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Per què decideix no continuar  ➤

com a president de l’Escola Valls 
Futbol 4 anys més? 

Raons no hi ha una clara, sinó 
que és que com a president  he in-
tentat fer el màxim que he pogut i 
ara he deixat camí a altra gent amb 
noves idees que continuï amb un 
projecte que s’ha fet amb molta 
il·lusió. Simplement és un tema 
de deixar pas a una altra gent que 
pugui fer camí en una Escola que 
tenim que és una manifestació 
total del futbol a Valls, comarca, 
Tarragona i Catalunya.

Quin balanç fa d’aquests 4  ➤

anys?
 El treball en equip, el treball 

amb les persones i el treball amb 
molta il·lusió per fer alguna cosa 
que es veu cada dissabte, diu-
menge, cada dia entre setmana 
amb la canalla, jugadors, equips, 
pares, mares per tal de fer esport, 
fer persones, fer equip i fer Escola 
que és el que al final busquem els 
pares que estem aquí de manera 
molt altruista sense res a canvi i 
abocant-se només a fer coses per 
tal que l’Escola pugui funcionar 
cada dia una mica millor.

Com s’aconsegueix millorar  ➤

els pressupostos, nombre de 
jugadors, augment d’equips tant 
masculins com femenins, millora 
en la gestió del club...?

Amb esforç i molta dedicació 
i després confiant molt en la gent 
que tenim per l’entorn perquè 
s’ho mereixen i el col·lectiu humà 
que aglutina l’Escola és per a mi 
d’excel·lència perquè són gent que 
a part d’estimar el futbol saben 
com fer equip, com motivar, com 
poder aconseguir objectius que 
sabem que moltes vegades, sent 
exigents, no són els que voldríem 
però també crec que n’hem d’estar 
orgullosos perquè s’han aconse-
guit moltes coses.

Per tant marxa satisfet de la  ➤

feina feta?
Marxo amb molta il·lusió. L’úl-

tim dia serà el 30 de juny però mar-
xo amb ganes de continuar amb 
aquest projecte d’Escola que ara 
ja no em toca a mi sinó a una gent 
que crec tenen molta més il·lusió 
que la que hagi pogut transmetre 
jo  i així m’ho han demostrat en 
els dos darrers mesos buscant el 
seu model de gestió fent aquesta 
comunió entre pares, mares, en-
trenadors, entorn, primers equips 
de Valls, entitats públiques, Fede-
ració...

Creu que s’han complert els  ➤

objectius que tenia marcats o 
n’hi ha hagut algun que no s’ha 
pogut complir? Parlem en aquest 
cas de l’Amateur?

Crec que s’han aconseguit part 
dels objectius, no s’han aconseguit 
tots ni molt menys i crec que això 
dóna ànims que puguem continu-
ar buscant coses que puguin mi-

llorar l’Escola. No parlo només de 
l’Amateur. L’Amateur el que hem 
anat fent és reconstruir l’Amateur 
d’Escola i a la segona volta de la 
lliga l’hem fet amb gent de casa, 
amb continuïtat, pujant juvenils 
però que fins ara tampoc ho po-
díem fer. En els tres darrers anys 
han passat 28 jugadors tant a la 
UE Valls com a l’Atlètic i és una 
cosa que jo m’enllueixo i no és 
cap recriminació perquè aquest és 
l’esperit de l’Escola, donar juga-
dors que d’alguna manera puguin 
contribuir al projecte esportiu de 
la Unió Esportiva i Atlètic. No hem 
aconseguit tots els objectius però 
n’hem aconseguit molts. Tampoc 
és qüestió de posar les coses fora 
de lloc, hem fet el que millor hem 
pogut, millor hem sabut i millor 
ens han deixat però també tinc 
molt clar que hi ha moltes coses 
que s’han de millorar dins de l’Es-
cola i que repeteixo amb aquest 
esperit de superació, il·lusió que 
per a mi és el denominador comú 
d’aquesta junta farà que encara 
puguem fer un salt qualitatiu en-
cara més endavant.

