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Futbol. Aitor Núñez, baixa 3 setmanes i Iván
Agudo deixa el Lleida i se’n va al Recreativo
Futbol. El Barça s’enfrontarà al València i el
Sevilla al Leganés en semifinals de la Copa

FUTBOL FEMENÍ

Impuls al futbol femení

La Federació Catalana a Lleida reparteix aquesta temporada 51.590 euros entre els clubs de futbol
i futbol sala femenins || Entre ajuts directes i subvencions dels viatges i les fitxes
XAVIER MADRONA

❘ LLEIDA ❘ La Federació Catalana
de Futbol, a través del seu projecte denominat #Orgullosa que
va presentar al juny i ha posat
en marxa aquesta temporada,
ha repartit entre els clubs que
tenen futbol i futbol sala femenins un total de 51.590 euros
en subvencions que els ajuden
a costejar els desplaçaments i el
50% del cost de la mutualitat de
cada jugadora, a banda d’ajuts
directes.
Pel que fa al futbol femení, els
24 equips pertanyents a 11 clubs
que hi ha actualment federats a
la territorial lleidatana han rebut un total a repartir de 14.200
euros de subvenció directa. A
aquesta quantitat cal afegir-hi
27.385 euros, que correspon a
la subvenció dels desplaçaments
(0,25 €/km) i a sufragar la meitat del cost de les fitxes federatives de cada jugadora. En total,
el futbol femení ingressa aquesta temporada 41.585 euros (la
setmana passada l’FCF va fer
l’ingrés als comptes bancaris
dels clubs).
Quant al futbol sala femení,
es reparteix aquest curs 3.800
euros de subvenció directa de
l’FCF entre 13 equips pertanyents a 11 clubs.
D’altra banda, a aquesta ajuda cal afegir-hi les subvencions
per quilometratge i fitxes federatives (mutualitat) de 6.205
euros. En total, aquesta temporada el futbol sala de dones
rep 10.005 euros.
D’altra banda, en el cas dels
dos equips femenins lleidatans

FCF

que estan en una categoria més
alta (Segona divisió), AEM i Pardinyes, rebran, segons fonts federatives, una subvenció directa cada un d’uns 15.000 euros,
aquesta vegada de la Federació
Espanyola en virtut del nou repartiment de drets de televisió
que destina una part al futbol
femení.

SUBVENCIONS A LLEIDA

Futbol femení
Clubs			
11
Equips			
24
Subvenció
14.200 €
Km+Subv. Fitxa 27.385 €

Futbol sala femení
Clubs			
11
Equips			
13
Subvenció
3.800 €
Km+Subv. Fitxa 6.205,55 €

Un projecte ambiciós
Els quatre eixos d’#Orgullosa són: formació, ajuts econòmics, accessibilitat en l’organització de diferents activitats
que ajudin les noies a iniciar-se
en aquest esport i visibilitat del
futbol femení.
La Federació Catalana de
Futbol ha invertit, a més a més,
60.000 euros en accions de comunicació en premsa i TV per
difondre i potenciar el futbol
femení.

Total
Clubs			
22
Equips			
37
Subvenció
18.000 €
Km+Subv. Fitxa 33.590,55 €
z Aquestes són les subvencions
que l’FCF destina aquest any al
futbol femení a Lleida.

Les jugadores porten brodat a la samarreta el lema #Orgullosa.

SUBVENCIÓ FUTBOL FEMENÍ 2017-18 MUTUALITAT JUGADORES FEDERADES
CATEGORIA
Aleví

QUOTA TÈCNICA
88,12 €

QUOTA COBRADA
44,06 €

SUBVENCIÓ
44,06 €

% SUBVENCIÓ
50

Cadet

104,26 €

52,18 €

52,08 €

49,95

Infantil
Juvenil

88,12 €
104,26 €

44,06 €
52,18 €

44,06 €
52,08 €

50
49,95

Amateur
Futbol 7 Tarragona (els lleidatans que hi juguen)
Amateur futbol 7
Cadet-Juvenil Futbol Sala
Base Futbol Sala (infantil, aleví, benjamí, preb.)
Futbol Sala Amateur

134 €

66,97 €

67,03 €

50,02

104,26 €
132 €
96 €
76,50 €
116,18 €

52,18 €
66,10 €
48,07 €
38,06 €
58,09 €

52,08 €
65,90 €
47,93 €
38,44 €
58,09 €

49,95
49,92
49,93
50,25
50

Font: Federació Catalana de Futbol

MAGDALENA ALTISENT

ACTIVITATS CONFERÈNCIES

La jornada Dona i Esport
entrega els seus premis

Un moment de l’acte de la taula redona Dona i Esport ahir a Balàfia.

❘ LLEIDA ❘ L’atleta catalana Beatriz
Pascual, tres vegades olímpica, va impartir la lliçó magistral
de la IX Taula Redona Dona i
Esport ahir al Centre Cívic de
Balàfia. La jornada està patrocinada per Paeria i Diputació i
col·labora la Generalitat.
Després de la masterclass
hi va haver una taula redona
titulada “Dona. Esportista Integral” i reconeixements per a
l’infantil femení de l’AEM, el
CP Vila-sana i Marwa El Kouya

(Lleida UA). Els premis Dona i
Esport 2.0 van ser: Rous Tous,
del CB Lleida (esportista elit);
Aina Llobet, de l’H. Pardinyes
(espor tista amateur); Kat y
Tyaglyay, de l’Ass. Lleidatana
(promesa); Montse Balaguer, del
Lleida Esportiu (directives-entrenadores); Balàfia Vòlei (club);
i Eva Cortijo, de Lleida TV (comunicació). El premi al millor
tuitaire va ser per a Divina Farreny, que va donar els 500 € de
Prats Advocats a Dona Balàfia.

