
ÀREA SOCIAL

El primer  
equip africà 
de la Fundació 
més solidària

La Fundació Esportiva Figueres, en 
una iniciativa tan lloable com solidària, 
va fer arribar la tardor de 2010 als ra-
cons de dues poblacions de Burkina 
Faso -Ouagadougo, la capital, i Bobo 
Dioulasso, el tercer país amb més ín-
dex de pobresa de l’Àfrica, algunes de 
les seves equipacions en desús.
Mitjançant una empresa de formació es-
portiva vinculada al futbol, la Fundació 
ha pogut enviar un lot d’indumentària 
blanc-i-blava que s’ha cedit a grups de 
joves futbolistes que participen en ll-
igues de carrer, lluny de les competi-
cions federatives.

• L’entitat va fer arribar 
un lot d’indumentària a 
Burkina Faso, el tercer 
país africà més pobre

Els equips de la Fundació, 
de vint-i-un botons

Els equips de la Fundació 
llueixen, des del cap de 
setmana dels dies 3 i 4 de 
desembre, una nova indu-
mentària, que deixa en-
rere la que durant prop 
d’una dècada havia estat 
l’habitual. De la mà de la 
firma aragonesa Mercury, 
els menuts aprenents de 

• L’entitat renova la indumentària dels 
seus tretze equips, amb una samarreta 
que recorda el passat

la Fundació vesteixen des 
de fa pocs dies en els seus 
respectius partits una sa-
marreta blanc-i-blava d’un 
disseny que recorda el pas-
sat, retrobant de nou les 
franges verticals i, incor-
pora, a la seva part dorsal, 
per damunt del número, la 
senyera catalana. L’entitat 

ha renovat l’equipació dels 
seus 13 equips -que ha ting-
ut molt bona acollida- i, a 

més, en disposa de tres de 
color vermell, com a segona 
indumentària.

ACTIVITATS



ÀREA SOCIAL

Descomptes i classes 
gratuïtes al gimnàs Trim 
amb el carnet de soci o 
col·laborador
El gimnàs Trim s’ha afegit al llistat 
d’establiments que han col·laborat 
amb la Unió i la Fundació Esportiva 
Figueres, tot oferint descomptes i 
promocions especials per a tots 
aquells que disposin del carnet de 
soci o el de col·laborador d’alguna 
de les dues entitats. D’aquesta 
manera, el gimnàs figuerenc ha 
fet un 10% de descompte a la 
quota general d’inscripció al cen-
tre, sense matrícula, mentre que 
ha ofert la possibilitat d’assistir a 
classes gratuïtes dirigides durant 
un dia, sempre presentant els ci-
tats carnets.

La Castanyada convoca 
de nou tota la família

La família de la Fundació va celebrar, a la tardor, un dels actes lúdics que 
ja és considerat tot un clàssic dins el seu programa anual d’esveniments 
socials, el de la Castanyada. D’aquesta manera, el dijous 4 de novem-
bre al vespre, jugadors, entrenadors, delegats, ajudants i familiars dels 
equips de 2001 van poder degustar castanyes al bar ubicat al gol sud de 
l’estadi, davant l’annexe, mentre que l’endemà els va tocar el torn als de 
2002, 2003, 2004 i Caganius. 

El patge del rei Gaspar va 
sorprendre el dimarts 21 de 
desembre els joves jugadors 
dels equips Caganius de la 
Fundació -que es fregaven 
els ulls incrèduls- mentre 
s’entrenaven a l’annexe de 
Vilatenim per repartir-los 
caramels i xocolatines.

• Va visitar el camp 
annexe de l’estadi de 
Vilatenim el dimarts 
21 de desembre per 

repartir caramels 
entre els Caganius

El patge reial 
sorprèn els més 
menuts!

I tampoc va faltar el Carnaval, amb 
imatges ben divertides...
Al web oficial de la Unió, que des d’aquest any 2011 també aglu-
tina la secció destinada a la Fundació Esportiva Figueres -equips, 
jugadors, agenda de partits, galeria fotogràfica..., s’hi pot trobar des 
de fa uns dies un ampli recull de divertides imatges dels actes de 
celebració del Carnaval que els equips d’aquesta entitat van dur a 
terme els dies 10 i 11 de març a l’estadi de Vilatenim. Un any més, 
les disfresses dels superherois van ser les més lluïdes, però tampoc 
no van faltar alguns dels clàssics, en una vetllada en què la gespa 
artificial de Vilatenim es va omplir de color.

La FEF organitza 
unes jornades de 
portes obertes
La Fundació Esportiva Figueres, 
amb vista a la confecció dels seus 
equips de l’escoleta per a la prop-
era temporada 2011/12, ha or-
ganitzarà unes jornades de portes 
obertes per als jugadors i jugadores 
nascuts/des entre els anys 2006 i 
2001. En la categoria de benjamins 
Preferent (2001), les proves es 
van dur a terme els dies 7, 9 i 14 
de juny a partir de les 17.30 h, 
mentre que es van reservar els 
dies 7, 10 i 14 de juny (19.15 h) 
per a tots aquells jugadors nascuts 
l’any 2002 (benjamins Promoció). 
Les jornades de portes obertes 
per als jugadors pre-benjamins 
(2003 i 2004) es van celebrar els 
dies 8, 10 i 15 de juny a partir de 
les 17.30 h, i les reservades als Ca-
ganius (2005 i 2006) es van con-
vocar per als dies 31 de maig, i 3 
i 7 de juny a partir de les 17.30 h 
de la tarda. Totes les jornades es 
van realitzar a l’Estadi Municipal 
de Vilatenim. 
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2a edició del Torneig 
Benjamí, diumenge 29 
de maig a Vilatenim

