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Tres camins diferents
FUTBOL  i   ❙ UE VALLS-AtLètic dE VALLS-AmAtEUr EVf  i  1A - 2A rEgionAL 

Miquel López

Entrenador UE 
Valls 

(2a temporada)

“En tots els partits de lliga s’ha vist a una Unió 
Esportiva Valls amb opció de guanyar”
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Estadístiques de les primeres 15 jornades de la ue valls a 1a regional
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Quina valoració fas d’aquestes 15 1.
primeres jornades?

Vam tenir un inici molt fort sent el mi-
llor equip de la categoria lligat a que 
vam fer una pretemporada molt inten-
sa, molt dura, sobretot defensivament, 
jugant contra equips de superior cate-
goria i vam començar la lliga, que és 
el que preteníem, amb un nivell físic 
i de pressió que vam poder mantenir 
durant 6 jornades. Després hi ha cir-
cumstàncies que incideixen que fan 
que no es pugui mantenir al llarg d’una 
temporada el mateix nivell ni físic ni 
tàctic. Hi ha un punt d’inflexió quan 
es perd el primer partit de lliga, veníem 
d’una temporada on pràcticament no 
havíem perdut punts. Hi ha un punt 
d’inflexió, s’inicia un cicle irregular 
de resultats, no en joc, perquè era el 
mateix. A partir de la sisena jornada, 
doncs, hi ha hagut vuit jornades que 
han regulat la situació. El que va passar 
les primeres jornades no era normal i el 
més normal és el que està passant ara, 
segurament amb algun partit més gua-
nyat. En les 9 jornades següents hem 
perdut 5 partits i estem a 5 punts del 
primer. És una lliga en què hi ha molta 
competència. De les lligues territorials 
és la que més n’hi ha. Hi ha diversos 
equips que estan en predisposició de 
guanyar la lliga. Tot i que els resultats 
no han estat bons en aquestes jornades 
hem seguit generant futbol. Després de 
les primeres jornades que no havíem 
marcat molts gols, vam voler canviar 
la dinàmica i va canviar la situació en 
què ens marcaven i marcàvem gols. 
Cap equip però, no ha estat capaç de 

guanyar-nos per dos gols.

Per què hi ha el punt d’inflexió després 2.
de la primera derrota?

Perquè hi ha coses importants a nivell in-
tern que tampoc han de tenir transcen-
dència pública. Està clar que es donen 
coses a nivell de grup perquè això suc-
ceeixi, coses que s’han de corregir, coses 
que s’han corregit, coses que s’han supe-
rat... Influeixen qüestions dins del grup. 
L’aspecte esportiu anava d’una manera i 
arriba un moment que succeeixen coses 
que fan que els resultats no siguin tan po-
sitius com eren. Eren coses conegudes, el 
diagnòstic era clar. Sabia on era el proble-
ma, ataquem el problema i el solucionem i 
estem en disposició de tornar a començar. 
Aquesta solució del problema no podia ser 
d’un dia per l’altre. Era corregir coses en 
aspecte físic i d’intensitat.

L’equip està preparat per tornar a gua-3.
nyar?

Sí. L’equip ha fet coses per guanyar. Si 
analitzo els partits un a un, no he vist cap 
partit que no haguem pogut guanyar. Vam 
perdre contra el Vila-seca 0-1, en la segona 
part els vam ofegar, potser no vam saber 
llegir el partit però sempre vam estar allà, 
tenint molt mala sort. Igual que davant 
del Remolins. Vam tenir la sensació quan 
marxàvem que deixàvem una empremta. 
El darrer partit amb 2-0 tampoc vam sa-
ber llegir el partit i vam perdre dos punts. 
Tots els partits però s’ha vist a una UE Valls 
amb opció de guanyar. Ara està tot a les 
nostres mans, si som capaços d’entrar en 
aquesta dinàmica guanyadora la lliga et 
posa al teu lloc.

A l’equip li falta gol? Té Cazorladepen-4.
dència?

