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Hi ha trens que només passen un cop a la vida.
Però, les oportunitats no sempre depenen d’un tren.
Cada dia tots nosaltres poem convertir-nos en una
oportunitat per aquelles persones que viuen el seu dia
a dia amb dificultat.
Donar, acompanyar, escoltar, sentir, ajudar. Cada
gest solidari compte per lluitar contra la desigualtat
social, la fam, la pobresa, les injustícies socials o la
discriminació per la raça, creença o color de la pell.
Cada gest compte. I la solidaritat de tots és una
oportunitat per aconseguir un mon millor.

Junts podem fer-ho.
Som valors. Som Fundació
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SOM VALORS.
SOM FUNDACIÓ
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▪ 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.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

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

• 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.

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

• 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.

▪ 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.

• Fomentar
campanyes
de
sensibilització
sobre
temes
socials, solidaris, benèfics, de
cooperació, saludables... fent-ne
difusió entre els clubs de futbol i
els jugadors federats.

▪ 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.

Memòria Activitats Fundació Catalana de Futbol. Temporada 2019-2020

▪ 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.
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V Torneig Solidari de Futbol Solidari
CD Almeda

Roba
solidària
amb
l’Asociación
Internacional de Sanitarios de España
(AISE)
Memòria Activitats 2020 - Fundació Catalana de Futbol.

5 gener de 2020
Per cinquè any consecutiu i dins els actes commemoratius del
50è aniversari del club, el CD Almeda va organizar el seu
Torneig Internacional Solidari que com cada any té com a
objectiu recollir material esportiu per fer arribar a nens i nenes
de l’Equador a través de l’ONG AISE (Asociación Internacional
de Sanitarios de España).
En aquesta ocasió, el torneig es va celebrar en format triangular
enfrontant la Selecció Dominicana de Barcelona, la Selecció
Senegalesa de Barcelona i la Selecció Amateur Territorial
Catalana del Baix Llobregat.
Per accedir i participar-hi, cada jugador havia de col·laborar
aportant material esportiu (nou o de segona mà en bon estat)
com ara botes de futbol, pantalons curts, samarretes
d’entrenament, dessuadores o mitges.
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
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VII Torneig Solidari Fundació Vicente Ferrer
Sant Cugat FC

El VII Torneig Solidari del Sant Cugat FCFundación Vicente Ferrer amb la Covid 19
a l’Índia
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22 febrer de 2020
Un any més, el Sant Cugat FC va celebrar el seu Torneig
Solidari Fundació Vicente Ferrer amb l’objectiu de recaptar fons
per al Campus del Futbol del SanCu a l’Índia que aquesta
entitat porta realitzant cada estiu a Anantapur, una de les zones
més pobres del país.
El torneig de futbol solidari va comptar una edició més amb la
col·laboració de la Fundació Catalana de Futbol que va
participar-hi subvencionant l’arbitratge federat.
Malauradament i donada la crisi sanitària de la Covid-19,
l’edició d’aquest 2020 del Campus Sant Cugat Índia no es va
poder portar a terme per motius de seguretat. Tot i així, el club
vermell-i-negre va decidir fer donatiu de tots els diners
recaptats pel FC Sant Cugat amb les diverses activitats
solidàries realitzades durant l’any per al Campus i aportar
d’aquesta manera el seu granet de sorra al pla d’actuació
d’emergència sanitària que la Fundación Vicente Ferrer està
fent a l’Índia ara agreujada també per la Covid-19.

Imatges Sant Cugat FC
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11è Torneig de la Dona
Penya Espanyolista Cornellà

