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La feina de Coordinador de l’Es- ➤

cola Valls Futbol juntament amb 
Albert Martínez, de què consta? 

És fer que aquesta escola funcio-
ni. Portar un grup de gent, els entre-
nadors, que són els que tenen con-
tacte directe amb els jugadors i fer 
de nucli d’enllaç entre la junta, que 
és la màxima responsable de l’es-
cola, els entrenadors i els pares. De 
feina ni ha mil perquè no te l’acabes. 
L’escola t’absorbeix i a vegades fas 
més coses de les que toquen però 
és perquè funcioni.

Costa molt fitxar entrenadors  ➤

per a tots els equips cada tem-
porada? 

Un dels problemes que tenim 
a Valls és que ens costa trobar en-
trenadors. Nosaltres hem de con-
fiar en els entrenadors que tenim a 
casa. Cada any per motius de feina, 
o altres factors, uns entrenadors de-
manen deixar-ho, altres que s’han 
tret el títol demanen entrar, altres 
els anem a buscar a fora, però costa 
molt portar gent de Tarragona, Reus, 
Salou per la distància, perquè són 3 
dies d’entrenament. 

Enguany hem aprofitat que la 
Federació ha obert la porta en tema 
de cursos i en farem un a Valls que 
començarà en una setmana o dos 
perquè gent de l’Escola que no s’ha 
pogut formar en títol pugui tenir el 
primer títol que hi ha d’entrenador. 
La majoria d’entrenadors de l’Escola 
són de Valls.

És la clau perquè una escola o  ➤

un equip funcioni que els entre-
nadors siguin de Valls?

No. Potser tenen més implicació 
perquè són d’aquí i tenen més pre-
disposició. Per ser bon entrenador 
necessites una bona formació. Es-
tic segur que si Valls estigués més a 
prop de Tarragona tindríem molts 
més entrenadors perquè la Federa-
ció està fent molts cursos.

Com deies, ets juntament amb  ➤

l’Albert Martínez el nucli d’unió 
entre l’escola i els pares. És com-
plicat?

Sí, perquè són uns 350 i cada 
setmana passa alguna cosa. Aquí 
sempre és el mateix. Les coses bo-
nes tothom les dóna per suposades, 
ara quan hi ha un problema te n’as-
sabentes ràpid. El que hem de fer és 
escoltar a tothom, intentar arreglar 
el problema però hi ha moltes coses 
que no pots fer a tothom content. 
Són els pares que s’han d’adaptar 
a la doctrina de l’Escola i aquí l’ob-

ficial del Fornàs, se soluciona part 
del problema? 

I tant. Pensa que aquí al camp de 
futbol-11 a vegades estan entrenant 
5 equips. Per tant tindrem més espai 
i amb més espai es treballa millor.

L’Escola, a part d’ensenyar  ➤

futbol, de quina manera també 
educa aquests nens? 

Home aquí nosaltres al ser un 
esport col·lectiu hi ha unes normes 
d’equip, el nen no pot fer el que vol. 
El nen és egoista i tindria tota l’esto-
na la pilota i no li passaria a ningú. 
Aquí s’ha de compartir. Hi ha un res-
pecte cap a l’entrenador i companys 
perquè som un. També s’ha de sa-
ber perdre i guanyar, no se’n sortirà 
sempre amb el que vulgui a la seva 
vida. Quan comparteixes cedeixes 
un protagonisme al col·lectiu però 
el col·lectiu a tu et fa més gran.

Com veus el nivell esportiu dels  ➤

equips base de l’Escola? 
Crec que el nivell de l’escola és 

on estem. Nosaltres els equips de 
futbol base de benjamí per abaix te-
nim un bon nivell. L’aleví el tenim 
a Preferent que és una molt bona 
categoria on el nostre objectiu és 
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salvar-la perquè més amunt ja estàs 
lluitant amb ciutats com Tarragona, 
Reus, Barcelona… Infantil, cadet i 
juvenil sempre estem a Primera per 
intentar pujar, l’any que pugem 
hem d’intentar mantenir-nos per-
què l’Escola només es nodreix de 
jugadors de la comarca. No tenim 
jugadors de Tarragona o Reus, en 
canvi Nàstic i Reus tenen jugadors 
de tota la província, llavors nosal-
tres hem de fer un esforç perquè 
la gent de la nostra comarca pugui 
practicar futbol. A la comarca de 
l’Alt Camp hi ha bon nivell, però 
escalar un nivell superior que se-
ria com el Nàstic o el Reus per a 
nosaltres és molt difícil. El nostre 
nivell és molt acceptable. D’aquí la 
província seriem la 3a o 4a escola. 
No podem fer front a un Nàstic o 
Reus, que ja ho fem però arriba un 
moment que trobar 18 jugadors de 
la mateixa edat que juguin junts 
és més difícil en una població de 
20.000 habitants que en una de 
100.000 habitants.

Equips con Gimnàstic i Reus  ➤

Deportiu agafen molts nois de 
l’Escola Valls Futbol?

Sí. Un nen aquí et ve per pro-
ximitat. Si el nen cada any ho fa 
millor és normal que equips con 
Nàstic o Reus ho vegin. A vegades 
ens costa a categories juvenils 
mantenir el mateix nivell perquè 
en categoria juvenil el Nàstic o Reus 
cada promoció t’ha anat estirant un 
o dos jugadors. Molt bé per aquests 
jugadors perquè estan progressant 
però si tots els jugadors que s’han 
format aquí,  que han pujat de fut-
bol base, seguissin a l’Escola tindrí-
em un nivell molt superior.

