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1-Com i quan vas començar
a jugar a futbol?
2-Quin paper fas com a capita-
na?
3-Com veus el futbol feme-
ní?
4- Com veus l’equip?

1- Als nou anys vaig
començar a entrenar. La
meva germana jugava a
futbol i venia a veure
com entrenava i em dei-
xaven una pilota i hi ju-
gava. Llavors als 11
anys vaig començar a
jugar a futbol-11, des-
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equip femení  de
l’Escola Valls Futbol
és l’únic equip feme-
ní de la comarca de
l’Alt Camp. L’equip

està a la categoria de Futbol-
7 des de fa 2 anys i ocupa la
primera posició a la lliga des-
prés de 14 jornades.

L’Escola Valls Futbol sem-
pre ha apostat pel futbol fe-
mení i ja fa anys que tenen
equip femení, tot i que amb
els anys ha passat de Futbol-
11 a Futbol sala i ara, actual-
ment, a Futbol-7.

L’equip porta dos anys ju-
gant a Futbol-7 i està gaudint
d’una gran època ja que l’any
passat, el primer any, van
quedar segones a la lliga i en-
guany, amb tan sols dos o tres
incorporacions, van primeres
i llançades a aconseguir el tí-
tol de lliga.

Així doncs, el futbol feme-
ní de Valls mai ha estat tant
integrat com ara, tal i com re-
coneix el seu tècnic, Ivet
Martínez, que està molt satis-
fet amb la situació de l’equip
que veu com les seves 17 ju-
gadores ho donen tot en els
partits i en els entrenaments.
L’equip abraça jugadores des
dels 17 als 32 anys.

Ivet assegura que l’equip
està convençut de que en-
guany s’emportaran el títol de
lliga a Valls.

Una de les dificultats dels
equips femenins és que eco-
nòmicament no estan tan re-
colzades com els equips de
futbol masculins. L’equip no
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té espònsor particular però sí
que tenen col·laboracions
com la que va fer calefacció
Confort, empresa de Barce-
lona que els va regalar
sudaderes perquè les van
veure en un partit de futbol i
es van fixar que no tenien
equipament esportiu.

El futbol femení encara es
veu discriminat? Segons di-
verses jugadores de l’equip
femení de l’Escola, cada cop
es veu més normal el fet de
que les noies practiquin
aquest esport però reconei-
xen que encara n’hi ha dis-

criminació, només cal fixar-se
en el tema d’espònsors, tema
econòmic i tema de mitjans
de comunicació que sempre
queda en un segon pla. Algu-
nes de les jugadores reconei-
xen que quan van començar
a jugar a futbol van haver
d’aguantar alguna burla però
que en l’actualitat aquests
fets ja no solen passar perquè
la societat ja ho comença a
acceptar.

El pas a Futbol-11
En el cas de que l’equip

acabi primer a la lliga, tindria
dret a passar a jugar a Fut-

bol-11, un fet que faria que
els desplaçaments fossin més
llargs i que el club hagués
d’aportar més econòmica-
ment. El club, però, ja els ha
comunicat que tan sols de-
pendrà de la decisió de
l’equip. Les noies seran les
que prendran l’opció si fan al
salt al Futbol-11. Dins de la
plantilla, hem pogut observar
que hi ha diverses opinions
sobre aquest tema ja que, a
més del desplaçament cap a
comarques més llunyanes, el
Futbol-11 és més físic i hi ha
més desgast. A més compor-

ta perdre tot el diumenge i se-
ria difícil per a algunes juga-
dores poder-s’ho combinar.
Per altra part, però, hi han ju-
gadores que sí que volen ju-
gar a Futbol-11 perquè els
agrada més que el Futbol-7.

Entrenaments
L’equip entrena 3 dies a la

setmana, els dilluns i diven-
dres a les 8 i els dijous, que
és opcional, però que hi as-
sisteixen igualment, a la ma-
teixa hora. Segons Ivet “es
nota que a les jugadores els

(continua a la pàgina següent)

prés a futbol sala i ara a
futbol-7.

2- Porto el vestidor.
Si hi ha problemes par-
lo amb les jugadores,
els hi faig treure els ner-
vis, el normal en una
capitana.

3- Encara queda molt
per millorar, s’ha de do-
nar més a conèixer.
Molta gent no sap que
hi ha equip femení a
Valls.