El futbol femení català amb el Dia de la
Dona
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7 març de 2020
Fomentar la igualtat de gènere també al terreny de joc. Aquesta
és una de les premisses de la Fundació Catalana de Futbol i
també de la Penya Espanyolista de Cornellà, que des de fa 11
anys organitza cada mes de març, el Torneig de la DonaMemorial Joaquín Lumeras. Un torneig que vol commemorar el
Dia Internacional de la Dona a la vegada que promociona el
futbol femení i la seva reivindicació sobre el paper actiu de la
dona en esports tradicionalment masculins.
La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar el
cost dels arbitratges d’aquest torneig per la seva vessant
reivindicativa i també social. Un torneig arbitrat també per
dones àrbitres del CTA. Una altra manera de reivindicar la
igualtat entre homes i dones també en el terreny del joc.
En aquesta edició, el torneig va tenir lloc al camp municipal
Fontsanta-Fatjó de Cornellà i va comptar amb la participació
dels equips Cadet- Juvenil femenins dels clubs: CD FontsantaFatjó, RCD Espanyol, Sant Vicenç dels Horts Escola Futbol
2008 i el CEFO87 d’Olesa de Montserrat.

Imatges Penya Espanyolista Cornellà
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1r Torneig Solidari de Reis
Penya Jove de les Roquetes

Uns reis molt solidaris amb el Banc
d’Aliments

Memòria Activitats 2020 - Fundació Catalana de Futbol.

4 i 5 gener de 2020
La Penya Jove de Les Roquetes va organitzar aquest any el seu
primer Torneig de Reis. Un esdeveniment esportiu que tenia
com a objectiu unir futbol base amb la recollida d’aliments no
peribles per a famílies vulnerables de Les Roquetes.
L’Associació de Voluntaris de Sant Camil va ser l’encarregada
de la recollida i distribució d’aquests aliments que es van recollir
gràcies a l’aportació que cada jugador havia de fer per poder
participar en el torneig.
En total es van recollir 300 quilos d’aliments no peribles que van
ser destinats a les famílies més necessitades de la població a
través del Banc dels Aliments.
En el aquest torneig solidari hi van participar el CD Ribes, el CF
Vilanova Geltrú, CF Cunit i la Pª Jove de Les Roquetes.
La Fundació Catalana de Futbol va aprovar subvencionar
l’arbitratge federat al tractar-se d’un torneig amnb una clara
vessant solidària.

Imatges Penya Jove de Les Roquetes
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2n Torneig Petits Herois
UD Jesús i Maria

Solidaritat amb els Petits Herois de Sant
Joan de Déu
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22 febrer de 2020
El camp de l’Aube va ser l’escenari del II Torneig Petits Herois,
una iniciativa esportiva solidària per recollir fons per a la lluita i
la investigació del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona.
En aquesta segona edició es van recollir gairebé 4.000 euros i
va comptar amb la participació d’equips destacats com el CF
València, CF Vila-real, UD Llevant, CD Castelló, UD Cornellà o
Gimnàstic de Manresa, entre d’altres.
En aquesta segona edició del Torneig Petit Herois, la Fundació
Catalana de Futbol va col·laborar-hi amb la subvenció de
l’arbitratge.

Imatges UD Jesús i Maria
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3r Memorial Aleix Santín
At Polinyà

Les Pulseras Candela, les protagonistes
del torneig Memorial Aleix Santín
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22 febrer de 2020
Les Polseres Candela s’han convertit ja en un autèntic referent
en la recollida de fons per a la investigació del càncer infantil a
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Una iniciativa
solidària que va néixer precisament en aquest hospital maternoinfantil de la mà d’una nena, la Candela, ingressada en aquest
centre a causa d’un càncer.
Amb l’esperit de la solidaritat de la Candela i les seves polseres,
el club Atlètic Polinyà va organitzar el mes de febrer el III
Memorial Aleix Santín en categoria Cadet. Un quadrangular que
va servir per homenatjar al jugador Aleix Santín i a la vegada
recollir fons per a l'Associació Polseres Candela i la investigació
del càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu.
Una edició més, la Fundació Catalana de Futbol va estimar
subvencionar el cost de l'arbitratge del torneig per la seva
vessant social i solidària.

