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PARAL|TICS CEREBRALS

El CAR
acullel 3r Stage
Preventde Futbol

~ La Federaci5 Esportiva Catalana de Paralitics Cerebrals
(FECPC)i la FundaciSn Prevent organitzen, del 7 al 10 de
setembre, el Stage Prevent de
Futbol 2015 ales instal.lacions del CARde Sant Cugat.
L’estada de futbol de la
FECPCd’enguany compta ja
la seva tercera edici6 i alhora
es fa possible gr~cies al suport
en l’organitzaci5 de la FundaciSn Prevent, aixi comtamb6
ambla col-laboraci5 del Consell Catalfi de l’Esport, la
UFEC, l’Obra Social de La
Caixa i la Fundaci5 Cruyff.

L’objectiu de la trobada 6s
aprendre i mi]lorar aspectes
t~cnics i tactics del futbol a
tray,s d’un ambient de treball, de companyiai diversi5
en el millor dels escenaris
possibles, el CARde Sant Cugat.
El futbol a la FECPCcontempla dues modalitats, el futbol sala i el futbol7, sota la reglamentaci5 de la FIFA amb
alguna petita modificaciS.
S’adreCa a aquelles persones
arab lesi5 cerebrallleu, esportistes ambulants afectats
d’hemiplegies,diplegies, tras-

toms de l’equilibri, de coordinaci6 i la marxa.
Catalunya compta arab
nou clubs o seccions de futbol especifics del m6nde l’esport adaptat. En categoria
absoluta hi ha el Disport FC
(Pallej~) iel Club Fern (MatarS). E1 Disport tamb~ t6 un
equip en categories de promociS, igual que el CELlars
(Alella), FCFCastelldefels,
AE Badalon~s, Viladecavalls FC, FC Racing Pineda
ADIAM
(Pineda de Mar) iles
escoles esportives Fent Esport de Palol de Revardit, a
Girona, iEI Fent Esport - Lleida.
Entre les competicions organitzades els darrers anys,
el 2012se celebrfi la la Lligueta de Futbol de promoci5 de
la histbria de l’esport adaptat catal~ per a hens, nenes i
joves amb discapacitat motriu. L’any 2013 la FECPC
va
organitzar una competici5 a
nivell internacional i classificatSria per als Jocs Paralimpics, que va portar tamb6
a Sant Cugat del Vall~s els
millors equips del m6n de
futbol 7 arab par~lisi cerebral. Per acabar, la Intercontinental Cup 2013 va set tot
un ~xit de participaci5 i tamb6 organitzatiu ¢~