No li falta gol. Estàvem acostumats a veure 
l’equip marcar molts gols a la 2a regional. 
De 1a a 2a regional hi ha un abisme. Els 
salts importants són de 2a a 1a regional i 
de Preferent a 1a Catalana. L’any passat 
ens va passar que vam jugar amb 3 o 4 

equips que de cada 10 partits ens podien 
guanyar 1 com era el Roda de Barà, Cons-
tantí, Floresta o Atlètic de Valls. Hi havia 
un equip amb cert nivell que ara estan 
amb l’equip a 1a regional. El de l’any pas-
sat estava dins de la lògica. Fem el salt a 
la 1a Territorial i aconseguim de moment 
mantenir-nos en zona privilegiada, on 
guanyant els dos partits per acabar la volta 
tenim assegurada la permanència. Això ja 
és important. Ens falta gol? Si ho analitzem 
no ho podem dir perquè som el 5è equip 
màxim golejador. El que passa és que som 
el 5è equip que ens fan més gols. El que sí 
que hem de buscar és l’equilibri defensa-
atac. Hem d’acabar molts partits a zero.  
Tenim Cazorladependència? Sí per una raó. 
Cazorla té una manera de jugar i tu si tens 
Cazorla al teu equip has de jugar de la ma-
nera que amb ell li va més fàcil. És un fina-
litzador i un home gol i no li pots demanar 
certes coses perquè no te les farà. Juguem 
pel jugador que tenim més definidor. Que 
això ens pot portar problemes? És clar, un 
equip que finalitza majoritàriament  a tra-
vés d’un home sabem que quan falta hem 
de jugar d’una altra manera.

Què espera d’aquesta UE Valls pel 5.
2010?

Espero de la UE Valls, que és el que els vaig 
demanar als jugadors pel sopar de Nadal, 
que creixessin com a persones i jugadors. 
No m’en canso de repetir-ho. Això és un 
grup humà amb un objectiu. A l’inici de 
temporada vam establir uns objectius. Què 
espero jo? Que no s’aturin. Els jugadors que 
no vulguin créixer com a jugadors i com a 
persones amb aquest equip no hi han de 
ser. No som un equip de futbol d’una colla 
d’amics amb una mateixa samarreta, no 
amen a treballar 3 dies d’entrenament per 
passar l’estona. Això és una competició i 
has de competir al màxim nivell. El que et 
fa anar amunt és explotar les teves qua-
litats humanes i futbolístiques. Ara hi ha 
una frase molt tocada que és que l’equip 
té molt de recorregut. El dia que no en tin-
gui, jo marxo. Hi ha una barreja d’alguns  
jugadors joves amb alguns de veterans, 
diem veterans a jugadors de 31-32 anys 
que per a mi no ho són. Tota aquesta gent 

té molt de recorregut i no han viscut mai 
el futbol reflexionat veient que volem 
defensivament, ofensivament, posar 
el ritme de partit, treballar de mane-
ra col·lectiva. Cada cosa que fem tant 
individual o col·lectiu té un significat. 
Jo el que li demano al 2010 és progrés 
en aquest sentit, que la gent progressi 
a nivell personal i futbolístic.

Porta un any i mig al càrrec, sempre 6.
ha dit que més de 3 anys no li agrada 
estar a un mateix equip, ja pensa en si 
seguirà o no?

