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Adaptació social

gràcies al futbol
“Abdul” va  ➤

arribar amb 
patera des del 
Senegal

És segurament  ➤

la persona més 
estimada de l’Es-
cola Valls Futbol

bol a l’Ajuntament explicant la si-
tuació de l’Abdul, una persona que 
juga i treballa a l’Escola. El consisto-
ri va enviar una carta a immigració 
que confessa que li va servir de molt 
per aconseguir els papers en 40 dies, 
quan la majoria de persones tarda 
uns 90. Així Abdul aconseguia els 
papers l’abril de 2009, segurament 
un dels dies més feliços de la seva 
vida. “Aquell dia me’n recordo que 
estava a l’entrenament i no podia 
aguantar-me dels nervis i de la fe-
licitat que tenia.”

Mai cap problema amb ningú
Abdul és una persona tranquil-

la, oberta i sobretot alegre. És per 
això que sempre ha evitat tenir 
problemes amb ningú. En aquests 
3 anys que havia estat sense papers 
mai ha tingut problemes en aquest 
sentit perquè bàsicament els evita-
va. “No sortia de festa i a més, Valls 
és el poble més tranquil que conec.” 
Els únics problemes que ha tingut 
han estat dins del terreny de joc i 
amb l’àrbitre, sempre però amb res-
pecte. “No m’agrada perdre i algun 
cop he anat a l’àrbitre a protestar.” 
En aquests 3 anys que porta com a 
porter de l’Amateur, Abdul comen-
ta que mai ha tingut cap problema 
de racisme en cap camp de futbol, 
“Almenys jo no ho he sentit”.

 L’abril del 2009, després 
de 3 anys, va aconseguir 
els papers

 “Acabaré parlant més en 
català que en castellà”

F.F.gaya 
valls

Si diem el nom d’Abdourah-
mane Diakhate segurament nin-
gú sabrà de qui parlem, però si 
pronunciem el nom d’Abdul, més 
d’un sabrà qui és. Abdul, porter de 
l’Amateur de l’Escola Valls Futbol 
ha aconseguit en 4 anys que porta 
a Valls ser la persona segurament 
més estimada de l’Escola Valls Fut-
bol, simplement per la seva forma 
de ser.

Abdul als 22 anys va marxar de 
Rufisque, Senegal, al costat de 64 
persones més amb patera per acon-
seguir arribar a Espanya i gaudir de 
noves oportunitats i en definitiva 
viure una millor vida. “Vam venir 
aquí per guanyar-nos la vida per-
què al meu país és molt difícil”, ens 
explicava Abdul, sempre amb un 
somriure a la boca.

Tant Abdul com la resta de vi-
atjants, evidentment sense papers, 
van arribar tardar 9 dies en fer el 
recorregut fins a Tenerife. Allí l’Estat 
els va portar amb avió fins a Madrid 
i d’allí a Càritas de Còrdova on els 
van preguntar si coneixien algú al 
país. Abdul tenia un amic a Valls i 
li van pagar el tren perquè arribés 
a Valls, a casa d’Alí, el seu millor 
amic.

Un cop a Valls i al cap d’una 
setmana li va preguntar a Alí si a la 
ciutat hi havia un camp de futbol i 
Alí, tot i que mai hi havia anat li va 
ensenyar. La reacció d’Abdul va ser 
comprar-se una pilota amb els pocs 
diners que tenia i anar els diumen-
ges a jugar a futbol al camp annex. 
Un dia, Felipe Muñoz, que alesho-
res entrenava a la Riba va veure el 
porter senegalès jugar i va decidir 
fitxar-lo per a l’equip. “Tot i que vo-
lia jugar vaig haver de plegar al cap 
d’un temps perquè a la Riba passava 
molt de fred” recordava Abdul.

A part de la seva afició al futbol 
Abdul havia de subsistir i treballava 
a la terra, ja fos vinya, avellanes... 
tant a la comarca com fora d’ella per 
tal d’enviar diners a la seva família. 
Al mes Abdul pot enviar a Senegal 
entre 300 i 400€ i assegurava que a 
vegades després de pagar el pis no 
li queden més diners. “Estem aquí 
per ajudar a la nostra família”.

L’any següent, l’entrenador 

de l’Escola Valls Futbol, en aquell 
temps Isma Sánchez, el va trucar a 
mitja temporada perquè fes unes 
proves. Llavors Abdul tenia 23 anys 
i aquí va ser quan va conèixer Sergi 
Queralt, de l’Escola Valls Futbol. Ab-
dul recorda la primera conversa que 
va tenir amb ell. “Ets bon porter? li 
va dir Queralt. I Abdul li va respon-
dre “Ja veurem”. El jove porter va 
passar les proves i va formar part 
d’un equip que en 12 jornades que 
portaven de lliga havia sumat mas-
sa pocs punts. El seu primer partit 
contra la Selva del Camp van per-
dre 2-0 però en el següent l’equip 
va sumar la seva primera victòria de 
la temporada amb Abdul a la porte-
ria. Aquí començaria la seva història 
dins l’Escola Valls Futbol sense ell 
saber-ho. El jugador no tenia papers 
però no era un impediment a l’hora 
de jugar a futbol ja que per a la fitxa 
serveix el passaport.

