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F.F.gaya 
valls

Jordi Bigorra porta 4 anys com 
a President de l’Escola Valls Futbol. 
Enguany finalitza la seva presidèn-
cia i el full de ruta que va presentar 
el 2007 on l’Escola estava ubicada 
entre les 25 millors de Catalunya. 
Bigorra parla de l’actualitat de l’Es-
cola Valls Futbol.

És complicat ser president  ➤

d’una Escola amb més de 350 
jugadors? 

No és complicat si les coses 
es fan amb il·lusió i ganes. Si els 
problemes que tenim cada dia no 
intentem solucionar-los, sí que és 
complicat gestionar, portar amb 
eficàcia l’Escola, però per això 
d’una manera voluntària estem 
aquí. Ja sap el meu equip de junta 
que les coses les fem les persones i 
els equips són persones. A l’Escola 
sempre diem dit que tenim mol-
tes coses a millorar i el que fem 
és que amb bona voluntat volem 
fer les coses el més bé que sabem 
i podem i crec que s’ha d’agrair a 
tots, des de mares, delegats, Patro-
nat, als sponsors que tenen un pes 
important i que és de lloar que en 
l’actual crisi econòmica l’Escola ho 
ha superat.

 Això fa que el projecte que 
tenim ara és solid, seriós. Molts 
problemes o oportunitats les hem 
de transformar per tal que al final 
els nostres fills que tenim a l’Escola 
puguin fer el que volen, fer esport, 
aprendre una pràctica d’esport, fer 
equip i després també competició. 
L’escola té un grau de formació i de 
competició.

Quin paper creu que té l’escola  ➤

avui dia en la societat vallenca 
i quin paper creu que hauria de 
tenir?

És complicat de respondre per-
què dins de l’entorn social l’entitat 
de l’Escola avui per avui és la més 
gran que podem tenir a les nostres 
contrades, diferents classes socials, 
fins i tot fem integració de diferents 
cultures, gent d’altres països, nens 
que volen buscar complements 
en la seva educació fent activitat 
amb l’esport i nosaltres tenim les 
portes obertes a tothom, sempre 
tocant de peus a terra, ja que tenim 
unes capacitats, tenim unes infra-
estructures que ens permeten fer 
el que podem fer que crec que és 
més del que moltes altres entitats 
fan amb l’estructura i mitjans que 

l’Escola té.

Des del seu càrrec, com s’or- ➤

ganitza l’Escola?
L’organització de l’Escola té 

una part tècnica, després hi ha una 
junta gestora, que són pares que 
intentem atribuir funcions per po-
der empènyer temes pròpiament 
de control econòmic, de divulgació 
social, de comunicació que l’hem 
reforçat molt...; després es fa la 
gestió de tot el que és la roba, una 
tasca important de fer una bona 
gestió perquè això implica uns 
costos importants a fer una bona 
negiciació.

La junta es gestiona a través 
d’aquestes persones, un total d’11, 
distribuïdes per funcions, després 
cadascun dins de la seva àrea d’ac-
tivitat anem fent controls i quan 
hi ha algun tema important doncs 
de forma urgent ens reunim. Un 
altre punt important és buscar fons 
externs, com pot ser sponsors i re-
lacions amb les institucions, cosa 
que fa més el president tant amb 
el propi patronat, la Regidora d’Es-
ports o l’alcalde, doncs intentem 
mantenir un diàleg que sigui pro-
fitós per a tots. 

A més és important la col-
laboració amb les altres entitats 
esportives de Valls, la UE Valls i 
l’Atlètic. Voldria remarcar-ho per-
què l’Escola en els darrers 3 anys ha 
estat capaç i crec que és una tasca 
de lloar per la part tècnica, que 24 
jugadors han tingut sortida entre 
aquests dos equips. 