Penso en tot. No m’agrada més de 3 
anys perquè et desgastes. Tu estàs fent 
una tasca de formació que requereix 
molta implicació. Has de planificar en-
trenaments, això suposa feina i desgast 
personal. Perquè fer créixer als jugadors 
com a persones i futbolistes desgasta. 
Quan fa tant temps que coneixes els 
jugadors ja hi ha pocs arguments per 
explotar i treballar i per això prefereixo 
canviar d’aires. Aquí què passarà? Pot 
passar de tot. Primer perquè estic aquí 
perquè estic a casa. Vaig arribar aquí 
quan no hi havia futbol. Valls és casa 
meva. Què pot passar? Que si no hi ha 
equip de progressió, que jo espero, o 
que els resultats no acompanyen i la 
directiva no té la confiança amb algú, 
me’n vagi. Pot passar que em quedi i 
compleixi el contracte que tinc, que 
és fins a final d’aquesta i tampoc sé el 
que la directiva es planteja de cara a 
la temporada vinent. L’altra opció és 
arribar a un acord per una temporada 
més, si pogués ser a Preferent millor i 
aquí veuríem a veure què passa. L’únic 
club on podria estar més de tres anys 
seria aquí. Jo tinc les meves idees i 
n’hem parlat molts cops i tampoc m’il·-
lusionaria massa, no sé treballar en un 
lloc que no puc creure en el que faig. 
Per a mi hi ha un tema transcendent, 
que és que jo no puc veure el futbol de 
Valls si no s’unifica tots els equips, com 
el veig avui no hi crec i cada dia veig 
més mostres de que no. No pot ser que 
pobles que no tinguin Escola de Futbol 
estiguin per damunt de l’Escola.



El Vallenc  31 de desembre ‘09 ESPORTS futbol 3

Pere Pi

Capità Atlètic de 
Valls (1r any) 

15a temporada

Daniel Montero 
“Monti”

Entrenador Ama-
teur EVF

1a temporada
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Estadístiques de les primeres 15 jornades de l’atlètic valls i l’amateur a 2a regional
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“L’any passat vam començar un cicle que crec 
que es veurà realitzat la propera temporada”

“Volem que l’Amateur sigui una referència i 
que els juvenils no marxin a la Unió o l’Atlètic”

Quina valoració fa del que es porta 1.
de temporada?

És bona. S’ha de pensar que l’any passat 
va ser el primer any que es va canviar 
tot perquè teníem un equip amb una 
mitjana bastant alta i va venir un nou 
entrenador i es va apostar per rejovenir 
tot l’equip i s’està fent. Penso que tot 
això són cicles. Per a mi això es veu en 
tres anys, l’any passat va ser el primer 
quan es va canviar tot el funcionament, 
enguany s’està veient la millora, anem 
cinquens i l’any vinent és on s’ha de 
veure. Si es pogués veure abans, millor. 
Normalment les coses no es fan per un 
dia o un altre.

L’equip va començar bé però va per-2.
dre una mica de crèdit

Hem perdut quatre partits i la majoria 
en els darrers últims minuts. Potser era 
perquè l’equip era jove i li faltava un 
pèl d’experiència. Si no pots guanyar, 
almenys empatar. Són petits detalls que 
segurament l’any que ve, que anirà més 
conjuntat, no succeiran. De totes ma-
neres, ara queden dos partits per acabar 
la primera volta, si els guanyem podem 
acabar la primera volta 4ts o 5ns. Hi ha 
equips de dalt que han de jugar entre 
ells encara. Una temporada no es veu 
el que pots fer fins que no s’arriba al 
març.

Amb aquest equip es pot atrapar els 3.
dos primers?

Al Constantí a casa mentre jugàvem 
11 contra 11 anàvem guanyant 3-1 i al 
Calafell ens va guanyar faltant 10 mi-
nuts.

Es nota les absències de Bordas, 4.
Juanjo i Manresa en aquests partits 
que l’Atlètic acaba perdent a falta de 
10 minuts?

En aspectes físics no perquè el jovent 
està fort, però amb ells aquests punts 
no es perdien, pel simple fet de la vete-
rania que aquests jugadors tenien. La 
veterania és un grau.

 L’Atlètic és un dels equips més go-5.
lejadors i un dels menys golejats, hi ha 
una bona combinació defensa-atac?

Si l’equip fa gols és gràcies a tot l’equip. 
Sí que pots tenir un jugador de refe-
rència, però si es lesiona o està partits 
sense marcar no pots marcar gols.

Com enguany, no?6.
Efectivament. Tenim un davanter que 
l’any passat ens marcava cada partit i 
enguany ens marca el que l’any passat 
no ho feia. I la línia defensiva, que no 
vol dir l’equip defensiu, l’ha costat tro-
bar perquè hi ha hagut molts canvis. 
Tot i així l’equip està molt més com-
pactat. 

