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La directiva federativa Laura Ràfols ha participat en el primer Congrés Internacional de

l’Esport Femení, organitzat per la UFEC i celebrat a l’Auditori 1899 del FC Barcelona. L'ha

acompanyat el vicepresident primer, Jordi Bonet.

A l’Auditori 1899, a les instal·lacions del FC Barcelona, s’ha celebrat durant dos dies el

primer Congrés Internacional de l’Esport Femení, organitzat per la Unió de Federacions

Esportives  de  Catalunya  (UFEC).  El  15  i  el  16  de  setembre  s’han celebrat  diferents

ponències i taules rodones amb personalitats destacades dins l’esport femení per tal de

generar un intercanvi d’experiències, de bones pràctiques, de coneixement en primera

persona, de celebració i d’històries emocionants.



La  directiva  de  l’FCF  Laura  Ràfols  ha  pres  part  de  la  taula  rodona  anomenada

"Inspirational projects #PlayingNow by Catalan Federations", en la qual Ràfols ha parlat

del projecte federatiu #ORGULLOSA. “El que nosaltres volem, sobretot, és trobar noies

que vulguin jugar a futbol i que tinguin els mitjans necessaris per poder fer-ho i, per

això, facilitem la seva formació. Pretenem conscienciar i normalitzar el futbol i futbol

sala femení perquè la gent ho vegi com a normal. A més, que el Barça guanyi també

ens ajuda a que sigui més visible i que les més petites tinguin referents femenins”.



Una de les novetats de competició d’aquesta temporada és que “les noies poden jugar

en qualsevol equip, fins a Primera Catalana tot els equips són mixtos. Volem que les

noies siguin lliures de decidir on volen jugar. L’important és que totes puguin jugar”.

Ràfols ha destacat que una de les dificultats que encara es trobem és que “a dia d’avui

encara costa que les famílies entenguin que el futbol també és un esport de noies. Hem

de trencar aquests tabús, volem normalitzar que l’esport femení és igual de sa que el

masculí”.

“De reptes a la Junta Directiva de l’FCF en tenim molts, el territori és molt gran i volem

potenciar el futbol femení arreu de Catalunya. Per això, primer de tot, hem de veure la

realitat del territori, ja que no hi ha la mateixa situació a Girona que a Terres de l’Ebre,

per exemple, i el primer pas que hem donat és posar entrenadores a les Seleccions

Catalanes Base. Les noies són igual de competents que els nois per entrenar un equip

femení o masculí”.



Una xifra rècord

L'estat actual del futbol femení a Catalunya gaudeix de la millor salut possible, segons

les dades que es recullen any rere any. I és que en la temporada 2021-2022, el nombre

total de llicències, tant de futbol com de futbol sala femení, va acabar amb un total de

16.825,  xifra  rècord fins  al  moment.  En quant  als  equips,  el  número total  d’equips

femenins d’aquest curs és de 1.023, mentre que els equips mixtos que disposen de

llicències de futbolistes són 748.



Aquestes dades demostren la gran feina que s’ha dut a terme a l’FCF, sobretot des de

l’aplicació de la campanya #ORGULLOSA, que promou la pràctica del futbol i futbol sala

femení a Catalunya. A més a més, vivim un moment històric per l’esport femení, ja que

s’estan aconseguint records de participació, hi ha un alt seguiment de l’afició i molta

més visibilitat en els mitjans de comunicació respecte fa uns anys. Tot això respon a una

feina que es va posar en marxa fa dècades i gràcies a la professionalització, sobretot, del

futbol femení.

A l'esdeveniment ha estat present el vicepresident primer i delegat de l'FCF a Girona,

Jordi Bonet; la directiva de l'FCF Mónica García; i el president de la UFEC, Gerard Esteve;

entre molts d'altres.



 


