MEMÒRIA
ACTIVITATS

2021

Diversitat
Constància
Celebració
Igualtat
Compromís
Esforç
Superació
Integració
Unió
Solidaritat

Germanor
Esportivitat
Disciplina
Amistat
Educació
Cooperació
Empatia
Dedicació
Respecte
Sinceritat

Equitat
Implicació
Responsabilitat
Confiança
Sensibilitat
Convivència
Generositat
Humilitat
Agraïment
Companyonia

La suma dels valors del futbol és la nostra
raó de ser per fer d’aquest món, un món
millor.
JUNTS PODEM FER-HO

SOM VALORS.
SOM FUNDACIÓ

LES NOSTRES 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.

La Fundació Catalana
de Futbol dona suport a
la Lliga Nacional de
Futbol F7 de Paràlisi
Cerebral
La Fundació Catalana de Futbol també
ajuda a la promoció i visualització de
modalitats de futbol no tan conegudes
com és el cas del futbol que juguen
jugadors/es amb paràlisi cerebral i danys
adquirits.
Per aquest motiu, la Fundació Catalana
de Futbol va subvencionar part dels
arbitratges de la 3ª jornada de la Lliga
Nacional de Paràlisi Cerebral, que es juga
a diferents camps del territori nacional.
El cap de setamana del 3 i 4 d’abril de
2021 es va jugar a Catalunya. Més
concretament als camps municipals de
Malgrat de Mar i Can Xaubet de Pineda
de Mar. L’organització va corre a càrrec
d’ADIAM, l’associació de disCapacitats de
l’Alt Maresme. I el club Racing Pineda FS.
La Fundació Catalan de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges
com a promoció del futbol adaptat.

PROMOCIÓ DEL FUTBOL AMB
JUGADORS AMB PARÀLISI CEREBRAL

RACING PINEDA FUTBOL SALA
3 I 4 ABRIL 2021

La campanya de la
Fundació
“Jo
soc
futbolista” dona 4.327
litres d’oli verge extra a
Creu Roja
Al camp Municipal de Sant Martí de Tous,
a l’Anoia, s’ha presentat la campanya ‘Jo
soc futbOLIsta’, engegada per la
Fundació Catalana de l’FCF i la Creu
Roja. Aquesta temporada 2020-2021, les
restriccions per la Covid-19 no han
permès organitzar una de les activitats
destacades de la Fundació Catalana de
Futbol, com són els Premis Solidaris. Per
aquest motiu, i com que la pandèmia ha
provocat que s’hagin incrementat el
número de famílies vulnerables, des de la
Fundació s’ha cregut oportú destinar la
partida econòmica dels Premis Solidaris a
un projecte social com és aquesta nova
campanya.

En aquest sentit, el Patronat ha decidit portar a terme una donació d’oli d’oliva verge extra, un dels productes de
primera necessitat més demandats per les entitats socials, però que té un elevat preu, motiu pel qual no es reben
prou donacions. Així doncs, unint-se amb la Creu Roja, s’han aconseguit repartir un total de 4.327 litres d’oli
d’oliva verge extra.
La recollida s’ha dut a terme al camp municipal de la UE Tous perquè és on Creu Roja Catalunya té el seu Centre
Humanitari, una plataforma logística des d’on es distribueixen els productes a la resta d'oficines i delegacions de
Creu Roja Catalunya.

CAMPANYA DONACIÓ D’OLI
JO SOC FUTB OLI STA PER A CREU ROJA

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
25 MAIG 2021

El Futbol Sala més social
La Fundació Catalana de Futbol i l’Alcantara Family
Foundation van arribar a un acord per a realitzar
una Jornada de Tecnificació de futbol sala i
una xerrada arbitral de futbol sala amb els
entrenadors i els/les jugadors/es dels equips de
l'Escola de Futbol Sala APC Raval - Associació
Esportiva Ciutat Vella que participen al projecte
Alcantara Team de l’Alcantara Family Foundation.
La fundació, dels germans Thiago i ‘Rafinha’
Alcantara, treballa pel desenvolupament personal i
social de qui més ho necessita, proporcionant
accés a recursos bàsics que milloren el benestar
físic i emocional de les persones. I utilitza l’esport
com a eina per a transmetre valors positius i
traslladar-los a tots els àmbits de la vida, impulsant
el desenvolupament social de persones en situació
potencial d’exclusió per la seva integració social a
través de diversos projectes.
En un dels programes socio-esportius, la Fundació
col·labora amb l'Escola de Futbol Sala APC Raval
per a oferir a un centenar de nens i nenes, entre 10
i 17 anys de diferents orígens, un espai on créixer i
on desenvolupar les seves habilitats a través de
l’esport.
La sessió de tecnificació i la xerrada abitral va tenir
lloc a la Pista de les Drassanes de Barcelona per a
plantejar dos entrenaments. Unes sessions
marcades pel bon ambient i per aspectes tècnics
com el regat, l’ocupació d’espais i el xut a porteria.