Esperem que la UE Valls pugui 
pujar de categoria i que també es 
fixi en alguns valors nous que te-
nim per tal de poder donar aquest 
valor afegit a l’escola perquè tenir 
un referent ens agrada i és un al-
licient i és una motivació afegida. 
Si un jugador es pot desenvolupar 
aquí, per què ha de marxar a un 
altre equip fora de Valls? 

Un altre punt que vull desta-
car és la importància d’explicar i 
comunicar bé el que vol fer l’es-
cola, el que fa, el que passa i una 
mica per això no només utilitzem 
evidentment la premsa local, sinó 
que aquesta setmana ha sortit una 
revista esportiva de futbol base ca-
talà a Tarragona, la qual cosa hem 
fomentat i ajudat i d’alguna ma-
nera hem estat promotors perquè 
aquesta idea fos una realitat. Des-
prés tenim un web que per a mi 
dins del que seria un mitjà/canal 
de comunicació és un referent, no 
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“Hauríem de fer tots plegats l’esforç 
per poder fer el camp de 7 de gespa”

 “Fem l’esforç tots plegats d’encabir en el mateix projecte, amb el mateix pressupost i gestionant-ho de manera eficient 
amb alguna empresa la col·locació de gespa al camp d’11 del Fornàs i al camp de futbol-7 del Vilar”

Escola Valls Futbol
Jordi BigorraI Pres iden t

només aquí sinó qualsevol persona 
que hi parlis, des dels mitjans de 
comunicació locals, TV3, la Federa-
ció, fins i tot a nivell internacional, 
ha estat una cosa que tothom ha 
lloat, que una entitat com la nostra 
tingui un portal que pot ser  un bon 
aparador per explicar qui som, que 
fem i els objectius que volem.

L’escola a nivell de Catalunya  ➤

on es trobaria?
El rànquing del 2007 que va de-

manar la Federació Catalana que 
ens ubicava entre les 25 millors 
escoles de Catalunya en aquest 
moment no conec que s’hagi actu-
alitzat; el que sí que puc dir és que 
en el que va ser la presentació de 
la temporada 2009-2010 en la qual 

no tan sols vam tenir la presència 
de l’alcalde de Valls sinó també el 
representant Territorial de Tarra-
gona de la Federació Catalana de 
Futbol, van quedar gratament sor-
presos que l’estructura de l’Escola 
es pugui veure reflectida en una 
jornada molt ben organitzada i on 
entre jugadors, pares i familiars hi 
havia unes 1.500 persones.

Quin és l’objectiu de l’Escola  ➤

Valls Futbol? I quin és l’objectiu 
com a president?

Nosaltres tenim un full de ruta 
que vàrem desenvolupar el 2007 fins 
al 2010. Intenta definir els objectius 
en tres àrees. Una ,l’esportiva, l’al-
tra, la social i la tercera, generals 
d’Escola on es recullen inquietuds 

“En l’actual  ➤ crisi  

econòmica l’Escola Valls 

Futbol ho ha superat”

“Dins de  ➤ l’entorn social 

l’entitat de l’Escola avui per 

avui és la més gran que 

podem tenir a les nostres 

contrades”

“L’escola Valls  ➤ Futbol 

té un grau de formació i de 

competició”
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“les frases

“L’Escola fa ◗ de forn per tal 

de generar un bon planter i 

internament ser competitius”

“Amb el ◗ volum de canalla 

que disposem tenim unes 40 

persones que estan al servei de 

l’Escola”

“El que ◗ no és licit és que una 

entitat com l’Escola percebi els 

diners que rep de l’Ajuntament 

que són molt limitats”

“L’aposta que ◗ hem fet ara 

per l’Amateur és fer aposta 

d’Escola i Gerard Roig coneix 

la metodologia de l’Escola, als 

jugadors, ell és jugador i a més 

a més crec que encaixa dins del 

perfil, no d’avui sinó de futur”

“Com a ◗ president de l’Escola 

els objectius que ens plante-

gem són ambiciosos, volem i 

diem que som una Escola de 

Preferent i com a president puc 

dir que el que volem fer és una 

Escola de Preferent”

