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Els seleccionadors han dut a terme diferents xerrades als alumnes d’aquest institut de

Castellbisbal per a incentivar a les noies a practicar el futbol o futbol sala.

L’IES Les Vinyes ha tornat a organitzar una trobada entre els seleccionadors catalans i

els seus alumnes, tal com van fer al novembre i al desembre de 2019, quan també hi van

assistir les jugadores professionals Brenda Pérez, Candela Andújar (futbol), Cèlia Catà

(futbol  sala)  i  l’ex  seleccionadora  catalana  Natàlia  Arroyo.  El  motiu  d’aquesta  nova

xerrada ha estat repetir l’èxit que ja van tenir les anteriors trobades i traslladar als nous

alumnes els valors que genera l’esport i la importància del respecte i la igualtat entre

nois i noies.



I és que la Federació Catalana de Futbol ha estat col·laborant amb l’INEFC durant l’últim

any amb el programa d’activitats anomenat #ORGULLOSA. Futbol per a la igualtat. Es

tracta d’una proposta educativa que pretén fomentar la igualtat entre nois i noies en

l’esport, i  contribuir a la construcció d’un model educatiu basat en la cooperació, el

respecte i la capacitat crítica, amb el futbol i el futbol sala femení com a eix conductor i

centre  d’interès.  Ambdues  entitats  han  unit  forces  per  tal  d’implementar  aquest

projecte als instituts catalans i contribuir als canvis de models i relacions tradicionals de

gènere en l’esport i a través de l’esport.



Així doncs, durant tot el matí de d’aquest divendres 14 de maig, fins a un total de 86

alumnes  i  vuit  professors,  han  compartit  experiències  amb  el  director  tècnic  i

seleccionador  femení  de  la  Lliga  Catalana  de  Futbol  Sala  de  l’FCF,  Jordi  Gay;  el

seleccionador sub 17 i sub 12 femení, Eduard Castillo; i la jugadora i coordinadora del

Sabadell  Femení FS i  també coordinadora i  entrenadora del Molins 99 FS, Meritxell

Llopart. Els alumnes s’han mostrat molt receptius i han realitzat multitud de preguntes

relacionades amb la campanya #ORGULLOSA i el món del futbol i futbol sala femení

català.



Els precedents de les xerrades als instituts

Entre el 2019 i el 2020, els seleccionadors catalans de futbol i futbol sala van realitzar

diferents  xerrades  a  sis  instituts  de  Catalunya  per  tal  de  donar  a  conèixer  aquest

projecte i incentivar a les noies a iniciar-se en el futbol o futbol sala, trencant i eliminant

tots els prejudicis que poguessin tenir.



Les conclusions del projecte

El passat 23 de novembre de 2020, a la Sala d’Actes de l’FCF es va dur a terme la

presentació  de  les  conclusions  d’#ORGULLOSA.  Futbol  per  a  la  igualtat  amb  la

presència  de  totes  les  parts  implicades.  Podeu  recuperar  la  informació  en  aquest

ENLLAÇ.



 