XERRADA ARBITRAL I SESSIÓ DE
TECNIFICACIÓ DE FUTBOL SALA PER A
INFANTS VULNERABLES

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL I ALCANTARA
FAMILY FOUNDATION
17 MAIG 2021

Xuta
amb
el
Cor
aconsegueix 400 quilos
d’aliments solidaris
La Fundació Catalana de Futbol va
col·laborar una edició més amb el torneig
solidari Xuta amb el Cor, organitzat pel
CE Futsal Tortosa 2014. Un torneig que
tenia com a objectiu la recollida
d’aliments de primera necessitat per al
Banc d’Aliments de Terres de l’Ebre.
L’escenari del torneig va ser el Pavelló
Firal de Remolins. I per poder accedir-hi,
tots els assistents van haver de portar
algun tipus d’aliment bàsic. En total se’n
van recollir més de 400 quilos.
La Fundació Catalana de Futbol va
col·laborar en el torneig subvencionant
una part de l’arbitratge per la vessant
solidària de l’esdeveniment.

TORNEIG SOLIDARI XUTA AMB EL COR

CE FUTSAL TORTOSA 2014
19 JUNY 2021

L’AE Sant
l’AECC

Lluís

amb

Com cada mes de juny, l’Associació
Esportiva Sant Lluís organitza un torneig
benèfic per recollir fons per la lluita contra
el càncer.
Enguany no va faltar a la cita i el dia 19 d
ejuny al camp Mpal. Eusebi Güell de
Santa Coloma de Cervelló es va
organizar una matinal de futbol solidari
amb venda de productes a benefici de
l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
La Fundació Catalana de Futbol va
col·laborar en el torneig subvencionant
una part de l’arbitratge per la vessant
solidària de l’esdeveniment.

TORNEIG SOLIDARI PER LA LLUITA
CONTRA EL CÀNCER

AE SANT LLUÍS
19 JUNY 2021

Torna
el
Campus
Solidari de Futbol de la
Fundació després de la
pandèmia
Després de l’aturada de l’activitat per la
pandèmia, aquest 2021 s’ha pogut
celebrar el IV Campus Solidari de Futbol
de la Fundació Catalana de Futbol.
Un total de 44 nens i nenes, d’entre 6 i 13
anys d’edat, en situació de risc d’exclusió
social van poder gaudir durant dos
setmanes d’aquest campus, practicant
futbol i realitzant altres activitats de lleure
al camp de futbol Mpal. de Rocafonda
(Mataró).
Tots els joves participants eren jugadors i
jugadores prescrits per Creu Roja i el seu
programa de pobresa infantil així com
pels serveis socials de l’Ajuntament de
Mataró.

Amb el patrocini principal de l’Obra Social
“La Caixa”, el campus va comptar amb
entrenadors i monitors formats a l’Escola
Catalana d’Entrenadors de l’FCF, amb la
coordinació del tècnic Mohamed El
Gaadaoui.

L’objectiu del Campus Solidari de la Fundació de l’FCF és que infants que provenen de
programes de pobresa infantil com els de Creu Roja i altres entitats socials tinguin les
mateixes oportunitats que qualsevol noi o noia pugui participar al campus d’estiu.
Aprendre a través del futbol, millorar les habilitats amb pilota i el treball dels valors de
l’esport són tres dels pilars de l’activitat.
Tanmateix, el campus, de caràcter solidari, i que s’ha recuperat enguany després de
l’aturada obligatòria per la pandèmia de l’estiu passat, garanteix que tots els joves facin
com a mínim tres àpats al dia –esmorzar, dinar i berenar–. Alhora, tenen un seguiment
en els hàbits d’higiene, com ara dutxar-se un cop acabada la pràctica esportiva, o
rentar-se les dents després de cada àpat.
Així mateix, els nens i nenes també han viscut jornades de jocs aquàtics; sortides per banyar-se a la
platja; o d’un taller de realitat virtual amb una lligueta de videoconsola, organitzat de manera altruista
per l’empresa Made Egames.

