La FECPC participarà a la campanya més gran del món del futbol per al canvi social i la diversitat

Futbol

L’equip femení de futbol de la Federació Esportiva Catalana de Paralítics Cerebrals
(FECPC) organitzarà una de les activitats de la #
FootballPeople Weeks
, una iniciativa impulsada per la xarxa Fare Net que s’allarga durant dues setmanes i en la qual
participen
més de 150.000 persones de 50 països
.

La FECPC formarà part de la campanya més gran del món del futbol per al canvi social i la
diversitat, amb una jornada de l’equip femení de futbol el dissabte 19 al Centre d’Alt
Rendiment
(CAR) de Sant Cugat. El dia començarà amb la concentració
del conjunt català per preparar la nova temporada i culminarà amb la presentació formal a
l’equip de la primera
Copa del Món que es jugarà a Sant
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Cugat a finals de juny
.

L’acció de la Federació s’emmarca dins el moviment #FootballPeople Weeks, que engloba
diferents activitats inclusives dirigides a col·lectius minoritaris i comunitats discriminades per
aconseguir la igualtat i la inclusió. La iniciativa es du a terme
arreu del món
entre el 10 i el 24 d’octubre i compta amb la participació d’equips de primer nivell com el
Manchester City
o el
Paris Sant Germain
i ambaixadors com l’exjugador del Barça
Yaya Touré
.

La Fare Net

La xarxa Fare és una organització internacional que uneix a tots aquells que combaten la desig
ualtat en el futbol
, impulsant un missatge unificat contra la discriminació. L’entitat, que s’encarrega de la iniciativa
#
FootballPeople Weeks
, es compromet a lluitar tota forma de discriminació a través de l’esport i més concretament
amb el futbol, l’esport més famós mundialment.

L’equip femení de futbol

El primer equip femení de futbol per a noies amb paràlisi cerebral o lesió cerebral adquirida a
l’estat espanyol va creixent any rere any. De mica en mica
m
és futbolistes s’afegeixen al projecte impulsat per la FECPC
, que ja ha participat en uns World Games i a un campus de tecnificació a Holanda juntament
amb altres noies provinents d’Alemanya, Dinamarca, Holanda i el Japó.

L’equip, entrenat per la Sònia Noell i que compta amb la participació de 10 jugadores de
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diferents franges d’edat, segueix obert a noves incorporacions.

Female World Cup

Sant Cugat serà la seu, a finals de juny, de la primera Copa del Món de futbol de la història.
Els desitjos de la FECPC i de la Federació Internacional de Futbol per a persones amb Paràlisi
Cerebral per seguir desenvolupant el futbol femení i incrementar la difusió i el nombre de
practicants han coincidit en organitzar la primera World Cup.

Es preveu que hi participin 4 conjunts de diferents països, entre ells un format per la majoria
de les jugadores de la Selecció Catalana.
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