Imatges Atlètic Polinyà
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4a Promises Montseny Cup
Cardedeu FC

La Promises Montseny
malaltia de l’Stargardt

Cup

amb

la
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22 febrer de 2020
La Promises Montseny Cup és un torneig en categoria Aleví que
reuneix cada any a Cardedeu a més de 400 jugadors d’arreu de
Catalunya.
L’edició d’enguany, la quarta, va tenir a més una clara vessant
solidària: la recollida de fons per a la investigació de la malaltia
d’Stargardt, la distròfia macular més freqüent diagnosticada. La
disminució de visió que comporta aquesta malaltia afecta
habitualment persones joves. La incidència de la malaltia de
Stargardt se situa entorn d’ una persona afectada entre 10.000
i sol afectar adolescents i adults joves menors de 20 anys.
La malaltia de Stargardt provoca una visió desenfocada i sense
nitidesa, que dificulta reconèixer rostres i formes, i llegir tant de
prop com de lluny i que al final indueix a confondre colors de
matisos propers (per exemple, negre i blau marí). També causa
dificultat per adaptar-se a la penombra. Encara que no provoca
ceguesa absoluta, les persones que la pateixen poden perdre
agudesa visual fins a arribar a la ceguesa legal.
La Fundació Catalana de Futbol va col·laborar en el torneig
subvencionant part de l’arbitratge al tractar-se d’un torneig amb
una clara vessant solidària i social.

Imatges Cardedeu FC
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Excellence Cup
Futbol Adaptat

Arrenca l’Excellence Cup,
competició de futbol inclusiu

la

nova
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02 gener de 2020
Poc a poc, comencen a sorgir noves iniciatives per tal de
promocionar el futbol adaptat. Com l’Excellence Cup, una lliga
de futbol format per equips amb futbolistes majors de 16 anys i
una discapacitat intel·lectual o física d’almenys un 33%.
Inicialment, aquesta lliga havia d’estar formada per 4 jornades
(gener, abril, maig i juny). Però, malauradament la Covid19 no
ha permès celebrar totes les jornades. Només la primera que va
tenir lloc el 2 de gener a l’Estadi Olímpic de Terrassa i el dia 22
de febrer al camp Mpal. de Ca N’Anglada de Terrassa. Les dues
jornades van comptar amb la participació de 12 equips del
Vallès Occidental, Vallès Oriental, Baix Llobregat i Barcelonès,
formats per 13 jugadors cadascun.
La Fundació Catalana de Futbol, com a Lliga Adherida a l’FCF
que és l’Excellence Cup, va subvencionar una part del servei
d’arbitratge del campionat i la donació de 24 pilotes oficials per
disputar aquesta lliga.

Imatges Excellence Cup
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Partit Homentage a Marta Gual
CE Moià - AE Monistrolenca

La Fundació col·labora amb el partit
homentage a la petita Marta Gual

Memòria Activitats 2020 - Fundació Catalana de Futbol.

08 febrer de 2020
El passat mes de febrer va tenir lloc un partit d’homenatge a
Marta Gual, entre el CE Moià Aleví femení i el FC Barcelona, al
camp Mpal. de Monistrol de Calders.
El duel, de caire benèfic, tenia com a objectiu recordar la figura
de Marta Gual, exjugadora del club groc-i-negre i que ens va
deixar el passat estiu a l’edat de 10 anys a causa d’un càncer.
La Fundació de l’FCF va subvencionar el servei d’arbitratge del
partit que, entre d’altres accions dutes a terme durant la
jornada en memòria de la jove futbolista, va servir per recollir
fons per a la investigació del càncer infantil.
Totes les activitats solidàries van tenir lloc a Monistrol de
Calders, municipi d’on era natural la infant.

Imatges AE Monistrolenca

-13-

IV Premis Solidaris Fundació Catalana de Futbol

Els valors del futbol català, guardonats en
els Premis Solidaris de la Fundació de
l’FCF
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17 febrer de 2020
Els IV Premis Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol van
guardonar els valors del futbol i el futbol sala català destacats
durant l’any 2019 en un acte celebrat a l’Antiga Fàbrica Estrella
Damm. Una gala on va tenir com a protagonista indiscutible la
solidaritat de clubs, futbolistes i persones vinculades al món del
futbol i futbol sala catalans.
Aquestes distincions (21 premis en aquesta quarta edició)
tenen com a objectiu premiar aquelles iniciatives i activitats de
tot Catalunya que promouen els valors, la solidaritat i l’ètica
esportiva en els camps i pavellons de futbol i futbol sala.

