
 

FUTBOL BASE GIMNÀSTIC DE TARRAGONA (FBG)  

 

El nostre futbol base agrupa nens i nenes des dels 4 anys fins als 18 anys amb la vessant 

formativa, tant esportiva com social dels nostres jugadors. 

 

Partim de la base que som formadors i educadors. 

 

 

ENSENYANÇA 

 

 

 

ESCOLA DE VALORS  

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES 

La nostra escola destaca a nivell competitiu per tenir totes les màximes divisions possibles 

a nivell Nacional i català, des dels nostres juvenils fins als nostres benjamins, convertint-

se així en un referent dins del futbol català. La nostre objectiu consisteix en poder nodrir 

de jugadors de la base al nostre filial de 3a Divisió, el CF POBLA DE MAFUMET i, 

d’aquí, al nostre 1r equip a Segona Divisió B. És un motiu d’orgull veure any rere any 

com aconseguim aquest objectiu,  així com veure joves jugadors de la nostra base arribar 

als millors planters professionals del territori. 

D’altra banda, a nivell social, donar cabuda a tots els nens i nenes que volen i 

s’identifiquen defensant el nostre escut arreu del territori. Aquest fet ens dona presència 

cada cap de setmana i és un cultiu de sentiment de pertinença i ADN per les futures 

generacions. 

 

COM HO ACONSEGUIM 

El nostre futbol base està format per aproximadamnet 100 persones entre coordinació, 

entrenadors/formadors, delegats, auxiliars i serveis mèdics amb titulació. 

Aquest entrenadors seguim la metodologia impartida des del Club, indicant un 

aprenentatge i objectius formatius adients per cada categoria. 

 

 

- FUTBOL 

- FORMEM ESPORTISTES 

- FORMEM PERSONES 

- TOLERÀNCIA 

- COMPROMÍS 

- RESPECTE 

- JOC NET 

- COOPERACIÓ 

- SENTIMENT DE PERTINENÇA 



 

 

A més, aquests entrenadors estem en continua formació interna dins de la nostra entitat, 

amb ponències, xerrades i conferències ja sigui dels nostres propis entrenadors i 

coordinadors o de persones externes. 

Mantenim un ordre intern d’espais, un respecte horari pels nostres entrenaments i 

desenvolupant un règim intern per un funcionament òptim. 

La nostra activitat s’inicia al setembre i finalitza al juny; tots els nostres equips disputen 

les seves lligues federades sota l’organització de la FCF i del Consell Esportiu del 

Tarragonès, en el cas dels debutants i prebenjamins. 

A banda, la participació de tornejos amistosos arreu del territori durant els periodes 

vacacionals. 

Per complementar aquesta activitat, el nostre futbol base també ofereix la possibilitat de 

participar en dues tecnificacions, al Nadal i a Setmana Santa, a més del Campus d’Estiu 

que s’allarga durant 5 setmanes. 

 

INSTAL·LACIONS 

 

A dia d’avui els nostre futbol base es reparteix majoritàriamnet en les instal·lacions 

pròpies de la Budallera, amb el nostre camp annex de gespa artificial. 

 

 

A més utiltzem el Camp Municipal de la Pobla de Mafumet. 

 

ANNEX NÀSTIC 

MPAL. POBLA MAFUMET 



 

 

 

Per últim, el camp de futbol 7 del Col·legi Mare de Déu del Lledó de la Pobla de Mafumet. 

 

 

 

 

Col·laborador Oficial Futbol Base: 

MARE DE DEU DEL LLEDÓ 


