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queda “despullat” a causa de les 
cessions de jugadors a la UE Valls 
i Atlètic de Valls. L’amateur té 3 op-
cions damunt la taula pel que fa al 
tècnic, una és la de Fernando Ruiz, 
tècnic que va acabar la temporada 
amb l’equip i dos tècnics més de 
renom. 

L’Escola Valls Futbol ha arribat 
al seu cup i ja no pot augmentar 
pràcticament més el nombre de 
nens i nenes. “L’escola ha arribat al 
seu cup, i tan sols hi haurà l’equip 
femení i un altre eleví més respecte 
l’any passat.”

Els objectius de l’Escola de cara 
a la temporada vinent es basen en 
què els dos juvenils ascendeixin 
a Preferent i a 1a i que el Cadet i 
l’Aleví retornin també a Prefe-
rent.

Més implicació
Des de la UE Valls demanen 

més implicació no tan sols des de 
les institucions per millorar les 
instal·lacions esportives i a més 
fer un segon camp de gespa, sinó 
també als vallencs per donar su-
port a l’equip cada partit.

F.F.GAYA
VALLS

L’acord d’afi liació entre la UE 
Valls i l’Amateur de l’Escola Valls 
Futbol ha arribat a bon port des-
prés de setmanes de negociacions 
entre les dues parts afectades.

La UE Valls, després de pujar 
de categoria a 1a Regional, havia 
d’assolir un fi lial i aquest, segons 
Francesc Martí, president de la UE 
Valls, “tan sols podia ser l’Ama-
teur”.

Aquest acord és un acord de 
mínims, on la UE Valls en principi 
no agafarà jugadors de l’Escola ja 
que té l’equip gairebé confeccio-
nat. La UE Valls enguany té unes 
fi tes molt altes i han confi gurat una 
plantilla que pràcticament no ne-
cessiten suport de l’Escola, però 
no vol dir que durant la tempora-
da, que és molt llarga, hi hagi mo-
ments en què necessitaran l’aju-
da de l’Escola. “Per això diem de 
mínims perquè la UE Valls té una 
plantilla competitiva i la necessitat 
enguany no és la que podria ser fa 
altres anys” deia Bigorra, president 
de l’Escola Valls Futbol. 

Aquesta afi liació serveix a més 
per enfortir els dos clubs i a més 
els dos presidents coincideixen 
que l’afi liació servirà per ajudar a 
enfortir el projecte Valls Futbol. Per 
a Jordi Bigorra “La Unió fa la força, 
el desig que la UE Valls estigui a 
dalt de tot és perquè aspira a tot. El 
repte que els espera és difícil però 
l’han de fer. També els recomano 
que és important arribar però tam-
bé mantenir-s’hi. Crec que s’està 
fent un projecte força consolidat”. 
En canvi Martí ressalta aques-
ta conjuntura que hi ha d’haver 
entre els dos equips. “La UE Valls 
depèn de que l’Escola tingui bons 
jugadors perquè nosaltres puguem 
tornar allí on ens pertoqui. Si hem 
d’anar a fora a buscar jugadors i 
no podem buscar gent de casa 
que puguin aguantar la categoria 
perquè no estan preparats, aquest 
projecte llavors s’envà una mica 
en orris.” 

Aquest acord ha costat tant per-
què hi ha hagut manca de temps, 
manca d’entesa i malentesos. El 

president de l’Escola utilitzava una 
metàfora per explicar-ho. “Això és 
com les maduixes, les maduixes 
han de madurar, i la maduixa es 
pot menjar quan està verda i és do-
lenta i quan està madura i és dolça 
i les coses passen com passen. El 
que hem demanat a la Unió és que 
la interlocució tècnica sigui amb el 
seu staff tècnic Quico Curcó i Toni 
Fernández.”

Amb l’afi liació hi haurà 2 per-
sones de l’Escola, Sergi Queralt i 
Albert Martínez, i dues més de la 
UE Valls, Quico Curcó i Toni Fer-
nández, que seran els ens tècnics 
de l’afi liació on Bigorra creu que 
l’entesa serà total.