Imatges FCF
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IV Premis Solidaris Fundació Catalana de Futbol

Premi ‘Àrbitre/a’:
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El primer premi va ser per la jove col·legiada de setze anys Laia
Ocaña, pel seu gest la temporada passada com a cursetista
davant un entrenador i un delegat demanant-los que la
corregissin en cas d’errada durant un partit, ja que s’estava
iniciant en el món de l’arbitratge. Per la seva banda, l’àrbitre
Miguel Ángel Alavés va recollir el segon premi per la seva
candidatura “Àrbitre solidari”, mentre que Ainara Acevedo i
Joan Masip van ser reconeguts amb el tercer guardó per la
seva candidatura “Xiulet solidari”.

Premi ‘Foment dels Valors’:
El Sant Vicenç dels Horts 2014 Associació Futbol va aixecar el
primer premi, després de convertir-se recentment en el primer
club federat català amb un equip de futbol per a persones
amputades, que comparteix el dia a dia amb la resta de
conjunts de l’entitat gràcies a l’esperit de superació de tots els
seus integrants. El CE Futsal Tortosa 2014 es va emportar la
segona distinció per la seva candidatura “Club compromès amb
els més vulnerables”, mentre que el CF Singuerlín va completar
el podi de la categoria amb la candidatura “Bullying i esport”.

Imatges FCF
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IV Premis Solidaris Fundació Catalana de Futbol

Premi ‘Entrenador/a’:

Memòria Activitats 2020 - Fundació Catalana de Futbol.

El primer guardó en aquesta categoria va recaure de forma
conjunta per Luri Sorroche i Ángela Jiménez, entrenadores
respectivament de l’AE Moja i la FE Palamós, les dues dones del
futbol català que en l’actualitat dirigeixen un equip amateur
masculí, en un reconeixement per la seva contribució en la
igualtat de gènere a les banquetes. La segona plaça va ser per
al tècnic Javier López, del CE Altafulla i la seva candidatura
“Marcar amb el cor”, mentre que en tercera posició va quedar
Ramon Garcia del FC Darna 2019 i la seva candidatura “El
futbol com a mètode d’integració”.

Premi ‘Jugador/a’:
El futbolista Ignacio Martínez, del FC Esquerra de l’Eixample, va
endur-se el primer trofeu, després de liderar una recol·lecta de
diners entre els integrants del club per ajudar la mare d’un
company migrant del seu equip, greument malalta a l’Àfrica. En
segon lloc van classificar-se les jugadores de la Fundació
Esportiva UE Cornellà per la seva candidatura “Orgulloses i
socialment responsables”, mentre que la tercera posició va ser
per Maria Lourdes Hernando, jugadora del CF Santa Eulàlia i la
seva candidatura “ La veterania dins del futbol català”.

Imatges FCF
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IV Premis Solidaris Fundació Catalana de Futbol

Premi ‘Ètica Esportiva i Joc Net’:
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En aquesta categoria, el primer premi va ser per a l’Escola
Esportiva
Brafa,
gràcies
a
la
seva
campanya
#NoSiguisHoolligan, per denunciar la violència i els insults a les
graderies dels camps de futbol durant els partits dels equips de
base, a més de conscienciar als pares que la seva conducta
pot incomodar els més petits. Al seu torn, la segona plaça va
recaure per al CD Fontsanta Fatjó i la seva canidiatra “Violència
0. Respecte Total”, i la tercera posició la va ocupat el CE
Europa per la seva candidatura “Sancionant les sancions.
Règim Intern del CE Europa”.
Premi ‘Club/Persona club’:
Iván Quintela, federat amb Síndrome de Down que desenvolupa
les tasques d’auxiliar tècnic al CF Don Bosco, va guanyar el
primer premi per ser un exemple de la integració de persones
amb altres capacitats en el món del futbol, a través de la lluita i
superació per aconseguir la igualtat d’oportunitats. Romà
Brusés, jugador del Selvatans CF, va ser reconegut amb el
segon guardó per la seva candidatura “Reconstruir el camp
Mpla. La Selva de Mar pam a pam”, mentre que el tercer lloc va
ser per Joan Vilà, delegat del CE Moià i la seva candidatura “L’
ànima del nou CE Moià”.

