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La gala d’entrega dels guardons, que s’ha celebrat al MACBA, ha demostrat el poder

solidari de clubs, futbolistes i persones vinculades al món del futbol en la segona edició

d’aquests premis que atorga la Fundació de la Federació Catalana de Futbol.

La solidaritat ha estat la protagonista d’aquest dijous 26 d’abril en la segona edició dels

Premis Solidaris, un acte carregat d’emocions, il·lusió i gratificació. Lluny dels terrenys

de joc, àrbitres, entrenadors, presidents, jugadors i altres personalitats vinculades al

món del futbol s’han trobat al Museu d’Art Contemporani de Barcelona per la

celebració dels II Premis Solidaris, organitzada per la Fundació Privada Catalana de

Futbol de la Federació Catalana de Futbol.



Aquests guardons busquen premiar aquelles iniciatives i activitats dels clubs d’arreu

de Catalunya que fomenten la solidaritat, l’ètica esportiva i els valors més enllà dels

camps i pavellons de futbol i futbol sala. Els premis s’han distribuït en dues categories:

iniciatives individuals i col·lectives, fins a atorgar un total de 7 distincions que han estat

entregades pels patrons de la Fundació: Joan Manuel Carreras, Manel Pousa,

Andrés López, Maria Teresa Andreu  i Margarita Farga. També han fet entrega el

president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies Forcada; el president

de la Fundació i vicepresident de l’FCF, Pere Guardiola; els vicepresidents de l’FCF

Josep Llaó i Joan Josep Isern; el secretari de la Fundació i directiu de l’FCF Albert

Garrofé; el coordinador de la Comissió d’Ètica Esportiva i Lluita contra la Violència de

l’FCF, Francesc Bartoll; un dels membres de la CEE Àlex Porqueras; el patró i director

de la Fundació Damm, Ramon Agenjo; el subdirector general d’activitats esportives

de la Secretaria General de l’Esport i membre de la CEE de l’FCF, Oriol Marcè; el

president de Creu Roja Catalunya, Antoni Aguilera; el coordinador autonòmic de

Creu Roja Catalunya, Enric Morist; el director del Centre d’Institucions de Barcelona



de CaixaBank, Xavier García; i el patró de la Fundació FC Barcelona, Antonio

Tombas.

Abans de l'entrega de guardons, el president de la Fundació i vicepresident de l'FCF,

Pere Guardiola, ha explicat que "aquests premis són un reconeixement a totes les

iniciatives solidàries i benèfiques que fan clubs, jugadors, entrenadors, àrbitres... En

definitiva a tota la gent que fa del futbol de casa nostra més gran del que ja és. Una

tasca social que des de la Fundació i la mateixa Federació ens enorgulleix

enormement".

Les categories premiades han estat les següents:

ÈTICA ESPORTIVA:

El primer guardó ha estat el d’Ètica Esportiva, en modalitat col·lectiva, per al Sant

Vicenç dels Horts 2004 Assoc. de Futbol, de la delegació del Baix Llobregat, per

l’elaboració del vídeo ‘#Daejemplo’, el qual pretén erradicar la violència als terrenys de

joc. El segon guardó que ha atorgat la Fundació en aquesta categoria ha estat per



l’Olímpic Can Fatjó pel vídeo ‘Confío en ti’; mentre que en el tercer premi hi ha hagut un

empat i s’ha repartit entre el Club Atlètic Masnou Futsal i el CFA Espluguenc per la

creació del cinquè temps en partits de futbol sala i el tercer temps en equips de Futbol

11, respectivament.

En la modalitat individual, el primer premi ha estat per als entrenadors de la Bordeta

de Lleida i l’Oliana CD; i el segon guardó ha anat a mans de l’entrenador dels Debutants

de la UE Sant Joan Despí, David Casas.



FOMENT DELS VALORS:

La segona categoria premiada ha servit per homenatjar totes les iniciatives que duen a

terme els clubs per fomentar els valors. El primer premi ha anat a l’AEE Terraferma

LSA per un programa de valors en les seves samarretes. En el segon esglaó del podi ha

pujat el Cerro UD per la integració de quatre futbolistes refugiats. I el tercer guardó ha

estat per un programa d’intercanvi d’oportunitats creat per la UD Cirera.



