torneig per la seva vessant

solidària.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Martinenca UE



Torneig Solidari de Nadal – CD Tortosa

I Torneig Solidari de Nadal del Club Esportiu Tortosa

29 desembre de 2018

El CD Tortosa ha celebrat aquest 2018 la primera edició del Torneig de

Nadal Solidari.

El certamen, en benefici del Banc d’Aliments de les Terres de l’Ebre, va

néixer amb l’objectiu d’ajudar a totes aquelles persones que per

diferents motius no tenen accés als aliments més bàsics. O si més no, en

la freqüència que seria desitjable. El torneig va tenir lloc a l'Estadi

Municipal Josep Otero de Tortosa i va comptar amb la participació

d’un total de 14 equips en categoria aleví, vinguts d’arreu de les Terres

de l’Ebre, Tarragona, Lleida i el País Valencià.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar part del cost arbitral

pel seu caire benèfic.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Tortosa CD



I Torneig Juvenil de Nadal ONG Aise – Almeda CD

Recollida de material esportiu per a l’Associació
AISE

29 desembre de 2018

Des de ja fa algunes temporades, el CD Almeda

col·labora amb la Asociación Internacional de Sanitarios

en España (AISE) amb l’aportació de material esportiu

per a nens i nenes necessitats de l’Equador.

Per aquest motiu enguany el CD Almeda ha organitzat el

I Torneig Juvenil de Nadal Solidari. Una jornada per

recollir material esportiu nou i de usat, però en bon estat:

samarretes, guants, pantalons, mitges, botes, etc.

Per a participar al torneig, cada jugador havia de portar

algun aliment no perible, com ara, llegum, arròs, oli…

La Fundació Catalana de Futbol va participar en el

torneig solidari subvencionant part del cost de

l’arbitratge del torneig per la seva vessant solidària.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Almeda CD



Torneig Solidari de Nadal a Calella 

Ses Majestats també juguen a Terrassa

29 desembre de 2018

Veure pels vols de Nadal gent portant joguines noves a un terreny de

joc és un gest cada vegada més habitual a Terrassa. Es tracta d’una

iniciativa que porten a terme diferents clubs esportius de la ciutat i que

té com objectiu recollir el màxim de jocs educatius i joguines noves per

aquells infants de famílies amb menys recursos econòmics.

I això és precisament el que fan des de fa 4 temporades els clubs de

futbol de la ciutat de Terrassa San Cristobal CP, Sant Pere Nord CF i

Unió F. Base Jàbac i Terrassa. Plegats organitzen el Torneig Solidari de

Reis-Ciutat de Terrassa. I que enguany han recollit méd de 300 joguines

noves.

El torneig va comptar amb la participació de 150 jugadors i jugadores

de 10 clubs de futbol de la ciutat de Terrassa, repartits en 4 categories:

prebenjmaí, benjamí, aleví i veterans.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig solidari

subvencionant la totalitat del cost dels arbitratges pel seu caràcter

benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Terrassadigital.cat



I Torneig de Nadal Ciutat de Montcada – Base Montcada Club Futbol

El futbol: una bona manera de regalar il·lusions

29 desembre de 2018

El Futbol Base Montcada va acomiadar l’any 2018 amb l’organització

del I Torneig de Nadal Ciutat de Montcada i del I Memorial Eusebi De

Miguel i que es van celebrar el dia 29 de desembre als camps Mpal.

Can Sant Joan i Ferreries de Montcada i Reixach.

Els tornejos tenien com a objectiu la recollida de joguines i jocs

educatius per a la campanya “Regala Il·lusions” de l’Ajuntament de

Montcada i Reixac. A la Ferreria, es van concentrar els equips Alevins

dels clubs UE Mollet, CE Mercantil, CF Santvicentí, UE Castelldefels, CE

L’Hospitalet, EF Barbera-Andalucia i CF Terlenka. A Can Sant Joan va

comptar amb la participació dels clubs FB Montcada, CF Santa Eulàlia,

UD Tibidabo Torre-Romeu, EF Barberà-Andalucía, CF Lliçà de Vall, EF

Gavà, FC Martinenc, CS Juan XXIII, Premier Barcelona, CF Can Rull-

Rómulo Tronchoni i Escola RCD Espanyol.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en els tornejos solidaris

subvencionant part del cost dels arbitratges per la seva vessant social.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: Base Montcada Club Futbol



Partit Amistós Solidari F11-Fatima FC  

Partit Benèfic a favor de la Investigació del Càncer
Infantil

29 desembre de 2018

El Fàtima FC va organitzar el passat 29 de desembre un

partit benèfic per a la recollida de fons per a l’Hospital Sant

Joan de Déu i la investigació del càncer infantil.

