MEMÒRIA SOCIAL UEO 2021
La Unió Esportiva Olot i la Fundació UE Olot han completat un altre any
de creixement focalitzat en el compromís esportiu, formatiu i social d’un
projecte de futbol social sostenible. Un club que ha assolit el Centenari
amb esperit multi-gènere, sensibilitat social i voluntat d’inclusió per
representar el cent per cent de la societat i defensar que un altre futbol és
possible.
Aquest ha estat un any d’alts i baixos a nivell esportiu però d’un compromís ben
ferm i constant

a nivell social i formatiu. En un context de pandèmia,

restriccions, canvi de format i aforament limitat als camps, el primer equip va
descendir a Tercera RFEF (2020-21), categoria de la qual ara és líder del grup
cinquè amb la voluntat i el desig de recuperar la divisió perduda en un any molt
complicat per les circumstàncies. Tot plegat, emmarcat en un projecte de
proximitat i arrelament format exclusivament per jugadors nascuts o formats als
Països Catalans. Tenim una plantilla nodrida de futbolistes del país, la majoria
d’aquests del nostre planter i de les comarques gironines. Jugadors plenament
identificats amb el projecte i amb els valors i compromisos que es practiquen al
club. Un model únic i diferent dins del futbol català que ha despertat l’interès
dels mitjans de comunicació de l’Estat (El País, Deia, Diari Ara, L’Esportiu,
Expansión, La Vanguardia, El Periódico...), que s’han fet ressò d’aquest model
de Futbol Social Sostenible.
El projecte de Futbol Social Sostenible va més enllà del primer equip, ja que
disposem de fins a 32 equips els quals entrenen i juguen sota la mateixa
metodologia i que creixen practicant uns valors que defensen les bases del
nostre compromís competitiu, educatiu i d’inclusió.
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Estem parlant de la secció de futbol femení que potencia la pràctica del futbol
entre totes les noies de la comarca amb les mateixes condicions i oportunitats
que als nostres equips de futbol masculí. Les noies de la UE Olot tenen beques
de formació i transport i els entrenadors tenen la mateixa formació i
compensacions que els de futbol masculí. Aquest any, unes 70 jugadores
repartides en 5 equips han jugat a la Fundació de la UEO, una aposta decidida
per la igualtat i pel creixement de l’esport femení a la comarca. Tenim dos
conjunts d’alevines, un d’infantils, un de juvenils i el Sènior Femení, que
competeix a 1a Divisió Catalana i que ha tingut l’honor de jugar en dues
ocasions a l’Estadi Municipal davant d’un públic més nombrós.
En la secció del futbol social hi formen part el 20% de jugadors i jugadores del
nostre planter, nois i noies completament becats durant dos o més anys, moltes
vegades durant tota la seva estada al club. Els més petits tenen entre 8 i 12
anys (benjamins i alevins) i provenen d’entorns o famílies en risc d’exclusió
social. A nivell inicial, i en aquests equips, la competició pren una importància
complementària i a part de formar-los com a futbolistes amb els valors del club,
es fomenten objectius que arriben als hàbits d’higiene i salut i quan cal
afrontem i gestionem

les problemàtiques internes que van apareixent. La

integració continua temporada a temporada, tan jugant en els diferents equips
del club amb un tractament econòmic que s’adapta a les seves necessitats,
com formant part de l’equip tècnic dels equips principiants. La prova de l’èxit és
que el coordinador i líder de l’àrea és un antic usuari del futbol social.
Dos equips més formen la nostra secció de futbol inclusiu, un afiliat molt
especial, el Club Atletisme Garrotxa. Ja fa uns anys que vam integrar dins
l’estructura de la Fundació de la UE Olot i compta amb persones de capacitats
especials que poden ser discapacitat intel•lectual, trastorn mental o patologia
dual. En els últims anys s'ha triplicat el nombre de jugadors del CAG, el que
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representa una magnífica notícia en el nostre afany de fer partícip
absolutament tothom d’aquest esport. La nostra feina és promocionar l’activitat
social i integrativa en l’entorn futbolístic, assumint la totalitat del pressupost
econòmic i millorant les condicions de la seva activitat, ja sigui reforçant-la amb
més entrenadors, millors instal·lacions o material. Tenim la voluntat de lluitar
fins aconseguir que aquests equips es puguin incloure en la competició
federativa