JOC NET:

Ayman és un jugador que va anar a consolar el rival després d’una dura derrota. Per

aquest gest, a la UE Creixell se li ha concedit el primer premi de Joc Net. I el segon

guardó que ha atorgat la Fundació en aquesta categoria ha estat pel Puigdàlber FC per

ser un club amb una clara vocació social.



JUGADOR:

El porter del FC Barcelona Lassa Paco Sedano s’ha endut el primer premi per la

promoció que fa del futbol sala adaptat amb la creació de la seva escola per a persones

amb discapacitat física i psíquica. La Fundació de l’FCF també ha reconegut, amb el

segon premi, al jugador del CF Damm Patrice Sousia, un nen que només volia jugar a

futbol i la legislació de la FIFA el va tenir apartat dels terrenys de joc durant molts

mesos. El porter de la UD Cirera Toni Rodríguez ha recollit el tercer premi en

reconèixer-se la seva valentia i superació en patir una forta descàrrega elèctrica.

ÀRBITRE:

En el lliurament del primer premi s’ha produït un empat i, per aquest motiu, els

guardonats han estat Mohammed Abbassi, pel seu arbitratge pedagògic, i pel Comitè

Tècnic d’Àrbitres de l’FCF per l’organització d’un Torneig de Nadal amb la recaptació de

1.200 quilos d’aliments. La Fundació ha decidit entregar el tercer premi a l’àrbitre del



CTAFS Raúl Crisóstomo en reconeixement a la seva vessant més pedagògica a l’hora

de formar els àrbitres de futbol sala.

ENTRENADOR:

El premi solidari al millor entrenador ha estat per a Marc Fuentes Molina, del CF

Vilanova del Vallès, per la seva dedicació i mostra d’entrega al futbol malgrat tenir un



75% de paràlisi cerebral. Per la seva part, José Antonio “Pitu” Mas Parrado, del Col·legi

Sant Pau Apòstol, ha rebut el segon premi per la seva dedicació completa a l’Atlètic

Gramanet UD, pel seu esperit de superació en voler seguir entrenant malgrat anar

amb cadira de rodes. Finalment, Francisca Camúñez “Titi” ha rebut el tercer premi en

reconeixement a la seva llarga trajectòria promocionant el futbol femení, sobretot en

el RCD Espanyol.



El darrer premi que s’ha entregat aquest vespre és una novetat d’enguany. I és que la

Fundació de l’FCF ha volgut donar el PREMI ESPECIAL DEL JURAT  a quatre

periodistes de diferents mitjans de comunicació que, amb la seva tasca, han fet difusió

de la vessant més solidària de l’esport. Albert Llimós, Manuel Ayala, Toni Frieros i

Ricard Vicente han rebut aquest guardó.



Reconeixement especial al foment dels valors

La 2a edició dels Premis Solidaris de la Fundació de l’FCF ha conclòs amb l’entrega

d’una sèrie de reconeixements especials a clubs de futbol i futbol sala catalans pel seu

foment dels valors mostrat durant tota la temporada. Les entitats premiades han

estat: UE Olot, CFS Isur-La Font Màgica, AE Monistrolenca, CFS Lliça de Vall, UE

Lourdes, EFS Balaguer Comtat d’Urgell, AE Ramassà, CF Base Vilobí 2015, CF Lliçà

Vall, CFS Casserres 2004, CF Suburense, UE Sitges, CFB Marc Bartra, CFS Sant

Cugat i Ebre Escola Esportiva.

Un concert de saxos, a càrrec del Conservatori del Liceu, ha conclòs els II Premis

Solidaris en una tarda emotiva i plena d’agraïment al centre de Barcelona.
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http://fcf.cat/media/album/ii-premis-solidaris-de-la-fundacio-fcf/1
https://www.youtube.com/watch?v=APcJ9YVyD4o