El partit va estar protagonitzat pel primer equip del Fatima

FC i una selecció de jugadors de diferents clubs de l’Anoia.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar

l’arbitratge del partit per la seva vessant benèfica.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges Fatima FC i Joan Solís 2018



I Torneig Benèfic - Cerdanyola CF  

Per Nadal, aliments solidaris

30 desembre de 2018

Per tancar l’any, el Cerdanyola FC va organitzar el I Torneig

Benèfic en categoria Benjamí, per tal de recollir aliments no

peribles per al Banc d’Aliments de Cerdanyola del Vallès.

Al tractar-se d’un torneig sense cost en la inscripció, els

participants havien de portar un quilo d’aliments no peribles

com arròs, llegums, llet, etc i que van ser destinats per a les

persones beneficiàries del Banc d’Aliments de la població.

Ni el fred ni el gebre que hi havia a primera hora al camp La

Bòbila-Pinetons van poder aturar aquesta iniciativa solidària

que va comptar amb gairebé una seixantena de partits.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar

part de l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i

solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges Cerdanyola FC



Partit Solidari per al Banc d’Aliments – Salut Pere Gol AE  

Partit Solidari per a la recollida d’aliments
Salut Pere Gol AE- Selecció Juvenil FCF Barcelonès

30 desembre de 2018

L’equip de Tercera Catalana de la Salut Pere Gol AE va

organitzar un partit solidari contra la selecció Juvenil de l’FCF

al Barcelonès.

El matx va servir per recollir aliments no peribles per al Banc

dels Aliments.

La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar

l’arbitratge del partit pel seu caràcter solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges FCF



Cap Infant Sense Joguina. El torneig de Reis més
solidari de Sant Vicenç dels Horts

30 desembre de 2018

El dia 6 de gener de 2019 tots els infants de Sant Vicenç dels

Horts van poder obrir els seus regals de Ses Majestats els Reis

Mags d’Orient. I tot gràcies a la campanya “Cap Infant

Sense Joguina”, organitzada per la regidoria de Serveis

Socials de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ràdio

Sant Vicenç i Creu Roja.

La campanya anava adreçada a 186 infants en risc

d’exclusió social de Sant Vicenç dels Horts. Per aquest motiu,

els tres clubs de futbol de la localitat es van unir per

organitzar un triangular de futbol solidari on es van arribar a

recollir gairebé 350 joguines noves. A més de 700,00€

gràcies a la rifa solidària amb sorteig de samarretes signades

per jugadors del FC Barcelona, RCD Espanyol i de l’FCF.

La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar part de

l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i solidari.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: FCF i SVH

Triangular solidari Cap Infant Sense Joguina – Associació Clubs de Futbol           

Sant Vicenç dels Horts   



Programa de Beques de Pobresa Infantil 2018
Fundació Catalana de Futbol

31 desembre de 2018

Durant aquest 2018, la Fundació Catalana de Futbol ha

aprovat 314 beques per a infants amb risc d’exclusió social,

dins del programa “Beques de Pobresa Infantil de la

Fundació”.

Aquestes beques subvencionen les taxes federatives i que

corresponen a l’afiliació al Portal del Federat i la Mutualitat

de Futbolistes a tots aquells jugadors i jugadores que estan

sent seguits pels serveis socials, DGAIA o entitat anàloga,

degudament acreditats.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: FCF i elmundo.es

Programa de Beques de Pobresa Infantil – Fundació Catalana de Futbol 
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Programa de Subvencions de Futbol Sala a Presons
Catalanes 2018- Fundació Catalana de Futbol

31 desembre de 2018

Una de les accions que porta a terme cada any la Fundació

és el programa de subvencions per al foment de l’esport a

les presons catalanes. Concretament, el programa

subvenciona els equips de futbol sala formats per interns de

presons catalanes i que participen en la Lliga Catalana de

Futbol Sala.

La subvenció de la Fundació cobreix les despeses

d’arbitratge, les sancions així com les revisions metge de tots

els jugadors que formen part dels dos equips.

El programa s’emmarca dins la línia d’actuació de la

Fundació per fomentar la cohesió i la integració social de

col·lectius amb risc d’exclusió social a través del futbol. I es

porta a terme juntament amb el Departament de Justícia-

Institucions Penitenciàries de la Generalitat de Catalunya.

L’esport, juntament amb la relació dels interns amb d’altres

jugadors, fomenta aquesta cohesió i ajuda a la seva

integració social fora de les presons.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Imatges: NacioDigital.cat

Programa de Futbol Sala a Presons Catalanes – Fundació Catalana de Futbol 
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