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La tercera temporada d’#Orgullosa ha aportat al futbol i futbol sala català un total de

57 noves àrbitres.

El Comitè Tècnic d’Àrbitres i Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Lliga Catalana de Futbol

Sala han incrementat en una seixantena el seu nombre d’àrbitres dones. Aquesta és la

xifra que s’aconsegueix a la tercera temporada d’aplicació de la campanya

#Orgullosa.

D’aquestes 57 noves àrbitres, 30 arbitren a equips de futbol i 27 xiulen partits de

futbol sala. El projecte #Orgullosa, impulsat per la Federació Catalana de Futbol, amb

l’objectiu de promocionar el futbol i futbol sala femení, segueix recollint els seus fruits

en la seva tercera temporada d’implementació.



El nombre global d’àrbitres respecte a la temporada passada ha passat de 181 a 197

àrbitres noies.

TEMPORADA FUTBOL FUTBOL SALA TOTAL 

2019-2020 124 73 197

2018-2019 118 63 181

Durant el curs 2016-2017, el CTA i el CTAFS de l’FCF comptaven amb un total de 69

àrbitres dones. Tot i el lleuger descens de 6 àrbitres la campanya següent, gràcies a

l’impuls del projecte #Orgullosa, la temporada 2018-2019  el nombre d’àrbitres dones

van ser 59, mentre que aquesta temporada 2019-2020 s’ha incrementat en 57 noves

àrbitres.



En total el Comitè Tècnic d’Àrbitres compta amb 1.990 àrbitres en la modalitat de

futbol, de les quals 124 són dones; mentre que el Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Lliga

Catalana de Futbol Sala disposa en l’actualitat de 578 àrbitres, amb 73 dones

col·legiades.

 TOTAL ÀRBITRES NOIS NOIES 

FUTBOL 1.990 1.866 124

FUTBOL SALA 578 505 73

Recordem que el projecte #Orgullosa consta de quatre eixos principals: ajudes

econòmiques, formació, accessibilitat i visibilitat. Algunes de les accions més

rellevants d’aquesta iniciativa, canalitzades a través del departament de futbol femení

de l’FCF, que ajuden a impulsar l’arbitratge femení són els descomptes en la matrícula

dels cursos del CTA i la bonificació de la quota de la Mutualitat Catalana de

Futbolistes, entre d’altres.



 