CAMPUS SOLIDARI FUTBOL–CREU ROJA

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
28 JUNY – 9 JULIOL 2021

CAMPUS SOLIDARI FUTBOL–CREU ROJA

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
28 JUNY – 9 JULIOL 2021

La integració i veinatge
de persones migrades
del Bages al Mundialet
Després de dos temporades sense
poder-se celebrar, enguany es va poder
realitzar el 17è Torneig Multicultural de
Manresa, conegut com a Mundialet: un
torneig organitzat pel club ONG Diapo
amb la col·laboració de la Fundació
Catalana de Futbol. I que va tenir lloc del
3 al 31 de juliol de 2021 al camp de futbol
Nou Congost de Manresa.
El Torneig Multicultural de Manresa és ja
tot un clàssic dins dels esdeveniments
esportius de la ciutat. Gràcies al futbol, el
Mundialet es converteix en una gran
experiència on hi conviuen i participen
jugadors i jugadores provinents de
diferents llocs del món o ja nascuts aquí,
però amb arrels foranes.
Tot un exemple de convivència i
integració de la diversitat cultural de la
ciutat
que
compte
amb
una
població provinent de més 100 països
diferents.

Entre les seleccions participants en el
Mundialet d’aquest 2021 estaven:
Argentina, Senegal, Bolívia, Marroc,
Holanda,
Mèxic,
Perú,
Qatar,
Catalunya,
Mauritània,
Equador,
Colòmbia, Hondures i Paraguai, en
categories Absoluta, Femenina i
Veterans.
La primera edició d’aquest Mundialet
de Manresa es va celebrar l’any 2004
amb el Senegal com a campió. L’any
2019 va ser Paraguai qui es va alçar
amb el trofeu.
La Fundació de l’FCF va col·laborar en
el cost de l’arbitratge per la vessant
social de l’esdeveniment esportiu.

XVII TORNEIG MULTICULTURAL DE
FUTBOL DE MANRESA – MUNDIALET 2021

ONG DIAPO
3 AL 31 JULIOL 2021

El Santvicentí CF fa
possible una nova edició
del Campus Social a
Anantapur
Des de fa 12 anys, el CF Santvicentí
participa en el Campus Social de Futbol a
Anantapur que realitza conjuntament amb
la Fundación Vicente Ferrer amb l’objectiu
d’apropar el futbol a nens i nenes que
viuen en situació d’extrema pobresa a
l’Índia.
Amb l’objectiu de poder aportar el màxim
de material esportiu al campus, el CF
Santvicentí va organitzar el Torneig
Solidari Sant Vicenç de Montalt (F7). Un
torneig on per participar era necessari
col·laborar aportant material esportiu
semi-nou.
La Fundació Catalana de Futbol va
col·laborar en el torneig amb la subvenció
d’una part del cost de l’arbitratge al
tractar-se d’un torneig benèfic.

TORNEIG SOLIDARI SANT VICENÇ DE
MONTALT

SANTVICENTÍ CLUB FUTBOL
5 AL 23 JULIOL 2021

La Fundació amb els
casos
de
pobresa
residencial i persones
amb gran vunerabilitat
A part dels diferents projectes i
programes on la Fundació col·labora de
manera habitual, també hi ha casos
especials on la mateixa Fundació intenta
donar-los ajuda a través del món del
futbol.

Són casos únics i cada un d’ells amb
característiques i necessitats diferents.
Com per exemple, la petició d’un jove
refrugiat que va realizar el curs d’àrbitre
de futbol sala i el va aprovar
satisfactòriament. Però, per tal d’exercir
com a tal, no podia fer front als
pagaments per comprar-se l’equipació
oficial d’àrbitre així com l’assegurança
d’accidents esportius.
La Fundació Catalana de Futbol va fer
front a aquestes despeses al veure una
oportunitat en aquest jove migrant
d’aconseguir
iniciar
una
carrera
professional i laboral a través del futbol.

