MEMÒRIA
ACTIVITATS

2019

Si tanques els ulls al món,
No desapareixeran les injustícies socials, ni
la pobresa, ni la fam.
No faràs que aquells que per ser d’on són,
tinguin les mateixes oportunitats que tu.
No faràs desaparèixer la desigualtat entre
pobles de diferent cultura, raça o religió.
No tanquis els ulls al món. Obra’ls i ajuda’ns
a fer d’aquest món, un món més just per a
tots. Els teus valors sumen molt.
Junts podem fer-ho.
Som valors. Som Fundació

PLA ESTRATÈGIC TEMP. 2019-2020

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.

• 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.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Play Again a les Terres de l’Ebre

El documental de Raúl Sánchez “26 de abril. Play
Again” emociona a Terres de l'Ebre
21 de gener de 2019
Raúl Sánchez explica en primera persona com és la seva vida
després de l’agressió que va patir en el transcurs d’un partit.
Després d’aquell 26 d’abril de 2014 en el que, en un partit de
futbol de la Lliga de Veterans Vallès-Maresme, va rebre una
forta puntada de peu a l’esquena per part d’un jugador de
l’Equo Calella que li va causar una lesió medul·lar i el va deixar
tetraplègic, Sánchez va emprendre un nou camí, acceptant
una dura realitat, en la seva lluita per recuperar la mobilitat de
les extremitats i per deixar de ser una persona completament
dependent.

Des de fa prop d’un any ha començat a contactar amb organitzacions i clubs
esportius, tant de Catalunya com a nivell estatal i internacional, per poder
explicar la seva història i conscienciar a totes les persones, especialment nens i
nenes, que la pràctica de l’esport ha de ser un acte de civisme i que cal
tractar amb respecte tant els companys com els rivals.
El dia 21 de gener de 2019, es va projectar el documental a Tortosa amb
l’assistència d’una seixantena d’universitaris. El relat de Sánchez en primera
persona i veure com afronta el futur en una cadira de rodes va emocionar a
l’auditori. “No tengo fuerzas para rendirme”, va dir Sánchez davant un públic
emocionat i conscienciat de les conseqüències que pot tenir una puntada de
peu o qualsevol agressió en el futbol. Els assistents van donar les gràcies a Raúl
Sánchez per mostrar la seva força de voluntat, per transmetre un optimisme i
una capacitat de superació admirable i per donar aquesta lliçó de vida.
La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar el transport del protagonista
des de Badalona a Tortosa per tal que la projecció del documental i el
posterior col·loqui pogués fer-se

El documental, sota la direcció de Guillermo Cruz, vol posar el
seu gra de sorra per intentar erradicar la violència en el futbol.
Per això, Sánchez exposa la seva història com a exemple de
sensibilització i prevenció d’aquestes conductes indesitjables
que encara es viuen a l’esport.
Premiat per la Fundació Privada Catalana de Futbol en els I
Premis Solidaris, Raúl Sánchez és membre de la Comissió
d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència de l’FCF des de la
temporada 2017-2018.
Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
VI Torneig Solidari Fundació Vicente Ferrer-Sant Cugat Esport FC

El VI Torneig Solidari del Sant Cugat Esport FC recull
7.000 euros per al campus de futbol a l’Índia de la
Fundación Vicente Ferrer
1 i 2 de febrer de 2019
Un any més, el Sant Cugat FC va celebrar el Torneig Solidari
Fundació Vicente Ferrer amb l’objectiu de recaptar fons per al
Campus del Futbol Sant Cugat a l’Índia.
Amb els 7.000 euros obtinguts, el club podrà finançar part del
viatge dels entrenadors i entrenadores que viatjaran a l’Índia, a
Anantapur, per participar en el campus d’estiu del 2019.
Tota una fita que demostra un any més l’èxit d’aquest torneig,
que reuneix els diferents clubs referents del futbol fase català.
El FC Barcelona ha estat el gran dominador de la competició,
enduent-se la copa de campions en les tres categories:
prebenjamí, benjamí i aleví. El SantCu, de la seva banda, ha
finalitzat amb una meritòria 2a posició en categoria benjamí,
després d’haver eliminat l’Espanyol A a semis i haver perdut la
final davant el Barça. En categoria aleví, els dos equips vermelli-negres van quedar 3r i 4t.
Imatges Sant Cugat FC

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Fase prèvia X Sistrells Cup – Sistrells CF

Tots contra la Histiocitosis
2 març de 2019
Les histiocitosis són un grup molt heterogeni de malalties rares
que afecten bàsicament els infants. Són provocades per
l'activació anormal i molt intensa d'uns glòbuls blancs molt
específics, poden afectar qualsevol òrgan del cos i, en els
casos més greus, precisen tractaments amb quimioteràpia i,
fins i tot, trasplantaments.
Només la recerca permet avançar en el coneixement
d'aquestes malalties i oferir nous tractaments als nens i nenes
que les pateixen. Per això, la força i la implicació
d'associacions com Todos contra la Histiocitosis, creada per
pares i mares d’infants catalans amb aquesta malaltia (com
l’Aleix i en Max), són realment importants per a continuar amb
els projectes d'investigació que porta a terme l’Hospital de
Sant Joan de Déu de Barcelona.
Enguany la fase prèvia del torneig X Sistrells Cup v atenir una
vessant solidària amb la recollida de fons per l’associació
Todos contra La Histiocitosis. Per aquest motiu, la Fundació
Catalana de Futbol va aportar el seu granet de sorreu a
l’objectiu del torneig subvencionant part dels costos de
l’arbitratge federat.
Imatges CF Sistrells

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit Homenatge a Àlex Garcia Laciana – Pª Blaugrana Sant Cugat

II partit d’homenatge a Àlex Garcia Laciana
2 de febrer de 2019
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.
Per aquest motiu, l’equip juvenil A de la Penya Blaugrana Sant Cugat
i el cadet A de la UFB Jábac i Terrassa van disputar la segona edició
del Memorial Àlex Garcia Laciana. Un partit que va acabar en
empat a 1 i que va servir per retre homenatge a aquest jugador que
va morir després de lluitar contra una llarga malaltia.
La Fundació Catalana de Futbol va participar en el partit
homenatge fent-se càrrec d’un part del cost de l’arbitratge.

Imatges Pª Blaugrana Sant Cugat

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol

Els III Premis Solidaris de la Fundació de l’FCF premien
els valors que impulsen el futbol català
26 de febrer de 2019
L’Antiga Fàbrica Estrella Damm va ser l’escenari escollit per
albergar la tercera edició dels Premis Solidaris de la Fundació
Catalana de Futbol. Un acte on la solidaritat, la il·lusió, la
companyonia i l’emotivitat van ser els grans protagonistes.
A aquesta emotiva gala, organitzada per la Fundació Privada
Catalana de Futbol de l’FCF, van acudir entrenadors,
presidents, jugadors, àrbitres i altres personalitats vinculades al
món del futbol català.
Aquestes distincions busquen premiar aquelles iniciatives i
activitats de tot Catalunya que promouen la solidaritat, l’ètica
esportiva i els valors més enllà dels camps i pavellons de futbol
i futbol sala. Els vuit premis, dividits en tres blocs diferents individual, col·lectiu i premi extraordinari del jurat-, van ser
entregats pels patrons de la Fundació de l?FCF, membres de
la Junta Directiva de l’FCF així com de la CEEiLLV de la
mateixa FCF i empreses col·laboradores de la Fundació FCF.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol

Les categories premiades van ser les següents:

• Premi Extraordinari del Jurat:

• Premi solidari jugador/a:

Aquest guardó va anar pels 4 equips Special catalans que participe a
LaLiga Genuine. Van recollir el guardó l’entrenador del RCD Espanyol
Special, Manel Algeciras; el tècnic del Nàstic Genuine, Rafel Magrinyà;
el cap de Comunicació i l’Àrea Social del Girona FC Genuine, David
Torras; i el CF Reus Genuine, premi recollit pel vicepresident i delegat
de l’FCF a Tarragona, Josep Vives.

Va ser per a Leila Ouahabi, del FC Barcelona, i Olga Garcia, del Club
Atlètic de Madrid, per unir-se a la iniciativa Common Goal. Al segon
esglaó ha pujat el jugador blaugrana Carles Aleñá, mentre que el
tercer classificat va ser per al blanc-i-blau Borja Iglesias.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol

•

Premi solidari àrbitre:

Per la tripleta arbitral formada per Ainara Acevedo, Matilde Esteves i
Ylenia Sánchez, la primera formada íntegrament per dones en xiular
un partit de Tercera Divisió Nacional. Per la seva banda, els àrbitres
de la subdelegació del CTA del Maresme van quedar en segona
posició per portar a terme activitats solidàries dins i fora del futbol.

•

Premi solidari entrenador/a:

Va ser per a Pablo Sánchez Romero, entrenador-auxiliar de l’equip Infantil
‘B’ de la Fundació Esportiva Begur, per ajudar a un dels seus jugadors,
l’Izan, i a la seva família durant tot el temps que el jove va estar ingressat a
l’UCI. La segona plaça va ser pel tècnic de l’Aleví ‘B’ de Tercera Divisió del
CF La Florida, Juan Antonio Núñez, mentre que el tercer classificat va ser
per a l’equip de monitors del CFS Lliçà de Vall.
•

Premi solidari persona / club:

Per al president de la Zona Franca FC, Emilio Fernández, que porta més de
30 anys presidint una entitat que es caracteritza per la seva vessant
esportiva, social i humanitària, ajudant els joves del barri que tenen
dificultats econòmiques o problemes familiars. En segon lloc va ser per al
fisioterapeuta de l’equip de Tercera Catalana del Club Associació
Esportiva La Salut Pere Gol, Luís Teruel Matute.
•

Premi solidari entrenador/a:

Va ser per a Pablo Sánchez Romero, entrenador-auxiliar de l’equip Infantil
‘B’ de la Fundació Esportiva Begur, per ajudar a un dels seus jugadors,
l’Izan, i a la seva família durant tot el temps que el jove va estar ingressat a
l’UCI. La segona plaça va ser pel tècnic de l’Aleví ‘B’ de Tercera Divisió del
CF La Florida, Juan Antonio Núñez, mentre que el tercer classificat va ser
per a l’equip de monitors del CFS Lliçà de Vall.
Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol

• Premi al joc net:
Va ser per a Lluc Vilardell, jugador Aleví del FC Fruitosenc d’11 anys, que,
després d’entendre que no s’havia produït penal en una acció d’un partit, va
executar la pena màxima amb un suau toc per passar-li la pilota al porter rival.
La segona plaça va ser per l’Aleví de Primera Divisió de la UE Sant Joan Despí.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol

•

Premi a l’ètica esportiva:

Per als pares, mares i entrenadors del Benjamí ‘C’ de la UD
Viladecans per promoure una iniciativa que fomenta l’esportivitat
dins i fora del camp. A la segona plaça es va produïr un empat
entre l’Ebre Escola Esportiva i el Club OAR VIC. Va completar el
podi l’equip Cadet de Segona Divisió del CF Base Vilobí 2015.