Esco la  I Valls I Futbol

“És important ◗ la decisió final 

de poder fer el camp de gespa 

de futbol-11 del Fornàs”

“L’Escola en ◗ els darrers 3 

anys ha estat capaç, i crec que 

és una tasca de lloar per la part 

tècnica, que 24 jugadors hagin 

tingut sortida a la UE Valls i 

Atlètic de Valls”

una instal·lació com és el camp de 
futbol-11 del Fornàs col·locant-hi 
gespa artificial. És de lloar la inici-
ativa que ha tingut la UE Valls i la 
Federació Catalana, però evident-
ment és important que l’Ajunta-
ment hagi apostat perquè al final 
és l’Ajuntament qui farà front al 
pagament d’una instal·lació que 
ens donarà més sortida i més ajut 
a les funcions de l’Escola. 

Com a president de l’Escola 
els objectius que ens plantegem 
són ambiciosos, volem i diem que 
som una Escola de Preferent i com 
a president puc dir que el que vo-
lem fer és una Escola de Preferent 
posant en les diferents categories i 
per edats, alevins, infantils, cadets 
i juvenils. Tenim l’aleví a Preferent, 
tenim l’Infantil que està lluitant 
per un segon lloc, el cadet que està 
a dos punts del líder, el Juvenil A 
enguany de moment no estem 
allà on crec que ens mereixerí-
em, però el futbol sempre té alts 
i baixos, el juvenil B està colíder i 
com no l’Amateur com a punta de 
llança estem fent tots els esforços 
i tenim tota l’atenció centrada per 
salvar la categoria que per a mi és 
referent.

Així es demostra amb el canvi  ➤

d’entrenador i els dos fitxatges 
que s’han fet?

El canvi de rumb l’hem inten-
tat fer a temps, no sé si hi serem 
a temps o no, vull agrair a Daniel 
Montero per la seva dedicació. 
En el moment que vàrem que-
dar d’acord en què havíem de fer 
un canvi va entendre que en un 
col·lectiu a vegades s’ha de fer un 
canvi i com a Escola vàrem haver 
d’afrontar una situació que no 
agrada a ningú. 

No tenim res a criticar a Daniel 
Montero sinó que dir-li que moltes 
gràcies i que ell va entendre que 
havíem de fer un canvi. També 
hem buscat jugadors que fossin 
un referent per tal que el col·lectiu 
de l’Amateur puguem recuperar el 
que no hem fet fins ara. Esperem 
que Dani Neff ens doni el gol que 
necessitem.

L’Amateur va estar a punt de  ➤

desaparèixer fa cosa d’un any 
i mig quan va estar a punt de 
baixar a 3a?

L’Amateur, més que per culpa 
de que quasi baixa a 3a regional, 
dins del que era el projecte Valls 
Futbol, vam demanar a l’Escola a 
veure si les entitats que estem dins 
del Projecte Valls Futbol volíem 
continuar o no.

Les entitats no tenen diners i al 
final l’Escola va fer una aposta per 
tal de poder donar sortida a molts 
juvenils i poder fer més jugadors 
territorials i no prescindir-ne per-
què és la punta de llança per tots 
perquè la UE Valls si aconsegueix 
els seus objectius no podrà aga-
far juvenils perquè segurament la 
canalla no hi tindrà lloc com pas-
saria  amb l’Atlètic de Valls que té 
per anys una plantilla molt jove 
sortida de l’Escola. 

L’Escola fa de forn per tal de 
generar un bon planter i interna-
ment ser competitius en les nostres 
competicions i segon fer jugadors 
que puguin ser almenys atractius 
per a altres entitats. M’agradaria 

també remarcar que tenim un ju-
gador que aquesta temporada va 
marxar al Barça, Roger Figueras, 
un noi que des de petit va estar 
a l’Escola i que s’ha format com 
a persona i com a jugador i que 
després d’un any de ser seguit pel 
Barça està al futbol base i que al 
desembre tal com va sortir publi-
cat vam estar amb la direcció del 
Barça i ara hem de fer una entre-
vista amb Alexanko, Julio Alberto 
i el director de l’Escola per tal de 
formalitzar el traspàs i per veure 
si pogués quedar reflectit que els 
seus orígens van ser a l’Escola Valls 
Futbol.

