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F.F.gaya 
valls

Portava un any com a cap de  ➤

premsa de l’Escola Valls Futbol, 
perquè vas decidir presentar-te 
per president? 

Pel treball que s’estava fent a l’Es-
cola, pel conjunt de tot, per la il·lusió, 
per la manera de fer de la junta etc. Et 
motiva i et venen ganes de continuar. 
Com que el Jordi Bigorra plegava com 
a president vaig parlar amb tots els 
membres de la junta de la meva in-
tenció de presentar-me president i si 
m’acompanyarien a l’aventura.

Serà un president amb una línia  ➤

molt similar a la que s’estava por-
tant a terme fins ara dins l’Escola 
Valls Futbol?

 La junta és la mateixa, incorpo-
rant tres persones noves. El treball 
serà exactament el mateix i el full de 
ruta també el mateix. Serà la forma 
o la manera de fer diferent, perquè 
jo sóc d’una manera i el Jordi Bigor-
ra d’una altra, però el full de ruta 
d’aquests 4 anys tindrà una línia 
similar a l’anterior perquè és molt 
encertat.

Què et marques en aquests 4  ➤

anys?
 El que intentaré és millorar la 

qualitat de l’Escola i també millorar 
el funcionament. No és el mateix por-
tar una Escola amb 100 nens que una 
Escola amb 300 o 400 jugadors. L’es-
tructura s’ha de modificar una mica, 
però bàsicament continuar igual per-
què l’Escola té uns bons fonaments i 
si una cosa està bé no la canviïs.

L’Escola està en un bon moment.  ➤

Al full de ruta del 2007 l’Escola es 
trobava entre les 25 millors de Ca-
talunya, en aquests 4 anys es pot 
ampliar el nombre de jugadors o 
no és possible a causa de manca 
d’infraestructures?

 El problema que tenim és d’es-
tructura. Tenim llista d’espera. Cada 
dia vaig a oficines i veig mares i pares 
amb nens que es venen a apuntar. 
Estem agafant nens per completar 
equips però no podem fer més equips 
fins que tinguem les infraestructures 
acabades.

Com a president, també lluita- ➤

rà per aconseguir juntament amb 
Ajuntament, Regidoria d’Esports 
i Patronat Municipal d’Esports 
aquelles infraestructures que fan 
falta?

Clar. L’Escola està a disposició  
d’aquestes entitats. A nivell d’es-
tructures depenem del Patronat i de 

l’Ajuntament i no podem fer res en 
aquest cas i hem de col·laborar-hi 
plegats.

Què creu que és el més urgent  ➤

de millorar?
 Acabar el camp del Fornàs que 

diuen que està tot firmat però no veig 
cap màquina treballant-hi, i no ho 
entenc. Després, els vestuaris, que 
necessiten una reforma urgent, i el 
camp annex del Vilar, però tenint el 
camp del Fornàs prioritzo els vesti-
dors que no pas l’annex que, no ens 
hem d’oblidar, també el volem per-
què és necessari i també les oficines, 
ja que la gestió es fa complicada amb 
l’espai de què disposem, llums, etc.

Pel que fa a l’Amateur que fi- ➤

nalment s’ha salvat, l’objectiu de 
la temporada vinent és per fi que 
l’Amateur s’estableixi en aquesta 
categoria i no pateixi tant?

 Si. El nostre objectiu és mante-
nir la categoria sense patir, tranquil-
lament. Tenim una base del Gerard  
com entrenador i dels jugadors que 
van fer una gran segona volta i s’està 
parlant amb ells per aconseguir això 
aquesta temporada.

Per a vostè que és el que fallava  ➤

a l’Amateur?
A partir de la segona volta el can-

vi d’entrenador va ser el revulsiu per 
aquell equip. Veient els entrenaments 
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i els partits amb aquella actitud po-
díem perdre, però estàvem tranquils 
perquè els jugadors hi anaven i llui-
taven i corrien. Ens va faltar un pèl 
de sort en aquell moment.

Parlant del futbol femení, es  ➤

descarta passar a futbol-11 i més 
després de la marxa de l’Ivet?

Ara està parat. El problema del 
futbol femení a futbol-11 és econò-
mic, no n’hi ha cap altre. Cada 15 
dies desplaçaments a Barcelona. 
Són molts diners i, avui per avui, 
l’Escola no pot assumir-ho. Es va 
parlar amb la Federació per veure si 
hi havia altres clubs per fer una lliga 
provincial a Tarragona, però el tema 
està parat.

L’Escola té una massa social im- ➤

portant, com intentaràs fomentar la 
marca de l’Escola Valls Futbol?

