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Salutació
En Zacaries Oualid, un jove de Sant Joan les Fonts a qui van amputar una cama als sis anys
a causa d'un sarcoma d'Ewing, va donar a conèixer el seu desig de poder formar un equip de
futbol per a amputats en un reportatge emès per TV3 el 2013. A partir d'aquí, va iniciar un
camí per formar l'AEFA (l'Associació Espanyola de Futbol per a Amputats). Però en "Zaca",
vinculat a l'Escola de Futbol de Bosc de Tosca, tenia un altre desig: que es fes realitat la
celebració, per primera vegada en el nostre entorn, d'un torneig amb la participació de
diferents seleccions d'arreu. I el torneig s'ha fet realitat! Amb la col·laboració del periodista
esportiu de TV3 Jordi Sunyer; la gran ajuda de diferents institucions, com la Secretaria General

de l'Esport, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot, la Fundació Tommy
Robredo o l'Escola de Futbol de Bosc de Tosca; i l'important suport de diverses empreses privades hem
aconseguit que a les Preses pugui néixer i es pugui organitzar, per primera vegada, el torneig Catalunya Amputee
Football Experience, amb la participació de les seleccions de Polònia, Espanya i França. El torneig ofereix, a
banda de la competició entre seleccions, diferents xerrades i demostracions per a escolars on es realitzarà una
gran tasca didàctica i de sensibilització a través de l'esport per a discapacitats. Serà una bona experiència viure-
ho des de casa nostra i oferir-ho arreu del territori. Que sigui per molts anys!

Pere Vila i Frigola I Alcalde de les Preses

Les Preses té l’honor d’acollir el Catalunya Amputee Football Experience i mostrar al món el
compromís del nostre país amb la promoció de l’esport per a les persones amb discapacitat.
La pràctica esportiva s’ha convertit en una eina d’integració social i d’adquisició de valors
molt valuosa, aspectes que de ben segur es posaran de relleu en aquest torneig.
En nom de la Generalitat, agraeixo l’esforç de l’Ajuntament i del Club Escola de Futbol Bosc
de Tosca, així com el de totes les entitats que donen suport a l’esdeveniment, per fer realitat
per primera vegada a Catalunya una activitat engrescadora i de sensibilització que ajudarà
a normalitzar l’esport adaptat i a tenir una societat més oberta, més justa i més cohesionada.

Gerard M. Figueras i Albà I Secretari general de l’Esport. Generalitat de Catalunya

Promoure l’esport adaptat, especialment el tennis en cadira de rodes, ha estat un dels
objectius de la Fundació Tommy Robredo. Des de la seva creació l’any 2009 treballem per
fomentar la pràctica esportiva entre les persones discapacitades i donant-la a conèixer a la
ciutadania, especialment als més joves, com a exemple d’esforç i d’estímul de superació.
Des de la Fundació Tommy Robredo també donem suport a iniciatives que, com el Catalunya
Amputee Football Experiencie, contribueixen a aquesta finalitat. Que els escolars coneguin
i puguin practicar l’esport adaptat ha estat una de les nostres prioritats i un dels principals
atractius de les activitats que hem organitzat. Aquest 2016 n’impulsarem moltes més.

Estigueu ben atents perquè ben aviat us podrem explicar tots els esdeveniments en els que estem treballant a
favor de l’esport adaptat. Mentrestant, ens trobareu al Catalunya Amputee Football Experience!

Tommy Robredo I President Fundació Tommy Robredo

Cada nou estudi que analitza els beneficis de l’esport descobreix nous avantatges associats
a la pràctica esportiva: l’impacte a la salut, la millora en el benestar físic i emocional, a més
dels valors que aquest aporta a la nostra societat. L’esport és també treball en equip, fer
noves amistats, marcar-nos reptes i fer-los realitat. Com ha fet en Zacaries que aquest mes
d’abril, gràcies al seu bon amic i gran professional Jordi Sunyer i amb la complicitat d’un bon
nombre d’entitats i d’institucions, veurà complert el seu somni de jugar a casa el primer
torneig internacional de futbol per persones amputades que se celebra a Catalunya.
Us animo a assistir al Catalunya Amputee Football Experience, no hi podeu faltar! Serà una

oportunitat única d’animar a aquests grans esportistes i donar-los suport en una iniciativa que, com aquest
torneig, fa encara més gran l’esport a casa nostra.

