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Podria fer un balanç del que es  ➤

porta de temporada? 
Primer de tot m’agradaria ressal-

tar que en les temporades anteriors 
portem dos anys guanyant la lliga i 
enguany hem començat amb molt 
bon peu amb el mateix ritme de les 
dues temporades anteriors i amb 
un partit per acabar la primera volta 
amb 3 punts de diferència amb el 
Nàstic, segon classificat. Seguim la 
dinàmica de l’any passat, a punt de 
guanyar la lliga per tercera vegada 
consecutiva.

Us queda petita aquesta lliga? ➤

Portem 3 anys golejant i 3 anys 
guanyant partits. Aquesta tempora-
da per exemple portem tot victòries 
excepte un empat. La resta de par-
tits, però, són golejades de més de 
10-15 gols, amb una mitjana de 15 
gols per partit i un total de 104 gols 
per tan sols 3 en contra. Al comen-
çament no ens quedava petita però 
ara sincerament sí que ho penso. 
Hem de fer el salt a futbol-11.

Hi ha molta diferència? ➤

No molta diferència a nivell fut-
bolístic, però si a nivell de despla-
çament ja que la majoria d’equips 
estan a la zona de Barcelona i neces-
sitem autobús per desplaçar-nos i 
altres medis per fer aquest pas.

L’any passat ja es volia fer  ➤

aquest pas, per què no es va aca-
bar realitzant?

Doncs, per tema econòmic i pel 
que et deia, pels desplaçaments, per 
les hores. Al Futbol-7 amb 2 hores 
ho tens fet perquè te’n vas per la 
província però a Futbol-11 és tot 
el diumenge, hi ha gent que no es 
pot permetre el luxe d’estar tot un 
diumenge per jugar a futbol. S’es-
tà encarant a les jugadores i estan 
bastant decidides que l’any vinent 
es farà el pas.

Ha costat molt fer aquest  ➤

bloc?
Ha costat molt. Fa 4 anys que 

està en marxa. De mica en mica 
estem apostant per les noves incor-
poracions i per les  noves jugadores 
que vénen de fora. Estem fent un 
treball important de les jugadores 
que destaquen en altres equips per 
veure si volen venir amb nosaltres i 
estem conservant el bloc d’inici que 
teníem ara fa 4 anys. Estem fent un 
global de tot, crear un treball de bon 
ambient i sí que ha costat, però és 
satisfactori perquè surten els punts 
i les victòries.

Com s’aconsegueix marcar  ➤

104 gols sense haver acabat la 
primera volta?

Aquest any pel treball de bus-
car noves jugadores tenim 5 noves 
incorporacions i d’aquestes 5 des-
tacaven molt en altres equips i han 
vingut aquí per això, perquè hi ha 
treball d’entrenaments i fora. Hi ha 
una davantera, l’Esther, que l’any 
passat jugava a Icomar, que amb 
8 partits porta 46 gols. Les altres 
estan al pas, una en té 16, l’altre 
15...

L’equip no es cansa ni de gua- ➤

nyar ni de golejar?
Un entrenador podria dir, és 

molt fàcil entrenar unes jugadores 
que guanyen tot 20-0. Però l’equip 
al començament perdia, suaven la 
samarreta, havíem d’entrenar molt 
perquè no ens marquessin i ara el 
treball està fet i sí que ara és fàcil dir 
que guanyem 20-0.Però les jugado-
res han d’estar motivades dissabte 
rere dissabte perquè si no arribarà 
un moment que diran que no cal 
que vinguin a jugar o a entrenar. 
Sempre has de tenir una motivació 
extra perquè si no no arribarien a 
aquest punt i no guanyaries amb 
aquestes golejades.

Ivet Martínez porta 4 anys entrenant aquest equip. FOTO: F.F.gaya

Quin és el secret d’aquest  ➤

equip?
La voluntat. Crec que una de 

les coses que s’ha de ressaltar és la 
voluntat, l’esforç, les ganes i l’inte-
rès que hi posen. Elles posen igual 
o potser quelcom més que els nois. 
Tenen moltes ganes d’aprendre i de 
fer-ho bé. Avui (dilluns per al lector) 
està plovent i les tinc pràcticament 
totes aquí i si nevés segur que també 
hi estarien.

Costa fitxar jugadores? ➤

Al futbol femení per mala sort hi 
ha poques noies que juguen a futbol 
i nosaltres gràcies al treball aquest 
que estem fent durant aquests anys 
estem donant un nom a l’Escola de 
Futbol Valls, un nom que ressalta i 
tothom sap que tenim un bon ambi-
ent i que guanyem els partits fàcils i 
que treballem molt bé i gràcies a això 
quan a les jugadores d’altres equips 
els ofereixes venir aquí, ràpidament 
hi vénen.

