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Després de l’inici del gruix de les lligues de futbol i futbol sala, s’ha registrat un augment
de federats respecte a les mateixes dates de la temporada anterior.

El cap de setmana del 12 i 13 d’octubre de 2019 ha estat el tret de sortida de la gran
majoria de les lligues de futbol i futbol sala base català. Amb totes les competicions en
marxa, la Federació Catalana de Futbol ha notat un increment signiﬁcatiu en quant a
llicències actives en relació a la temporada passada. Si bé ﬁns a l’octubre de 2018 es
van inscriure un total de 142.000 federats, aquest 2019 ja hi ha més de 151.500
federats amb llicència. I en les properes setmanes s’espera que es tramitin 14.000
llicències més.
En quant al futbol amateur, s’ha produït un augment de 42 equips respecte la

temporada passada; mentre que en el futbol base s’han inscrit 40 equips més. Cal
destacar que falta comptabilitzar la categoria Debutant, la qual encara no ha iniciat la
competició. En total, el nombre d’equips de Futbol 11 registrats a dia d’avui és de 4.208
i de Futbol 7, 4.391.

El futbol sala, també en números positius
E l futbol sala amateur ha crescut amb 45 equips nous, sent un total de 518 els
equips Sènior masculins i femenins inscrits la present temporada. En categories base
l'augment ha estat de 101 equips nous, calculant la incorporació de les noves
categories Minibenjamí i Miniprebenjamí, després de la seva aprovació a la Convenció
de Clubs de Futbol Sala i la ratiﬁcació a l'Assemblea General Ordinària. Això es
tradueix en la inscripció total de 1.620 equips de les categories base a la competició.
La suma dels equips amateur i base de futbol sala és de 2.138 que, incorporant els 73
equips catalans competint en categories nacionals, dona un total de 2.211 equips de
futbol sala participant a la present temporada 2019-2020.

Una xifra que ha anat registrant un augment progressiu en les darreres cinc
temporades, passant dels 1.481 equips la temporada 2014-2015, als 2.211 de l'actual,
suposant un augment de 730 equips en cinc anys.

La bona marxa de la campanya #ORGULLOSA, la qual es va engegar la temporada
2017-2018 per potenciar el futbol i futbol sala femení, també s’ha deixat notar en
aquest increment de llicències femenines. I és que, respecte l’any anterior, hi ha hagut
101 equips nous en categories femenines de les dues disciplines esportives. Per la
seva part, la nova campanya d'enguany, dirigida a potenciar el futbol i futbol sala
amateur, TOTS SOM UN EQUIP, ja s'està fent visible a les categories Sènior.