• Premi al foment dels valors:
El va rebre el Futsal Cirera Aliança Mataró, un nou equip de futbol sala
format per persones amb trastorn mental sever. La segona plaça va
ser compartida per la iniciativa ‘Cap nen sense pilota’ i el Club
Esportiu Olímpic Can Fatjó pel vídeo ‘Trenca El Mur de la Desigualtat’.
Va tancar el podi les campanyes de promoció dels valors de la
Fundació Esportiva Camprodon.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
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Imatges FCF
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Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Signatura Conveni FECPC- Fundació Catalana de Futbol

La Fundació Catalana de Futbol impulsa el primer equip
femení de futbol de paràlisi cerebral
28 de febrer de 2019
La seu central de la Federació Catalana de Futbol, a Barcelona, va
albergar la signatura d’un conveni de col·laboració entre la
Fundació Catalana de Futbol i la Federació Esportiva Catalana de
Paralítics Cerebrals (FECPC).
L’objectiu d’aquest acord és impulsar l’equip de futbol femení de
l'FECPC, format per noies amb paràlisi cerebral.
Els encarregats de signar el conveni han estat el president de la
Fundació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, i el president de
l’FECPC, Carles Muñoz.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Petits Herois- L’Ametlla de Mar S.C.E.R

Solidaritat amb els Petits Herois
2 març de 2019
El camp municipal La Cala de l’Ametlla de Mar va ser l’escenari del
Torneig Solidari Petits Herois. Una torneig que tenia com a objectiu
recollir donatius per a la lluita contra el càncer infantil a través dels
diferents programes d’investigació que porta a terme l’Hospital
Materno-Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona.
En total, es van recollir 1.342,00€ que ja han anat a l’Hospital de
Sant Joan de Déu per ajudar a tots els Petits Herois que lluiten per
combatre al càncer.
Per aquest motiu, Fundació Catalana de Futbol va estimar
subvencionar part del cost arbitral per vessant benèfica del torneig.

Imatges Ametlla de Mar S.C.E.R

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Getting Into The Game- Fundació FCF-UNICEF
Altres aspectes destacats de l'informe són:

Getting into the game: l’estudi de la Fundació FCB i Unicef
que confirma que l’esport en equip millora l'aprenentatge
i el desenvolupament dels infants
28 març de 2019
La Fundació Catalana de Futbol va assistir a la conferència
internacional sobre l'esport per al desenvolupament de la infància.
Una jornada, on els assistents van tenir un paper actiu en totes les
activitats que s’hi van realitzar i on la patrona de la Fundació, la Sra.
Maria Teresa Andreu, hi va ser-hi present.
A més dels conferenciants, també es van presentar els resultats de
l’estudi Getting into The Game. Un informe que recull que la
participació a l’esport millora el desenvolupament educatiu dels
nens i el desenvolupament d’habilitats, incloent l’apoderament, el
lideratge i l’autoestima, contribuint al seu benestar i perspectives
globals, segons la nova investigació publicada per la Fundació
Barça i UNICEF.

- Les iniciatives esportives d’èxit per al desenvolupament comporten una
cooperació multisectorial, com ara la inclusió d’educació i components
socials.
- Els entrenadors tenen un paper crític en la salvaguarda dels nens i en la
mitigació de possibles influències negatives.
- Hi ha poca evidència que indiqui que la participació en l’esport redueix
el risc d’abusos i explotació dels nens. De fet, quan no es fa bé, hi ha
indicis que alguns esports poden augmentar l’exposició a la violència.
- Es necessiten millors proves per al seguiment de l’esport per a les
iniciatives de desenvolupament, incloent-hi més investigacions sobre
una implementació efectiva. Cal una participació més significativa dels
nens en el disseny del programa i la creació d’evidències.
A partir del 2019 es compleixen 30 anys de l’adopció del tractat de drets
humans més àmpliament ratificat de la història: la Convenció sobre els
drets de l’infant, que, entre d’altres, afirma que cada nen té dret a l’oci, al
joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.

Introducció al joc: comprendre l'evidència per a l'esport per al
desenvolupament centrat en els nens inclou les anàlisis de la
literatura de recerca global i dades de més de 300 programes
d'esport per al desenvolupament (S4D) de 100 països. L’informe va
ser encarregat per la Fundació Barça i realitzat per un equip de
recerca de l’Oficina d’Investigació d’UNICEF - Innocenti.
Imatges Maria Teresa Andreu, Fundació FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
X Torneig de la Dona - Memorial Joaquín Lumeras

El futbol femení amb el Dia Internacional de la Dona
9 de març de 2019
Des de fa 10 anys, la Penya Espanyolista de Cornellà organitza
cada mes 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 desena edició, el torneig va tenir lloc al camp Mpal
Fontsanta-Fatjó de Corenllà i va comptar amb la participació
dels equips Cadet- Juvenil Femenins dels clubs: CD FontsanaFatjó, Fundació UE Cornellà, RCD Espanyol i el CF Begues. Les
campiones van ser les jugadores del RCD Espanyol.
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.

Imatges Penya Espanyolista Cornellà

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
II Memorial Aleix Santín- Polinya At

L’Atlètic Polinyà recorda a Aleix Santín
3 març de 2019
El II Torneig Memorial Aleix Santín va tenir un sentit record per a
l’Aleix: un jove de 15 anys i jugador de l’Atlètic Polinyà que va
perdre la vida després d’una llarga lluita contra al càncer.
Per aquest motiu, la junta directiva del club va decidir crear aquest
torneig en categoria Cadet per tal de recordar-lo i a la vegada,
recollir fons per a la investigació del càncer infantil. I ho va fer a
través de l’associació Polseres Candela, on amb la seva venda, tot
el que es recull va a la investigació oncològica infantil a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.

Tots els participants al torneig van poder lluir una de
les Polseres Candela, gentilesa del club.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar
subvencionar part del cost de l’arbitratge federat
per la vessant solidària del torneig.

Imatges Atlètic Polinyà

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Entrenament inclusiu- Fund. Esp. Cornellà – Can Brians 1

#Orgullosa arriba a Brians 1 amb la Fundació UE
Cornellà
6 abril de 2019
Coincidint amb el Dia Internacional de l’Esport, el passat 6
d’abril, el primer equip femení de la Fundació UE Cornellà va
organitzar un entrenament amb la participació de les internes
del Centre Penitenciari de Brians 1.
El projecte va sorgir de la pròpies jugadores del club, que van
voler unir la seva sensibilitat cap els col·lectius més vulnerables i la
seva passió pel futbol. L’objectiu de la jornada va ser acostar
l’activitat física i esportiva dins del centre penitenciari a través de
la pràctica del futbol sala, ja que el centre disposa d’un pavelló
esportiu per a la pràctica esportiva.
La sessió va ser dirigida per tècnics de la mateixa Fundació UE
Cornellà i hi van participar una desena d’internes. La jornada va
destacar pel bon ambient i la bona entesa entre totes les
jugadores.
Tot el material que es va utilitzar a l’entrenament va ser donat
per la Lliga Catalana de Futbol Sala, que a la vegada va ser
entregat al Centre Penitenciari de Brians 1 amb l’objectiu
d’impulsar l’esport i la pràctica del futbol sala femení al centre.
Imatges Centres Penitenciaris – Can Brians 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
VI Aventura Solidària – AE Ramassà

El futbol solidari de l’AE Ramassà arriba a Costa d’Ivori
11 al 19 d’abril de 2019
Aquest 2019, la solidaritat del club AE Ramassà va marxar a
Costa d’Ivori per 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 50 Somriures
d’Infants que actua en aquest 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. D’altra
banda, va col·laborar amb un donatiu econòmic per a l’edició
del conte Per Un Somriure, editat en català i en francès la
venda del qual serveix per la recollida de fons per al viatge
solidari.
L’AE Ramassà, juntament amb l’AE Monistrolenca i l’EC
Granollers, van disputar un partit amistós contra l’equip Africa
Sports d'Abidjan i que va tenir lloc el dia 14 d'abril de 2019 a
l'estadi de futbol Stade Robert Champroux de Marcory a
Abidjan (Costa d'Ivori-Àfrica).

Imatges AE Ramassà

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Torneig Gols Contra la Violència – Carnaval – Santboia FC

Gols Contra la Violència
19, 20 i 21 abril de 2019
Durant la temporada, el CD Almeda organitza diferents
activitats solidàries per tal d’ajudar als més desafavorits.
Enguany, però, el club va organitzar a més un torneig en
memòria d’una persona molt estimada i vinculada a
l’Almeda i que ens va deixar recentment. Els
organitzadors del torneig no van dubtar en donar també
un caire benèfic al torneig recollint material esportiu per
l’Associación AISE així com aliments per la Botiga Solidària
de Creu Roja de Cornellà de Llobregat.
La Fundació Catalana de Futbol va aportar el seu granet
de sorreu al torneig subvencionant part dels costos de
l’arbitratge federat.

Imatges FC Santboià i Anna Martín

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
IV Torneig de Futbol Base País del Cava- Sant Sadurní UE

El País del Cava amb el Rebost Solidari del
Penedès
19, 20 i 21 abril de 2019

El Municipal de la Triola de Sant Sadurní d’Anoia va acollir
la quarta edició del Torneig de Futbol Base País del Cava,
organitzat per la Unió Esportiva Sant Sadurní i que va
reunir més de 560 jugadors d’un total de 47 equips
procedents de tot Catalunya: des de la categoria
Debutant fins l’Aleví.
A més de l’esportiva, el torneig tenia una altra vessant
solidària: la recollida d’aliments per al Rebost Solidari de
Vilafranca del Penedès: una entitat que col·labora amb
Serveis Socials i Creu Roja per a famílies necessitades.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el
torneig subvencionant una part dels costos de l’arbitratge
federat pel seu caràcter solidari.

Imatges Sant Sadurní UE i FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
XXIV Torneig Solidari de Setmana Santa- Santa Eulalia CF

Recollida d’Aliments per a Creu Roja
19, 20 i 21 abril de 2019
La 24ena edició del Torneig Solidari de Setmana Santa del CF
Eulàlia va servir aquest any per recollir aliments per a Creu Roja
de l’Hospitalet de Llobregat.
Els participants, de categories Prebenjamí, Benjamí i Aleví, van
gaudir de tres dies de torneig i de bon futbol, a la vegada que
ajudaven a famílies sense recursos econòmics.
La mateixa Creu Roja de l’Hospitalet de Llobregat va ser
l’encarregada de recollir els aliments solidaris donats.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar part
dels arbitratges donat el marcat caràcter solidari del torneig.

Imatges CF Santa Eulalia

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018
Sitges MiniCup 2019-Sitges UE

Sitges Minicup 2019: un torneig solidari amb el càncer
infantil
19, 20 i 21d’abril de 2019
L’estadi d’Aiguadolç de Sitges va ser l’escenari del torneig de
futbol MiniCup 2019 en categories Aleví i Benjamí i amb la
participació de diferents clubs federats a l’FCF.
Aquest torneig va començar a disputar-se l’any 2007. Però, fins
el 2018 no va tenir el caràcter marcadament solidari que
actualment té la MiniCup. La mort d’un jove de 19 anys a
causa d’un càncer, 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 crear la campanya “Dona’m
Ales” i d’aquesta manera col·laborar amb l’Hospital Infantil de
Sant Joan de Déu i 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 trcatr-se d’un
esdeveniment solidari i benèfic.