Josep M. Corominas I Alcalde d’Olot i president de Dipsalut



Espanya
L’AEFA (Asociació Espanyola de Fútbol para a Amputats) es va constituir oficialment el 2014 i, des d’aleshores, ha
disputat partits amistosos en diverses zones de l’Estat, com el País Basc, Astúries, Andalusia i Catalunya, contra
alguns dels equips més potents d’Europa (Polònia, Anglaterra, França o Itàlia). L’equip espanyol encara no ha pogut
prendre part en cap Mundial, però sí que va participar amb èxit en un europeu oficiós, l’Amp Futbol Cup de Polònia
el 2015, on es va classificar en tercera posició només per darrere de Turquia i dels amfitrions. La selecció espanyola
també va guanyar notorietat arran del partit amistós que va disputar contra Polònia, en un terreny de joc habilitat
sota la porta de Brandenburg de Berlín, el mateix dia de la final de la Lliga de Campions entre el Barça i la Juventus.

La AEFA (Asociación Española de Fútbol para Amputados) se constituyó oficialmente en 2014 y, desde entonces,
ha disputado partidos amistosos en varias zonas del Estado, como el País Vasco, Asturias, Andalucía y Cataluña,
contra algunos de los equipos más potentes de Europa (Polonia, Inglaterra, Francia o Italia). El equipo español
todavía no ha podido tomar parte en ningún Mundial, pero sí que participó con éxito en un europeo oficioso, la
Amp Futbol Cup de Polonia en el pasado año 2015, en el que se clasificó en tercera posición solo por detrás de
Turquía y de los anfitriones. La selección española ganó también notoriedad a raíz del partido amistoso que
disputó contra Polonia, en un terreno de juego habilitado bajo la puerta de Brandenburgo de Berlín, el mismo día
en que se disputaba la final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y la Juventus.

AEFA (Spanish Amputee Football Association) was officially registered in 2014 and, since then, has played
friendly games in several regions, such as the Basque Country, Asturias, Andalusia and Catalonia, against some
of the strongest teams in Europe (Poland, England, France or Italy). The Spanish national team has yet to take
part in a World Cup, but had a good result in the officious European championship that the Amp Futbol Cup in
Poland represents. Last year, Spain achieved the bronze medal losing only to champions Turkey and hosts
Poland. The Spanish side also gained recognition when they played a friendly game against Poland, in a pitch
specially built under the Brandenburger Tor in Berlin, hours before Barcelona beat Juventus in the 2015
Champions League final.

L’AEFA (Association Espagnole de Football pour Amputés) a été créé officiellement en 2014. Depuis ce moment, a
disputé des matchs amicaux dans plusieurs régions ibériques, comme le Pays Basque, les Asturies, l’Andalousie et
la Catalogne, contre quelques-unes des équipes les plus fortes en Europe, comme la Pologne, l’Angleterre, la France
ou l’Italie. L’équipe d’Espagne n’a pas pu participer dans aucun Mondial mais a participé avec succès dans un
championnat européen officieux, l’Amp Football Cup de Pologne cette dernière année 2015, où l’Espagne a atteint
la troisième position, où seulement a registré des défaites contre la Turquie et la Pologne. L’équipe d’Espagne a aussi
attiré l’attention des média grâce au match amical joué contre la Pologne sur un terrain spécialement construit sous
la porte de Brandebourg à Berlin, le jour de la finale de la Ligue des Champions entre le Barça et la Juventus.
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F rança

El equipo francés de fútbol para amputados fue el primer rival de la selección española, que se impuso por 3 a
2 en un partido amistoso disputado en Gallarta, en el País Vasco. Francia volvió a caer ante España en la Amp
Futbol Cup de Varsovia por 0 a 3. El equipo francés de fútbol para amputados nació en 2007 a raíz de la estancia
de uno de sus jugadores entre los componentes del equipo de Manchester, si bien la asociación no se constituyó
oficialmente hasta 2011. Fueron decimocuartos en el mundial de Culiacán y, después de la Catalunya Amputee
Football Experience, prepararan el torneo internacional de Varsovia, en el que se volverán a encontrar con Polonia
y España, entre otros equipos. En un caso similar al de la selección española, el equipo se formó en la región
de Ródano-Alpes, pero ha ido incorporando jugadores de todo el territorio francés.