L’Escola sabia de la dificultat 
d’Abdul per poder tirar endavant 
ell i la seva família, per tant, Sergi 
Queralt, coordinador de l’Escola 
li va oferir la feina d’encarregat de 
material de l’Escola Valls Futbol. 
“Sergi sempre s’ha portat molt bé 
amb mi” deia Abdul. 

“Em tracten com un rei”
Abdul no és un jugador més de 

Abdul, porter de l’Amateur a una de les porteries del Vilar. FOTO: F.F.gaya

l’Escola ni un treballador més. Des 
dels nens més petits de 4 anys fins 
als jugadors més veterans, tothom 
coneix Abdul i tothom té una esti-
ma especial per una persona que 
sempre mostra la cara positiva de la 
vida. Una de les persones que més 
el van ajudar va ser l’expresident de 
l’Escola Valls Futbol, Jordi Bigorra. 
“Del Sr. Bigorra no puc parlar amb 
paraules” deia Abdul que es mos-
trava molt agraït per l’ajuda que li 
havia donat.

Els tràmits dels papers
Començava la temporada 2008-

2009 i Abdul seguia a l’Amateur 
de l’Escola de 2ª Territorial com a 
primer porter. Aquesta tempora-
da coneixeria una altra persona 
important en la seva vida, “Richy” 
que havia fitxat per l’Amateur. Un 
dia en un entrenament Richy li va 
preguntar si tenia papers i Abdul 
li va confessar que no. Richy li va 
oferir la seva ajuda perquè acon-
seguís de la manera més ràpida els 
papers i així regular la seva situació 
al país.

Es van posar en contacte amb 
l’advocat Francesc Bonet que gra-
tuïtament va ajudar-lo. “Per a mi és 
com un germà” explicava Abdul. A 
partir d’aquí, Bigorra va enviar una 
carta signada per l’Escola Valls Fut-

Abdul, un exemple d’adaptació 
social mitjançant el futbol

 Gràcies a l’ajuda de Jordi Bigorra, el seu excompany d’equip Richy, l’advocat Francesc Bonet i Sergi Queralt ha aconseguit 
els papers  Va arribar a l’Estat des de Senegal fins a Tenerife amb una patera amb 65 persones a bord

Abdul i el català i el castellà
Quan va sortir de Senegal amb 

patera, Abdul no sabia ni castellà 
ni català. “No sabia ni dir hola”. De 
mica en mica però, va anar apre-
nent les dues llengües. Si el castellà 
el domina gairebé a la perfecció 
el català li costa una mica més, 
tot i que el pot parlar i entendre. 
“El català m’agrada molt, però em 
costa. Sé que un dia parlaré més 
català que castellà, perquè m’agra-
da l’idioma.”

Ha tornat del Senegal
En aquests 4 anys que porta a 

Valls no ha estat fins ara que no 
ha pogut marxar a Senegal a veure 
els seus pares i els seus germans, 
en total 7, ja que un dels seus ger-
mans està també a Valls vivint amb 
ell. Abdul ha estat 1 mes i 23 dies 
al Senegal on també es fa estimar 
pels nens petits del barri. “Tinc 
més amics de 5 anys que no pas 
de la meva edat.” I seguia dient que 
“cada dia a les 10 del matí estaven 
a casa per jugar amb mi”. 

Cada setmana Abdul truca a 
la seva família i els explica com li 
va per Valls. “Allà es pensen que si 
vius a Europa vius molt bé, però jo 
els hi dic que la vida aquí és dura i 
que s’ha de treballar molt si és que 
trobes treball.”

Actualment Abdul segueix a la 
plantilla de l’Amateur una tempo-
rada més i viu amb el seu germà 
i dos senegalesos més al c/ dels 
Metges de Valls i no pot deixar ni 
un dia d’anar al camp de futbol. 
“Hi ha gent que està aquí a l’Escola 
i no sap el camí que agafar, per a 
mi la meva vida és l’Escola i no puc 
estar un dia sense passar-m’hi.” I 
és que Abdul quan va cap al camp 
assegura que ha de passar per Mas 
Miquel i fer el tomb perquè si pas-
sa per la carretera la gent s’atura 
i li diu per acompanyar-lo fins al 
camp, però Abdul no ho vol. “Em 
sap greu per ells i pels cotxes que 
estan al darrere perquè s’esperen” 
deia. 

Abdul és el clar exemple 
d’adaptació social gràcies al futbol 
i gràcies a una sèrie de persones 
que li han donat una oportunitat 
i als quals sempre els estarà agraït. 
“Estic molt agraït a Jordi Bigorra, 
Richy, Francesc Bonet i Sergi Que-
ralt i també a tot l’equip de l’Ama-
teur per fer-me sentir com un rei 
a l’Escola.” I és que no és tan sols 
l’estima que li tenen els nens de 
l’Escola sinó també aquesta massa 
social que envolta l’entitat.