Imatges UE Sitges

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Torneig Solidari de Setmana Santa Ángel Alonso – Almeda CD

I Torneig Solidari de Setmana Santa, memorial Ángel
Alonso
19, 20 i 21 abril de 2019

Durant la temporada, el CD Almeda organitza diferents
activitats solidàries per tal d’ajudar als més desafavorits.
Enguany, però, el club va organitzar a més un torneig en
memòria d’una persona molt estimada i vinculada a l’Almeda
i que ens va deixar recentment. Els organitzadors del torneig
no van dubtar en donar també un caire benèfic al torneig
recollint material esportiu per l’Associación AISE així com
aliments per la Botiga Solidària de Creu Roja de Cornellà de
Llobregat.
La Fundació Catalana de Futbol va aportar el seu granet de
sorreu al torneig subvencionant part dels costos de l’arbitratge
federat.

Imatges CD Almeda i River Monzón

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari del Bages – Club Gimnàstic Manresa

Torneig Solidari del Bages - Aleví
1 de maig de 2019
Aprofitant la festivitat de l’1 de maig, el Club Gimnàstic de
Manresa va organitzar a les seves instal·lacions, el Torneig
Solidari del Bages. Una jornada que tenia com a objectiu la
recollida de productes d’higiene personal per a beneficiaris
dels programes de pobresa de Creu Roja.
Es van disputar un total de 38 partits en categoria Aleví i va
comptar amb la participació de 14 clubs de futbol catalans.

La Fundació Catalana de Futbol va aportar el seu granet de
sorreu al torneig subvencionant part dels costos de l’arbitratge
federat.

Imatges Club Gimàstic de Manresa

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
II Torneig Desguaces La Cabaña – VII Gol Solidari Cup – CF Vilanova del Vallès

El Gol Solidari recapta més de 4.000 quilos d’aliments per
al Rebost Solidari de Vilanova del Vallès. II Torneig
Desguaces La Cabaña – VII Gol Solidari Cup
1 de maig de 2019
Des de fa set temporades, el CF Vilanova del Vallès organitza la
jornada de futbol “ El Gol Solidari”. Un dia de futbol per a joves
jugadors i jugadores (Prebenjamins, Benjamins i Alevins) per recollir
aliments per al Rebost Solidari de Vilanova del Vallès.
L’acció s’emmarca dins dels valors del club de fer participar als
més joves de les necessitats que pateixen molts veïns i veïnes de la
localitat i com poden ells ajudar-los a través del futbol.
La Fundació Catalana de Futbol també va participar en el torneig
subvencionat un apart dels arbitratges per considerar aquesta
iniciativa solidària una bona manera d’ajudar als col·lectius
vulnerables més propers a nosaltres.

Imatges CF Vilanova del Vallès

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Competició F7 Intercentres Penitenciaris 2019 – Escola E. Brafa

Es consolida la competició de futbol Intercentres
Penitenciaris
22 de maig de 2019
Dins dels programes d’intervenció generalista del Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, trobem diferents
competicions esportives amb la participació d’interns de diferents
centres penitenciaris de Catalunya. Una d’aquestes competicions
és el torneig de futbol 7 que enguany es va celebrar a les
instal·lacions esportives de l’Escola. E. Brafa de Barcelona i que va
comptar amb la participació de jugadors dels centres
penitenciaris de Brians 1, Brians 2, Ponent i Lledoners.
La iniciativa té com a objectiu incentivar als interns a la integració
social a través de l’esport i el joc net.
La Fundació Catalana de Futbol també va participar en el torneig
subvencionat l’arbitratge del campionat com a part del conveni
de col·laboració que manté la Fundació amb Centres
Penitenciaris de Catalunya.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Base Vilobí Solidari- Base Vilobí 2015 Club Futbol

Recollida d’Aliments per Onyar Solidari: 2.400 quilos de
solidaritat
26 de maig de 2019
Repte assolit: 2.423 quilos d’aliments per al Banc d’Aliments
d’Onyar Solidari. Aquestes són les xifres més solidàries de la 7ª
edició del Torneig Base Vilobí Solidari, en categoria Aleví i que va
tenir lloc el dia 26 de maig de 2019 al camp Mpal. de Vilobí
d’Onyar. Una jornada on l’esport, la diversió i la solidaritat van ser
els tres ingredients principals d’aquesta matinal futbolística ña
estat un gran dia d’esport i diversió on tots hem gaudit d’un matí
de família, esport i solidaritat.
Amb aquesta recollida, el Base Vilobí 2015 Club Futbol ha arribat
als 11.645 quilos durant les 7 edicions d’aquest torneig.
La Fundació Catalana de Futbol va voler aportar el seu granet de
sorra al torneig aportant l’arbitratge de la jornada.

Imatges Base Vilobí 2015 Club Futbol

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Torneig Solidari Xuta amb el Cor – Serveis Avicoles Casals Tortosa Club Futbol Sala

Tortosa Xuta amb el Cor
1 de juny de 2019
El Pavelló Firal de Remolins va ser l’escenari del Torneig
Solidari Xuta amb el Cor, organitzat pel CFS Tortosa i
destinat a la Fundació AACIC COR AVANT.
Participants, pares, mares i aficionats van col·laborar
amb l'aportació de joguines i material escolar per als
nens, nenes i joves amb problemes de cor i que van a les
colònies d'estiu que organitza la Fundació Cor Avant.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar
subvencionar una part del cost de l’arbitratge d’aquest
torenig per la seva vessant solidària i benèfica.

Imatges Serveis Avicoles Casals Tortosa CFS

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Torneig Solidari Sant Vicenç de Montalt “Botes per Anantapur” - Santvicentí Club Futbol

Botes solidàries per Anantapur
1, 2, 7 i 8 de juny de 2019
Des de l’Any 2007, el club Santvicentí CF desenvolupa una labor
encomiable en una de les zones més desafavorides del món:
Anantapur. Amb la col·laboració de la Fundación Vicente Ferrer,
cada any un grup d’entrenadors dels club es desplaça a aquesta
zona de l’Índia a treballar, conviure i practicar futbol amb infants
en una de les zones més desafavorides del món. Gràcies a
aquesta iniciativa, un total de 1.350 nens i nenes d’aquesta regió
pobre i marginal de l’Índia, tenen l’oportunitat durant 10 dies de
jugar i aprendre el seu esport favorit: el futbol.
Durant l’any, el Santvicentí CF organitza diferents activitats per
recollir material esportiu així com fons econòmics per poder dur a
terme aquest gran projecte solidari. Una d’aquestes activitats va
ser el I Torneig Solidari Sant Vicenç de Montalt “Botes per
Anantapur” que tenia com a objectiu recollir calçat esportiu per
a infants d’Anantapur.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar una
part del cost de l’arbitratge d’aquest torneig per la seva vessant
solidària i benèfica.
Imatges Santvicentí Club Futbol

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
VI Torneig Solidari Junts Per La Solidaritat - Ebre Escola Esportiva

Junts per l’AFANOC i la Casa dels Xuclis
8 de juny de 2019
L’Ebre Escola Esportiva és una entitat esportiva
sense ànim de lucre que té com a objectiu
fomentar i practicar el futbol base a través dels
valors.
Aquest any, ha celebrat el seu sisè torneig solidari
coincidint amb la finalització del seu any esportiu i
que ha servit per recollir fons per a l’Associació de
Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya
(AFANOC) així com la Casa dels Xuclis per acollir a
les famílies d’infants amb càncer.
Part del cost arbitral d’aquest torneig solidari va
estar subvencionat per la Fundació Catalana de
Futbol pel seu caràcter benèfic.

Imatges Ebre Escola Esportiva

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Rec In Your Memory – Gornal UD

I Torneig Solidari Rec In Your Memory - Prebenjamí
8 de juny de 2019
La UD Gornal va organitzar el dia 8 de juny de 2019, el I Torneig
Solidari de Futbol en categoria Prebenjamí per a la recollida
de fons per a l’associació Rec In Your Memory. Una entitat
sense ànim de lucre que treballa per recollir tot tipus de
material esportiu per a joves de Louga, un poblat del Senegal,
així com per recollir fons per poder donar l’oportunitat a
aquest joves de participar en campus d’esport (futbol i
bàsquet, sobretot) en el nostre país.

Part del cost arbitral d’aquest torneig solidari va estar
subvencionat per la Fundació Catalana de Futbol pel seu
caràcter social.

Imatges UD Gornal

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari OR – Vista Alegre UD

Torneig Solidari OR per a la lluita de la Histocitosis
8 de juny de 2019
La Histocitosis és un càncer infantil poc freqüent que encara
no té cura. L’Associació OR treballa per donar suport
psicològic i emocional a les famílies i pacients que la pateixen
a la vegada que organitza esdeveniments per la recollida de
fons per a la investigació del càncer infantil a Sant Joan de
Déu.
En aquest sentit, la UD Vista Alegre va voler aportar el seu
granet de sorra per a la investigació de la Histocitosis
organitzant un torneig de futbol base que va tenir lloc el dia 1
de juny de 2019 al camp Mpal. Can Vinader de Castelldefels.
El cost arbitral d’aquest torneig solidari el va assumir la
Fundació Catalana de Futbol pel seu caràcter benèfic i de
difusió de les malalties minoritàries.

Imatges UD Vista Alegre

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit de Futbol Adaptat – Sant Sadurní UE

La promoció de futbol adaptat dins del 29è Aplec de
Penyes del RCD Espanyol
8 de juny de 2019

Dins dels actes del 29è Aplec de Penyes del RCD Espanyol
SAD, el passat 8 de juny de 2019 va tenir un lloc un partit
amistós molt especial i emotiu entre el RCDE Special i el Nàstic
de Tarragona Special. Un partit que tenia com a objectiu
donar visibilitat al futbol adaptat i que des de la Fundació
Catalana de Futbol es treballa per a la seva normalització i
promoció.
El cost arbitral d’aquest partit va ser subvencionat per la
Fundació Catalana de Futbol com a part de la línia
d’actuació de visualització de totes les modalitats de futbol.

Imatges UE Sant Sadurní i RCD Espanyol

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Anty Garcia – Escola E. Brafa de Barcelona

Torneig Solidari Anty Garcia contra l’ELA
8 de juny de 2019
L’Escola E. Brafa de Barcelona va organitzar el 1r Torneig Anty
Garcia. Una jornada que va servir per conscienciar sobre la
realitat de l’ELA: una malaltia degenerativa que pateix l’Anty,
un dels entrenadors de la Brafa i exjugador del FCB.
Convençut que l’esport és una eina ideal per educar i
transmetre valors, el club va voler organizar aquesta jornada
no només per gaudir del futbol sinó també per veure i
comprovar l’exemple de superació de l’Anty i el seu tarannà
positiu i optimista davant l’adversitat.
La Fundació Catalana de Futbol va voler col·laborar amb la
visualització de l’ELA i la seva conscienciació subvencionant
l’arbitratge d’aquest I Torneig Anty Garcia.

Imatges Escola E. Brafa

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Torneig Solidari Futbol Base- Subirats UE

Gols que aturen la fam
7 i 8 de juny de 2019
Conscients de les necessitats que pateixen moltes persones del
nostre voltant, la Unió Esportiva Subirats va voler ajudar als seus
veïns i veïnes més necessitats organizant una jornada de futbol
soldiari per recollir aliments pel Banc d’Aliments de Sant Pau
d’Ordal.
Una manera de poder unir el que més li agrada fer aquest
club, jugar al futbol, amb les mancances que pateixen moltes
persones per poder fer com a mínim tres àpats diaris. En total,
es van recollir 418 quilos d’aliments no peribles que va anar a
l’Associació El Ressó de Subirats.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar amb aquesta
iniciativa subvencionant part dels arbitratges del torneig.