Pensem que la base d’un ju-
gador és quan aprèn a caminar, si 
aprèn a jugar a futbol amb camp 
de gespa el seu salt qualitatiu tèc-
nicament és molt gran, i segon 
perquè tenim equips que juguen 
a camps de 7, com són els equips 
femenins. La part femenina és una 
fita aconseguida, no ho ha acon-
seguit el president, sinó l’equip i 
un grup de persones encapçala-
des per Ivet Martínez. Avui tenim 
2 equips, tenim moltes noies i ens 
ambicionem a fer un equip d’11 de 
cara a la temporada vinent. 

Serà una realitat? ➤

No és una realitat avui perquè 
s’ha d’avaluar en tot el seu context. 
Hi ha una part important que és 
l’aspecte econòmic perquè degut 
a la situació del futbol femení de 
Tarragona, molts dels equips de la 
lliga on hauria d’estar competint 
l’Escola són a Barcelona, amb la 
qual cosa cada dues setmanes hi 
hauria d’haver autocars. 

Volem fer diverses coses. Mou-
re’ns a veure de través de quins 
mitjans i recursos podem comp-
tar, i l’altra cosa que estem mirant 
a través de la Federació Catalana 
és que a l’igual que l’Escola vol 
fer néixer un equip d’11, en altres 
clubs que no ho poden fer pel ma-
teix motiu potser a través d’un ajut 
de la Federació es pot aconseguir 
una lliga de futbol-11 a Tarrago-
na.

El suport econòmic que rep  ➤

l’Escola del teixit econòmic i in-
dustrial vallenc és l’idoni?

Quan dic que l’Escola agraeix 
els sponsors ho fa perquè aju-
den d’una manera voluntariosa. 
Com és normal els recursos que 
necessita l’Escola són més. A part 
d’esponsorització l’any vinent ens 
volem dedicar a reforçar més el su-
port econòmic perquè creiem que 
en general les entitats es troben 
desemparades d’aquest recolza-
ment de l’entorn industrial. També 
és cert que l’Escola ha de fer co-
ses atractives perquè la gent s’hi 
apunti. Volem fer coses com per 
exemple un torneig internacional 
per a les Decennals de Valls del 
2011. Presentarem una proposta 
al Patronat, a la comissió de festes 
i a l’Ajuntament. És una cosa que 
ha de ser distintiu de les decen-
nals, distintiu per al futbol i per a 
l’Escola. Aquí veurem si les indús-
tries i les empreses locals hi volen 
apostar o no. 

Som conscients de que obtin-
drem els recursos si fem atractiu 
el projecte. Fins avui hi ha hagut 
sponsors que avui ho han vist i 
hem de veure que més hem de fer 
perquè la gent hi aposti però no 
només sponsors. També vull do-
nar un toc d’alerta que les entitats 
funcionen perquè hi ha ganes de 
fer coses i a vegades els ajuts no 
arriben com haurien d’arribar. Em 
refereixo als ajuts més instituci-
onals. 

L’Escola veu que amb el volum 
de canalla que disposa tenim unes 
40 persones que estan al servei de 
l’Escola i aquestes persones també 
d’una manera amateur tenen una 
petita retribució. 

El que no és licit és que una 
entitat com l’Escola percebi els di-

ners que rep de l’Ajuntament que 
són molt limitats. Qui funciona 
se l’ha d’ajudar i més si té el pes 
social que té l’Escola.

