COMUNICAT DE PREMSA
El Club Escola de Futbol Can Mir signa un
acord de col·laboració amb la Fundació
Itinerarium
L’acord suposa la participació al programa “Inclusive Football”,
on compartirà projecte amb equips de prestigi de Catalunya

El passat divendres 12 de novembre el Club Escola de Futbol Can Mir va
arribar a un acord de col·laboració amb la Fundació Itinerarium. Aquest
acord implica que la nostra entitat ja forma part dels 12 equips amb el
segell del prestigiós programa “Inclusive Football”, que compta amb el
suport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Entre
aquests equips s’hi troben el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el Girona o el
Lleida. La Fundació Itinerarium, que està presidida per Marc Vives, i
apadrinada per l’Anna Vives i l’Álvaro del Bosque, selecciona els clubs i els
reconeix amb el segell “Inclusive Football”.
La metodologia “Inclusive Football”, que està dissenyada conjuntament
per l’exseleccionador espanyol de futbol Vicente del Bosque i l’àrbitre
internacional Xavier Estrada Fernández, inclou un programa
d’entrenaments inclusius on tots els nens i nenes amb diversitat funcional
poden gaudir de la pràctica del futbol amb els companys i companyes
d’altres categories de l’entitat.
Amb aquest acord, el Club Escola de Futbol Can Mir és la primera entitat
de futbol formatiu de la ciutat i de la comarca que forma part d’aquest
programa, en coherència amb la seva filosofia d’apropar el futbol a
tothom, com demostra dia a dia amb els diferents equips amb els que
compta. En aquest sentit, es una gran fita per a l’entitat trobar-nos entre
els clubs catalans de primera divisió o d’altres històrics treballant plegats
en aquest projecte, i sobre tot el que suposa com a reconeixement a la
feina realitzada pel nostre Club.
Rubí, 21 de novembre de 2016
Per ampliar la informació, us podeu adreçar a Xavi Mas al telèfon
609.659.595
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