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“L’Atlètic és un equip amb futur”
Jacint Traguany, president de l’Atlètic de Valls, està sa-
tisfet d’aquest inici de temporada que està fent l’equip. 
“Aquest any és una sorpresa molt agradable, més que 
els resultats però, és pel canvi de xip de l’equip que 
se’ls veu amb més ganes. És agradable i gaudeixes 
del futbol.” 
La temporada passada es parlava de l’ascens, aques-
ta temporada més modestament deien que volien fer 
un equip competitiu i ho estan aconseguint. Ara doncs, 
miren a la zona alta “És un equip amb futur. Crec que 
la temporada vinent podem dir coses importants. Pel 
que fa a les relacions amb la UE Valls les considera 
de “correctes i normals”. “No tinc cap problema amb 
parlar amb ningú però quan el president de la UE Valls 
va entrar a la presidència jo ja hi era i considerava que 
s’havia de presentar i no ho va fer”. “Hem jugat un 
derbi i ha estat molt net”. 
També parla sobre les relacions amb l’Escola “L’únic 
que estic molest és perquè estan a la mateixa cate-
goria que nosaltres i això fa que no puguem fer ús 
d’algun jugador si ho necessitem”. Per altra banda, 
Traguany considera que des que està de president, 
l’Ajuntament no ha tingut tractes de favoritisme, tot i 
que creu que hauria d’ajudar més als clubs de Valls.

Jacint Traguany
President Atlètic de Valls

30 punts de 30 possibles 
i 45 gols a favor, fan que 
la UE Valls sigui el millor 
equip de Catalunya

L’Atlètic de Valls en-
guany sí és un equip i està 
a la part alta de la classi-
fi cació

FRANCESC FÀBREGAS I GAYA
VALLS

Tres equips, un camp i una 
mateixa categoria. UE Valls, Atlè-
tic de Valls i Amateur de l’Escola 
Valls Futbol són tres equips amb 
tres històries ben diferents i que es 
troben immersos a la 2a territorial 
grup 3.

UE Valls: el millor equip de Cata-
lunya en números

Miquel López ja ho va anunciar 
en la seva presentació. “Vull que 
l’equip sigui l’equip més goleja-
dor de Catalunya”. Amb 45 gols, 
4’5 per partit, la UE Valls està al 
capdamunt del rànquing de més 
de 250 equips catalans des de la 
Primera Divisió Espanyola fi ns a 
la Tercera Territorial. En cap cate-
goria, ja sigui professional, semi-
professional o no professional, no 
hi ha cap equip català que superi 
els números golejadors d’una UE 
Valls que està cridada a fer història. 
10 victòries en 10 partits no és cosa 
fàcil encara que sigui a la segona 

Els tres capitans Pere Pi (2n capità), Manel Cazorla i Chechu, tot i la rivalitat, bon ambient. FOTO: MARC LLADÓ

Un camp... tres equips
 UE Valls és el millor equip de Catalunya en números i té l’objectiu de seguir sent-ho.  At. Valls Un equip familiar que sempre ha 

tingut l’objectiu de pujar a Primera Territorial.  Amateur Tot i els problemes de la temporada passada de moment va per bon camí.
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territorial, on els equips es tanquen 
descaradament i utilitzen tot el que 
poden per rascar algun punt. Amb 
30 punts de 30, la UE Valls també 
encapçala el rànquing del millor 
equip català en aquest sentit des 
de Segona Territorial en amunt. Si 
miressin també la Tercera Territori-
al, altres equips tampoc han perdut 
cap partit però aquests han jugat 
menys partits que els vallencs com 
són el Sant Pere Pescador amb 6 
victòries consecutives, la UE Lladó 

amb 7, el UD Parc amb 8 victòries i 
la Planada amb 6. Aquests són els 
4 equips que tampoc han deixat 
escapar cap punt. Tots ells són de 
Tercera Territorial. Aquest equip 
està pensat no tan sols en pujar 
de categoria, objectiu impensable, 
sinó també de cara al futur on des 
del club es creu que l’equip hau-
ria d’estar a Preferent com a mínim 
tenint en compte la població va-
llenca (25.000 habitants). A més, el 
tècnic està aconseguint dos factors 

importants; que l’equip faci un bon 
futbol  la qual cosa arrastra públic 
al Vilar i que la gran majoria dels 
jugadors siguin de casa.

At.Valls. Un equip amb un etern 
somni

La temporada passada, l’equip 
havia d’aspirar a les posicions al-
tes de la classifi cació i al fi nal es 
va acabar patint per no baixar de 
categoria. Aquest any, on s’ha estat 
més previsor a l’hora de pronosti-

car esdeveniments, l’equip es troba 
a la part alta amb un projecte am-
biciós que fa que se situï a sis punts 
de la classifi cació sent l’equip que 
menys gols ha encaixat de la lliga 
(empatat amb el Segur). L’Atlètic ha 
fet un gran canvi de l’any passat a 
aquest i ara sí que sembla un equip 
de futbol. L’ambició sembla que es-
tigui tornant i ja es pensa en que 
aquest any sigui un any de transició 
per el que ve donar el salt defi nitiu 
cap a Primera. El temps ho dirà.