4- Molt bé, millor que
l’any passat. Ens conei-
xem millor, tenim més
rodatge i espero que
guanyem la lliga, tot i
que no ham d’oblidar-
nos dels altres equips.

1-Explican’s la teva trajectò-
ria esportiva.

2-Creus que encara hi ha dis-
criminació de sexe al futbol?
És diferent el futbol femení?

3-Per què vas començar?

1- He jugat al Torre-
forta una temporada, a
l’Atlètic Vilafranca tres
anys, al Vilanova quatre
temporades i ara porto 2
anys al Valls. En total fa
13 anys que jugo a futbol.

2- Quan vaig comen-
çar et deien que era un
esport per a nois i encara
n’hi ha però no tant com
abans. En tots els esports
tiren més els equips mas-
culins però el futbol més,
perquè sempre ha estat
d’homes.

És un tema cultural i és
difícil d canviar-lo.

El futbol femení és di-
ferent, com a grup ho vi-
vim més.

3- Perquè m’encanta.
Amb 14 anys em vaig fe-
derar i seguiré fins que
m’arrastri pels camps.

1- Com veus l’equip?

2- Com veus el futur del futbol
femení?

3- Estàs lesionada? per
quant en tens?

4- T’han dit mai res per jugar
a futbol?

1- Molt bé, molt fort,
a més a dins de l’equip
hi ha un molt bon ambi-
ent.

2- No el veig perquè

no hi ha suport. Per veu-
re un futur al futbol fe-
mení has d’anar a
Barcelona o a Madrid.

3- Em vaig lesionar
contra la Floresta B mi-
nuts després de marcar
el gol.

Tinc creuat i lliga-
ment intern parcialment
trencat i després de
l’operació en tinc per 6
o 8 mesos. M’estic plan-
tejant de retirar-me.

4- Quan vaig comen-
çar a jugar a futbol, els
nens em deien “mari-
maxo” i “ ves a rentar
plats”.
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1-Quina és la teva trajectòria?

2-Com veus l’equip?

3-I el futbol femení en gene-
ral?

4- Estàs a favor de passar a
Futbol-11?

1- He jugat al Nàstic,
al Torreforta, al Vila-
franca, al Vilanova i ara
és el segon any al Valls.

2- Estem treballant
molt i bastant bé. Hem
fet dos o tres reforços
enguany i ens coneixem

Gemma López Mireia Recasens Ivet (Entrenador)

PLANTILLA

agrada el futbol, hi posen tant
o més interès que els nois.”

Els entrenaments de
l’equip femení són igual o
més durs inclús que el dels
nois. El ritme d’entrenaments
és similar al ritme de partits.
Ivet està satisfet del seu
equip. “Amb poc temps han
millorat molt, aprenen molt
ràpid.” “Les jugadores s’ho
prenen molt seriosament, te-
nen moltes ganes i els nois no
tant. Han fet un canvi brutal.”

El que està clar és que les
noies que s’apunten a futbol
és perquè realment volen
practicar aquest esport i per
aquest motiu s’ho prenen
molt seriosament.

Els partits
Les noies juguen els seus

partits com a locals els dissab-
tes a les 2 del migdia al camp
del Vilar. Les jugadores reco-
neixen que no és massa bona
hora però els agradaria que
hi hagués més aficionats ja
que pràcticament no hi ha
públic.

Laura León, capitana de
l’equip, ens parla sobre
aquest tema. “Ens agradaria
que vingués més gent, molts
cops només hi han 4 pares i
prou. En canvi, veus els par-
tits dels nois i hi ha bastants
espectadors i això ens moti-
varia molt més. Necessitem
més recolzament en tots els
aspectes.”

Sergi Queralt, Coordina-
dor de l’Escola Valls Futbol
ens comenta que sembla que
el futbol femení vagi funcio-
nant ja que de l’any passat a
aquest han passat de 8 a 17
equips femenins a la lliga.

Queralt ens parla sobre el
possible pas a Futbol-11.
“Amb el Futbol-7 ja tens
equips per aquí prop, en can-
vi amb el Futbol-11 has de
buscar autobusos, i tot és més
difícil de compaginar. Si tin-
guéssim més equips per aquí
prop si que es podria fer.”