Imatges UE Subirats

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Enfutbola’t. Futbol per Tothom- Fundació Catalana de Futbol

A més, l’Enfutbola’t va comptar amb un torneig anomenat ‘Noves Oportunitats’
protagonitzat per joves que, a causa de la seva situació personal, estan en risc
d’exclusió social. També es va disputar un triangular de futbol femení inclusiu per
donar visibilitat que el futbol femení tampoco té barreres.

L’enfutbola’t. Futbol per a tothom: una tercera edició
amb moltes emocions
16 de juny de 2019

Èxit de participació absoluta en el III Enfutbola’t. Futbol per
Tothom, organitzat per la Fundació Catalana de Futbol per a
la promoció del futbol adaptat. Més de 700 jugadors i
jugadores d’arreu de Catalunya van gaudir d’una jornada de
futbol maratoniana on el més destacat va ser la participació i
l’emoció viscuda per tots aquests jugadors amb altres
capacitats.

Al final de la Jornada, tots els participants i els cossos tècnics dels equips van rebre
trofeus i obsequis en agraïment per fer possible que la tercera jornada de
l’’Enfutbola’t. Futbol per a tothom hagués estat tot un èxit.
Cal dir que a aquesta edició de l’Enfutbola’t van participar un total de 50 voluntaris i
voluntàries que també van fer posible el bon desenvolupament de la jornada.

Durant tot el dia es van disputar un total de 71 partits, amb 49
equips enquadrats en 9 grups diferents, tan de futbol 5, futbol 7
i futbol sala.
A banda dels partits, també es va comptar amb l’exhibició
de Juanro, un freestyler xilè campió del món. El que converteix
aquest fet en excepcional és que en Juanro va néixer sense
braços i ha exercitat les seves cames i peus com si fossin les
seves pròpies mans. La grada del Municipal de Cornellà va
gaudir de les piruetes realitzades per aquest xilè amb la pilota.
Imatges Fundació FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Enfutbola’t. Futbol per Tothom- Fundació Catalana de Futbol

Imatges Fundació FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Enfutbola’t. Futbol per Tothom- Fundació Catalana de Futbol

Imatges Fundació FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Enfutbola’t. Futbol per Tothom- Fundació Catalana de Futbol

Imatges Fundació FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Benèfic – Castellgalí FC

Torneig Benèfic a favor del Banc d’Aliments de
Castellgalí
16 de juny de 2019

El camp de futbol de Castellgalí va ser l’escenari d’aquest
torneig benèfic per a la recollida de menjar pel banc
d’aliments de la localitat.
Per poder participar en el torneig, era imprescindible que
cada jugador portés un quilo d’aliments no peribles.
Part del cost arbitral d’aquest torneig va ser subvencionat per
la Fundació Catalana de Futbol pel caràcter solidari i benèfic
del torneig.

Imatges FC Castelllgalí

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Femení– Cabrera UE

Botes Solidàries. Jugadores Solidàries
22 de juny de 2019
El passat mes de juny va tenir lloc el I Torneig Solidari Femení de
la UE Cabrera. Una jornada de futbol que va tenir com a
objectiu la recollida solidària de botes de futbol (usades, però
en bon estat) per als col·lectius més vulnerables. El torneig
també va servir per veure en acció la qualitat del futbol
femení català.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar part
de l’arbitratge per la vessant benèfica del torneig.

Imatges: UE Cabrera

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Torneig Solidari El Masnou – Masnou CD

La solidaritat no té fronteres
22 de juny de 2019
El CD Masnou va organitzar el passat 22 de juny de 2019 el seu
I Torneig Solidari i que tenia com a objectiu la recollida d
material esportiu per escoles de futbol del Marroc. Escoles
situades en poblacions molt allunyades de les capitals i on la
pobresa i la manca de recursos no permeten el funcionalment
normal d’una escola esportiva.
La recollida de material i botes va servir per col·laborar amb el
projecte solidari de la UE Alella que aquest estiu va fer una
estada de futbol solidari al Marroc.
El torneig va comptar amb partits de futbol base així com de
femení i adaptat.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar
l’arbitratge del torneig per la vessant solidària del mateix.

Imatges Masnou CD

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Benèfic a benefici d’AESCDG-Imperio CF

El futbol també dona suport a la investigació
8 i 9 de juny de 2019
La causa de la malaltia PMM2-CDG és un error congènit del
metabolisme i afecta uns 50 nens a Espanya. En un 30% dels
casos revesteix una especial gravetat i pot conduir a la mort.
Els pacients presenten un quadre similar a una intoxicació
etílica: caminen de manera inestable, parlen arrossegant les
paraules, presenten tremolor i no controlen el moviment de les
mans ni dels ulls i la seva velocitat de pensament és més lenta.
Conscients de la necessitat de més investigació per a la cura
d’aquesta malaltia minoritària, el club CF Imperio ha
organitzat per tercer any consecutiu un torneig benèfic per
recollir fons per l’AESCDG, una entitat sense ànim de lucre que
treballa per la divulgació d’aquesta malaltia i busca recursos
econòmics per a la seva investigació. En total es van recollir
1.847,20€ que van anar íntegrament a l’entitat AESCDG.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en aquest
torneig solidari subvencionant una part dels arbitratges.
Imatges Imperio CF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III OR-Perallada- CF Vinyets Molí-Vell

III OR-Perallada
15 i 16 de juny de 2019
El CF Vinyets-Molí Vell va organitzar aquest mes de juny la III OrPerallada. Un torneig benèfic per recollir fons per l’Associació
OR.
OR és una entitat col·laboradora del SJD on a través del seu
lema “marquem un gol solidari al càncer infantil”, recull fons
per a la investigació d’aquesta malaltia per a l’Hospital Infantil
Sant Joan de Déu: un dels centres de referència mundials
sobre la investigació i tractament del càncer infantil.

Durant les darreres dues edicions de la Or-Perallada, els fons
recollits can servir per cobrir el cost íntegre del tractament
oncològic d’un infant. Motiu més que suficient per al club per
seguir organitzant jornades de futbol solidari com aquestes per
aconseguir “marcar un gol al càncer infantil”.
La Fundació Catalana de Futbol, seguint la seva col·laboració
en les darreres edicions d’aquest torneig, va subvencionar un
apart dels arbitratges per la vessant solidària de la jornada.

Imatges CF Vinyets Molí –Vell i Associació OR

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
VIII Torneig de futbol Memorial Pep Ribas – CF Lloreda Veterans

El futbol veterà amb la lluita contra l’ELA
29 de juny de 2019
L’equip de veterans del CF Lloreda organitza cada any el
Torneig de Futbol Memorial Pep Ribas. Un esdeveniment que té
com a objectiu promoure l’esperit esportiu, social i fomentar
l’educació esportiva a la vegada que es col·labora amb una
causa benèfica.
La recaptació obtinguda enguany ha anat destinada
íntegrament a la investigació de l’ELA, l’Esclerosi Lateral
Amiotròfica, representada a Espanya per l’associació nacional
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 2019, van participar els equips de
veterans dels clubs: SD Eibar, CF Lloreda, Palamós CF, Girona
FC, la Selecció d’Andalusia i l’FC ONU.

La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar
subvencionar part de l’arbitratge d’aquest torneig per la seva
vessant benèfica.

Imatges: CF Lloreda Veterans

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
XVI Torneig Multicultural Manresa – ONG Diapo

XVI Torneig Multicultural a Manresa
Del 15 de juny al 28 de juliol de 2019
El Mundialet Intercultural de Manresa és un esdeveniment
esportiu clàssic del calendari esportiu manresà i comarcal. Són
16 anys de molts esforços i treball en equip de molta gent i
entitats, sobre tot de la seva organitzadora: l’ONG Diapo.
L’objectiu d’aquest torneig és convertir-se en una gran
experiència de convivència en la diversitat cultural del seus
jugadors on hi conviuen i participen gent arribada de diferents
parts del món i que conviuen a Manresa: Xile, Paraguai, Brasil,
Colòmbia, Gàmbia, Veneçuela, Marroc, Senegal, Hondures,
Argentina, Equador i Bolívia, Perú, Mèxic, Holanda, Mauritània,
República Dominicana, Qatar i Catalunya. Tot un exemple de
com n’és de diversa la ciutat de Manresa, que compta amb
població provinent de 108 països diferents.
Enguany el Mundialet ha comptat amb partits de categoria
Juvenil, Veterans i també Femení.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el
Mundialet Intercultural subvencionant una part del cost
arbitral.
Imatges ManresaInforma.com

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Campus Campions- Fundació Catalana de Futbol

La Fundació Catalana de Futbol crea el Campus
Campions: el primer campus de futbol per a persones
amb diversitat funcional
De l’1 al 6 de juliol de 2019
El Complex Esportiu Municipal Olímpia de Sabadell va acollir
de l'1 al 5 de juliol de 2019, el primer campus de futbol 7
destinat exclusivament a persones amb diversitat funcional,
sensorial i intel·lectual: el Campus Campions.

La primera edició
participació de 56
diferents activitats
Fundació Catalana
Lucas Viale.

d’aquest campus va comptar amb la
jugadors i jugadores que van gaudir de
que van organitzar conjuntament la
de Futbol i el futbolista de la UE Llagostera,

Subvencionat al 100% per la Fundació de l'FCF, el Campus
estava dirigit a persones d'entre 12 i 50 anys amb l'objectiu que
aquest col·lectiu gaudís de la pràctica del futbol de la mà de
monitors i entrenadors titulats, els quals van formar els equips
en funció de l’edat i les aptituds dels participants.
El dissabte 6 de juliol va tenir lloc la festa final del Campus
Campions a l’Estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Una
autèntica festa del futbol amb uns protagonistes molt
especials i que va posar la cirereta al I Campus Campions.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Campus Campions- Fundació Catalana de Futbol
El Campus Campions també va tenir la seva presentació oficial
davant la premsa.

Un moment molt especial del Campus Campions va ser la sortida que va
fer el grup al Museu del FC Barcelona per gentilesa de la Fundació FCB.
Allà van coincidir amb l’altre campus de futbol solidari que organitza la
Fundació Catalana de Futbol i que està destinat a infants en risc
d’exclusió social.

I la seva sessió de fotos per al cartell oficial del torneig.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Campus Campions- Fundació Catalana de Futbol

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Campus Campions- Fundació Catalana de Futbol

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Campus Campions- Fundació Catalana de Futbol

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Campus de Futbol Solidari - Fundació Catalana de Futbol

III Campus de Futbol Solidari de la Fundació Catalana
de Futbol: el campus de futbol per a infants en risc
d’exclusió social
De l’1 al 12 de juliol de 2019
L’estiu és un bon moment per apuntar-se a qualsevol campus
esportiu per tal d’aprendre algun esport o bé depurar la
tècnica d’aquells que ja juguen durant la temporada. Tot això,
mentre es fan altres activitats refrescants que ajuden a passar
millor la calor intensa del mes de juliol.
Però, malauradament hi ha infants que les seves famílies no
poden costejar cap activitat d’aquest tipus per la situació
socioeconòmica que pateixen i que a vegades fa perillar fins i
tot la seva salut per manca d’una alimentació bàsica. Per
aquest motiu, la Fundació Catalana de Futbol va crear ara fa
3 anys, el Campus de Futbol Solidari. Un campus per a infants
del programa de pobresa infantil de Creu Roja que té com a
objectiu garantir un mínim de tres àpats diaris a aquests joves
mentre es gaudeix de la pràctica del futbol.