Gràcies a aquesta aportació, ara el jove Samuel comença a comptar amb uns ingressos econòmics mensuals
fixes treballant com a àrbitre de futbol sala els caps de setmana. I tot això fruit del seu esforç i sacrifici. Però, en
aquest cas com en molts d’altres, un problema econòmic no li hagués permés accedir a aquesta oportunitat
laboral.
Aquest és només un exemple
d’aquests casos de petició d’ajuda
que rep la Fundació i que el
Patronat estudia un a un i intenta
donar-los viabilitat.
Són petits gestos benèfics que
sumats tots donen sentit a la raó
de ser de la Fundació Catalana de
Futbol: ajudar als més necessitats
a través del món del futbol.

AJUDES BENÈFIQUES

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
SETEMBRE 2021

El futbol més solidari de la
UE Rapitenca amb els
aiguats a Alcanar
L'Estadi Municipal La Devesa de Sant
Carles de la Ràpita va ser l'escenari el dia
12 de setembre d'un partit benèfic a favor
del futbol del poble veí d'Alcanar, a la
comarca del Montsià.
Després de les inundacions que va patir
a principis de setembre de 2021 el poble
d’Alcanar i que van afectar entre d'altres
equipaments el Camp Municipal de La
Fanecada, la UE Rapitenca va ser
l'amfitrió d'una iniciativa solidària que va
comptar amb la participació d'un
combinat de jugadors i jugadores del
primer equip, filial, juvenil i femení del
conjunt rapitenc, davant una selecció de
futbolistes del CD Alcanar.
Tota l'aportació econòmica recollida va
servir per ajudar a recuperar el futbol
canareu dels desperfectes causats per la
tempesta sota la campanya 'Donatiu
Monsortirem’.
La Fundació Catalana de Futbol va fer-se
càrrec del cost de l’arbitratge al tractar-se
d’una iniciativa solidària d’un club federat
en benefici d’un altre club federat.

PARTIT BENÈFIC AIGUATS A ALCANAR

RAPITENCA UNIÓ ESPORTIVA
12 SETEMBRE 2021

50 anys de futbol femení a
Sant Cugat del Vallès
Aquest 2021, el Sant Cugat Futbol Club
està d’aniversari. I és que enguany, el
club ha fet 50 anys que va crear el seu
primer equip de futbol femení. Un equip
que fins i tot va arribar a competir en
la Copa Pernod de la temporada 19711972.
Per aquest motiu, el club santcugatenc
va celebrar el 18 de setembre el Torneig
FEM50: un torneig amb la participació
única d’equips femenins d’arreu de
Catalunya. Una jornada lúdico-esportiva
que tenia com a objectiu principal
destacar el futbol femení en un nou intent
d’impulsar la igualtat de gènere també en
el món de l’esport.

La Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar l’arbitratge del torneig per
la seva promoció del futbol femení.

TORNEIG FEM50

SANT CUGAT FUTBOL CLUB
18 SETEMBRE 2021

Una
tona
d’aliments
solidaris al Torneig Benèfic
del Bages
El Municipal de Sant Joan de Vilatorrada va
ser l’escenari de la 9a edició del Torneig
Benèfic del Bages, organitzat pel FC
Jonanenc i l’empresa E-Sports Formation &
Fun, amb la col·laboració de la Fundació de
l’FCF i l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
Aquest prestigiós trofeu de pretemporada
va reunir un total de 34 equips benjamins i
alevins amb la premissa d’ajudar als més
necessitats.
Entre tots els equips participants
(benjamins i alevins) van aconseguir
recaptar més d’una tona d’aliments per al
banc d’aliments de Sant Joan de
Vilatorrada i gestionat per la Creu Roja.
La Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part del cost
del
l’arbitratge del torneig pel seu carácter
solidari.

IX TORNEIG BENÈFIC DEL BAGES

FC JOANENC
18 I 19 SETEMBRE 2021

L’Alt Penedès més solidari
que mai

El 3r Torneig Solidari de Futbol Base la
UE Subirats ja s’ha convertit en tot un
clàssic de la pretemporada lliguera. Un
esdeveniment lúdico-solidari que té com
a objectiu social la recollida d’aliments
per a diferents entitats socials de l’Alt
Penedès.
Enguany el torneig va aconseguir
recollir mitja tona d’aliments no peribles.
La recaptació més gran que s’ha fet en
tota la comarca en un esdeveniment
benèfic d’aquest tipus.
La Fundació Catalana de Futbol va
col·laborar subvencionant una part del
cost del l’arbitratge del torneig per la
seva vessant benéfica.

