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La  4a  edició  d’aquesta  jornada  que  organitza  la  Fundació  de  l’FCF  preveu  una

participació de gairebé 900 jugadors, jugadores i voluntaris. Durant la presentació s’ha

conegut el calendari de partits.

A la Sala d’Actes de la Federació Catalana de Futbol,  a Barcelona, ha tingut lloc la

presentació de la 4a edició de l’’Enfutbola’t.  Futbol per a tothom’, la jornada lúdico-

esportiva organitzada per la Fundació Catalana de Futbol que té com a protagonistes a

jugadors  i  jugadores  amb  diversitat  funcional,  intel·lectual  i  sensorial.  La  jornada

comptarà amb gairebé de 900 esportistes procedents de 51 equips d’arreu del territori

català, els quals jugaran un total de 71 partits, i que gaudiran del seu esport preferit

el  dissabte  11  de  juny  de  2022  a  les  instal·lacions  esportives  de  la  Fundació  Unió

Esportiva Vic, tant a l’Estadi Hipòlit Planàs i al camp Municipal de Vic com al pavelló

esportiu Ausoneta de Vic.



Els objectius de l'organització d’aquest esdeveniment, que s’ha consagrat com un dels

tornejos referents del futbol adaptat, són, d’una banda, mostrar a la societat que el

futbol és un esport obert a tothom i, de l’altra, oferir un dia de diversió a tots aquests

joves que estimen aquest esport però que no disposen d’un espai on poder competir.

Tot això serà possible gràcies a la tasca indispensable dels voluntaris i a la col·laboració

desinteressada  d’empreses,  entitats  i  persones.  La  jornada,  amb  entrada  gratuïta,

arrencarà a les 9.00 del matí i finalitzarà a les 17.00 hores amb l’entrega de medalles i

obsequis a tots els participants.



A banda dels partits de Futbol 7, Futbol 5 i futbol sala, també es jugarà un triangular de

futbol femení inclusiu. En aquesta variant del futbol adaptat es creen equips mixtes de

jugadores  amb i  sense diversitat  funcional,  intel·lectual  i  sensorial.  L’experiència  és

enriquidora per a les dues parts, ja que totes les jugadores aprenen unes de les altres en

un  joc  continu  de  col·laboració  i  solidaritat.  En  aquesta  edició,  el  triangular  el

protagonitzaran l’Europa Acidh Femení, la Selecció Femenina de la Federació Catalana

Esportiva de Paralítics Cerebrals i un combinat de jugadores de l’equip femení de la

Fundació  UE  Vic.  A  més  a  més,  cada  'Enfutbola't'  compte  amb  l’exhibició  d’una

modalitat de futbol adaptat. Enguany, serà de Wabol Inclusiu (Futbol Caminant).



El calendari de partits és el següent:



Després de la projecció del vídeo resum de la 3a edició, el president de la Fundació

Catalana de Futbol, Pere Guardiola, ha assegurat que “estic molt content perquè hem

estat  dos  anys  sense  poder-ho  fer.  Tot  això  va  començar  perquè  volíem  fer  un

homenatge a totes les persones que tenen una diversitat funcional. La nostra voluntat

és que la gent s’ho passi bé, que les persones que hi participen gaudeixin del futbol.

Intentarem fer-ho durant molts anys perquè és un dia de festa. I val la pena quan veus

les cares de satisfacció de tothom. Només amb això, es compensa tot i és una gran

alegria”.



Durant l’acte s’ha visualitat el vídeo promocional d’aquesta edició, protagonitzat per

jugadors i jugadores de la Fundació UE Vic Escola Estel, amfitrions de la jornada. Cal

destacar que ha comptat amb la banda sonora del grup català “Buhos”, els quals han

cedit la seva cançó ‘El dia de la Victòria’ per aquest espot.

VÍDEO

Per  la  seva  banda,  el  representant  territorial  de  la  Secretaria  General  de  l’Esport  i

l’Activitat Física a Barcelona, Josep March, ha manifestat que “darrere de tot això hi ha

un consistori, un club, una Fundació i un delegat federatiu que tenen el mateix objectiu.

És un plaer anar a aquesta jornada i, per això, des de la Secretaria General de l’Esport i

l’Activitat Física, volem impulsar aquest tipus de projectes. Personalment, estic molt

content que s’impulsin aquestes iniciatives”.

https://www.youtube.com/watch?v=_T6gZnW26dk


Al seu torn, el vicepresident de l’FCF Luis Quiñonero ha afirmat que “el futbol és per a

tots, és global, no té límits. Des de la Federació Catalana de Futbol recolzarem a tots els

esportistes  per  vulguin  fer  aquest  esport.  M’agradaria  que,  algun  dia,  ells  també

estiguessin federats. L’objectiu de l’FCF és que s’uneixin al futbol federat, i esperem que

pugui ser així ben aviat. El dia de l’Enfutbola’t’, però, és per a què el gaudeixin i s’ho

passin molt bé jugant a futbol”.



Seguidament, el regidor d’esports de l’Ajuntament de Vic, Titi Roca, ha subratllat que

“l’esport és per a tothom i s’agraeix que s’organitzin jornades festives com aquesta. I és

que aquest tipus d’esdeveniments pot animar a molta gent a venir i gaudir del futbol i

del magnífic ambient que es viurà”.



A continuació, el president de la Fundació de la UE Vic, Ignasi Puig, ha asseverat que

“ens embarga una emoció molt gran perquè jugadors, nens i nenes del nostre club hi

participaran en un any especial per a nosaltres, ja que estem celebrant el centenari de

la UE Vic. Tenim molta il·lusió i alegria per ser la seu d’aquesta jornada, i és que això ens

dona molt sentit com a institució i ciutat. El nostre lema és ‘Ningú és més que ningú i

de ben segur que farem gala d’aquest sentiment. El dia 11 ens desviurem per acollir a

tots els participants per a què siguin feliços”.



A l’acte de presentació també hi ha assistit el directiu i delegat de l’FCF al Barcelonès,

Rossend Abella; el directiu i delegat de l’FCF a Osona, Pere Alsina; la directiva federativa

Mònica  García;  l’ambaixador  de  la  Fundació  al  Maremse,  Mohamed  el  Gaadaoui;

l’ambaixador de la Fundació al Baix Llobregat, Hèctor Robas; i el director del CTA de

l’FCF, Xavi Moreno; entre d’altres.
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https://www.youtube.com/watch?v=yr_eebFUvws