Quins són aquests punts a  ➤

millorar?
Els punts a millorar és que som 

una Escola gran que s’ha d’estruc-
turar per poder fer encara una 
formació de més qualitat. Coses a 
millorar per a mi són sobretot una 
atenció encara més particular al 
jugador i això fa que es preocupi la 
junta entrant de reforçar algú que 
és bàsic que és tota la part forma-
tiva, esportiva i també de projecció 
de jugador dins de l’Escola dins de 
l’Amateur, UE Valls i At.Valls. Per 
a mi és un punt a millorar clar i 
directe i no només passa per poder 
treballar plegats en totes les enti-
tats. L’Escola és un membre més 
dins de l’entorn del futbol a Valls i 
al final com hem dit sempre estem 
aquí buscant que el primer club 
de Valls pugui disposar del màxim 
del planter per aconseguir els seus 
objectius.

Jordi Bigorra amb jugadors de l’Escola Valls Futbol. FOTO: F.F.gaya

“L’Escola es mereix el nostre reconeixement 
per l’esforç de moltes persones”

“les frases◗

No hem ◗ aconseguit tots els 

objectius però n’hem aconseguit 

molts

 Jordi Bigorra deixa la presidència de l’Escola fent un repàs dels seus quatre anys com a president de l’entitat vallenca 

Per tant el projecte Valls Futbol  ➤

s’hauria de dur a la pràctica?
No sé si el projecte de Valls Fut-

bol com a tal és el projecte de fu-
tur, però sí que és un marc en què 
l’Escola ha estat molt disciplinada 
a poder continuar i d’una mane-
ra oberta, comunicativa i també 
evidentment reivindicant els seus 
drets perquè al final el projecte in-
tenta fer una unió de totes les en-
titats. Com es digui no ho sé,  però 
sí que és cert o bé anem junts o la 
veritat que si cadascú va buscant 
el seu camí no aconseguirem res. 
I una mostra la dóna l’Escola que 
amb els 24 equips, 369 jugadors i 
potser 4.000 o 5.000 persones de 
massa social fan que avui s’hagi 
de tenir molt en compte la veu i 
vot d’aquesta entitat que no tan 
sols està reconeguda comarcal, 
territorial sinó també a nivell de 
Catalunya arrel de les converses 
i contactes que mantenim amb la 
Federació i el propi president que 
ens ha posat com a model del que 
seria el futbol base a Catalunya.

Què és amb el que es queda 
d’aquests 4 anys i la cosa que li 
hauria pogut millorar?

És difícil resumir en un punt 
què és el que més m’ha agradat. 
El que més m’ha agradat és treba-
llar amb les persones, crec que al 
final és el que et dóna goig, poder 
escoltar, poder respondre i poder 
treballar amb elles. Evidentment 
motius esportius hi ha molts. Em 
passa pel cap el primer any de 
mandat que vam disposar d’un ale-
ví a Divisió d’Honor, després estic 
orgullós d’haver fomentat el futbol 
femení. Després de 3 anys de lliga 
consecutiva estem generant una 
escola femenina on avui potser po-
dríem fer 3 o 4 equips i després per 
categories les competicions que 
s’han pogut anar aconseguint, els 
Preferents que s’han pogut anar 
mantenint, enguany sobretot el 
Cadet que l’hem pogut ascendir a 
Preferent que és crucial per al futur 
de l’Escola i altres fets més gestors 
que són mantenir una coherència 

dins del que seria la direcció de 
l’Escola i després intentar donar 
servei a tothom perquè al final som 
una Escola oberta i com dic jo una 
escola d’integració social. 

L’apartat que no ha estat tant 
positiu ha estat que durant aquest 
mandat no s’ha pogut aconseguir  
ampliar les instal·lacions, cosa que 
sempre hem estat treballant amb 
la regidoria d’Esports i l’Ajunta-

l’Escola i d’una manera voluntario-
sa s’ha presentat Josep Mª Dalmau. 
Té el meu suport perquè he pogut 
estar amb ell durant un any molt 
intens on d’una manera molt efici-
ent ha estat treballant per l’Escola i 
crec que serà un gran president. 