Imatges FCF
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IV Premis Solidaris Fundació Catalana de Futbol

Premi ‘Ètica Esportiva i Joc Net’:
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En aquesta categoria, s’ha emportat el premi l’Escola Esportiva
Brafa, gràcies a la seva campanya #NoSiguisHoolligan, per
denunciar la violència i els insults a les graderies dels camps de
futbol durant els partits dels equips de base, a més de
conscienciar als pares que la seva conducta pot incomodar els
més petits. Al seu torn, la segona plaça ha estat per al CD
Fontsanta Fatjó, i la tercera posició l’ha ocupat el CE Europa.

Premi ‘Club/Persona club’:
Iván Quintela, federat amb Síndrome de Down que desenvolupa
les tasques d’auxiliar tècnic al CF Don Bosco, ha guanyat el
primer premi per ser un exemple de la integració de persones
amb altres capacitats en el món del futbol, a través de la lluita i
superació per aconseguir la igualtat d’oportunitats. Romà
Brusés, jugador del Selvatans CF, ha estat reconegut amb el
segon guardó, mentre que el tercer lloc ha estat per Joan Vilà,
delegat del CE Moià.

Imatges FCF
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IV Premis Solidaris Fundació Catalana de Futbol

Premis Extraordinaris del Jurat’:
Aquesta categoria va comptar amb tres guardons. Les
persones i institucions premiades van ser:
Memòria Activitats 2020 - Fundació Catalana de Futbol.

- La Fundació del FC Barcelona, en el seu 25è aniversari, pel
seu suport als infants i joves més vulnerables i fent canvis reals
per una societat més igualitària i inclusiva, amb més d’1,6
milions d’infants beneficiaris a 58 països del món, dels quals
530.000 a Catalunya.
- Per Toni ‘Anty’ García, exfutbolista i entrenador de futbol
diagnosticat d’ELA. Actualment a la banqueta de l’Escola
Esportiva Brafa, exerceix el càrrec com a millor model de valors
per als joves jugadors a qui dirigeix, combatent de tu a tu la
malaltia.

- Premi a “in memoriam” per Marta Gual, portera alevina del CE
Moià, que va morir a causa d’una llarga malaltia el passat estiu.
Sempre amb la pilota als peus, el seu va ser un gran exemple
de lluita, i demostrant la importància de seguir fomentant la
investigació per al tractament del càncer infantil. La seva
família, enmig d’una emotiva, càlida i llarga ovació, va ser
l’encarregada de recollir el guardó en memòria de la jove
jugadora, com a cloenda de la quarta edició dels Premis
Solidaris de la Fundació Catalana de Futbol.

Imatges FCF

-19-

El futbol contra el Bullying
Fundació Catalana de Futbol – Fundació Barça

20 octubre de 2020
El bullying és una forma de violència entre nens i nenes de difícil
detecció per part dels adults, generant greus conseqüències a
nivell psicològic i en el desenvolupament dels esportistes. És,
per aquest motiu, que la Fundació Catalana de Futbol i
la Fundació Barça han unit esforços per tal d’erradicar aquestes
conductes en l’etapa del futbol i futbol sala formatiu. Ambdues
entitats estan compromeses en la protecció dels futbolistes i en
la promoció del seu benestar.

Un pas per endavant
Cal destacar que, davant la propera aprovació de la Llei Rhodes, que implicarà
l’obligatorietat que totes les entitats esportives creïn protocols i formacions al seu personal
per la protecció dels menors d’edat, la Fundació de l’FCF i la Fundació Barça han decidit
avançar-se amb aquesta formació per prevenir i proporcionar eines per poder distingir
el bullying i el ciberbullying, entre d’altres formes de violència, donar recursos per la
detecció precoç, així com algunes estratègies de prevenció en el món de l’esport.