Un altre dels objectius del Campus Solidari de Futbol és
fomentar valors com el treball en equip, l'esforç, la
companyonia i la disciplina. Els 7 entrenadors i monitors
participants són federats al Comitè Tècnic d’Entrenadors i
formats a l’Escola d’Entrenadors de l’FCF.
Per la seva banda, els educadors socials van tenir cura
d’inculcar als joves la importància de realitzar cinc àpats diaris
(tres dins del campus) i seguir uns hàbits d’higiene, com ara
dutxar-se després dels entrenaments i partits o rentar-se les
mans abans de dinar o rentar-se les dents després de cada
àpat.
A banda de jugar a futbol, els participants també van tenir
l’oportunitat de gaudir d’altres activitats lúdiques per tal de fer
pasar les hores de més calor del campus.

En total, 43 infants d’entre 6 i 13 anys van gaudir durant quinze
dies d’aquest campus que va tenir lloc al camp Mpal. de
Rocafonda a Mataró.
Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Campus de Futbol Solidari - Fundació Catalana de Futbol

La Fundació Catalana de Futbol en aquest campus es fa
càrrec de l’estada de tots els jugadors i entrenadors. Així com
els àpats, l’equipació esportiva, calçat esportiu i tot allò que fa
falta per poder a terme un campus de futbol.
Creu Roja de Mataró va ser l’encarregada de prescriure els
alumnes del campus tenint en compte la situació de cada
família i les seves necessitats bàsiques.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Campus de Futbol Solidari - Fundació Catalana de Futbol

Gràcies també a entitats i empreses, com ara la Fundació del
FCB i el Grup Pepe Jeans, els alumnes del Campus de Futbol
Solidari van poder gaudir de magnífics regals com a record de
la seva estada al III Campus de Futbol Solidari de la Fundació
Catalana de Futbol així com una sortida al Museu del FC
Barcelona on allí van coincidir amb els alumnes del I Campus
Campions.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Donació material- Asociación Toninho Guimares per a Colòmbia

Roba solidària per a joves de Colòmbia
15 de juliol 2019
Durant 20 anys Toninho Guimaraes va gaudir de la fama de ser
un futbolista d’elit. Va jugar a Brasil (Bello Horizonte, Minas
Gerais, Atlético Mineiro, Náutico i Botafogo), a Portugal
(Vittoria de Guimaraes i Sporting de Lisboa), a Espanya
(Sporting de Gijón i al FC CE Sabadell) i a Suïssa (Neochatel
Chamas i Basilea). També va ser entrenador de futbol a
Espanya, Marroc, Tunissia i Brasil.
Des que va deixar la primera línia del futbol professional,
Guimaraes retorna el que el futbol li va donar a ell. Per això,
dedica la major part del seu temps a ajudar joves per allunyarlos de la delinqüència: Ho fa a través del futbol i amb
programes específics d’entrenament i tecnificació.
Aquest estiu, Guimaraes va viatjar a Colòmbia per portar a
terme el seu projecte a joves d’aquest país. La Fundació
Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres van
proporcionar roba esportiva per aquests joves d’equipacions
esportives no vigents del CTA i l’FCF.

Imatges Asociación Toninho Guimaraes

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
IV Torneig Solidari TEA- FC Fruitosenc

12 Hores Torneig Solidari TEA
13 juliol 2019
El dissabte 13 de juliol, el camp de futbol municipal de Sant
Fruitós de Bages va ser l’escenari, per quart any consecutiu, de
les 12 hores de futbol solidari. Una iniciativa organitzada pel FC
Fruitosenc i que té com objectiu recollir fons per al Centre de
Recursos en Trastorn en l’Espectre Austista de la Catalunya
Central (CR TEA CC). Un espai de suport als familiars de
persones amb autisme i acompanyament i monitoratge als
infants i joves que en pateixen.
Seguint amb la dinàmica de les darreres edicions, el torneig va
començar a les nou del matí fins a dos quarts de nou del
vespre, ininterrompudament. Al llarg d’aquestes gairebé 12
hores de futbol solidari, van participar-hi 15 equips de diferents
categories i edats. Sens dubte, una marató de futbol solidari
per lluitar contra el TEA.
Un any més, la Fundació Catalana de Futbol va participar en
aquesta quarta edició de les 12 hores del Torneig Solidari TEA
subvencionant part dels arbitratges per la vessant solidària del
torneig.

Imatges FC Fruitosenc

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit benèfic UE Olot-El Arabi Sport Club

La pretemporada
solidaritat

de

l’UE

Olot

comença

amb

20 de juliol de 2019
Conscients de la tasca encomiable que desenvolupa Càritas
amb la gent més desfavorida, els jugadors de la UE Olot tenen
un ferm compromís amb aquesta entitat: llueixen el logotip de
Càritas a les seves samarretes. I durant la pretemporada del
primer equip, se celebra un amistós benèfic en el qual la
recaptació integra s’entrega a aquesta organització,
estretament vinculada amb els valors del club.
Aquest primer partit de pretemporada va ser el que va
disputar la Unió Esportiva Olot amb l’Al-Arabi de Qatar. Un
partit disputat a porta tancada a Peralada, on els de Raúl
Garrido van imposar-se a l’equip qatarí amb un gran gol
d’Héctor Simón a la sortida d’un córner servit per Eloi Amagat.
La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar el cost de
l’arbitratge d’aquest partit per la seva vesant solidària i pel
compromís del primer equip de la UE Olot amb els més
desafavorits.

Imatges UE Olot

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit Amistós Solidari Ginestar CD-Atlètic Móra Nova

El futbol Amateur de Terres de l’Ebre amb la
Fundación Noelia
24 d’agost 2019
La Fundación Noelia és una entitat sense ànim de lucre que
treballa per a la recollida de fons per a la investigació de la
Distròfia Muscular Congènita per Dèficit de Col·lagen VI.
Un dels infants que la pateixen és l’Adrià: un nen de
Camarles. La seva malaltia minoritària ha fet que molts
clubs de Terres de l’Ebre organitzin activitats per a la
recollida de fons per a la investigació de la Distròfia
Muscular Congènita per Dèficit de Col·lagen VI.

Aquest és el cas del partit benèfic que va organitzar el CD
Ginestar de 4ª Catalana i l’Atlètic Móra Nova també de 4ª
Catalana. Tot el que va recollir en la entrada d’aquest
partit va anar a la Fundación Noelia (nom de la mare de
l’Adrià).
Per tal que el costos d’aquest partit fossin els mínims i
d’aquesta manera poder recollir més diners per aquesta
entitat, la Fundació Catalana de Futbol va estimar
subvencionar el cost de l’arbitratge del partit per la seva
vessant benèfica.
Imatges Fundación Noelia

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
110è Aniversari del CE Eusebi Güell

Un aniversari molt solidari
1 de setembre de 2019
110 anys no es fan cada dia. I el CE Eusebi Güell va voler
celebrar-lo amb un partit entre l’equip de 4ª Catalana del CE
Eusebi Güell (fundat l’any 1909) i l’equip de 1ª Catalana del FC
Santboià (fundat el 1908). Però, no va ser un partit només
d’aniversari. També va ser una jornada per recollir aliments no
peribles per al Banc d’Aliments de Santa Coloma de Cervelló.
Sens dubte, una manera molt solidària de bufar les espelmes
d’aquest club centenari del Baix Llobregat.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el partit
benèfic subvencionant l’arbitratge del partit.

Imatges CE Eusebi Güell

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
XI Torneig Singuerlin 11 de setembre- Singuerlin CF

11 de setembre: la diada de Rialles
11 de setembre de 2019
Aprofitant la celebració del XI Torneig 11 de setembre del CF
Singuerlin, el club va organitzar juntament amb el Centre
Obert Rialles de Santa Coloma de Gramanet diferents
activitats per recollir fons per aquesta entitat social que
treballa per a infants en situació de risc.
El Centre Obert Rialles és un servei diürn preventiu i fora de
l’horari escolar, que dona suport, estimula i potencia
l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la
socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo i
compensa les deficiències socioeducatives dels infants amb
risc d’exclusió social.
Un suport
importantíssim per al
desenvolupament personal i d’integració social d’aquells nois i
joves amb dèficits socioeducatius.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig
subvencionant una part del cost de l’arbitratge per tal que la
recollida de fons fos per a l’objecte social del torneig.

Imatges CF Singuerlin

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
XVII Torneig Memorial Urruti-Escola Esportiva Guineueta CF

Futbol favor de l’AFANOC i la Casa dels Xuklis
14 i 15 de setembre de 2019
La Guineueta va acollir aquest mes de setembre el XVII
Memorial Urruti de benjamins i alevins amb la presència
del Barça, l’Espanyol, l’Europa i la Guineueta com a equips
barcelonins. El Memorial Urruti és un torneig perquè els
benjamins gaudeixin de l’experiència i puguin, fins i tot,
enfrontar-se a equips “a priori” superiors, com el Barça i
l’Espanyol.
Aquest torneig se celebra des de l’any 2002 en reconeixement
a qui va ser porter del Barça i també durant dues temporades
preparador de porters del futbol base la Guineueta.
Però, a banda de la seva part esportiva, el Memorial Urruti
també té una vessant solidària: el torneig serveix per recollir
fons per a l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens
Oncològics de Catalunya) i la Casa dels Xuklis.
La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar part dels
arbitratges del torneig per aqueta vessant solidària i benèfica
del memorial.
Imatges EE Guineueta CF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
XVIII Torneig de Futsal Base Joan Babot – Penya Blanc Blava Sant Joan Despí

El Futbol Sala amb el càncer infantil i les Polseres
Candela
14 i 15 de setembre de 2019
La 18ena edició del torneig de Futbol Sala “Joan Babot” va
tenir aquest any una vessant solidària amb la venda de
Polseres Candela i la investigació del càncer infantil a
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
I és que la venda d’aquestes polseres, una iniciativa d’una
jove que pateix càncer (la Candela) permet recollir fons per a
diferents programes d’investigació per lluitar contra el càncer
infantil. El torneig “Joan Babot” va aconseguir recollir un total
de 935,15€ amb la venda de polseres amb preus que
oscil·laven entre els 5€ i 8€.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar subvencionar el
cost dels arbitratges federats al CTAFS pel caràcter benèfic del
torneig.

Imatges Penya Blanc Blava Sant Joan Despí

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
VIII Torneig Internacional Benèfic del Bages- Joanenc FC

Mil dos-cents quilos d’aliments solidaris per a Creu
Roja
14 i 15 de setembre de 2019
Sant Joan de Vilatorrada va ser l’escenari del VIIII Torneig
Internacional Benèfic del Bages que enguany tenia com a
objectiu la recollida d’aliments per a Creu Roja. En total es van
recollir uns mil quilos d’aliments. La fórmula? Cada jugador dels
32 equips participants havia de portar un quilo de menjar no
perible com a inscripció al torneig. A la vegada, familiars,
amics i aficionats, per entrar al camp, també havien de fer la
mateixa aportació.
En l'àmbit esportiu, en la categoria aleví va guanyar el FC
Barcelona després de superar per 3-0 el Joanenc. Pel que fa
als benjamins, el triomf va ser pel Girona que a la final va
guanyar el Sant Cugat per 1-0.
La Fundació Catalana de Futbol va subvencionar part dels
arbitratges del torneig per aqueta vessant solidària i benèfica
de la jornada.

