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Femení b

EVF LEs graLLEs 3

aLcoVEr 7
alinEació:➤
Marina Garzón, Salomé, Marina, Mireia (3), 
Maria, anna Gils, Mar. Ginna 
Entrenador: Javi Ganiko

El partit va començar amb 
domini per part de l’equip va-
llenc, tenia la possessió de la 
pilota però no acabava de cre-
ar perill. L’Alcover va marcar 4 
gols de jugades ben trenades al 
contraatac. Mireia va marcar el 
primer gol de l’equip vallenc 

després d’una gran passada per 
part d’Anna Gils. S’arribava a la 
mitja part amb el resultat 1-4.

La segona part, les jugado-
res vallenques van començar 
igual que la primera, dominant 
el partit i creant ocasions clares 
de gol. Marina va llançar un tir 
al pal i poc després  Mireia va 
marcar el segon gol en una ju-
gada al contraatac amb un gran 
passada d’Anna Gils. Pocs minuts 
més tard arribava el 3-4, Mireia 
marcava el seu hat-trick d’un 
gran xut de fora l’àrea entrant 
per tot l’escaire de la porteria. 
Tot semblava que les jugadores 

 El dia 28 de juny la junta 
electoral farà el relleu i  
Josep Ma Dalmau serà  
oficialment el nou  
president de l’Escola Valls 
Futbol

F.F.gaya 
valls

El que era fins al moment el cap 
de premsa de l’Escola Valls Futbol, 
Josep Mª Dalmau, serà proclamat 
el proper dia 28 de juny per la junta 
electoral, nou president de l’Escola 
Valls Futbol en substitució de Jor-
di Bigorra que deixa el mandat, tal  
com acorden els estatuts.

Dalmau, que va ser l’única can-
didatura que es va presentar en un 
termini que va acabar diumenge 
passat a les 12 de la nit, ha tingut 
el suport de l’actual junta directiva 
la qual mantindrà una idea simi-
lar del funcionament de l’entitat 
vallenca que acull uns 350 nens i 
nenes de tota la comarca.

Jordi Bigorra, president sortint 
de l’Escola ha facilitat el balanç de 
la presidència de la junta de l’Esco-
la durant les seves 4 temporades en 
la que s’ha aconseguit augmentar 
de 112.000€ el 2006 als 141.000€ al 
2010, significant un 25,8% l’aug-
ment d’ingressos, així com també 
l’augment de jugadors amb un 
45,8% més.

Josep M Dalmau amb Jordi Bigorra a les oficines de l’Escola. FOTO: F.F.gaya

Dalmau serà el nou president de l’Escola
 Josep Ma Dalmau ha tingut el suport del fins ara president de l’entitat així com de la resta de la junta directiva 
 Jordi Bigorra fa oficial les xifres del club així com un balanç personal del seu mandat de 4 anys amb els èxits assolits

CATEGORIA
PARTITS

Dissabte
BABIES GAMMA tornEIG StA.coloMA StA.coloMA quErAlt
BABIES oMEGA DEScAnS DEScAnS
PrEBEnJAMÍ BEtA tornEIG conStAntI conStAntI
PrEBEnJAMÍ GAMMA DEScAnS DEScAnS
PrEBEnJAMÍ oMEGA DEScAnS DEScAnS
PrEBEnJAMÍ EPSIlon tornEIG crEIXEll crEIXEll
PrEBEnJAMÍ DEltA DEScAnS DEScAnS
BEnJAMÍ GAMMA tornEIG ESPluGA ESPluGA F.
BEnJAMÍ EPSIlon tornEIG crEIXEll crEIXEll
AlEVÍ B tORNeiG CReiXeLL CReiXeLL
AlEVÍ c tornEIG ESPluGA ESPluGA F.
AlEVÍ D DEScAnS DEScAnS
InFAntIl B DuESAIGÜES DuESAIGÜES
cADEt A tornEIG VIlAnoVA DEScAnS
cADEt B DEScAnS DEScAnS
JuVEnIl  B DEScAnS DEScAnS
AMAtEr DEScAnS DEScAnS
FEMEnÍ A tornEIG VAllS VIlAr
FEMEnÍ B tornEIG VAllS VIlAr
DIUMENGE
BEnJAMÍ oMEGA tornEIG AlcoVEr AlcoVEr
BEnJAMÍ DEltA tornEIG conStAntI conStAntI
AlEVÍ A tornEIG tArrEGA tÀrrEGA
InFAntIl A tornEIG VIlAnoVA VIlAnoVA
JuVEnIl  A tornEIG VIlAnoVA VIlAnoVA

 Increment en l’estructura de tota l’escola (tècnica, administrativa com de gestió).

 creació d’un full de ruta identificat per seguir uns objectius esportius, socials i 
econòmics.

 creixement sostenible on les quotes dels pares avui no arriba al 74% del pressupost 
i això demana de buscar molts recursos externs.

 creació i manteniment del Web, exportant la imatge de la escola arreu del món. 
reconeixement per ser de les primeres webs amb domini .cat.

 creació del Himne de la nostra escola.

