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17 i 18 DE DESEMBRE 

QUÈ ÉS EL FUTBOL SOLIDARI? 
Les Jornades de Futbol Solidari són una activitat sense 
ànim de lucre organitzada pel Grup d’Esplai l’Erol, en 
col·laboració amb l’Associació d’Amics de l’Escola Pia al 
Senegal, dues entitats vinculades a Escola Pia Mataró.

El Futbol Solidari proposa un cap de setmana ple de 
partits, amb equips d’edats ben diverses, i amb un 
programa d’activtitats ben complert i engrescador (jocs, 
tallers, espectacles, bar, etc) que promou l’activitat física i 
l’esportivitat dels participants. L’objectiu d’aquestes 
jornades és recaptar fons econòmic per projectes educatius 
de l’Escola Pia de l’Àfrica de l’Oest.

@futbolsolidari.org @futbolsolidari
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PROJECTE 2022
A través de les XXVII Jornades de Futbol Solidari contribuirem 
en l'ampliació del centre sociocultural de Calasanz a la 
localitat de Mampatim (regió de Kolda, Senegal).

Es tracta d’un centre multifuncional únic a la regió, amb 
espais per acollir principalment infants i joves on es 
proporcionen activitats de lleure, esportives, culturals, 
comunitàries, educatives i formatives per desenvolupar 
l’entorn social i econòmic.

Actualment, el centre compta amb una sala polivalent d'una 
capacitat per a més de 200 persones, pistes esportives, 
lavabos i 3 aules on es portaran a terme cursos 
d’alfabetització per a dones i altres tallers de formació pels 
joves.

L’aportació del Futbol Solidari donarà suport a la construcció 
de 4 aules més, una d’elles equipada com a aula d’informàtica, 
per facilitar l’alfabetització digital de les dones i els joves de 
la zona.

#AulesMampatim

PARTICIPACIÓ 
LLIGUES

PARTICIPACIÓ 
ESTÀNDARD

INSCRIPCIONS a www.futbolsolidari.org

INSCRIPCIONS OBERTES: Dilluns 21 de novembre

TANQUEM INSCRIPCIONS: Divendres 9 de desembre

PUBLICACIÓ D’HORARIS: Dimarts 13 de desembre

Organitza: Col·labora: 

Aportació mínima de 6€ per persona

Equips de 5 a 8 jugadors

dissabte matí

Fes un donatiu 
on-line escanejant 
aquest codi QR

Aportació mínima de 50€ per equip
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