III TORNEIG SOLIDARI UE SUBIRATS

UNIÓ ESPORTIVA SUBIRATS
24 I 25 SETEMBRE 2021

Tercera temporada de La
Lliga We League 7 de futbol
adaptat
La Lliga We League 7 és una lliga de
futbol adaptat, adherida a la Federació
Catalana de Futbol i organitzada per la
Fundació Esportiva d’Arenys de Mar
(Fedamar). Com a lliga adherida, permet
comptar amb arbitratges federats al CTA.
Per la seva banda, la Fundació Catalana
de l’FCF col·labora en la subvenció dels
arbitratges, i l’FCF lliura dues pilotes
oficials de Futbol 7 per equip participant.
Aquesta és la tercera temporada de la
Lliga We League 7. I cada cop són més
els equips participants. Un fet que ha
comportat que aquesta temporada
2021/22 s’hagin hagut de crear tres
divisions de competició.
Molts dels equips pertanyen a clus
federats a l’FCF. Entre ells: Sporting Gavà
FC, CE Anoia, UD Unificación Bellvitge,
Cerdanyola FC, Fudnació UE Cornellá, EF
Can Mir, CF Mollet UE, Montcada FB, CF
Parets, CF Maurina Egara, CB Terlenka,
UE Sitges o PB Sant Vicenç dels Horts.
Tot un exemple que cada cop més clubs
federats aposten pel futbol adaptat i la
promoció de l’esport en persones amb
diversitat funcional.

WE LEAGUE 7 – FUTBOL ADAPTAT

FUNDACIÓ ESPORTIVA D’ARENYS DE MAR
NOVEMBRE 2021

El món del futbol es bolca
per ajudar als afectats pels
aiguats al Montsià
El RCD Espanyol i el FC Alcanar van
protagonitzar un partit benèfic per
recaptar fons arran del desastre natural
que es va produir pels aiguats del passat
mes de setembre a la zona del Montsià.
En aquest cas, l’Espanyol B va jugar un
partit amistós davant el CF Alcanar el dia
10 de novembre de 2021 al camp Mpal.
de la Devesa de Sant Carles de la Ràpita.
I que va servir per recollir fons per a la
plataforma de recuperació d’Alcanar
#monsortirem.
En aquest cas, l’ajuda solidària de la UE
Rapitenca va ser essencial donat que va
ser el club que va cedir el seu camp de
futbol a l’estar el del FC Alcanar en un
estat deplorable pels aiguats.

El mateix dia també es va organizar un
triangular amistós en categoría Aleví entre
la UE Rapitenca, l’EF Alcanar i el RCD
Espanyol.

PARTITS BENÈFICS #MONSORTIREM

RCD ESPANYOL, FC ALCANAR I UE RAPITA
10 NOVEMBRE 2021

El futbol és de tots i per tots
El dia 21 de novembre, el Club de Futbol
Sant Vicentí va organitzar la primera
jornada esportiva dedicada a la promoció
del futbol adpatat.
El torneig va comptar amb jugadors amb
diversitat functional I pathologies mentals
amb l’objectiu de doanr a conèixer
aquesta modalitat de futbol que cada
vegada compte amb més equips dins dels
clubs de futbol federats.
El torneig va comptar amb la participació
de 8 equips especials I 96 jugadors amb
diversitat física, psíquica o sensorial.
La
Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges al
tractar-se d’un torneig de promoció del
futbol inclusiu.

JORNADA ESPORTIVA D’INCLUSIÓ
SOCIAL

SANTVICENTÍ CF
21 NOVEMBRE 2021

Joguines per a Creu Roja
de Viladecans
La Uníón Deportiva Viladecans va
organitzar el passat 4 de desembre de
2021 la primera edició del Torneig Vila
Cup: un torneig amb una clara vessant
benèfica per la recollida de joguines que
s’hi va fer.
El torneig, en categoria Benjamí, va
comptar amb la participació dels clubs:
Unificación Bellvitge, Vinyets Molí Vell,
Peña Recreativa de Sant Feliu, Escola
Gavà, UD Vista Alegre, CE sabadell, CD
Pomar, CF Begues i la UD Viladecans.
El torneig va ser tot un èxit i esperen pode
repetir-lo en els propers anys.
La
Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges al
tractar-se d’un torneig solidari.