L’objectiu està clar, és guanyar  ➤

la lliga, no?
L’objectiu aquest any ja ho vam 

dir, seria guanyar la tercera lliga, que 
costa molt, molt pocs equips ho po-
den fer i l’any vinent ho parlaríem, 

Ivet Martínez: “Aquest any 2010 s’ha 
de fer el pas a futbol-11 com sigui”

 El tècnic del Femení A fa un repàs a l’actualitat de l’equip femení A de l’Escola Valls Futbol 

Ivet Martínez

Femení A
De mica en mica estem  ➤

apostant per les noves 
incorporacions

La voluntat, l’esforç, les  ➤

ganes i l’interès són les 
coses a ressaltarl’entrevista

però s’ha de fer el salt a futbol-11. 

Quan Ivet Martínez va comen- ➤

çar a entrenar l’equip, t’esperaves 
aquest rendiment de l’equip?

Quan vaig començar sabia que 
l’equip que portava era un equip per 
treballar i fer alguna cosa en el món 
del futbol-7 en futbol a Tarragona. 
Sabia que treballaríem i que dona-
ríem a algun espant a equips forts de 
la categoria i no m’he sorprès perquè 
el treball, l’esforç, la dedicació... al 
final els fruits surten. Si hi ha un bon 
sistema no tenen perquè sorpren-
dre’m. Elles s’ho han guanyat tot no 
hi ha cap secret, entrenar, entrenar 
i entrenar.

Fruit de l’èxit del femení A, ha  ➤

sortit el femení B?
Jo vaig començar a agafar el fut-

bol femení que aquest portava anys 
que no existia a l’Escola, vaig fer el 
plantejament a la presidència, vaig 
ser jo que vaig portar tot això i 3 anys 
ja amb el futbol femení 7 i gràcies 
als entrenaments hem aconseguit 
aquests resultats, teníem moltes 
ganes de fer un segon equip, més 
que res per pensant en el futur i te-
nir un equip a futbol-11 i un altre a 
futbol-7. El pas era aquest, de fer un 

equip b, unes jugadores d’inici, ju-
gadores d’aquí  Valls que comencen 
a jugar a futbol, que no demanem 
cap nivell esportiu, però que s’ho 
passin molt bé jugant a futbol, que 
comencin a despegar i que siguin 
el dia de demà el futbol-7 d’aquest 
nivell que tenim ara.

El rendiment del B fins ara com  ➤

el valores?
L’objectiu del femení B si es pot 

dir d’alguna manera, era tenir un 
equip, que costa molt tenir un equip, 
llavors dos encara més. Aconseguir 
això ja era l’objectiu. A partir d’aquí 
jugar, sumar el màxim de punts 
possibles però més que res crear 
un equip, un ambient, un sistema 
i que elles tinguin clar que el dia de 
demà han de jugar al femení A i han 
de tenir aquest nivell. 

És difícil crear equips amb les  ➤

instal·lacions esportives que hi ha 
a Valls?

Sempre ens trobem amb el ma-
teix problema. Tenim un camp de 
futbol de gespa artificial, i som molts 
equips de l’Escola de Futbol. Els al-
tres equips quan vénen els has de 
dir que no tenim vestidors, només 
tenim aquest camp, no tenim ai-
gua calenta.... Les instal·lacions ens 
queden petitíssimes, no només és a 
nivell del camp i de vestidors, sinó 
de tot, no tenim res. És molt injust 
que a Valls només hi hagi un camp 
de gespa i uns vestidors que fa 20 
anys que no es renoven.

Què n’esperes en aquest 2010  ➤

per al femení?
Demanaria que seguíssim amb 

el mateix ritme, interès, que ens ho 
passem bé que és el principal, que 
ens divertim jugant a futbol i gua-
nyar la lliga i que l’any vinent es 
plantegi per fi jugar a futbol-11.

El futbol femení està despres- ➤

tigiat?
El futbol femení està desprestigi-

at. Hi ha molts nois però poques no-
ies que s’atreveixin a fer el pas encara 
que els hi agradi el futbol els hi costa 
fer el pas perquè ho no hi ha equips, 
o els fa vergonya pel que diran. El 
què diran és molt fort en les noies 
femenines i perquè una noia jugui a 
futbol ho ha de tenir molt clar. Cada 
vegada més hi ha més jugadores, 
més equips. M’en recordo que fa 3 
anys érem 8 equips de futbol-7 i ara 
en som 18 i dos grups. Cada vegada 
hi ha més nenes que s’atreveixen a 
fer aquest pas i esperem que aquest 
2010 n’hi hagi moltes més i que hi 
hagi molts més equips.