The French national amputee football team was Spain’s first opponent: the Spanish team won 3-2 in a friendly
game played in Gallarta, in the Basque Country. France lost again versus Spain at the Amp Futbol Cup in Poland,
0-3. The French team was created in 2007 after one of their players took part in a stage with the Manchester
team, but the association was not officially registered until 2011. They achieved the fourteenth place at the
World Cup in Culiacán and, after the Catalunya Amputee Football Experience, they will prepare the Warsaw
international tournament, where they’ll face again Poland and Spain, among other time. In a situation similar to
the creation of the Spanish team, the French side was created in the Rhône- Alps region but has incorporated
players from all regions of France.

L’équipe de France de football pour amputés a été le premier adversaire de l’équipe d’Espagne, qu’a gagné 3-2 en
un match amical joué à Gallarta, au Pays Basque. La France a perdu une deuxième fois contre l’Espagne à l’Amp
Futbol Cup de Pologne, 0-3. L’équipe de France est né en 2007 à la suite d’un séjour de l’un de ses joueurs avec
l’équipe de Manchester, mais n’a pas été officiellement registré jusqu’en 2011. La France a atteint la quatorzième
position aux Mondiaux de Culiacán et, après la Catalunya Amputee Football Experience, ils vont préparer le tournoi
international de Varsovie où ils trouveront à nouveau les équipes de Pologne et d’Espagne, entre autres. L’EFFA, c’est
un cas similaire à celui de l’équipe d’Espagne : il s’est créé en région Rhône-Alpes, mais a accueilli joueurs en
provenance de tous les coins de l’Hexagone.

L'equip francès de futbol per a amputats va ser el primer rival de la selecció espanyola, que es va imposar per
3 a 2 en un partit amistós disputat a Gallarta, al País Basc. França va tornar a caure davant d'Espanya a l'Amp
Futbol Cup de Polònia per 0 a 3. L'equip francès de futbol per a amputats va néixer el 2007, arran de l'estada d'un
dels seus jugadors amb els components de l'equip de Manchester, si bé no es va constituir oficialment fins al
2011. Van ser catorzens al mundial de Culiacán i, després de la Catalunya Amputee Football Experience, pre-
pararan el torneig internacional de Varsòvia on es trobaran de nou amb Polònia i Espanya, entre altres equips.
En un cas similar al de la selecció espanyola, l'equip es va formar a la regió de Roine- Alps, però ha anat incor-
porant jugadors de tot el territori francès.
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Polònia
La selecció polonesa de futbol per a amputats es va fundar el 2011 per la iniciativa de Mateusz Widlak, més tard im-
pulsor i president de la Federació Europea de Futbol per a Amputats. És una de les associacions més actives del
món. Esportivament, el seu últim resultat destacat ha estat el quart lloc al mundial de Culiacán (Mèxic), on van per-
dre el partit pel tercer i quart lloc davant la selecció de Turquia, considerada la més potent d'Europa. La selecció es-
panyola s'hi ha enfrontat dues vegades: a Tarifa, en un partit amistós, Espanya es va imposar per 5 a 2, i a l'Amp Futbol
Cup, organitzada per la selecció polonesa al seu país, els amfitrions es van imposar per 2 a 1 per assegurar-se la se-
gona posició del torneig. Polònia tornarà a organitzar un torneig internacional el proper mes de setembre.

La selección polaca de fútbol para amputados se fundó en 2011 gracias a la iniciativa de Mateusz Widlak, más
tarde impulsor y presidente de la Federación Europea de Fútbol para Amputados. Es una de las asociaciones más
activas del mundo. Deportivamente, su último resultado destacado ha sido el cuarto lugar en el mundial de
Culiacán (México), en el que perdió el partido por el tercer y cuarto puesto ante la selección de Turquía,
considerada la más potente de Europa. La selección española se ha enfrentado dos veces contra Polonia: en
Tarifa, en un partido amistoso, España se impuso por 5 a 2, y en la Amp Futbol Cup organizada por la selección
polaca en su país, los anfitriones se impusieron por 2 a 1 para asegurarse la segunda posición del torneo.
Polonia volverá a organizar un torneo internacional el próximo mes de septiembre.