Gerard Roig seguirà fins al fi- ➤

nal de temporada?
L’aposta que hem fet ara és 

fer aposta d’Escola. Gerard Roig 
coneix la metodologia de l’Escola, 
els jugadors, ell és jugador i a més 
a més crec que encaixa dins del 
perfil, no d’avui sinó de futur. 

És cert que vam estar buscant 
al mercat de fora de Valls com a 
possibles entrenadors i l’aposta 
que hem fet és fer un Amateur de 
l’Escola i no pensant en enguany 
en salvar-nos, que ens salvarem, 
sinó en una continuïtat. Si tenim 
una persona local que coneix l’Es-
cola crec que és un bon referent 
per tal de tenir aquesta continuïtat 
l’any vinent a on dels 45 juvenils, 
n’hi ha 12 que l’any vinent de for-
ma natural tindran una prioritat 
absoluta per l’Amateur. Hem de fer 
un Amateur d’Escola, un Amateur 
ben dirigit i crec que en Gerard 
està fent una feina excel·lent i la 
farà excel·lent, potser un Amateur 
de referent on es podrà plantejar 
reptes, fins i tot de categories ter-
ritorials superiors.

i temes de l’Escola. M’agradaria 
fer èmfasis en la importància de la 
decisió final de poder fer o millorar 

“Del que ◗ em sento més or-

gullós és dels 4 anys que porto 

treballant en equip”

“L’Amateur és ◗ la punta de 

llança de l’Escola i estem fent 

tots els esforços per salvar la 

categoria”

“Volem fer ◗ coses com per 

exemple un torneig internacional 

per a les Decennals de Valls del 

2011”

En aquests 4 anys de presi- ➤

dent, què és del que està més or-
gullós i el que s’ha de millorar?

La cosa més orgullosa ha estat 
poder treballar en equip. L’equip 
fa la força. El més orgullós és el fet 
que hi ha hagut canvis estructu-
rals i a nivell de mitjans, ja pugui 
ser de comunicació, simplement 
posant en marxa la web, mitjans 
que han millorat a nivell d’ofici-
nes adequant-se a les necessitats... 
Ara estem parlant amb l’alcalde i 
l’Ajuntament a veure si podem fer 
unes ampliacions d’aquestes ofi-
cines, i a nivell de mitjans també 
el tema del camp de gespa. Vull fer 
un èmfasis. Crec que l’Escola ha 
estat puntera perquè la gent pren-
gués consciencia de que això no 
podia seguir així. 

És més, amb aquest camp que 
adequarem entenc que no n’hi ha 
prou. També crec, i així li vaig ma-
nifestar al propi alcalde, la neces-
sitat de que amb aquests diners 
públics als quals es volen utilitzar 
per fer el camp de gespa de fut-
bol-11 del Fornàs, fem l’esforç tots 
plegats d’encabir en el mateix pro-
jecte i amb el mateix pressupost i 
gestionant-ho de manera eficient 
amb alguna empresa la col·locació 
de gespa al camp d’11 del Fornàs i 
al camp de futbol-7 del Vilar. Crec 
que és una oportunitat que si no 
l’aprofitem ara ens lamentarem, 
tal com ho vam fer quan vam fer 
el camp del Vilar de gespa i no el 
camp de 7 de gespa. 

Sé que són diners i els diners 
avui són difícils però també entenc 
que gestionant-ho, negociant-ho i 
a la vegada veient quins altres re-
cursos es necessiten, hauríem de 
fer tots plegats l’esforç per poder 
fer el camp de 7 de gespa. No ho 
dic per caprici, sinó per la qualitat 
en la formació esportiva que dóna 
un camp de 7 de gespa. 

“La part ◗ femenina és una fita 

aconseguida, no ho ha aconse-

guit el president, sinó l’equip i 

un grup de persones encapçala-

des per Ivet Martínez”

“Ens ambicionem ◗ a fer un 

equip d’11 femení de cara a la 

temporada vinent. No és una 

realitat perquè s’ha d’avaluar 

en tot el seu context.  Tenim 

diverses vies obertes sobre 

aquest tema”