La meva idea és sortir del camp 
de futbol. Què vol dir? Participar en 
l’àmbit social. Per exemple, es fa la 
bicicletada, doncs participar com a 
entitat a aquesta activitat. En actes 
socials del poble, doncs que l’Escola 
hi estigui representada. Aquesta és la 
meva idea. Sortir del camp de futbol 
i que la gent ens conegui, que ja ens 
coneix perquè som un referent tant 
a Valls com a la província.

Com espera que siguin les re- ➤

lacions amb la UE Valls i l’Atlètic 

“Intentaré millorar la qualitat de 
l’Escola i el seu funcionament”

 “Nosaltres, com Escola, hem de col·laborar amb la UE Valls i l’Atlètic de Valls, i això ho tinc molt clar”

President Escola Valls Futbol

Josep Mª Dalmau
El projecte Valls Futbol  ➤

s’ha d’adaptar les  
circumstàncies actuals.  l’entrevista

les circumstàncies actuals. M’he l’he 
llegit de dalt a baix i hi han moltes 
coses que no es compleixen. S’ha 
de tornar a posar al dia.

La junta serà la mateixa que  ➤

amb Jordi Bigorra, serà un su-
port en aquests primers mesos 
de mandat?

I tant. De començar un projec-
te nou a continuar un projecte la 
diferència és abismal. La tasca de 
rellevar Jordi Bigorra no és feina 
fàcil. Per tant, tenir aquest equip, 
que és el mateix que amb el Jordi, 
és un reforç molt important a més 
tindrem tres nous membres a la 
junta perquè hi ha molta feina a 
l’Escola.

Quants equips hi haurà la pro- ➤

pera temporada?
Segurament tres o quatre equips 

més. Bàsicament per la modificació 
de la reestructuració del futbol base. 
No és que haguem fet més equips 
sinó hem reestructurat els nostres 
equips.

Com veus aquesta reestructu- ➤

ració del futbol base que ha dut a 
terme la Federació Catalana?

Hi estic d’acord, perquè es 
potencia el futbol. Resta compe-
titivitat i es basa en jugar a futbol 
i que els nens i nenes s’ho passin 
bé. Podríem entrar i puntualitzar, 
però en general hi estic totalment 
d’acord.

L’Escola intentarà frenar a ju- ➤

gadors de la base que destaquin i 
que es quedin a l’Escola i no mar-
xin a un Nàstic o un Reus?

Intentarem estar a la màxima 
categoria en tots els equips. Hi ha 
equips que són punters i que do-
nen prestigi a Valls i fora de Valls, 
i intentarem que aquests jugadors 
no marxin a un altre lloc a jugar. 
L’Escola intentarà que els jugadors 
es quedin i el fet que els equips es-
tiguin a Preferent, això ens ajuda. 
Des de la junta s’està treballant en 
aquest tema. Si els equips baixen 
i no mantenen la Preferent si que 
poden jugar a una categoria supe-
rior, però si l’equip està a la mateixa 
categoria el jugador no marxarà.

Què esperes complir en aquests  ➤

4 anys com a President?
A nivell esportiu que els equips 

estiguin al més amunt possible, que 
la qualitat de l’Escola Valls Futbol es 
vegi millorada, disposar de millors 
infraestructures i que la massa so-
cial de l’Escola segueixi sent tant 
important com fins ara.

de Valls?
Bones. Nosaltres, com Escola, 

hem de col·laborar amb la UE Valls 
i l’Atlètic de Valls, i això ho tinc molt 
clar. Nosaltres hem de formar juga-
dors i, al final d’aquesta etapa, el ju-
gador ha de tenir una sortida. Què 
millor que la UE Valls o l’Atlètic de 
Valls? o, sinó, equips de fora. I els que 
no poguem donar sortida nosaltres, 
doncs, tindran l’Amateur. Però està 
clar que hem de col·laborar amb els 
altres equips de la ciutat perquè sinó 
fem això i no podem col·locar juga-
dors no estem fent la feina ben feta.

Com veus el Projecte Valls Fut- ➤

bol?
M’he l’he llegit i veig moltes lla-

cunes, i se n’haurà de tornar a par-
lar, perquè no es compleixen moltes 
coses que s’han firmat. La intenció 
és tornar a parlar amb les entitats i 
a veure què hem de fer, i posar-nos 
tots d’acord. Hem de col·laborar per-
què tots som de Valls i hem de tirar 
endavant junts.

Quin és el problema que hi ha al  ➤

futbol a Valls?
Penso que les mateixes persones 

que ens enredem. S’ha de negociar i 
parlar. Hi haurà coses que s’estarà 
d’acord i altres que no, però no ens 
podem tancar en banda i dir “no”. 
S’ha de parlar i buscar solucions. El 
projecte Valls Futbol s’ha d’adaptar 