Imatges FC Joanenc FC

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit amistós per a Càritas – CE Besalú

Gols benèfics per a Càritas
18 de setembre de 2019

L’equip de 2ª Catalana de CE Besalú i el primer equip de l’UE
Olot (2ª divisió B) van disputar el passat 18 de setembre un
partit amistós benèfic a favor de Càritas.
L’Estadi Municipal de Futbol Can Surós de Besalú va ser
l’escenari d’aquest matx on l’entrada solidària va anar
íntegrament a Càritas. En total, es van recollir 388,00€ que es
van destinar a les activitats i projectes socials d’aquesta
entitat.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el partit
benèfic subvencionant l’arbitratge del partit.

Imatges CE Besalú

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari pel Banc dels Aliments – Mas Catarro CF.B

Gols que es converteixen en aliments
21de setembre de 2019

Al Camp Municipal de Santa Margarida i els Monjos, ubicat
a l’Alt Penedès, es va celebrar la 10a edició del Torneig
Solidari Femení, organitzat per l’FB Mas Catarro, amb la
col·laboració de l’Ajuntament de la localitat, l’FCF i la seva
Fundació.
L’objectiu d’aquest torneig era recaptar aliments per al
Banc d’Aliments local, així com per fomentar el futbol
femení i la companyonia entre els diversos clubs
participants. En aquesta ocasió van formar part del torneig
els següents clubs: Fundació Atlètic Vilafranca, Fundació UE
Cornellà, Mon Femení Terrassa, Base Calafell, Font-Santa
Can Fatjó i FB Mas Catarro.
Malgrat la pluja, els conjunts participants i els assistents van
gaudir d’una gran jornada de futbol i solidaritat. El format
consistia en una lliga entre els sis equips, sense classificació
ni premis individuals per tal d’exaltar el caràcter solidari del
torneig. La Fundació Catalana de Futbol va aprovar la
subvenció del cost de l’arbitratge del torneig pel seu
caràcter benèfic.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
IV Torneig Femení Ciutat de Martorell – Martorell CF

El futbol femení amb Creu Roja
21de setembre de 2019

El dissabte 21 de setembre va tenir lloc el IV Torneig Femení
de futbol Ciutat de Martorell al CE Torrent de Llops.
Com en edicions anteriors, el torneig de futbol femení en
categories aleví-benjamí i infantil va comptar amb un
cartell de luxe amb la presència d’equips femenins com:
FC Barcelona, RCD Espanyol, Girona FC, Mon Femení
Terrassa, CE Seagull, CF Igualada, Mon Femení Sabadell, CE
Sabadell, CF Martorell, UD Viladecans, Levante Las Planas
FC, AE Cornellà de Terri, Atlètic Vilafranca, FC Terrrassa,
Saragossa FFC, CD Fontsanta-Fatjó, CD Ribes, UD Cirera,
Reus Deportiu i CD Sant Gabriel, AE Cornellà de Ter o
Tecnifutbol Salou.
A més, durant el torneig es va fer una recollida de material
escolar així com d’estris i productes d’higiene per a Creu
Roja Baix Llobregat Nord. Per aquest motiu, la Fundació
Catalana de Futbol va aprovar subvencionar una part del
cost de l’arbitratge per la seva part solidària.

Imatges Martorell CF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
V Torneig Polinyà Cup – Polinya At

La Polinyà Cup amb la investigació del càncer
infantil i les Polseres Candela
21de setembre de 2019
Les Polseres Candela ja s’han convertit en tot un referent de
col·laboració per a la investigació del càncer infantil. El
preu de cada polsera es destina íntegrament als diferents
programes d’investigació oncològica de l’Hospital de Sant
Joan de Déu de Barcelona.
El V Torneig Polinyà Cup en categories Benjamí i Aleví va
tenir la seva part esportiva, però sobretot solidària amb la
venda de Polseres Candela i el sorteig d’una samarreta del
FC Barcelona signada per tots els jugadors del primer equip.
Tot plegat va ajudar a engrossir els fons recollits per a
aquesta ONG que treballa per a la cura del càncer infantil.
La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar
una part del cost de l’arbitratge d’aquest torneig per la
seva part solidària i benèfica.
Imatges At. Polinyà

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Signatura Conveni - ONCE - Federació Catalana d’Esports Deficients Visuals- Fundació Catalana de Futbol

Tanques solidàries de la Fundació FCF per als
equips de futbol per a cecs
30 de setembre de 2019

Amb aquesta donació de la Fundació de l’FCF contribuirà a l’adaptació i
millora de les instal·lacions que disposa l’ONCE per a la pràctica del futbol
per a cecs i que promociona la Federació Catalana d’Esports per a Cecs i
Deficients Visuals.

La Fundació Catalana de Futbol, va signar un conveni de
col·laboració entre la Fundació de l’FCF, la Federació
Catalana d’Esports per a Cecs i Deficients Visuals i
l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).
El conveni tenia com a objectiu la donació, per part de la
Fundació Catalana de Futbol, de 84 tanques de delimitació
dels terrenys de joc per a futbol en la modalitat per a cecs
que ja es van estrenar en el partit de cecs a l’'Enfutbola’t.
Futbol per a tothom' de l'any 2017. I amb un cost aproximat
de 17.000,00€.

Imatges Fundació FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Signatura Conveni - ONCE - Federació Catalana d’Esports Deficients Visuals- Fundació Catalana de Futbol

Imatges Fundació FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit Amistós per l’Associació Muévete Por Los que No Pueden- Pª Rec. San Feliu Llobregat

Jugar a futbol pels qui no poden
9 d’octubre de 2019
Dins dels actes del III Torneig Solidari Festes de Tardor de Sant
Feliu de Llobregat, l’equip de 3ª Catalana de la Pª Rec. San
Feliu i l’equip de 3ª Divisió Nacional del Santfeliuenc FC van
protagonitzar un partit amistós benèfic per l’associació
Muévete Por Los que No Pueden i que treballa per la
integració social de persones amb algun tipus de discapacitat
física.
El camp de futbol municipal Falguera va ser l’escenari
d’aquest amistós benèfic que va comptar amb la
col·laboració de la Fundació Catalana de Futbol
subvencionant la tripleta arbitral del partit per la seva vessant
social.

Imatges Pª Rec. San Feliu Llobregat

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig amistós contra el Càncer de Mama – Pª Barc Sant Vicenç Horts

El futbol es vesteix de rosa per al Dia Mundial del
Càncer de Mama
19 d’octubre de 2019

Per conscienciar sobre la importància de la prevenció del
càncer de mama, la Penya Barcelonista Sant Vicenç dels Horts
va organitzar el passat 19 d’octubre un torneig de futbol
femení solidari a benefici de l’Associació Guanyem al Càncer.
El camp de futbol municipal La Barruana va ser l’escenari per
a la celebració d’aquest torneig on a més també va tenir lloc
la lectura del Manifest del Dia del Càncer de Mama i la
col·lació d’un llaç rosa solidari gegant.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el partit
benèfic subvencionant part de l’arbitratge del torneig.

Imatges Ajuntament Sant Vicenç dels Horts

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Futbol Base – Congrés Club Esp.

VII Torneig Solidari del CE Congrés per als més
desafavorits
1 de novembre de 2019

El mes de novembre es va estrenar amb la setena edició del
Torneig Solidari del Club Esportiu Congrés. Una jornada de
futbol en categories Prebenjamí, Benjamí i Aleví que a més va
servir per recollir joguines usades (però amb bon estat) així
com aliments no peribles per a diferents entitats socials del
barri de Porta de Barcelona.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el 7è
Torneig Solidari Futbol-Base CE Congrés subvencionant una
part de l’arbitratge per la seva vessant benèfica.

Imatges CE Congrés

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Signatura Conveni Fundació Esportiva Arenys de Mar – Fundació Catalana de Futbol

La Lliga We League 7 de futbol adaptat nova Lliga
Adherida a l’FCF
13 de novembre de 2019
La Sala de Juntes de la seu central de la Federació Catalana
de Futbol va acollir l’acte de signatura entre l’FCF, la seva
Fundació i la Fundació Esportiva d’Arenys de Mar (Fedamar).
Es tracta d’un conveni de lliga adherida a l’FCF de futbol
adaptat.

La durada de cada un dels partits és de 48 minuts i el format es decideix
pels dos equips participants abans de cada partit entre dues opcions: 4
parts de 12 minuts o dos parts de 24 minuts.
Com a lliga adherida a l’FCF, els permet comptar amb arbitratges
federats al CTA que estan subvencionats per la Fundació Catalana de
Futbol. L’FCF col·labora amb la donació de pilotes federatives: dues per
equip participant.
A l’acte de signatura del conveni van ser presents el president de la
Fundació de l’FCF, Pere Guardiola, i el president de Fedamar, Jaume
Calopa.

Fedamar és l’organitzadora de la lliga We League 7 de Futbol
7 per a persones amb altres capacitats. I que té un sistema de
lliga quinzenal on els participants juguen cada dues setmanes:
la primera com a loclas i la segona com a visitants.
En aquesta primera temporada de la competició els equips
participants seran: UE.Cornella (Cornellà de Llobregat) CD
Torre Baró (Barcelona), FC Levante las Planas (Sant Joan
Despí), Adisga - Sporting Gavà (Gavà), Gurbins (Gurb), Kedem
Blanes (Blanes), Adiam (Pineda de Mar), Horizonte - Can Mir
(Rubí), CD Terra Negra (Barcelona), Arquera Mataró (Mataró),
UDU Bellvitge (Hospitalet de Barcelona), CB Tarlenka (El Prat de
Llobregat) i el CF Mollet (Mollet del Vallés).

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Estudi sobre el Bullying i el Ciberbullying al futbol formatiu – Fundació FCB

Bullying al futbol formatiu català
2 de novembre 2019
La Fundació del FCB amb la col·laboració de l’FCF i la seva
Fundació, va portar a terme un estudi sobre assetjament entre
iguals (bullying) en el futbol a Catalunya. L’objectiu d’aquest
estudi era obtenir dades diagnòstiques sobre aquest fenomen i,
a la vegada, propostes preventives i de sensibilització social.
L’estudi va comptar amb la participació de 25 clubs federats
d’arreu de Catalunya i 1.972 jugadors/es d’entre 8 i 13 anys. I
va determinar que un 9% dels enquestats afirmava que havia
patit bullying durant l’actual o anterior temporada. Sent l’edat
entre els 8 i 9 anys, el marcador que va registrar més
percentatge d’haver patit assetjament.
L’estudi va mantenir la proporcionalitat entre categories i sexe
respecte al total de jugadors i jugadores amb llicència
federativa de F7 i F11 a Catalunya. La selecció dels clubs es va
fer atenent al compliment d’una sèrie de característiques: clubs
de diferents grandàries, delegacions territorials, de ciutats
grans, petites i de pobles, amb nivells econòmics i socials
variats, etc.
Del total de la mostra, un 91,6% dels jugadors i jugadores va
néixer a Catalunya, un 29,8% va afirmar que feia una
temporada que jugava a futbol i la majoria entrenava entre
dos i tres dies a la setmana (96,7%). En relació al nivell de
competició, un 6,2% jugava a Preferent, un 17,8% a Primera
Divisió, un 33,2% a Segona, i un 35,2% a Tercera.