Quan diu línia continuista no 
m’agrada perquè no ho crec que 
sigui. Josep Mª té el seu criteri. Sap 
fer les coses i sabrà fer les coses i 
sobretot s’haurà de respaldar amb 
l’equip perquè és qui et dóna la 
força. Si algú pensa que aquesta 
estructura funciona perquè de per 
si té pares i té quotes s’equivoca 
molt perquè al darrere hi ha molta 
feina a fer i ell amb el seu equip ho 
sabrà dirigir a més amb molta il-
lusió i amb moltes noves idees. 

Vostè diu que no és continu-
ista, però està clar que els pilars 
bàsics en la gestió de l’Escola 
són similars entre el president 
sortint i l’entrant

Ara potser perquè estem en 
aquest període de solapament 
i potser es ve d’una línia però té 
el seu criteri, seguirà mantenint 
actuacions amb el seu equip però 
no hi ha dubte que es faran moltes 
més coses de les que s’han fet fins 
avui dia que faran que aquesta Es-
cola pugui fer un salt encara més 
qualitatiu.

Com ha vist evolucionar el 
futbol a Valls aquests 4 anys?

Quan vaig entrar la veritat és 
que l’Escola va donar suport a 
la UE Valls en una situació fran-
cament difícil i crec que és de 
reconèixer que la Unió ha sobre-
viscut i ha pogut passar d’aques-
ta turbulència gràcies a l’Escola 
perquè d’una manera oberta va 
cedir els jugadors que requeria i 
això ha fet que la UE Valls pogués 
tirar endavant i que sigui un punt 
de referència per als jugadors de 
l’Escola. La UE Valls sap que tindrà 
l’Escola pel seu fonament. L’Atlètic 
igual. Les relacions amb l’Atlètic 
són obertes i també és cert que si 
l’Amateur el poguéssim salvar vam 
comentar que miraríem que no 
competíssim amb el mateix grup 
perquè ens sortirien beneficats 
els dos. El futbol a Valls requereix 
mitjans i crec que ningú desme-
reixi que és l’Escola perquè s’ho 
guanya dia a dia i sobretot d’una 
manera molt esforçada per tenir 
aquests recursos i tirar endavant 
perquè si ni l’Escola seria inviable. 
El que vull dir és que hem fet un 
projecte sostenible i per a mi és 
una recomanació cap a la UE Valls 
i Atlètic com a entitats que han de 
fer un creixement sostenible per-
què sinó pot portar a situacions 
determinants que podria fer que 
no fos beneficiós per a la mateixa 
entitat. 

Carta blanca
Públicament vull fer el reconei-

xement a tots els col·laboradors, 
junta, actual i passades i sobretot 
donar les gràcies a Sergi Queralt, 
Albert Martínez i Elvira Cunillera 
així com a tots entrenadors i dele-
gats per fer una Escola de qualitat 
i de futur.

ment però sí que és cert que en-
guany l’Escola ha estat al davant 
de poder donar un cop de mà amb 
la decisió de posar la gespa al For-
nàs a través de la iniciativa de la 
Unió Esportiva. És imprescindible 
gaudir de moltes més instal·lacions 
per poder dur a terme la pràctica 
esportiva.

Creu que s’està avançant cap 
aquest aspecte o encara queda 
molt?

L’entorn és qui marca el camí. 
Avui ningú podem amagar que 
l’entorn és molt complicat i llavors 
aconseguir més del que s’ha acon-
seguit serà molt complicat però 
també és cert que s’ha d’aprofitar 
el moment i crec que l’Ajuntament 
i institucions públiques han de 
veure que qualsevol oportunitat a 
través de subvencions pel foment 
de l’esport s’ha de buscar perquè 
repeteixo, és absolutament impres-
cindible disposar-ho d’una manera 
immediata. Estic convençut que en 
els propers anys ho veurem.

El 28 de juny s’acaba el seu 
mandat i entra Josep Mª Dalmau, 
per què té el seu suport? És bo 
per a l’Escola mantenir aquesta 
línia continuista?

Hem obert un torn democràtic 
segons el qual s’hi podien presen-
tar tots els pares i mares i socis de 


