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Des d’avui i fins al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, a la Fira de Barcelona hi ha un

estant de l’FCF per promocionar els valors de l’esport entre els més menuts.

La Federació Catalana de Futbol, juntament amb la Secretaria General de l’Esport,

apropa des d’avui i fins al 4 de gener de 2020 les diferents campanyes que s’han

impulsat darrerament en un espai habilitat dins la Ciutat dels Somnis del Festival de

la Infància, que té lloc a la Fira de Barcelona. La principal novetat d’enguany és que hi

haurà un camp de sorra per fomentar la pràctica del futbol platja, una disciplina on

la Selecció Catalana compta amb quatre combinats: Cadet i Juvenil masculins, i Sènior

masculí i femení. A més, els assistents que s’apropin a l’estand de l’FCF el dissabte 28

de desembre podran fotografiar-se i conversar amb l’actual millor jugador del món

d’aquesta disciplina, Llorenç Gómez. Per consultar la notícia feu clic AQUÍ.

http://www.laciutatdelssomnis.com/
http://fcf.cat/noticia/llorenc-gomez-guardonat-com-a-millor-jugador-del-mon-de-futbol-platja/11/11/2018


En aquesta edició, a l’estand conjunt es reforçaran totes les campanyes de valors que

la Federació Catalana té en marxa -algunes amb el suport de la Generalitat-, com ara

#Orgullosa, per promoure el futbol i futbol sala femení; ‘Joc Net’; ‘Respecte’ o ‘TOTS

SOM UN EQUIP’, dirigida a potenciar el futbol i futbol sala amateur. Com a obsequi,

l’FCF donarà una bosseta de cordes, un tríptic informatiu i una rèplica petita i de goma

de la nova pilota federativa d’enguany.



El nou Festival de la Infància romandrà obert de les 10h a les 20h, del 27 al 30 de

desembre de 2019 i del 2 al 4 de gener de 2020. El saló, organitzat per Fira de

Barcelona, compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de

Catalunya i la Diputació de Barcelona, i amb la col·laboració de més de 40 empreses,

entitats i organitzacions. El preu de l’entrada serà de 8 euros, i els menors de 4

anys tindran entrada gratuït.

A la presentació hi ha assistit el representant institucional de l’FCF, Rossend

Abella; entre altres autoritats.
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https://www.youtube.com/watch?v=PSIV5iut6p8