Queralt està content de
l’equip. “Ho estan fent molt

(ve de la pàgina anterior)

bé, de fet, si hi ha equip a
Valls és per elles.” “El que
volem és que s’ho passin bé,
facin esport i si han fet un
equip maco i poden guanyar
la lliga encara millor, ja que
aquí pujar no és el més impor-
tant. L’important és que cada
any hi hagi prou jugadores
per seguir amb l’equip”.

Algunes de les jugadores
han militat en categories su-
periors a la que estan actual-
ment i han tingut ofertes mi-
llors però les noies valoren
que hi hagi un bon ambient
entre la plantilla, que s’ho
passin bé, que estiguin sobre

NOM POSICIÓ    EDAT GOLS

>> Eva Portera 27

>> Jenny Defensa 17

>> Sasra Defensa  27 1

>> Marta  Defensa 31 2

>> Mireia  Defensa 23 5

>> Aleyois  Defensa 23 9

>> Elena Lateral 19

>> Mim Mig 31 25

>> Eli Extrem 18

>> Laura Delantera 18 13

>> Gemma Mitja punta 27 21

>> Mariona Extrem 22 7

>> Judit Davantera 17 1

>> Anna Suñé Davantera 20 20

>> Anna Extrem 18

>> Ivet Entrenador

bastant bé.

3- Cada cop millor,
ara s’estan fent més
equips i més lligues.
Mai, però, es podrà
comparar amb el futbol
d’homes.

Cada cop està millor
vist. La gent encara s’es-
tranya perquè encara
no està acceptat, econò-
micament es guanya
més diners amb els ho-
mes.

4- Jo sincerament
no,  per motius de tre-
ball i a més són més
desplaçaments.

1-És el teu primer any a
l’equip, no? Com el veus?

2-Per què vas venir al Valls?
3-Estàs a favor de jugar a

Futbol-11?
4- T’agradaria que vin-

gués més gent al camp als
partits?

5- Creus que encara hi ha
discriminació de sexe?

1-Sí, vinc del Torre-
dembarra (Futbol-11 i
Futbol-7), i abans havia
jugat al Salomó a futbol

sala. Aquí veig més in-
terès i es treballa amb
més serietat. Et donen
més facilitats.

2- Perquè al Torre-
dembarra es va desfer
l’equip i coneixia a l’Ivet.
Estic contenta d’haver
vingut al Valls.

3- El Futbol-11 és
molt cansat. Es pot ju-
gar millor al Futbol-7,
així a més, toquem més
la pilota totes.

4- Sí perquè ens ve
molt poca gent a veure,
però què s’hi pot fer...

5- Ara no, però abans
sí. Si més no, no hauria
de ser així.

1-Com veus les noies?

2-És diferent entrenar nois que
noies?

3- Com aconseguiu que vin-
guin noves jugadores?

1- Molt bé. Estan en-
trenant molt fort i amb
moltes ganes. Als entre-
naments ho donen tot i
aprenen molt ràpid.
S’ho prenen amb molt

d’interès.

2-Les noies s’ho pre-
nen amb molt més inte-
rès potser perquè no és
l’esport que els tocaria
fer. Les noies saben
quan es pot fer broma i
quan entrenar.

3- Per boca orella, a
més de que les noies ve-
uen que estem fent bo-
nes campanyes i llavors
et truquen o venen i s’hi
interessen. De fet, són
l’únic equip femení de la
comarca de l’Alt Camp.

d’elles i clar, que els resultats
acompanyin.

Si vols jugar a futbol feme-
ní, apunta’t

Si alguna noia d’entre els 14
i els 35 anys  està interessada
en jugar a Futbol-7, l’Escola
Valls Futbol és el seu lloc. Que
es passi per les oficines del Pa-
tronat Municipal d’Esports en
horari d’oficina o que es passi
un dia per l’entrement i pre-
gunti pel tècnic Ivet Martínez.

Els dies d’entrament són els
dilluns, dijous (opcional) i di-
vendres a partir de les 8 del
vespre.

Pàgina web de l’equip

L’equip femení disposa de
pàgina web pròpia. A part de
la pàgina web oficial del club
www.escolavallsfutbol.cat
Elías Catalan, webmaster, ha
creat una pàguina web espe-
cífica per a l’equip femení on

es poden trobar les cròniques,
fotografies, resultats i classi-
ficacions, xat, forum, entre al-
tres coses. La direcció és
vallsfutbolfemeni.tripod.com.

A part, a la pàgina web
futbolme.com també es pot
trobar informació de l’equip
femení.
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