I equips com Barça i Espa- ➤

nyol?
Fa anys teníem un conveni amb 

l’Espanyol i Ramon Giró va fitxar 
per l’Espanyol, Aleix Vidal també, 
després en Gabriel, el Ton Alcover i 
l’Aleix van fitxar pel Barça i ara por-
tàvem un temps que tema Barça o 
tema Espanyol no sortia un jugador 
però sí es donava que anaves un 
any al Nàstic i l’any següent feien 
el salt. L’any passat hem estat de 
sort i el Barça es va fixar en el Roger 
Figueres i enguany està jugant amb 
el Barça.

 Els jugadors de l’Escola han  ➤

de ser el futur de UE Valls, Atlètic 
de Valls i Amateur?

Ara per ara ja ho són, perquè 
tant Atlètic com UE Valls, si mires 
les plantilles gairebé tots estan for-
mats aquí.  El futbol es perd quan 
no confies en la gent de casa. El que 
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passa que els entrenadors d’equips 
sèniors, depèn de la categoria on 
s’estigui, exigiran més o no. Aquí 
s’ha de donar oportunitat. El tema 
de l’Amateur és que la promoció de 
juvenils que puja puguin continuar 
jugant a futbol, perquè si no hi fos 
potser com ara la UE Valls fa 3 o 
4 anys va estirar 10 juvenils i ara 
cada any n’estira 1 o 2 i l’Atlètic de 
Valls 2 o 3 juvenils o de l’Amateur, 
arribarà un moment que les se-
ves plantilles seran joves i tindran 
aquesta qualitat. No poden anar els 
12 juvenils que acabaran ara a un 
mateix equip, la millor fórmula és 
que l’equip que estigui en un ca-
tegoria superior, en aquest cas la 
UE Valls, i necessiti un jugador que 
l’Escola tingui, l’agafi. La solució 
és un amateur jove i que els juga-
dors estiguin 1 o 2 anys per poder 
seguir fent formació per després 
poder donar el salt. Això ens costa 
perquè l’Amateur s’ha anat acu-
mulant en edat perquè la UE Valls 
i Atlètic de Valls van estirar juvenils i 
la gent de l’Amateur no van pujar a 
aquests equips i s’han quedat allà. 
L’any vinent crec que no es dona-
rà el cas perquè la UE Valls si tot 
va bé confiarà en els jugadors que 
té i l’Atlètic continuarà fent el seu 
bloc i estiraran pocs jugadors i el 
gran bloc anirà a parar a l’Amateur, 
per això estem fent esforços perquè 
l’Amateur es mantingui a 2a que és 
una categoria on es juga una mica 
més a futbol que a 3a.

Canvia molt que l’Amateur es- ➤

tigui a 2a que a 3a?
Canvia la categoria i canvia el 

nivell d’exigència que et vindrà 
quan competeixi amb altres equips. 
Si estigués a 3a, sense desmerèixer 
a ningú, potser vas a jugar a un po-
ble on hi juga gent del poble de tota 
la vida i si estàs a 2a ja tens un pèl 
més de nivell. Si vols pujar a 1a és 
més fàcil fer-ho des de 2a que no 
des de 3a regional.

Canviaria molt per a la gent de  ➤

la base de l’Escola que un equip 
de Valls estigués a Preferent o 1a 
Catalana?

Quan jo jugava i fa bastant de 
temps, gairebé tots els jugadors de 
la UE Valls sortien de casa. El que 
passa és que hi ha haver dos anys 
traumàtics i estàvem a 1a Catala-
na i es va baixar fins a 2a regional. 
Crec que es va tornar a apostar per 
la gent de casa més algun retoc i 
es torna a recuperar les categories 
que tenia Valls. Tothom vol aspirar 
al màxim. Si un equip d’aquí Valls 
està a una categoria alta no has 
d’anar a mirar enlloc més.

jectiu d’un pare quan porta el seu 
fill és que aprengui a jugar a futbol, 
que si juga a futbol estarà fent esport 
i aprendrà a socialitzar-se amb un 
col·lectiu, que aprendrà uns hàbits 
higiènics i això és el que intentem 
aconseguir.

Enguany hi ha algun jugador  ➤

que no hagi pogut entrar per man-
ca d’instal·lacions? 

Nosaltres al mes de juny i juliol 
fem una assignació dels nens que 
serem l’any vinent. Intentem accep-
tar a tothom però com més gran és 
més es demana. Sempre està deter-
minat pels números d’equips que 
puguis fer. Què ens ho determina? 
Els entrenadors, les instal·lacions i el 
moment que ens vénen a apuntar-
se. També es determina segons cada 
equip perquè en una categoria de 
dos equips que ja tens 20 jugadors 
en cadascun se’t superpoblen els 
equips, i és diferent entrenar amb 
bones condicions quan són 18-19 
nens que no pas amb 25. Enguany 
s’han quedat nens fora perquè hi ha 
intervals de temps que no podem 
acceptar perquè no hi cabem.

Amb el nou camp de gespa arti- ➤