The Polish national amputee football team was created in 2011 thanks to the initiative of Mateusz Widlak,
later founder and chairman of the European Amputee Football Federation. It’s one of the most active
associations in the world. One of their most important results recently has been the fourth place achieved
in the World Cup in Culiacán (Mexico), where they lost the third place game against the Turkish national
team, considered the strongest in Europe. Spain has played twice against Poland: in Tarifa, in a friendly
game, Spain won 5-2, and at the Amp Futbol Cup staged by the Polish national team in their country, the
hosts won 2-1 and got the second position in the tournament. Polish will organise again an international
tournament next September.

L’équipe polonaise de football pour amputés a été formée en 2011 grâce à l’initiative de Mateusz Widlak, qui est
devenu aussi le fondateur et président de la Fédération Européenne de Football pour Amputés. C’est l’une des
associations les plus actives dans le monde. Sportivement, son dernier résultat important a été la quatrième
position atteinte aux Mondiaux de Culiacán (Mexique), où ils ont été battus, au match pour la troisième place,
pour la Turquie, considéré comme l’équipe la plus forte d’Europe. L’Espagne a joué deux fois contre la Pologne
: à Tarifa, en un match amical, les espagnols se sont imposés 5-2, et à l’Amp Futbol Cup, organisée par l’équipe
de Pologne dans leur pays, les hôtes ont gagné 2-1 et ont obtenu la deuxième position du tournoi. La Pologne
organisera un nouveau tournoi international en septembre 2016.
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DIJOUS, 21
MATÍ, de 10 a 14 hores

Xerrades informatives sobre la discapacitat i l’esport. L’esforç de

superació. A càrrec dels jugadors de la selecció espanyola als

instituts d’Olot i a les diferents escoles de la comarca

DIVENDRES, 22
MATÍ, de 10 a 14 h

Xerrades i clínic a les instal·lacions del Bosc de Tosca

TARDA, de 16.30 a 18.00 h

Entrenament a portes obertes de la selecció espanyola

De 18.00 a 19.30 h

Entrenament a portes obertes de la selecció de Polònia

A les 20.30 h

Recepció oficial a l’Ajuntament de les Preses als equips

participants del torneig

DISSABTE, 23
MATÍ, a les 09.30 h
Sortida amb les seleccions participants del
torneig per a veure les diferents parades de
venda de llibres i roses ambmotiu de la Diada
de Sant Jordi

Programa d’actes

MARCA UN GOL A



MIGDIA, a les 12.00 h
Partit inaugural amb la participació de la selecció espanyola i la
selecció de França. Campmunicipal d’esports de Bosc de Tosca

TARDA, a les 16.30 h
Partit entre la selecció de Polònia i la selecció de França. Camp
municipal d’esports de Bosc de Tosca

A les 19.30 h
Partit de futbol entre la selecció de Polònia i la selecció
espanyola.
Campmunicipal d’esports de Bosc de Tosca

DIUMENGE, 24
MATÍ de 10 a 2/4 d’11 del matí
Partit entre els equips del Club Atletisme Garrotxa

A les 11 h
Actuació de l’Esbart Dansaire Marboleny

GRAN FINAL DEL TORNEIG
Al descans del partit, actuació
de l’Esbart Dansaire Marboleny

A les 12.30 h
Entrega de trofeus a les seleccions participants

A LES DIFICULTATS



Patrocinadors

Ajuntament de Les Preses

OLOTMOTOR, S.L.

Col·laboradors
AIGÜES SANT ANIOL •• ARMALLATS • ARROSSADES LA TIETA ROSA • ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BOSC DE TOSCA I SANT MIQUEL
DEL CORB  • CARTOLOT, S.A  • COOPERATIVA LA FAGEDA • CLUB ATLETISME GARROTXA • ENCOFRATS CROS • ESBART
MARBOLENY • FLECA CAN DORCA • FOXNICE • FRUITES PUJOL CAPDEVILA • GRAFIQUES ALZAMORA, SA • JORDI
VAYREDA PROJECT TEAM  • MICFOOTBALL SPORTS EVENTS • RODRI PINTURA I DECORACIÓ • PARC  NATURAL ZVG •
TALLERS AGUSTÍ VIDAL, SL • TEISA