Imatges Fundació FCB

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit Solidari Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la DonaSant Cugat Futbol Club

El Sant Cugat i el Mira-sol Baco, en el segon Partit Mixt Contra
la Violència de Gènere
25 de novembre 2019
Sota el lema “Derrotem la Violència Masclista”, el Sant Cugat Futbol
Club va organizar el passat 25 de novembre la segona edició del Partit
Mixt Contra la Violència de Gènere. Una jornada reivindicativa que
coincidia amb el Dia Internacional contra la violència de gènere.
En la primera edició d’aquest partit, es van enfrontar barrejats els
primers equips masculí i femení del Sant Cugat FC. Engunay, però, els
dos equips participants eren una barreja dels primers equips masculins i
femenins del Sant Cugat FC i del CFU Mira-sol Baco.

L'objectiu d'aquest partit solidari de futbol mixt no era altre que
manifestar el rebuig contra la violència masclista a la vegada que es
reivindicava la igualtat de gènere.
La tripleta arbitral femenina del partit va ser subvencionada per la
Fundació Catalana de Futbol per tractar-se d’un partit amb una clara
vocació social.

Imatges Sant Cugat FC

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit Amistós Veterans Associació FC Barcelona- Selecció Terres de l’Ebre- Camarles CF

El futbol veterà amb la investigació de la Distròfia
Muscular Congènita
30 de novembre 2019
L’Adrià és un nen de Camarles (Tarragona) que als 3 anys li
van diagnosticar Distròfia Muscular Congènita per Dèficit
de
Col·lagen
VI.
Una
malaltia
minoritària i degenerativa que a dia d’avui no té cura.
Per aquest motiu, els seus pares i familiars van crear la
Fundación Noelia, una organització sense ànim de
lucre amb seu a Catalunya, que 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.
El 30 de novembre va tenir lloc a l’Estadi Municipal Pla de
Barra de Camarles un partit amistós entre l’Associació de
Veterans del FC Barcelona i una Selecció de jugadors
veterans de Les Terres de l’Ebre per recollir fons per a la
investigació d’aquesta malaltia minoritària.
La tripleta arbitral del partit va ser subvencionada per la
Fundació Catalana de Futbol per la seva vessant social i
solidària.
Imatges Camarles CF i Fundació Noelia

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
III Torneig Planadeu Cup Alevins – Escola de F. Planadeu

Recollida solidària
Solidari de Sabadell

d’aliments

per

al

Rebost

6 de desembre 2019
El camp de futbol Planada-Can Déu de Sabadell va ser
l’escenari del III Torneig Planadeu Cup Alevins que
enguany tenia com a objectiu la recollida d’aliments no
peribles per al Rebost Solidari de Sabadell.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en aquest
torneig solidari subvencionant una part del cost dels
arbitratges federats al CTA.

Imatges Escola de F. Planadeu

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari La Marató de TV3 – Sporting-Vidrerenca C.E.F

Contra les malalties minoritàries
6 de desembre 2019
El dia 6 de desembre, va tenir lloc el Torneig de Futbol
Base Sporting-Vidrerenca que tenia com a objectiu la
recollida de fons per La Marató de TV3 i la investigació
de les Malalties Minoritàries.
Tot i el fred, el torneig va ser un èxit de participació:
tant en la vessant esportiva com solidària.
La Fundació Catalana de Futbol també va col·laborar
en la realització d’aquest torneig subvencionat una
part del cost dels arbitratges.

Imatges Sporting Vidrerenca CEF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
VIII Torneig Solidari de Futbol Nadal 2019- EF OLESA 87 C

Recollida d’aliments solidària
6 de desembre 2019
El camp municipal de Les Planes d’Olesa de Montserrat va ser
l’escenari del VIII Torneig Solidari de Nadal del CEFO 87 que
enguany recollia aliments bàsics no peribles a benefici de
persones sense recursos i gestionat per l’Associació de Caritat
de Sant Vicenç de Paül.
La Fundació Catalana de Futbol també va col·laborar en el
torneig de Nadal del CEFO 87 amb la subvenció d’una part
dels arbitratges federats.

Imatges CEFO 87

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Femení – Planadeu Femení CF

El futbol femení amb la lluita contra la Síndrome de
Phelan-McDermid
7 de desembre 2019
El CF Planadeu Femení va organitzar el seu primer torneig solidari
femení que tenia com a objectiu recollir fons per a la investigació
de la Síndrome Phelan-McDermid. Una malaltia minoritària,
anomenada també Síndrome de Delecció 22q13, on les persones
que la pateixen tenen unes característiques comunes, com ara:
discapacitat intel·lectual, absència o retard de la parla, símptomes
d’autisme o del Trastorn de l’Espectre Autista, etc. I el més
procupant: encara no s’ha trobat cap cura.
El fons recollits en el torneig van ser donat a l’Asociación Phelan-Mc
Dermid que treballa per finançar projectes d’investigació
d’aquesta malaltia minoritària.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el I Torneig
Solidari Femení subvencionat una part del cost dels arbitratges.

Imatges CF Planadeu Femení

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
V Torneig Solidari La Marató de TV3 – Sant Joan Despí UE

Junts per la Investigació de les malalties minoritàries
6 de desembre 2019
Des de fa cinc temporades, la UE Sant Joan Despí organitza
un torneig solidari en benefici a La Marató de TV3 i que
aquest 2019 estava dedicada a la investigació de les
malaltes minoritàries.
El torneig va estar protagonitzat per dues categories: una
masculina i una altra de femenina.
La Fundació Catalana de Futbol va aportar el seu gra de
sorra contribuint en la subvenció dels arbitratges federats.

Imatges Sant Joan Despí UE i La Marató de TV3

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
V Torneig Solidari de F7 La Marató de TV3 – Torrelles UE

El futbol formatiu amb la Marató de TV3 i la investigació de
les malalties minoritàries
6 de desembre 2019
El camp Mpal. de Can Roig de Torrelles de Llobregat va ser l’escenari
del V Torneig Solidari de F7 per a La Marató de TV3 i que tenia com a
objectiu la recollida de fons per a la investigació de les malalties
minoritàries.
Cada entrada d’adult al torneig tenia un preu d’1,00€. Tota la
recaptació va anar íntegrament a La Marató de TV3.
El torneig estava dividit en tres categories: Prebenjamí, Benjamí i Aleví i
en ell hi van participar equips federats i no federats a l’FCF, com ara,
equips pertanyents a la Federació de Futbol de la Comunitat
Valenciana i de la Federació Aragonesa de Futbol.
La Fundació Catalana de Futbol va contribuir en la subvenció dels
arbitratges del torneig per la seva vessant solidària.

Imatges Torrelles UE

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari de F7 amb La Marató de TV3 – Molins de Rei CF

La festa del futbol base molinenc amb La Marató de TV3
6 i 28 de desembre 2019
Enguany el CF Molins de Rei va organitzar dues jornades de futbol
per a la recollida de fons per a La Marató de TV3 i la investigació de
les Malalties Minoritàries.
El divendres 6 de desembre va ser el torn de la categoria Aleví. I el
dissabte 28 de desembre, en plenes festes de Nadal, van jugar els
més petits: els prebenjamins i benjamins.
Les dues jornades tenien com a objectiu recollir fons per la Marató
de TV3 a la vegada que es volia gaudir del bon joc i l’esportivitat.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en les dues jornades
per aportar el seu gra de sorra contribuint en la subvenció dels
arbitratges federats.

Imatges CF Molins de Rei

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
II Copa Vila de Corbera Aleví – Corbera CF

Recollida d’aliments solidaris a la II Copa Vila de Corbera
7 de desembre 2019
La II Copa Vila de Corbera en categoria Aleví va tenir aquest any
una part competitiva i una altra de solidària. I és que l’edició
d’enguany d’aquest torneig va servir per fer una recollida
d’aliments per l’Associació Benèfica Corbera Voluntària i que va
tenir lloc el dia 7 de desembre de 2019 al camp Mpal. d’Esports de
Corbera de Llobregat.
Els equips participants d’aquesta II Copa Vila de Corbera van ser:
CF Corbera, RCD Espanyol, CF Damm, Unió Jàbac Terrassa, CF
Balaguer, FC Barcelona, Real Zaragoza, UE Cornellà, Real Madrid,
FC Sevilla, FIF Lleida, Villarreal CF, RCD Mallorca, Nàstic de Manresa i
FC Sant Cugat.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en aquest torneig
subvencionant una part dels arbitratges al tractar-se d’un torneig
amb una vessant benèfica.

Imatges CF Corbera

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Parc Natural per La Marató de TV3 – Llorença FC CE

El torneig Parc Natural amb La Marató de TV3
7 i 8 de desembre 2019
Un any més, el CF CE Llorençà va organitzar el seu torneig anual
Parc Natural que a més d’acollir bon futbol, va ser una de les
activitats inscrites dins de la programació d’activitats de La Marató
de TV3 d’enguany.

Per cinquè any consecutiu, el Torneig Parc Natural va tenir lloc al
camp Mpal. de Ponsferrer de Sant Llorenç Savall i va ser tot un èxit
de participació i col·laboració amb les malalties minoritàries i La
Marató de TV3. En total es van recollir 1.526,50€.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en aquest torneig
subvencionant una part dels arbitratges al tractar-se d’un torneig
amb una vessant solidària.

Imatges FC CE Llorença

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Signatura Conveni Excellence Cup- Fundació Catalana de Futbol - FCF

L’Excellence Cup: nova lliga adherida a l’FCF
13 de desembre 2019
L’Excellence Cup és una nova competició de futbol inclusiu per a
persones amb discapacitat intel·lectual i mental, en la modalitat de
Futbol-8 adaptat. Aquesta lliga passarà durant el 2020 a ser una
nova lliga integrada a l’FCF a través de la fórmula de Lliga
Adherida, on els organitzadors són els responsables d ela
competició, però poden comptar amb arbitratges federats a l’FCF.
En total seran 12 equips participants i 100 jugadors/es participants.
Els clubs i entitats que participen en aquesta lliga adaptada (amb
un sistema de 4 fases) provenen del Vallès Occidental, Vallès
Oriental, Baix Llobregat i Barcelonès, formats per 13 jugadors per
cadascun. El campionat constarà de quatre jornades, amb 18
partits en cada seu.
La col·laboració institucional de l’FCF, a través de la seva Fundació,
consistirà en la subvenció d’una part del cost del servei d’arbitratge
federat al CTA i la donació de 24 pilotes oficials per disputar
aquesta lliga.
La primera edició d’aquesta lliga serà el día 4 de gener de 2020,
coincidint amb el descans per Nadal de les competicions oficials de
l’FCF.
Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
La Fundació Catalana de Futbol amb La Marató de TV3 i les Malalties Minoritàries

La Fundació Catalana de Futbol amb el Partit de Famosos
de La Marató de TV3
15 de desembre 2019
La Fundació Catalana de Futbol ha col·laborat un any més amb La
Marató de TV3, dedicada aquesta edició a la investigació de les
malalties minoritàries.
La Fundació de l’FCF, com des de fa cinc anys, ha contribuït a
l’esdeveniment solidari amb un donatiu econòmic. A més, es va fer
càrrec de la tripleta arbitral femenina del Partit de Famosos vs
Famosos de La Marató que enguany es va fer a l’Estadi Municipal
d’Olot, enmig d’un gran ambient festiu i amb més de 2.500
espectadors de públic. I que es va retransmetre per Esport3.
L’encontre va comptar amb la presència del president de la
Fundació de l’FCF, Pere Guardiola, així com també de la
seleccionadora absoluta catalana femenina, Natàlia Arroyo, que hi
va participar com a jugadora.
L’FCF va contribuir amb la donació de 50 pilotes oficials que es van
sortejar entre els assistents del partit. A la vegada, les campanyes
federatives TOTS SOM UN EQUIP, #Orgullosa i ‘Gràcies pel vostre
suport’ també van tenir visibilitat en el duel.
Imatges Nuri Margui de l’UE Olot, TV3, FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
VI Torneig Solidari Somriures Valents –PªBarc. Barcino CE

Gols solidaris per a les distròfies musculars Duchenne i
Baker
15 de desembre de 2019
La Pª Barc. Barcino CE juntament amb l’associació Duchenne
Somriures Valents, entitat col·laboradora de l'Hospital Sant Joan
de Déu Barcelona, van organitzar el VI Torneig de Futbol 7
solidari per recaptar fons per a la recerca de la distròfia
muscular de Duchenne.
Per primera vegada, aquest torneig es va plantejar com un
torneig de futbol base i es va celebrar dins del marc de La
Marató de TV3, que enguany estava dedicada a les malalties
minoritàries, entre les quals es troben les distròfies musculars de
Duchenne i Becker.
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 per a la investigació mèdica.

