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L’FCF  assoleix  aquesta  xifra  rècord,  gràcies  a  una  gran  recuperació  després  de  la

Covid-19, amb un total de 1.278 clubs i 11.275 equips en competició.

El  futbol  i  futbol  sala  català  no paren de créixer.  La Federació Catalana de Futbol

ha superat per primer cop a la història la xifra de les 190.000 llicències federatives, en

l'actual temporada 2022-2023. Després de superar l'entrebanc de la Covid-19 i tenir una

gran recuperació, s'ha assolit una xifra rècord gràcies a la tasca diària que realitzen els

clubs d'arreu del territori, que es trasllada en l'increment general de jugadors, jugadores

i competicions.

Aquest gran increment, a la vegada, també és fruit de la feina que es duu a terme des

de l'FCF i  les  seves  14  delegacions  territorials,  juntament  amb la  promoció  de  les

campanyes TOTS SOM UN EQUIP i #ORGULLOSA, entre d’altres, per incentivar a nois i

noies de totes les edats a practicar el futbol i el futbol sala a casa nostra.

Una tendència a l'alça

La tendencia a  l'alça és  clara comprovant l'evolució de les  últimes temporades.  La

comparativa de dades demostra la bona salut del nostre esport a Catalunya:



EVOLUCIÓ LLICÈNCIES FCF

TEMPORADA LLICÈNCIES

2022 - 2023 (última actualització: desembre 2022) 190.891

2021 - 2022 185.467

2020 - 2021 (temporada Covid) 163.388

2019 - 2020 182.373

 

D’aquests números, el 86’4% corresponen a jugadors i jugadores federades. La resta,

engloben les llicències d’entrenadors/es, delegats/des i auxiliars.

“Cada cop tenim més nois i noies jugant i gaudint. A més, el femení està en ple auge, i

recollim els fruits de la campanya #ORGULLOSA. És un honor per la Federació haver

superat per primer cop les 190.000 fitxes. Aquesta distinció representa una recompensa

a la feina de tot el col·lectiu del futbol i futbol sala català”, va reconèixer el president de

l’FCF,  Joan  Soteras,  en  un  acte  a  l’Antiga  Fàbrica  Estrella  Damm,  el  passat  13  de

desembre, on l’FCF va ser distingida per la UFEC en motiu d’aquesta fita.



Més federats i més equips en competició

En Futbol 11, la xifra de federats i federades arriba al 55’5%; en Futbol 7 és un 28’6%;

mentre que el Futbol Sala representa el 15’9%. L'augment també es reflecteix en un

major nombre de clubs i equips en competició.

Pel que fa als clubs que tenen equips en competició, actualment, n’hi ha 1.278. I fins

aquest desembre del 2022, es tenen comptabilitzats 11.275 equips.

Recordem, a més, que cada cap de setmana es disputen més de 5.000 partits arreu del

territori català, que suposen la mobilització aproximada d'unes 500.000 persones arreu

del país.





 


