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FUTBOL-7 FEMENÍ

● Disset victòries, dos
empats i només una sola
derrota en vint partits de
lliga. Aquests són els im-
pressionants números que
han portat l’equip de fut-
bol-7 femení de l’Escola
Valls Futbol a coronar-se
campió de la lliga provin-
cial de Tarragona.

Les noies d’Ivet Martí-
nez han fet una temporada
brillant i aquest cap de set-
mana van assegurar-se
matemàticament el títol de
lliga a dues jornades del fi-
nal. Les vallenques, a més,
ho van fer sense ni despen-
tinar-se perquè el partit
que aquesta vintena jorna-
da havien de jugar contra
l’Amposta va ser ajornat.
La derrota de la Pobla de
Mafumet al camp de l’Ico-
mar (3-0), però, els ha es-
tat suficient per ser cam-
piones.

Les vallenques han estat
l’equip més regular de la
competició i en tota la
temporada només han en-
caixat una derrota, l’ex-
cepció que confirma la re-
gla. L’ensopegada va arri-
bar el dia 13 de gener, pre-
cisament contra l’Ampos-
ta (5-9), en un matx en què
les de l’Alt Camp van ju-
gar gairebé des de l’inici
en inferioritat numèrica.
Aquesta única taca, però,
és una petita pedra al camí
dins d’una trajectòria per
emmarcar. Les de l’escola
han sumat 53 dels 60 punts
que hi ha hagut en joc fins
ara, amb golejades històri-
ques incloses com ara el
15-0 que va aconseguir
contra el Vidal i Barraquer
(11 de novembre), el 0-9
contra la Floresta (2 de de-
sembre) o el 9-0 a casa
contra l’Espluga de Fran-
colí (2 de març). El demo-
lidor trident ofensiu for-
mat per Mim (30 gols),
Gemma López (25) i Anna
Suñé (22), a més, ha per-
mès que l’equip sigui ac-
tualment el més golejador
de la lliga amb 117 dianes.
En defensa, les vallenques
també han fet història i són
el segon equip menys go-
lejat amb 31 gols, els ma-
teixos que el Salou B, però
darrere de la Pobla de Ma-
fumet (30). I això que la
posició sota els pals ha do-

nat força maldecaps a l’en-
trenador de porteres, que
s’ha vist obligat a recon-
vertir més d’una jugadora
de camp en portera provi-
sional en certs partits.

Campiones per la porta gran

Les vallenques només han perdut un partit en tota la temporada i són el conjunt més golejador de la lliga

L’equip de futbol-7 femení de l’Escola Valls Futbol es proclama campió de lliga a dues jornades del final de la competició

ORIOL TORTAJADA / Valls

La plantilla de la temporada 2007/2008 el dia en què l’Escola Valls Futbol va fer la presentació oficial de tots els equips. / CARME GUTIÉRREZ

● Tot i tenir només 18 anys, Laura León s’ha convertit
ja en la capitana de l’equip femení del Valls i dins del
terreny de joc es comporta com una autèntica vetera-
na. S’ha convertit en un referent per a les seves compa-
nyes, i és que la Lauri juga a futbol des dels nou anys i
acumula molts partits a les botes: «Quan tenia només
vuit anyets ella ja venia a veure els entrenaments de la
seva germana i sempre em demanava una pilota per ju-
gar per allà a la banda; des de sempre ha viscut el fut-
bol de prop», recorda amb nostàlgia Ivet Martínez,
que aleshores feia d’entrenador a la seva germana.

–Només dues derrotes en tota la temporada,
l’equip més golejador, el segon menys golejat...
uns grans números, oi?

–«Sí, està força bé. Des de bon principi vam comen-
çar molt fortes i hem pogut conservar el mateix ritme
fins al final. Hem fet una temporada per emmarcar i la
prova és que ens hem proclamat campiones dues jor-
nades abans del final de la competició.»

–Guanyar la lliga ha estat tan fàcil com sembla
des de fora?

–«Mai és senzill ser campiones, però aquesta tem-
porada pocs equips han estat capaços de seguir el nos-
tre ritme. Tot i això, hem hagut de treballar de valent i
alguns partits han estat força complicats com la visita
al camp de l’Icomar o els dos partits contra l’Ampos-
ta.»

–Quina és la fórmula per guanyar la lliga?
–«Fer més punts que els altres [riu]. Suposo que el

secret radica en el fet que al vestuari es respira molt

Futbol-7 femení
Grup TGN Jornada 20
Icomar - Pobla Mafumet ... 3 - 0
Salou B - La Floresta A ..... 7 - 2
Racing Cunit - Academia .. 1 - 1
St. Pere i St. Pau - Espluga 8 - 3
Amposta - Valls ........... Ajornat

Equip PG PE PP GF GC PT

Valls 17 2 1  117 31 53
Pobla M. 14 2 3 76 30 44
Salou B 13 3 5 88 31 42
S.Pere Pau 13 2 6  106 56 41
Amposta 12 1 6  113 67 34
Icomar 9 4 7 92 78 31
Floresta B 9 2 9 68 68 29
Academia 8 1 13 56 52 25
Cunit 5 5 9 51 60 17
Floresta A 4 1 15 37 115 13
Espluga 4 0 16 41 109 12
V.Barraquer 0 1 18 14 165 -2

La propera (26-04-08)
Escola Valls Futbol-Racing
Cunit (13.45 h).

Nota: El Vidal i Barraquer té
punts negatius perquè té -3
punts per incompareixença
en un partit.

bon ambient. Fem una gran pinya tant a dins com a fo-
ra del terreny de joc. El caliu que hi ha en aquest equip
ha estat una de les claus per poder aconseguir el títol.
El treball i la qualitat de les jugadores també hi ha in-
fluït força lògicament.»