Imatges: Associació Duchenne Somriures Valents

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partits Benèfics de Futbol Sala-Acció Santmartí Assoc CC

El futbol sala amb La Marató de TV3 i les malalties
minoritàries
15 de desembre de 2019
Amb motiu de la celebració de l’edición del 2019 de La Marató
de TV3, elc lub Acció Santmartí Assoc. CC va organizar diverses
activitats al pavelló Esportiu de l’Escola Catalònia de Barcelona
per recollir fons per a la investigació de les malalties minoritàries.
Entre aquestes activitats hi havia mini partits de futbol sala així
com un concurs de penals.
La Fundació de la Federació Catalana de Futbol va estimar
subvencionar l’arbitratge federat al CTAFS per la seva vessant
benèfica i solidària.

Imatges: Acció Santmartí Assoc. CC

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
II Torneig Solidari d’Any Nou F7 – Martinenca UE

II Torneig Solidari d’Any Nou de l’UE Martinenca
28 desembre de 2019
Tot i ser una entitat esportiva petita, la UE Martinenca pot
presumir de ser un club gran en solidaritat.
El II Torneig Solidari d’Any Nou va ser una mostra més
d’aquesta solidaritat i que va servir per recollir aliments
bàsics no peribles a benefici de les persones amb
vulnerabilitat social de la localitat de Sant Martí Sarroca.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el
torneig subvencionat el cost de l’arbitratge al tractar-se
d’un torneig benèfic.

Imatges: UE Martinenca

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
II Torneig de Nadal Cap Nen Sense Joguina – Vilanova i La Geltrú CF

Per Reis, cap nen i nena sense joguina
28 desembre de 2019
El CF Vilanova i La Geltrú va organitzar el II Torneig de NadalCap Nen Sense Joguina per col·laborar amb la campanya de
joguines noves, no bèl·liques ni sexistes de Creu Roja.
Les joguines recollides van ser destinades per a la capanya de
Nadal i Reis que cada any porta a terme Creu Roja per a
infants de famílies vulnerables.
El directiu i delegat de l’FCF al Penedès Garraf, Manel Duran,
va presenciar el Torneig Solidari de Nadal Cap Nen sense
Joguina i que va ser acompanyat per l’ambaixador de la
Fundació al Penedès Garraf, Carlos Domínguez, el president
del CF Vilanova, Xavier Lafitte, i de la secretària local de la
Creu Roja a Vilanova, Trinidad Sancho.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig
subvencionat part del cost de l’arbitratge a l’estimar la vessant
solidària de la trobada esportiva.

Imatges: CF Vilanova i La Geltrú

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
II Torneig Ciutat de Montcada i II Torneig Memorial Eusebi De Miguel – Base Montcada Club Futbol

Joguines solidàries per a infants amb càncer
28 desembre de 2019
El Base Montcada CF va organitzar aquest any la segona
edició del Torneig Ciutat de Montcada i del Memorial Eusebi
De Miguel i que tenien com a objectiu la recollida de joguines
noves per a l’AECC i per a infants amb càncer.
Els tornejos es van disputar el dia 28 de desembre de 2019 a
l’Estadi La Ferreria i el camp municipal Can sant Joan de
Montcada i Reixac.

La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig
subvencionat part del cost de l’arbitratge a l’estimar l’objectiu
solidari de la jornada esportiva.

Imatges: CF Base Montcada

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Banc dels Aliments de Tortosa – Tortosa CD

El CD Tortosa recull aliments pels més necessitats
29 desembre de 2019
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar amb la
segona edició del Torneig Solidari Banc dels Aliments i
organitzat pel CD Tortosa.
El Club Gimnàstic de Tarragona va ser proclamat campió de
la competició en una jornada solidària en favor del Banc dels
Aliments de les Terres de l’Ebre i on es van recollir més de 300
quilos de menjar per a les persones i famílies més
desafavorides de Tortosa.
El torneig, disputat a l’Estadi Municipal Josep Otero, va
comptar amb la participació d’un total de vint equips,
procedents tant de les Terres de l’Ebre, com del Camp de
Tarragona, les comarques barcelonines, a més de les
províncies de Castelló i Saragossa, entre d’altres.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar col·laborar en la
subvenció de l’arbitratge federat al tractar-se d’un torneig
de caràcter solidari.

Imatges: CD Tortosa

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Vila de Premià – Premia Club Esp.

Jugar: un dret de tots els infants
28 i 29 desembre de 2019
La primera edició del Torneig Solidari Vila de Premià va servir per
contribuir a la campanya de recollida de joguines “Els seus drets en
joc” de Creu Roja Joventut.
Un torneig que es va disputar al camp d’esports municipal de Premià
de Mar i que va comptar amb la participació dels clubs CF Parets,
CE Europa, RCDE Femení, UE Castelldefels, UD Parc, Pª Barcelonista
Cinc Copes, UE Sant Ildefons, WSS Barcelona, CE Vila Olímpica, EF
Gavà, CF Singuerlín, FC Cardedeu i el Premià Club Esportiu.
La Fundació Catalana de Futbol va participar en el torneig
col·laborant en la subvenció dels arbitratges federats al tractar-se
d’una activitat futbolística de caràcter benèfic.

Imatges: Premià Club Esp.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Solidari Masculí i Femení Nadal 2019 - Cerdanyola CF

Per Nadal, joguines solidàries
28 i 29 de desembre de 2019
Per finalitzar l’any, el Cerdanyola FC va organitzar el Torneig
Solidari Masculí i Femení Nadal 2019 per tal de recollir
joguines noves per a infants vulnerables i que va tenir lloc al
camp de futbol municipal La Bòbila-Pinetons.
Al tractar-se d’un torneig sense cost en la inscripció, els
participants havien de portar joguines noves que més tard es
van entregar a entitats socials que treballen amb famílies
sense recursos i en risc d’exclusió social. L’objectiu d’aquesta
campanya era que aquests infants també tinguessin el seu
regal de Reis malgrat les mancances econòmiques de les
seves famílies.
La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar
part de l’arbitratge del torneig pel seu caràcter benèfic i
solidari.

Imatges FC Cerdanyola

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Torneig Benèfic Cap Nen Fora de Joc – Viladecans UD

Cap nen fora de joc
28 i 29 de desembre de 2019
El Nou Camp Municipal de Viladecans va acollir el Torneig Benèfic
Cap Nen Fora de Joc i que va servir per recollir aliments i joguines
solidàries per a Càritas i Creu Roja de Viladecans.
Tot el que es va recollir en els dos dies de torneig va ser destinat a
famílies en risc d’exclusió social i pobresa extrema de Viladecans.
La Fundació Catalana de Futbol va contribuir en el torneig
subvencionant una part del cost arbitral de les dues jornades de
futbol al tractar-se d’un torneig de caràcter benèfic i solidari.

Imatges UD Viladecans

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Partit Benèfic per al Banc d’Aliments de Badalona – Salut Pere Gol AE

Partit Solidari per a la recollida d’aliments
Salut Pere Gol AE- Selecció Aleví Femenina de l’FCF
Barcelonès
29 desembre de 2019
Per acabar l’any, l’AE Salut Pere Gol i la Selecció Territorial
Aleví Femenina del Barcelonès van protagonitzar un partit
benèfic per recollir aliments solidaris per al Banc d’Aliments
de Badalona.
La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar
l’arbitratge del partit pel seu caràcter solidari.

Imatges FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
I Partit Benèfic Femení de Nadal Vila de Barberà – Escola F. Barbera Andalucia

El futbol femení amb la recollida d’aliments i productes
solidaris de Creu Roja Sabadell
29 desembre de 2019
L’escola de Futbol Barberà Andalucía va organitzar el I Torneig
Benèfic de Futbol Femení de la vila de Barberà del Vallès.
A més de gaudir d’una jornada de futbol femení, el torneig tenia
l’objectiu de recollir productes de primera necessitat com ara
productes d’higiene personal i de la llar, conserves, llet,
alimentació infantil o brou per a Creu Roja de Sabadell.
El torneig va comptar també amb un partit de mares que per un
dia van deixar les grades i els tacons per calçar-se unes botes de
futbol i saltar a la gespa per aquesta bona causa.
La Fundació Catalana de Futbol va estimar participar en aquesta
iniciativa solidària del futbol femení subvencionat una part del preu
de l’arbitratge federat per la vessant benèfica de la jornada.

Imatges FCF Escola F. Barberà Andalucia

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
V Torneig Solidari de Futbol Sala Ciutat de Sant Cugat – Sant Cugat FS

El Torneig Solidari de Futbol Sala Ciutat de Sant Cugat
amb la tasca solidària de l’ONG Open Arms
27, 28 i 29 desembre de 2019
El V Torneig Solidari de Futbol Sala Ciutat de Sant Cugat tenia
aquest any l’objectiu de recollir fons per a l’ONG Open Arms. Una
entitat sense ànim de lucre que té com a principal missió protegir
amb la seva presència en el mar a totes aquelles persones que
intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o
pobresa. Open Arms va nèixer de la mà d'una empresa de
socorrisme i salvament marítim amb una dilatada experiència en
les costes espanyoles.
El torneig, de caràcter internacional, va tenir lloc al pavelló ZEM La
Guinardera de Sant Cugat del Vallès. I la Fundació Catalana de
Futbol va acordar subvencionar un part dels arbitratges federats al
CTAFS pel seu caràcter solidari.

Imatges FCF FS Sant Cugat

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Programa de Futbol Sala a Presons Catalanes – Fundació Catalana de Futbol

Programa de Subvencions a Centres Penitenciaris
Catalans 2019- Fundació Catalana de Futbol
31 desembre de 2019
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.

D’altra banda, el dia 22 de maig de 2019 va tenir lloc a les instal·lacions
esportives de la Fundació Brafa de Barcelona, el torneig Intercentres de F7.
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.

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 JustíciaInstitucions 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.
Imatges: FCF

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019
Programa de Beques de Pobresa Infantil – Fundació Catalana de Futbol

Programa de Beques de Pobresa Infantil 2019
Fundació Catalana de Futbol
31 desembre de 2019

EVOLUCIÓ BEQUES SUBVENCIONADES
FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL - POBRESA INFANTIL
447

Durant aquest 2019, la Fundació Catalana de Futbol ha
aprovat 447 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.
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Imatges: FCF
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