 Millora en la gestió de la roba i els costos associats.

 canvi en la imatge de les oficines de l’escola.

 redefinició del Projecte valls futbol.

 cursos de Monitors amb posteriors ajuts econòmics.

 conferències pels entrenadors, de personatges de renom en el nom del futbol.

 S’ha potenciat el futbol femení.

 Increment de la massa social de l’escola.

 continuació dels torneigs ciutat de Valls. Enguany s’ha celebrat el 16è.

 Fitxatges cap el Barça, nàstic i reus Deportiu.

 Hem portat equips anglesos a l’escola.

 recerca continua de nous entrenadors per fer als nostres equips millors i més 
competitius.

 traspassats 28 jugadors a la unió Esportiva Valls i a Fc Atlètic Valls.

 Hem fet retornar a la categoria Preferent el cadet A.

 continua recerca d’espònsors, i manteniment del que tenim.

 Hem guanyat per primera vegada al Fc Barcelona en competició oficial.

 El futbol femení guanya tres lligues consecutives.

 relacions amb la Federació catalana de Futbol.

 Ajudar al projecte de millora del camp del fornàs amb la instal·ació de gespa.

 Seguiment dels torneigs extraordinaris (en l’Escola, Platja d’Aro, tarragona, Eivissa, 
Valencia, etc.

 relacions amb l’Ajuntament i el Patronat d’esports. Membres del consell rector 
del Patronat.

 Festa final de temporada. Acte social amb una massiva participació.

 Millora en la difusió i comunicació en premsa de l’Escola.

 Afiliació amb la unió esportiva Valls.

 col·laboració amb els mitjans de comunicació. El Vallenc, El Pati i les Gralles.

2006-2007 2009-2010

 PressuPost 112M€ 141M€ +25,8%

 Jugadors/es 253 369 +45,8%

 %quotes/PressuPost 89% 78%

 equiPs 19 24 +26%

 MasCulins 18 22

 feMenins 1 2

BALANÇ PRESIDÈNCIA jUNTA ESCOLA vALLS fUTBOL  
2006 / 2010:

 al sopar hi haurà la 
presència de Xavi  
Torres i d’un exjugador 
professional i  
internacional

F.F.gaya 
valls

L’Escola Valls Futbol celebrarà 
el proper dia 18 de juny la Festa 
de fi de temporada 2009-2010 que Cartell de la festa de fi de temporada.

Gran festa fi de temporada el divendres dia 18 de juny
 l’Escola de Valls Futbol celebrarà la festa a la Sala Kursaal a partir de tres quarts de 8 del vespre i es 

regalarà un DVD a tots els jugadors assistents

futbol  i   ❙ escola valls futbol

un any més se celebrarà a la Sala 
Kursaal.

La Festa començarà a tres 
quarts de 8 del vespre amb l’arri-
bada i identificació a l’entrada.

A les 8, es farà l’acte de reco-
neixement a tots els jugadors i 
equips amb la presència de Xavi 
Torres i també la d’un exjugador 
professional i internacional.

A les 9 del vespre es farà el so-
par de l’Escola en què hi haurà dos 

menús, el d’adult (fideuà, cuixetes 
de pollastre amb patates al forn, 
terrina de gelat, pa, aigua, vi i cafè) 
de 24€ IVA inclòs i l’infantil (espa-
guetis, nuggets de pollastre amb 
patates fregides, mikolapiz i pa i 
begudes), de 15€ amb IVA inclòs.

Després d’haver sopat, es durà 
a terme la presentació oficial de 
l’equipament 2010-2011.  A tres 
quarts d’11 de la nit, es projec-
tarà un vídeo de l’Escola de la 

temporada 2009-2010 i un quart 
d’hora més tard, tindrà lloc els par-
laments a càrrec del president de 
la Federació Catalana de Futbol, 
l’alcalde de Valls i el president de 
l’Escola de Valls Futbol.

A un quart de 12 de la matina-
da, festa amb música en viu amb 
Grup de Rumba Catalana. Hi haurà 
servei de Bar durant tota la Festa.

vallenques remuntarien el par-
tit. Però al minut 24 les jugadores 
d’Alcover van marcar el 3-5 i el 
cansament es començava a no-
tar. L’equip vallenc només tenia 
un canvi i l’esforç que estaven 
fent per remuntar es començava 
a notar. A 10 minuts per al final 
van arribar 2 gols seguits que van 
tirar pel terra tot l’esforç i el bon 
joc realitzat per les jugadores 
vallenques per obtenir un bon 
resultat. 

Destaca el gran esforç i el bon 
joc de tot l’equip, l’equip va tocar 
la pilota, va dominar part del par-
tit i va  crear ocasions de perill.