Per poder detectar aquestes situacions en un equip, es
necessita una mirada entrenada i, per això, a través de la
Fundació de l’FCF, la Fundació Barça va oferir una formació
gratuïta, en format online, per a tots els tècnics, entrenadors i
monitors federats que estiguessin interessats. El curs va
constar d’una part teòrica i d’un torn de preguntes amb
una durada d’una hora i mitja. I en total es van organitzar 3
sessions amb tres punts clau per conèixer i reconèixer
possibles casos de Bullying dins del món del futbol:
1.Què és el bullying: rols, formes i tipus.
2.Indicadors de detecció.
3.Estratègies educatives i intervenció.
La iniciativa va ser tot un èxit i per aquest motiu s’està preparant
una segona part del curs amb casos pràctics amb dinàmiques
esportives de prevenció, aprofundiments d’estratègies de
prevenció i intervenció, i les línies bàsiques d’un protocol
d’actuació.

Imatges FCF
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NO al Bullying
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Signatura nou conveni per la futbol adaptat
Fundació Catalana de Futbol – Fedamar
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La Lliga We League 7 de futbol inclusiu
inicia la seva segona temporada
14 octubre de 2020
La Sala de Trofeus de la seu central de la Federació Catalana
de Futbol, a Barcelona, va acollir l’acte de signatura entre la
Fundació Catalana de Futbol, l’FCF i la Fundació Esportiva
d’Arenys de Mar (Fedamar) per donar continuïtat al conveni
acordat el novembre de 2019. Es tracta d’un conveni de lliga
adherida a l’FCF de futbol adaptat.
Fedamar és l’organitzadora de la lliga We League 7 de Futbol 7
per a persones amb altres capacitats. Com a lliga adherida, els
permet comptar amb arbitratges federats al CTA. La Fundació
Catalana de l’FCF col·labora en la subvenció dels arbitratges, i
l’FCF lliurarà dues pilotes oficials de Futbol 7 per equip
participant.
Els equips participants a la lliga, molts d’ells de la categoria
‘Special’ de clubs federats a l’FCF, són els següents: CF Mollet
UE, Escola de Futbol Can Mir-Rubí Club, Fundació UE Cornellà,
Base Montcada Club Futbol, Terlenka Barcelonista CF,
Unificació Bellvitge UD, Terra Negra Club Esportiu FS, UE
Sitges, FC Levante Las Planas i Sporting Gavà 2013 FC.
Imatges FCF
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Partit Famosos Marató TV3
Fundació Catalana de Futbol

Memòria Activitats 2020 - Fundació Catalana de Futbol.

La Fundació amb La Marató de TV3 contra
la Covid19
20 desembre de 2020
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 que enguany
ha estat superior donada la situación que ha provocat la
pandemia.

Imatges TV3
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Programa de beques “Futbol Per Tothom”

Les beques de la Fundació Catalana de
Futbol creixen per quart any consecutiu
Memòria Activitats 2020 - Fundació Catalana de Futbol.

31 desembre de 2020
La Fundació Catalana de Futbol, a través de la línia de beques
‘Futbol per a tothom’, ha permès que un total de 449 infants en
situació de risc d’exclusió social hagin pogut accedir a jugar en
un equip federat català durant aquesta temporada 2019-2020.
Aquesta xifra consolida el creixement per quart any consecutiu
del programa, que té com a objectiu facilitar l’accés a la
pràctica del futbol i futbol sala als menors d’edat de famílies
amb gran vulnerabilitat econòmica, fomentant la igualtat
d’oportunitats a través de la subvenció de les quotes
federatives.
Pel que fa al repartiment per edats, el programa engloba joves i
adolescents des dels 6 fins els 18 anys d’edat. La franja dels 13
anys és la que compta en l’actualitat amb el nombre més alt de
becats, amb un total de 59. Per fer possible la línia de beques
‘Futbol per a tothom’, la Fundació de l’FCF compta amb la
col·laboració tant dels clubs, com també dels serveis socials, la
Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les
entitats del tercer sector, amb qui realitza una labor conjunta en
la detecció dels casos de vulnerabilitat, en funció dels
indicadors territorials de risc de pobresa i d’exclusió social.

Imatges FCF
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