La Fundació Esportiva Figueres 
va organitzar el passat 29 de maig 
d’enguany la 2a edició del Torneig 
FEF en categoria Benjamí (Fut-
bol-7), que es va celebrar a l’Estadi 
Municipal de Vilatenim. La partici-
pació de FC Barcelona, AEC Manl-
leu i EF Baix Ter, entitats de renom 
dins l’escenari del futbol base català, 
no fa res més que empènyer cap a la 
consolidació aquest torneig que, per 
la seva fixació dins del calendari, vol 
ser una referència en la cloenda de la 
temporada oficial.

CALENDARI DE PARTITS:

16 h: FEF Àguiles-FEF Zipi-Zape / 
EF Baix ter-FEF Pirates
16.25 h: AEC Manlleu-FC Barcelona 
/ FEF Zipi-Zape-EF Baix Ter
16.50 h: FEF Àguiles-FC Barcelona / 
FEF Pirates-AEC Manlleu
17.15 h: FEF Àguiles-EF Baix Ter / 
FEF Zipi-Zape-FEF Pirates
17.40 h: EF Baix Ter-FC Barcelona / 
FEF Zipi-Zape-AEC Manlleu
18.05 h: FEF Àguiles-AEC Manlleu / 
FEF Pirates - FC Barcelona
18.30 h: FEF Àguiles-FEF Pirates / 
FEF Zipi-Zape-FC Barcelona
18.55 h: EF Baix Ter-AEC Manlleu
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Prop de 300 persones a la grade-
ria de Vilatenim, i fins a 14 equips 
figuerencs participants -amb quasi 
150 jugadors en total- a la gespa 
van ser dimarts 3 de maig al matí 
a nova edició de la Matinal de Fut-
bol Benjamí de Fires, organitzada 
per la FE Figueres i l’Ajuntament 
de la ciutat. FEF Zipi-Zape, FEF 
Àguiles, FEF Pirates, PU Figueres 
2001, CE La Salle 2001 i EF Marca 
de l’Ham 2001, corresponents a 
la categoria Benjamí Preferent, 
i FEF Lleons, CE Juncària, PU 
Figueres 2002, FEF Llampecs, 
FEF Megacracks, CE La Salle 
2002, Vilatenim FC i EF Marca de 
l’Ham 2002, en la Promoció, van 
ser els conjunts que van prendre 
part a la trobada, que va comptar 
amb un total de 21 partits -dues 
parts de 15’ cadascun- i una me-
teorologia immillorable i que van 
començar a jugar-se des de les 9 
del matí. Pels volts de les dues de 
la tarda es va procedir al lliura-
ment de les medalles commemo-
ratives.

Els pares de la família 
del futbol base també 
es vesteixen de curt 
per Nadal

El Nadal de 2010 serà especialment recordat a 
la Unió i a la Fundació Esportiva Figueres, que 
han vist com el caliu social que generen amb-
dues entitats rebia una injecció de germanor 
amb el Torneig de Futbol-7 que els pares dels 
jugadors dels diferents equips han impulsat per 
iniciativa pròpia, i que es va celebrar a Vilaten-
im els dies 27 i 28 de desembre. Al marge de 
l’aspecte merament competitiu, ambdues enti-
tats volen fer èmfasi en el fet que el torneig va 
convocar fins a dotze equips, amb un llistat de 
participants que supera les 120 persones, una 
xifra a tenir en compte ja que, per exemple, 
representa una quarta part del total de jugadors 
de la Unió i la Fundació. Un cop més, una pro-
posta blanc-i-blava va rebre, també, el suport 
d’alguns establiments, i el mateix bar de l’estadi 
va oferir, les vesprades dels dos dies de tor-
neig, un menú per sopar a un preu econòmic, i 
la Cafeteria Gafi-Gafi es va cecidir a obsequiar 
l’equip guanyador amb una consumició gratuï-
ta. A la gespa de l’estadi, l’empatia entre uns i 
altres va ser el mirall de la il·lusió amb la qual 
es va organitzar la trobada. El menys rellevant 
resultaria ser que l’equip dels Entrenadors 
acabaria imposant-se, després de resoldre 
el partit definitiu des del punt de penal (1-1) 
davant el combinat de pares del Cadet B. En 
l’enfrontament per al tercer i quart lloc, el guió 
seria el mateix, i el guanyador es va decidir en 
el desempat (3-3), en què l’equip 2002 Ramon 
va estar més inspirat que el seu rival, format 
pels familiars del conjunt 2001 de la Fundació. 
Caganius, Aleví A-C, Aleví B, Infantil A, 2003 
Adrià, 2004 Albert, 2002 Xavi i Infantil C ocu-
parien, per aquest ordre, la resta de posicions 
a la classificació final.

Prop de 150 
jugadors a la 
Matinal Benjamí 
de Fires 
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