i progressar fins

tenir unes condicions específiques però

normalitzades de reconeixement mèdic, assegurança d’accidents esportius i
llicència. Precisament aquesta temporada els equips del CAG (Groc i Vermell)
han reprès la competició de la Millor Lliga del Món, el torneig de futbol adaptat
de les comarques gironines.
A nivell de futbol base gaudim de l’Escola de Futbol UE Olot, que aquest any
compta amb més de 40 nens (2 benjamins i 2 prebenjamins), als quals formem
esportivament amb la metodologia del club, però també socialment amb els
nostres valors. Quan aquests nens passen a l’etapa competitiva, s’integren en
el nostre futbol base que compta amb una estructura d’equips des d’alevins (6
equips), infantils (4 equips), cadets (2 equips), fins a juvenils (2 equips), on
poden fer el salt al filial de 2a Catalana.
Aquest filial no és cap altre que el CF Sant Jaume, que aquesta temporada
2021-22 està dirigit per Marc Matalama i Marc Vila i que compta amb la majoria
de joves que van aconseguir l’ascens del Juvenil A a Lliga Nacional més de 20
anys després. De fet, alguns d’aquests com Marc Pijuan o Joel Ferrés ja han
debutat amb el primer equip de Tercera RFEF, juntament amb altres juvenils
com Guillem Terma o Arnau Forés. Aquest és el propòsit del filial, nodrir de
joves talents al primer equip sense renunciar a res a la classificació del grup 1
de 2a Catalana.
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Pel que fa al teixit social que impregna el nostre club, per desè any consecutiu
s’ha refermat el conveni amb Càritas Garrotxa, amb el qual oferim un patrocini
invers (pagar per lluir el seu nom) a la samarreta de tots els nostres equips i
representa la vessant més solidària donant les taquilles d’amistosos de renom.
Després d’un any d’aturada forçada per la pandèmia, aquest estiu s’ha pogut
tornar a celebrar un partit benèfic contra el Nàstic de Tarragona en el qual la
recaptació va estar destinada íntegrament a aquesta entitat social de referència
de la nostra comarca.
Seguint en aquesta línia, tenim convenis amb el Banc de Sang i Teixits, al
qual donem la màxima difusió i fem accions conjuntes per promoure les
donacions a la Garrotxa. En aquest sentit, directius de la SAD i la Fundació, el
tècnic Albert Carbó i diversos jugadors de la plantilla han participat en les
maratons de sang que s’han realitzat darrerament a Olot. Petits gestos molt
necessaris per donar exemple i ajudar a salvar vides dels qui pateixen.
La filosofia del club és representar el cent per cent de la societat sense cap
tipus d’exclusió. També es reforça el vincle amb INTEGRA, Associació per la
Inclusió de Col·lectius de Risc que gaudeix d’un espai d’animació pels seus
usuaris a l’Estadi Municipal anomenat “La Grada dels Valents”. Uns aficionats
fidels i incondicionals que aquest curs han pogut gaudir de celebracions
conjuntes de gols, entrega de samarretes, desplaçaments al costat de l’equip i
un lligam més directe i familiar amb els jugadors de la plantilla.
A més, des de fa un parell de temporades hem fet un salt de qualitat en el
compromís social i en l’activitat econòmica i professional d’INTEGRA i els seus
usuaris. Hem cedit la distribució exclusiva i estampació de tota la roba esportiva
a INTEGRA, també de la samarreta del Centenari que està sent tot un èxit amb
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el disseny de Gelis Dissenyadors inspirat en el cartell dels usuaris d’INTEGRA.
Per tant, la UE Olot, els seus jugadors del futbol base, els aficionats i públic en
general els compra directament la roba i el marxandatge del club. A més de
transferir una activitat econòmica, els cedim tot el marge comercial que podria
haver tingut una botiga del club o aliena.
Un altre acord que tenim vigent és el del TEA Garrotxa, l’Associació de
Familiars de Persones amb Trastorn de l’Espectre Autista, al qual s’ha destinat
el superàvit del Campus d’Estiu de les últimes edicions. De fet, alguns
d’aquests joves van poder participar en les activitats del Campus en una
activitat que de ben segur repetirem i potenciarem en els propers anys quan la
pandèmia ens ho permeti.
Durant aquest últim any, la UE Olot també s’ha posicionat de manera més
directa en diverses causes i donant suport a molts col·lectius de la nostra
societat. Així doncs, hem donat suport al Dia de la Dona Treballadora, al Dia de
l’Eliminació de la Violència envers les Dones, al Dia Internacional de la
Discapacitat i al Dia Internacional dels Drets Humans, entre d’altres. Tot plegat,
per posar de manifest la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la tolerància zero
amb el masclisme, el racisme o l’homofòbia. Ho hem fet amb diverses
consignes i missatges reivindicatius a través de la web, xarxes socials i canals
informatius del club.

La Unió Esportiva Olot és un club valent i lluitador que vetlla pels interessos de
la seva gent. Recentment, hem guanyat la batalla a Hisenda per reduir l’IVA de
les entrades i abonaments del futbol no professional del 21% al 10%, una
mesura de la qual se’n beneficiarà el futbol modest. Un exemple més de la
gestió rigorosa i transparent del Consell d’Administració, que es responsabilitza
de l’activitat econòmica quan els números no són positius.
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Així doncs, acabem d’entrar en l’any del Centenari de la UE Olot (19212021) i ho fem amb una salut de ferro i l’ambició per bandera. Una
efemèride històrica i assenyalada que ens empeny a créixer i potenciar
aquest projecte. Ho farem intentant millorar la categoria del primer equip
per revertir més recursos al nostre entorn. Ho farem promocionant el
model de valor compartit esportiu i social que ens permet aportar a la
societat més del que rebem i que inclou cada dia a més persones que
tenen poques possibilitats per sortir de l’exclusió.
Aquest projecte només es pot fer amb l’energia, esforç i dedicació
absolutament altruista dels directius, els nostres socis, col·laboradors,
anunciants i patrocinadors, però també amb els recursos dels qui creuen
que un altre futbol és possible per construir un país millor. Sentiu-vos
plenament convidats a participar, en la mesura del que creieu oportú, a
donar suport a la nostra responsabilitat de fer sostenible aquest projecte.

UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SAD
Av. Paisos Catalans ,s/n. - 17800 OLOT - A17314840 - Tels. 972 26 06 98 - Fax 972 26 06 98
www.ueolot.com correu-e : ueolot@ueolot.com

UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SAD
Av. Paisos Catalans ,s/n. - 17800 OLOT - A17314840 - Tels. 972 26 06 98 - Fax 972 26 06 98
www.ueolot.com correu-e : ueolot@ueolot.com