TORNEIG SOLIDARI VILA CUP 2021

VILADECANS UD
4 DESEMBRE 2021

Recollida de roba i aliments
per a Càritas d’Olesa de
Montserrat
El Club de Futbol Olesa va organitzar
aquest 2021 el seu IX Torenig SolidariCEFO 87 i que va servir per recollir roba i
aliments per a Càritas. Una cita que el
club repeteix des de fa 9 anys i on els
paricipants col·laboren de manera
intensa.
La
Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges al
tractar-se d’un torneig amb una clara
vocació social.

IX TORNEIG SOLIDARI CEFO 87 2021

EF OLESA
4 DESEMBRE 2021

#TodosSomosDylan
Dylan és un infant de Sabadell que pateix
la Síndrome de Sotos. Des de fa anys, el
club Plandeu-Roureda organitza un
torneig amistós per recollir fons per a la
investigació d’aquesta malaltia que
actualment no té cura ni tractament.
Enguany, tots els diners recollits es van
destinar a l’Associació “Todos Somos
Dylan” i que van fundar els pares de
l’infant.
La recaptació, com cada any, va ser tot
un èxit i esperen que l’any vivent la xifra
recollida pugui ser encara més gran.
La
Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges al
tractar-se d’un torneig benèfic.

TORNEIG SOLIDARI PLANADEUROUREDA

PLANADEU-ROUREDA UNIÓ ESPORTIVA FUTBOL
4 DESEMBRE 2021

Llinars del Vallès amb La
Marató de TV3
El Club Esportiu Llinars va organitzar
aquest any el torenig soldiari de Nadal i
que va servir per recollir fons per La
Marató de TV3.
Un torneig de 3 dies amb l’organització de
175 partits i que va tenir el camp Mpal.
Joan Misser i Coll de Llinars com a
escenari.

El torneig va comptar amb les categories
de Prebenjamí, Benjamí, Aleví, Infantil,
Benjamí Femení, Aleví Femení i Infantil
Femení i la participació d’equips catalans i
nacionals.
La
Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges per
la vessant solidària del torneig.

TORNEIG SOLIDARI DE NADAL – LA
MARATÓ DE TV3
LLINARS CE
4, 5 I 8 DESEMBRE 2021

El futbol lluita contra les
malalties mentals
La Fundació Esportiva Atlètic Vilafranca
va organitzar un torneig de F7 per recollir
fons per a La Marató de TV3, dedicada
enguany a les malalties mentals.
L’escenari va ser el ZEM de Vilafranca del
Penedès i va servir per recollir fons per a
la investigació de malalties mentals tals
com la depressió, l’ansietat, el trastorn
bipolar, l’esquizofrènia o transtorns
obsessius compulsius, entre d’altres. I que
avui dia no tenen cura.
La
Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges al
tractar-se d’un torneig amb una vessant
benèfica.

TORNEIG SOLIDARI - LA MARATÓ DE TV3

FUNDACIÓ ESPORTIVA ATLÈTIC VILAFRANCA
4 DESEMBRE 2021

Futbol per
lectura

fomentar

la

El Club de Futbol La Florida va organizar
el seu tradicional Torneig de Nadal i que
aquest 2021 estava dedicat a la recollida
de fons per a l’ONG Oido Colina: una
entitat que treballa per a la promoció de la
lectura en infants i joves en països en vies
de desenvolupament.
Enguany, el torenig va comptar amb la
participació de 900 esportistes i un total
de 81 partits en les categories de Cadet,
Infantil, Aleví, Benjamí i Prebenjamí.
El torneig va tenir lloc al camp Mpal. De
La Florida de l’Hospitalet de Llobregat i la
Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part dels arbitratges al
tractar-se d’un torneig solidari.

XVI TORNEIG DE NADAL PER A L’ONG
OIDO COLINA

LA FLORIDA CF
4-6 DESEMBRE 2021

Futbol per amputats: una
modalitat
que
va
en
augment
L’Associació de Futbol de Sant Vicneç dels
Horts és el primer club de futbol català
que compte amb un equip de futbol per
amputats.
Aquest equip vol competir en lligues
nacionals i internacionals, però el
pressupost amb el que compte és molt
petit.