Ascens a Preferent
La UE Valls està per feina i l’ob-

jectiu d’aquesta temporada és molt 
ambiciós: Volen assolir l’ascens a 
Preferent organitzant un projecte 
important. “L’any vinent estem 

Francesc Martí i Jordi Bigorra han arribat a l’acord per a l’afi liació. FOTO: F.F.GAYA

fent un equip per assolir la cate-
goria, potser no tan ràpidament 
com aquest any però ja ho veu-
rem,. Podem fallar però l’objectiu 
és claríssimament l’ascens perquè 
quan l’equip estigui a una catego-
ria alta tots aquests nens de juvenil 
que no saben què faran doncs es 
quedaran a l’Escola” deia Martí.

Amateur, projecte sòlid
L’Amateur, que enguany a pri-

ori no es despendrà de gaires ju-
gadors, vol fer un equip jove però 
a la vegada competitiu ja que fa 
dues temporades que l’equip es 

 L’afi liació entre l’Amateur de l’Escola Valls Futbol i la UE Valls és un acord de mínims que enguany satisfà ambdues parts 
 L’Amateur realitzarà la pretemporada juntament amb la Unió.  L’Objectiu de la UE Valls és l’Ascens a Preferent

L’acord ha de ser un 
lligam més per continuar 
amb la funció de l’Escola 
“Hem fet un acord de mínims que 
l’Escola està contenta d’haver-lo 
fi rmat perquè creiem que és un 
acord imprescindible i necessari 
per al futbol a Valls i per a la Unió 
Esportiva, per a l’Escola Valls Futbol 
i aquest acord ha de ser un lligam 
més per continuar amb la funció 
de l’Escola i la seva projecció per 
reforçar l’equip. L’acord ha estat 
treballant-se i crec que és positiu 
per a tots.”

Francesc Martí
President UE Valls

dades

Ambició Els dos presidents 
parlen d’un projecte totalment 
ambiciós de cara al present i futur

+ les opinions

Perquè l’Escola funcionés 
bé la UE Valls hauria d’estar 
a 3a Divisió
La UE Valls ha d’estar a nivells 
competitius més alts. Perquè l’Escola 
funcionés bé la UE Valls hauria d’estar 
a 3a Divisió. A més s’hauria de millorar  
els equipaments que hauran de venir 
un dia o altre. L’Escola té potencial 
encara que l’hem de potenciar més, 
i amb aquesta afi liació ens podem 
benefi ciar molt amb els jugadors que 
surten dels juvenils que acaben i que 
podrem tenir-los nosaltres i l’amateur”

Jordi BIgorra
President Escola

Valls Futbol

La Unió fa la força

Francesc Martí
President UE Valls

1.Camp de futbol-7 gespa 
artificial. Posar marcador al 
camp actual de futbol-7.

2.Millora del vestidors.

3.Millora de llum al camp del 
Vilar i megafonia al camp

4.Reforç dels conserges que 
hi ha al Vilar. Sobretot els 
caps de setmana per millorar 
la seguretat i control de claus. 
Establir disciplina per a la con-
servació de les instal·lacions.

5.Situació Valls Futbol. 
Definir la subvenció any 
2008/2009.

6. Camp de gespa del 
Fornàs. Habilitar les instal-
lacions amb porteries.

7. Posar plafons per les 
instal·lacions per posar infor-
mació de les entitats.

8.Planificar un camp de 
futbol-11 addicional a l’actual 
del Vilar.

FUTBOL I   ❙ UE VALLS  I  ESCOLA VALLS FUTBOL 

Llista de necessitats que reclama la UE 
Valls, At.Valls i Escola Valls Futbol dins 
del Projecte Valls Futbol

Projecte afi liació

1.L’objectiu és fer promocionar jugadors de l’Escola perquè 
puguin ajudar al projecte esportiu de la UE Valls. L’esco-
la i la UE Valls estableixen una afiliació per la temporada 
2009/2010 encarada a aquest fi i emmarcada dins de l’acord 
Valls Futbol.

2. Es definirà un pla per la pretemporada entre l’Amateur de 
l’Escola i la UE Valls.

3.La direcció tècnica d’aquesta afiliació està liderada per part 
de l’Escola.

4.Cooperació social. Se sol·liciten un número d’entrades (30) 
per a pares/mares de jugadors de l’Escola per presenciar els 
partits de la UE Valls. 