Què és el que li fa falta a l’equip per 7.
assolir l’ascens?

Un o dos fitxatges més i un pèl més de 
conjunció.

Hi haurà fitxatges aquest gener?8.
Arribarà segurament un migcampista 
per gener-febrer.

Quin és l’objectiu pel 2010?9.
Seguir consolidant l’equip, fer bon 
equip i aconseguir el més aviat possible 
l’èxit. Aconseguir espònsors, més massa 
social que ens recolzi perquè és molt 
difícil, ja que tot és més car (les fitxes, 
els arbitres, les revisions mèdiques, les 
targetes...) i el club ho ha d’anar pagant 
tot. 

Quina valoració fa del que es porta 1.
de temporada?

Mirant la classificació no m’agrada gaire 
veure’ns allà abaix. Som un equip jove i 
ens està costant agafar la dinàmica de la 
categoria, ens falta una mica més d’ac-
titud, de ganes, però confio que amb 
aquest any nou canviï l’actitud. El joc 
és bo, la intensitat també, hi ha treball 
però ens falta una mica de sort. Parles 
amb els entrenadors rivals i tothom et 
diu què fa l’Amateur allà abaix. La sort 
tampoc ens acompanya.

A mesura que s’aconsegueixi gua-2.
nyar els partits, l’actitud dels jugadors 
creu que canviarà?

Sí, és probable. A l’estar abaix, fa que un 
jugador no estigui al 100%. Mentalment 
no estàs igual que si l’equip estigués dalt 
a la classificació. Crec que guanyant 1 o 
2 partits es canviarà la dinàmica perquè 
s’agafarà més confiança.

Per què costa tant marca gols?:3.
Per a mi no és cap excusa, però tampoc 
ens acompanyen les lesions. D’arribada 
en tenim i ocasions en tenim, però por-
tem pocs gols, dels 10, 5 són del Richi.

En els entrenaments es treballa 4.
aquest aspecte ofensiu? 

Últimament  ho estic fent treballar bas-
tant. Fins ara estava treballant en la de-
fensa, els darrers partits ens han marcat 
pocs gols, això vol dir que s’ha treballat 
bé i ara falta polir la part de dalt i s’està 
treballant l’atac, els contraatacs.

Com deia, l’equip al darrere encaixa 5.
pocs gols últimament

Els primers partits sí que ens van mar-
car força gols, però també perquè ens 
van tocar els camps difícils (Calafell, 
Roda de Barà i Constantí) però des-
prés l’equip a darrere ha agafat con-
fiança, mantenint la línia i a més els 
dos porters ho estan fent molt bé. A 
mi m’agrada que la porteria es quedi 
a zero.

Què és el que ha de canviar perquè 6.
l’equip sumi de 3 en 3?

El que deia abans, actitud. Si l’actitud 
i la confiança canvia això tirarà enda-
vant. Ganes n’hi ha, s’està treballant. 
S’ha de posar una marxa més i s’ha 
de treure sí o sí. L’Escola no pot estar 
allà baix.

Agafareu jugadors del juvenil?7.
De fet ja portem dos partits  pujant dos 
juvenils, el Luis del Juvenil B i l’Omar 
del Juvenil A i estic molt content del 
seu rendiment. Estic estirant del Ju-
venil perquè em manca gol, però no 
m’agrada fer-ho perquè ells tenen la 
seva lliga i lluiten per l’ascens i no crec 
que sigui el més idoni tirar d’un juvenil 
d’un equip que la majoria dels juga-
dors són sub-23.

Quin és l’objectiu de l’Amateur 8.
aquest 2010?

És molt clar, salvar-nos. Hem de fer 
una bona segona volta. La primera 
ha estat molt dolenta amb tan sols 
8 punts i l’objectiu és mantenir-nos 
i no conformar-nos amb quedar ter-
cers per la cua sinó intentar pujar més 
cap a dalt i l’any vinent, si seguim, fer 
un equip una mica més fort i que si-
gui una referència i que els juvenils 
quan acabin no marxin a la UE Valls 
o l’Atlètic.