Per aquest motiu es va organitzar el V
Tots Som Futbol: un torneig que va servir
per recollir fons per aquest equip. I
d’aquesta manera poder optar a participar
en tornejos de one-football internacionals.
El torneig va comptar amb la col·laboració
de la Fundació Catalana de Futbol per la
vessant benèfica del torneig i per l’impuls
del futbol per amputats al nostre país.

V TORNEIG TOTS SOM FUTBOL

SANT VICENÇ DELS HORTS ASSOC. FUTBOL
4-5 DESEMBRE 2021

Solidaritat i gols a les
Terres de l’Ebre a benefici
de #Monsortirem

#monsortirem

L’Estadi Municipal La Devesa, a La Ràpita,
va acollir el partit solidari entre la Selecció
Catalana Amateur Femenina, de nova
creació, i la Selecció de Terres de l’Ebre,
formada per un combinat de jugadores de
la zona.
L’objectiu d’aquest duel amistós va ser el
de recaptar fons per ajudar en la
recuperació del futbol d'Alcanar, després
dels forts aiguats del passat 1 de
setembre al sud de la comarca del
Montsià.
La Fundació Catalana de Futbol va voler
aportar el seu granet de sorra en l’amistós
benèfic subvencionat l’arbitratge del partit.

AMISTÓS BENÈFIC DE LA SELECCIÓ CATALANA FEMENINA
AMATEUR I LA SELECCIÓ DE TERRES DE L’EBRE

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL
4-6 DESEMBRE 2021

Recollida de fons per a
persones amb diversitat
funcional
L’associació Esportiva Roses va organitzar
el 6 de desmebre de 2021 un torneig per
recollir fons per a l’Associació de Pares i
Mares de Nens i Joves amb Discapacitat
Tramuntanets.
La matinal va estar protagonitzada per
jugadors Prebenjamins, Alevins i Bejamins
de l’AE Roses així com del Base Roses:
dos clubs de la mateixa població on la
rivalitat va passar a un segon terme per a
una bona causa.
La Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar bona part dels arbitratges
federats al tractar-se d’un esdveniment
benèfic a través del futbol.

TORNEIG SOLIDARI PER A L’ASSOCIACIÓ
TRAMUNTANETS

ROSES AE
6 DESEMBRE 2021

Recaptades 850 joguines
per a infants del programa
de pobresa extrema de
Creu Roja
La Fundació de la Federació Catalana de
Futbol i Creu Roja Joventut van organitzar
conjuntament, el dissabte 11 de
desembre de 2021, el repte solidari ‘Cap
Infant Fora de Joc’, amb l’objectiu
de recollir el màxim de joguines noves per
a infants de famílies amb alta
vulnerabilitat.
Per fer-ho possible, van participar
13 clubs de futbol de la delegació del Baix
Llobregat, que van actuar com a punts de
recollida de les joguines. En total, es van
recaptar 850.
La jornada es va iniciar a les 7.30 hores al
camp de futbol Municipal Begues, des
d’on
l’ex
àrbitre,
ultra
fondista,
responsable del CTA al Baix Llobregat i
ambaixador
de
la
Fundació
de
l’FCF Hèctor Robas, es va posar en marxa
per córrer la ultramarató de 75
quilòmetres de distància que el van portar
per les diferents instal·lacions esportives
de la zona per a recollir les joguines i, així,
completar el repte benèfic en menys de 8
hores. El repte va finalizar al camp
municipal d’Olesa de Montserrat.

CAP INFANT FORA DE JOC

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
11 DESEMBRE 2021

Recollida de fons per a La
Marató de TV3 i les
malalties mentals
El Futbol Sala Sant Julià de Ramis va
organitzar el passat 19 de desembre de
2021 un torneig per recollir fons per a la
Marató de TV3 i que aquest any anava
destinada a la recerca i investigació de les
malalties mentals.
El torneig va ser un triangular de futbol
sala femení entre l’EFS Palafolls, el FS
Racing Pineda i el FS Sant Julià de Ramis.
Precisament l’equip femení d’aquest últim
club era la primera vegada que competien
en un amistós sobre el parquet de joc.
Una ben solidària manera d’inciar la seva
carrera en el món del futbol sala femení.
La Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar la totalitat de l’arbitratge del
CTAFS per la vessant benèfica del torneig.