L’Escola un futur incert
Gràcies a una excel·lent fi nal de 

lliga de la temporada passada i a la 
renúncia d’algun equip, l’Amateur 
va poder salvar la categoria evitant 
una possible desfeta del club i se-
guir un any més a la Segona Terri-
torial, al mateix grup que els altres 
dos equips vallencs. L’Amateur, en-
guany, porta 9 punts (3 victòries) 
i es troba a 5 punts del descens, 
havent començat prou bé la tem-
porada ja que en aquestes dates, la 
temporada passada l’equip era úl-
tim amb un sol punt. L’Escola però 
sap de la difi cultat que és mantenir 
aquest equip a una categoria com 
aquesta. L’Escola, la 25a més im-
portant de Catalunya, prioritza la 
formació dels seus jugadors envers 
els resultats esportius. 

A més, l’Escola fa de pont dels 
jugadors cap als altres dos equips 
de la ciutat el que difi culta poder 
ser competitius amb aquesta ca-
tegoria.

“L’objectiu: Preferent”
Francesc Martí fa dos anys que està al davant del nou 
projecte de la UE Valls. Catalogant des que va arribar 
a l’equip “d’accident” a l’estar a la Segona Territorial, 
va veure com en el partit d’ascens perdien i es que-
daven un any més condemnats a la Segona Territorial. 
Aquest any, però, tenia clar que s’havia de fer un bon pro-
jecte i assegurar-se l’ascens. De moment ho està acon-
seguint. “Som el millor equip de Catalunya en números. 
L’equip està fent una gran temporada i les ganes de pujar 
hi són”. D’altra banda, el president de la Unió creu que 
la crisi econòmica pot benefi ciar a que la gent s’enganxi 
a l’equip. “Ara amb la crisi, la gent no vol gastar-se tants 
diners el que farà que en comptes d’anar a certs llocs, 
vagin a veure la UE Valls que sortirà més econòmic.”
Les relacions amb l’Escola Valls Futbol són bo-
nes. L’Escola va ajudar a la Unió quan va descen-
dir a Segona Territorial. En canvi, Francesc Martí re-
coneix que les relacions amb l’Atlètic de Valls són 
inexistents. “Mai hi he parlat amb el seu president”.
Francesc Martí al programa “Els millors anys de la nostra 
vida” era ambiciós “l’objectiu és amb aquests tres anys 
que em queden de president pujar l’equip a Preferent, 
o Primera Catalana però això ja seria ser agosarat. Valls 
té una escola de futbol important on hi ha potencial. 
S’ha d’aprofi tar.”

Francesc Martí
President Unió Esportiva Valls

opinió

“L’Escola busca solucions en el 
projecte Valls Futbol”
No ha estat fàcil econòmicament parlant la supervivència 
de l’equip. “L’amateur econòmicament és difícil mantenir-lo 
dins segona territorial i dins l’estructura de l’Escola que ens 
obliga a buscar patrocinadors i suport a través dels equips 
sèniors”. El president veu amb optimisme la recuperació 
esportiva de l’equip aquestes jornades “vam començar ma-
lament encarant 5 derrotes seguides. Ara, hem aconseguit 
tres victòries consecutives en una evolució bona de l’equip.”
Les relacions amb la UE Valls són “bones i han de ser més bo-
nes encara”. Pel que fa a l’Atlètic de Valls, Bigorra explica que 
el problema “potser és de comunicació ja que hem parlat poc” 
i les relacions “són com són i haurien de ser més bones”. El di-
àleg, segons el propi president “són diferents”. L’escola, “està 
per a tots, per a uns i altres. A l’Atlètic tenen aquesta temporada 
7 jugadors i l’entrenador procedents de l’Escola Valls Futbol.”
En relació al projecte Valls Futbol, “es busca solucions. Ha es-
tat el projecte en un punt de bloqueig, sé que és bàsic i s’ha 
de tirar endavant.” “Estem per trobar un acord en el projecte 
i el punt més confl ictiu seria el cofi nançament de l’Amateur, 
el qual estic segur de trobar-lo.” A més, des de l’Escola es-
tan satisfets amb les relacions que hi han amb l’Ajuntament 
“Les relacions són molt bones. La comunicació és fl uïda tot i 
que hi ha necessitats que s’han de plasmar però sabem que 
l’economia del consistori és el que és, però també sabem 
que és necessari ampliar i millorar les instal·lacions”.

Jordi Bigorra
President Escola Valls Futbol

opinió opinió


