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 Jordi Bigorra li va agrair 
la seva disponibilitat “per 
venir a Valls i escoltar i 
prendre nota de les neces-
sitats que tenim”

 Entre el partit del Cadet 
A i l’Aleví A es va fer un 
reconeixement a l’equip 
Femení A “Les Gralles” 
que ha guanyat la 3a Lliga 
consecutiva

redacció 
valls

El passat  dissabte 17 d’abril hi 
hagué una visita molt especial per 
la gent del futbol base i per l’Es-
cola Valls Futbol.  Ens va visitar el 
President de la Federació Catalana 
de Futbol, Sr. Jordi Casals i el De-
legat Territorial de Tarragona, Sr. 
Josep Vives.  El President Casals va 
arribar pels voltants de les 10.30h a 
les instal·lacions del Vilar  i en Jordi 
Bigorra com a President de l’Escola 
li va donar la benvinguda en nom 
de tots.   

La jornada va estar plena de 
partits de les distintes competici-
ons. Durant tot el matí i al camp 
de 7 es van jugar distints partits de 
Prebenjamins i Benjamins i a les 
10.30h Cadet A “Emdep” de l’Escola 
contra el Nàstic  (1a Div.) i després 
a les 12.25h en Categoria Preferent 
Aleví els mateixos clubs, és a dir, 
de nou l’Escola Valls Futbol “ Casa 
Vidal” i el Nàstic.  Entre ambos par-
tits es va fer un reconeixement a 
l’equip Femení A “Les Gralles” qui 
ha guanyat la 3a Lliga consecutiva. 
Els números són magnífics ja que 
en 19 partits ha tret 55 del 57 punts 
possibles i ha fet 217 gols i sols 10 
en contra. La Regidora d’Esports 
Sra. Judit Fàbregas va també assistir 
a aquest important acte per a  totes 
les joves jugadores de l’Escola. El 
President de la FCF va gaudir del 
jocs dels nois de l’Escola en uns 
partits força intensos i disputats. 

 Durant el matí es va fer una 
reunió de treball a les oficines de 
l’Escola i es van poder repassar 
molts dels temes que avui són pri-
oritaris per a l’Escola.  El Director 
Tècnic de l’Escola, Sergi Queralt,  
li explicà el funcionament i l’es-
tructura que avui dia tenen amb 
més de 360 jugadors i jugadores, 24 
equips i una plantilla d’entrenadors 
i formadors que arriba fins a les 45 
persones. El President Casals va 
poder veure-ho  en primera perso-
na i va interessar-se en particular 
per les nostres instal·lacions.  Se li 
va ensenyar les instal·lacions del 
Vilar, les oficines de l’Escola com 
a centre operatiu i com no la nova 
zona del Fornàs on properament 
s’hi instal·larà la gespa artificial. 
Juntament amb la Regidora Fàbre-
gas es valorà de nou la necessitat 
de tenir el camp de 7 també amb 
gespa artificial per a la millora de 
l’aprenentatge del futbol base. I 

Fotografia de grup amb l’equip femení A junt amb el President de la Federació Catalana, Jordi Casals, Jordi Bigorra, president de l’Escola, i Judit Fàbregas, 
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el punt cabdal també fou  que és 
necessari augmentar els ajuts eco-
nòmics per a totes les entitats de 
futbol a Valls. 

La Federació ha convocat a to-
tes les Escoles i Clubs de Catalunya 
pel proper dissabte 24 abril per fer 
les votacions per un canvi de re-
glamentació de les competicions 
de futbol base. Aquestes consistei-
xen principalment en que :  

·  La categoria alevins jugarà 
a futbol-7

·  Les categories de futbol-7 
les victòries valdran 4 punts, els 

empats 2 i les derrotes 1.
· Eliminar les divisions d’honor 

(menys la de juvenil que depèn de 
la FEF)

·  Fins a infantils els grups es-
taran formats per equips de la ma-
teixa demarcació (la de Tarragona 
està dividida entre Terres de l’Ebre 
i el Camp). La de cadets Catalunya 
es dividirà en dues zones.

· Els partits tindran quatre 
parts en lloc de dues com ara, i 
tots els jugadors hauran de jugar 
com a mínim una d’aquestes parts. 
S’eliminarà el goal-average gene-

ral i el marcador s’aturarà a partir 
de cinc gols de diferència. 

 De nou el Sr. Casals lloà la fei-
na que està fent l’Escola i digué 
que “avui més que mai entitats 
com l’Escola Valls Futbol realit-
zen una tasca d’integració social 
molt important i us vull felicitar 
per la feina que feu ja que he vist 
que teniu una estructura molt gran 
i se us ha d’ajudar molt. La Federa-
ció està al vostre costat i esperem 
que ens ajudeu també en aquesta 
remodelació tan important que 
estem empenyent amb tots i per 

tots vosaltres”. En Jordi Bigorra li 
va agrair la seva disponibilitat “per 
venir a Valls i escoltar i prendre 
nota de les necessitats que tenim. 
Les coses que funcionen les hem de 
mantenir però l’esperit de millora 
està més viu que mai a l’Escola”. 

 Abans de cloure la visita mem-
bres de la Junta van oferir  un dinar  
amb els màxims representants de 
la Federació Catalana en un restau-
rant local. El proper dia que està 
previst que torni a visitar a l’Esco-
la és el divendres 18 de juny per la 
Festa de Final de Temporada. 

Instant del passadís del femení A de l’Escola Valls Futbol. FOTO: Marc LLadó
Casals entregant un reconeixement a Ivet 
Martínez. FOTO:Marc LLadó

Casals fent entrega d’un petit reconeixement a la capitana de l’equip femení. Casals i Jordi Bigorra van parlar sobre el futbol base català. Foto: cedida