TORNEIG DE FUTBOL SALA PER A LA
MARATÓ DE TV3

SANT JULIÀ DE RAMIS FS
19 DESEMBRE 2021

Joguines i roba solidàries
per al Marroc
La Copa Talentón LH és un torneig que
utilitza el futbol per portar a terme
diferents recollides solidàries en aquestes
èpoques nadalencques.
engunay, la Copa talentón va servir per
recollir roba i joguines per a l’Associació
Solidària Marriqueí de Catalunya així com
la recollida de fons per a la investiga´ció
de l’ELA amb la venda del llibre de l’exjugador del Barça, Anty Garcia.
Quatre dies de bon futbol en categoria
Aleví amb la participació d’equips federats
i no federats a l’FCF i que va tenir lloc al
camp Mpal. Hospitalet Centre de
l’Hospitalet de Llobregat.

La Fundació Catalana de Futbol va
col·laborar en el torenig subvencionant
una part dels arbitratges federats.

COPA TALENTÓN SOLIDARIO L’H

HOSPITALENSE AT C
20-23 DESEMBRE 2021

Joguines solidàries
Des de fa diversos anys, la Pª Recreativa
de Sant Feliu de Llobregat organitza un
torneig solidari de Nadal. Enguany sota el
lema “Cap Infant Sense Joguina”
L’objectiu principal d’aquest acte no és
altre que recollir joguines per a infants de
famílies desafavorides i amb una
economia precària per tal que els seus fills
i filles també puguin gaudir de la nit de
Nadal o la de Reis com la resta d’infants.
El torneig també va servir per convertir-se
en uns dies de trobada entre la gran
familia que forma aqust club amb la
presència i participació de diferents clubs
de la zona del Baix Llobregat.
La Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar una part del cost dels
arbitratges per la vessant benèfica del
torneig.

TORNEIG CAP INFANT SENSE JOGUINA

Pª REC SANT FELIU LLOBREGAT
20-27 DESEMBRE 2021

Aliments per a Creu Roja
Mataró
Com cada 26 de desembre, el Club
Esportiu Escola Futbol Mataró organitza
un partit amistós benèfic en categoria
Amateur per recollir aliments solidaris per
a Creu Roja Mataró.
Aquest any, el rival va ser la Unió
Esportiva Cirera. Club de la mateixa
ciutat.
La particularitat d’aquest partit és que
participen combinats de jugadors i
jugadores dels primers equips d’ambdós
clubs. Una bon amanera de deixar
endarrera la rivalitat dels dos clubs de la
ciutat així com de la promoció dels equips
de futbol mixtes.
La Fundació Catalana de Futbol va
subvencionar el cost de l’arbitratge al
tractar-se d’un partit de caire benèfic i
social.

PARTIT AMISTÓS AMATEUR SOLIDARI

ESCOLA FUTBOL MATARÓ CE
26 DESEMBRE 2021

Beques per a infants en risc
d’exclusió social

NÚMERO JUGADORS/ES BECATS/DES
TEMPORADA 2021-2022

La Fundació Catalana de Futbol, a través
de la línia de beques ‘Futbol per a
tothom’, ha permès que un total de 306
infants en situació de risc d’exclusió social
hagin pogut accedir a jugar en un equip
federat català durant aquesta temporada
2021-2022.
Aquesta xifra consolida el 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. Per fer
possible el programa 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.
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BEQUES PROGRAMA “FUTBOL PER
TOTHOM”

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
31 DESEMBRE 2021

La Marató de TV3 per a la
investigació de les Malalties
Mentals
Un any més, la Fundació Catalana de
Futbol va sumar-se a la gran festa de la
solidaritat col·laborant amb La Marató de
TV3 per a la investigació de les malalties
mentals.
La Fundació Catalana de Futbol, amb la
voluntat de col·laborar en aquesta causa,
va fer un donatiu econòmic.

LA MARATÓ DE TV3 QUE TRENCA MURS

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
DESEMBRE 2021

Col·laboradors:

FUNDACIÓ CATALANA DE FUTBOL
SOM VALORS. SOM FUNDACIÓ

