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La iniciativa, que s’aplicarà a partir de la pròxima temporada, pretén potenciar i

fomentar el futbol i futbol sala amateur català a través de diferents mesures i ajudes.

Després de la presentació, celebrada a l’INEFC de Barcelona, la nova campanya de la

Federació Catalana de Futbol per impulsar el futbol i el futbol sala amateur, ‘Tots som

un equip’, ja està més a prop d’implementar-se. La iniciativa, que s’engegarà a partir

de la temporada 2019-2020, anirà adreçada en futbol als equips de les categories

masculines de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana, i a totes les categories

Sènior masculines de futbol sala de l’LCFS: Divisió d’Honor Catalana, i Primera, Segona

i Tercera Catalana. Aquesta campanya vol incidir en els següents eixos:

 

Foment del futbol base incentivant la creació d’equips en categories de



formació.

Foment del futbol en adults joves que deixen el futbol un cop finalitzada

la seva etapa de Juvenil.

Foment de les campanyes ‘Joc Net’ i ‘Respecte’.

Foment de la pràctica esportiva segura i saludable.

Foment de la gestió responsable i millorar el grau de compliment

normatiu de les entitats esportives.

Visibilitat del futbol i futbol sala català amateur: retransmissions en

directe de partits de Primera Catalana i de l’LCFS a l’FCF TV.

Per percebre ajuts econòmics s’han de complir els següents requisits:

 

Disposar d’un equip dependent o filial en categories de futbol base, en

compliment del reglament.

Tenir progressivament una major presència de jugadors sub 23.

S’establiran incentius econòmics en la quota de la Mutualitat Catalana



de Futbolistes.

Foment de les campanyes ‘Joc Net’ i ‘Respecte’:

Complir amb el procediment de salutació inicial i final del

partit.

Exhibir la nova pancarta de la campanya ‘Tots som un

equip’ i aquelles pancartes que determini l’FCF.

Competir amb la pilota oficial que llueix els lemes de les

campanyes.

Adherir-se al Codi Ètic i fer accions de difusió d’aquest.

Inscriure tècnics titulats amb la formació requerida

reglamentàriament.

Premi Joc Net:

 

S’establiran compensacions addicionals per aquells clubs



que practiquin un joc més net (menys amonestacions i

expulsions).

 

Foment de la pràctica esportiva segura i saludable. Tots els jugadors

inscrits hauran de tenir el reconeixement mèdic en vigor i pagada la

quota de la Mutualitat Catalana de Futbolistes.

Línies d’ajuda addicionals per aquells clubs que acreditin haver realitzat inversions per

cardioprotegir la instal·lació esportiva i de manteniment de la superfície de joc. Millora

del grau de compliment de les entitats esportives, amb l’assessorament per part de

l’FCF:

 

Tenir la junta directiva correctament inscrita en el

Registre d’entitats esportives de la Secretaria General de

l’Esport i de l’Activitat Física.



No tenir obligacions pendents amb la Hisenda Pública ni

amb la Seguretat Social.

No tenir deutes federatius.

Que els tècnics estiguin en contacte amb menors disposin

del certificat negatiu de delictes sexuals.
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