«Hem fet una temporada per emmarcar»CLASSIFICACIÓ
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Eva. Portera (26 anys)
«El Sacrifici»
Aporta molta seguretat i confiança sota els 
pals.

Marta Vives. Defensa (32 anys)
«L'Experiència»
La veterania és un grau. Sap què s'ha de 
fer en cada moment.

Aleyois Romero. Defensa (24 anys)
«La Contundència»
És una roca en línia defensiva. Una greu 
lesió al genoll l'ha deixat gairebé en blanc.

Sara Catalan. Defensa (27 anys)
«La Solució»
És la perllongació de l'entrenador dins del 
terreny de joc. Dirigeix i mana. És un dels 
pilars de l'equip.

Jennifer Roig. Defensa (17 anys)
«La Lluita»
És una fera desbocada. És capaç de fer 
accions brillants quan està centrada. És 
pur nervi.

Mariona Moreno. Carrilera dreta 
(22 anys)
«La Posició»
Sempre sap estar en el lloc precís; no perd 
mai la posició dins del camp.

Judit Rovira. Carrilera dreta (17 anys)
«L’Entrega»
És una de les jugadores amb més 
compromís. No es perdria un entrenament 
per res del món.

Mireia Recasens. Carrilera dreta 
(23 anys)
«L’Agressivitat»
És una de les més expeditives de l'equip. 
Quan s'ha de rascar, es rasca.

Anna Gils. Carrilera dreta (19 anys)
«El Futur»
És una de les jugadores amb més 
progressió i capacitat de millora de la 
plantilla.

Laura León. Carrilera esquerra (18 
anys)
«La Capitana»
És un dels pulmons de l'equip. És 
d'aquelles que suen la samarreta.

Elena Morillo. Carrilera esquerra 
(19 anys)
«La Rapidesa»
És la punta de velocitat. És explosiva i té 
un bon canvi de ritme.

Aida Leira. Migcampista (15 anys)
«La Joventut»
És una de les últimes incorporacions de 
l'equip. És una aposta de futur. 

Gemma López. Mitja Punta (27 anys)
«El Teva meva»
És amant del futbol de toc i molt eficaç de 
cara a porteria. Té una gran visió de joc. 

Anna Suñé. Davantera (20 anys)
«L’Oportunisme»
És letal en els metres finals. No desprofita 
cap ocasió per sucar. 

Mireia Murillo. Davantera (17 anys)
«El Comodí»
És la jugadora més polivalent de la 
plantilla. Juga allà on toqui.

Arancha de la Guia. Davantera (17 anys)
«La Tècnica»
És un altre dels últims fitxatges de l'equip. 
Té molta qualitat a les seves botes. 

Eli. Davantera (19 anys)
«La Constància»
Ha estat molt regular durant tota la 
temporada. Mai desentona.

Miriam Cerdà. Davantera (32 anys)
«El Gol»
És la màxima golejadora de l'equip amb 
30 dianes. Marcar és la seva obsessió. 

Equip de futbol 7 femení de l’Escola Valls Futbol

Ivet Martínez. Entrenador (30 anys)
Entrena l’equip des de la temporada 
passada

Joan Manel Rubio. Entrenador de 
porteres (26 anys)
Enguany es la primera temporada que està 
amb l’equip

● La temporada passada
Ivet Martínez va portar
l’equip fins al segon lloc
de la classificació, però el
fet que no s’hagués pogut
aconseguir el títol de lliga
li va deixar un gust agre-
dolç. Enguany, però, el
tècnic vallenc ha pogut
treure’s l’espina que tenia
clavada i ha vist com el seu
equip es coronava campió
dues jornades abans del fi-
nal.

–Temporada per em-
marcar, oi?

–«L’any passat ja vam
fer una gran temporada,
però aquest any ha estat
sensacional. Ens hem pre-
parat a consciència per ob-
tenir el títol i ho hem acon-
seguit. El bon paper contra
el Barça i el Reus Deportiu
en la pretemporada ens va
donar molta moral per
afrontar els primers partits
de lliga. Ràpidament ens
vam posar líders i des de
llavors hem estat sempre a
dalt. Ha estat un gran any.»

–Quines creu que han
estat les claus de l’èxit?

–«El treball i la constàn-
cia han estat fonamentals,
però m’agradaria destacar
el gran ambient que es res-
pira dins de l’equip. El bon
rotllo dins el vestidor ha
estat clau per guanyar.»

–Les noves incorpora-
cions també hi han aju-
dat, suposo?

–«Cert. L’any passat te-
níem un bon bloc, però
aquesta temporada han ar-
ribat peces bàsiques per
donar un salt de qualitat.
La Mim, per exemple, s’ha
convertit en la màxima go-
lejadora de l’equip i ha es-
tat, sens dubte, una de les
millors jugadores de la lli-
ga. La Mireia també ens ha
aportat coses molt positi-
ves a la banda dreta. Però
tot l’equip ha estat a un
gran nivell.»

–Aquest títol ajudarà
a fer créixer el futbol fe-
mení a Valls?

–«No ho sé. La cosa ha
millorat força en els dos
últims anys, però queda
molt camí per fer. Trobar
bons patrocinadors és el
primer pas.»

«El bon rotllo dins
el vestidor ha estat
clau per guanyar»

ORIOL TORTAJADA / Valls

Ivet Martínez. ENTRENADOR

Ivet Martínez ha aconseguit un
subcampionat i un títol de lliga en dos anys

El tècnic vallenc és una peça clau en l’èxit de l’equip. / O.T.
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