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Després que dijous passat es 
certifiqués que l’Escola Valls Futbol 
tindrà un equip femení a lliga Na-
cional, el president de l’Escola Valls 
Futbol, Josep M. Dalmau, parla en 
exclusiva pel setmanari El Vallenc 
per tal d’explicar aquest nou projec-
te, el més ambiciós dels darrers anys 
per part de l’Escola Valls Futbol.

L’Escola s’ha quedat amb la  ➤

plaça de Nacional del Nàstic; 
però, a més, ens pot explicar el 
projecte de futbol femení que té 
l’Escola Valls Futbol? 

Nosaltres hem firmat amb el 
Nàstic un conveni de 4 anys, en el 
qual el Gimnàstic ens cedeix la ges-
tió tant esportiva com econòmica 
de l’equip femení que tenen a lliga 
Nacional. Aquest equip és l’imant 
que ha de portar jugadores a l’Esco-
la. El que volem fer és crear un se-
gon equip de futbol-11 que jugaria a 
la 2a Catalana, amb el qual tindríem 
com objectiu ascendir a la 1a Cata-
lana al primer any i a Preferent en 
menys de 3 anys. A més, volem tenir 
2 equips de futbol 7 menors de 14 
anys i un equip de futbol 7 major de 
14 anys. En total, tindríem 5 equips 
femenins d’uns 33 que volem tenir 
la propera temporada. Amb aquest 
projecte de futbol base femení, es-
taran incorporades al nostre futbol 
femení més de 80 jugadores, davant 
les 15 actuals, i passaran a ser un 
dels referents del futbol femení a 
la demarcació. 

La idea és que, quan l’equip 
de futbol femení de l’Escola de 2a 
Catalana aconsegueixi estar a Pre-
ferent, tornarem la plaça que tenia 
el Nàstic a Nacional i l’Escola tindrà 
l’equip a Preferent i tornarà a tenir-
ne 1 a 2a Catalana, i farem que rotin 
les diferents jugadores que tinguem 
al club. La plaça de Nacional, vam 
optar per agafar-la a fi de poder 
desenvolupar el futbol femení, un 
tema que des de l’Escola sempre hi 
hem apostat. D’aquesta manera, 
s’acceleren els passos.

L’Escola passa a ser un referent  ➤

a la demarcació de Tarragona?
L’únic equip que estarà a cate-

goria Nacional serà el de l’Escola 
Valls Futbol; això fa que siguem a 
hores d’ara l’equip referent de tota 
la demarcació de Tarragona. A més, 
estem fent una aposta important 
pel futbol base femení, per tal que 
també sigui un atractiu per les juga-
dores de casa i de la demarcació.

Que els entrenadors fossin de  ➤

Valls i alguna jugadora de la zona, 

Abans deia que tenen inten- ➤

ció de fer uns 33 equips. Com 
s’administrarà en tema d’instal·-
lacions?

Sabem que són molts equips, 
per això tenim previst parlar amb 
algunes entitats vallenques per tal 
de portar els Babies i Prebenjamins 
a les escoles com la de l’AAEET, ja 
que ara mateix no tenim més instal-
lacions esportives.

L’Escola fa pocs anys va fer  ➤

una aposta pel futbol femení que 
ara semblava haver perdut pis-
tonada. L’Escola torna a apostar 
clarament pel futbol femení?

L’Escola Valls sempre ha estat 
apostant pel futbol femení en els 
darrers anys. Vam tenir 3 primers 
anys molt bons i enguany volíem 
fer dos equips de futbol 7, però 
ens ha sortit l’oportunitat de fer un 
molt bon projecte femení i aconse-
guim fer un pas endavant molt im-
portant amb més de 80 jugadores a 
l’Escola Valls Futbol. El tren passa 
una sola vegada.

L’equip de Nacional, podríem  ➤

dir que és la cirereta del pastís 
d’aquest projecte?
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Sí, sens dubte. És el caramel 
que ens faltava. El que volem és 
que surtin jugadores de Valls i la 
comarca per tal de nodrir aquest 
equip de 2a Catalana i ascendir-
lo a Preferent. Volem que vinguin 
jugadores per tal de formar-les a 
l’Escola i que siguin les jugadores 
del futur. El futbol femení és un 
tema que sabien que s’havia de 
potenciar i així ho hem anat fent 
els darrers anys. 

Aquest projecte és el més  ➤

important en aquests 4 anys de 
legislatura per l’Escola Valls Fut-
bol?

Sí, sens dubte. És molt im-
portant per a l’Escola. El nom de 
Valls anirà per tot Catalunya en els 
propers anys i és gràcies a aquesta 
oportunitat que hem tingut, i dar-
rere tindrem 4 equips base per anar 
formant jugadores. 

El motiu principal del Nàstic  ➤

per deixar la plaça de Nacional 
era per temes econòmics. L’Es-
cola podrà fer front a aquesta 
despesa?

Estem treballant amb els es-
pònsors. Tenim gent interessada 

“Amb aquest projecte, el 17% de 
l’Escola seran jugadores”

“les frases

“L’equip de ◗ Nacional ha de 

ser un imant per a portar juga-

dores a l’Escola”

“En total, ◗ tindrem 5 equips 

femenins, amb més de 80 juga-

dores davant les 15 actuals”

“L’Escola Valls ◗ Futbol sem-

pre ha apostat pel futbol femení”

 Dalmau: “Vam optar per agafar la plaça de Nacional per tal de poder desenvolupar el futbol femení a Valls” 

Josep Maria

Dalmau
“Passarem de les  ➤

15 jugadores ac-
tuals, a més d’una 
vuitantena”

“S’ha de donar  ➤

suport a l’Escola 
Valls Futbol i no 
posar-li traves”

l’entrevista

de Valls que ens podria esponso-
ritzar, però s’està parlant. Esperem, 
però, que institucions com l’Ajun-
tament ens donin un cop de mà. A 
més, també esperem rebre alguna 
ajuda de la Federació; l’altre dia 
en un discurs d’entrega de premis 
esportius, va dir que apostaven pel 
futbol femení. 

Aquest projecte tan ambiciós  ➤

pot xocar amb un altre en marxa 
com és el de l’Atlètic de Valls?

El futbol base, segons el conve-
ni Valls Futbol, és de l’Escola Valls 
Futbol. A partir d’aquí tenim un 
projecte a causa del conveni amb 
el Nàstic per tirar-lo endavant. El 
que facin els altres clubs, no vull 
entrar a valorar-ho. Penso que l’Es-
cola estem fent una bona feina i, 
per tant, no entenc per què altres 
equips han de fer un futbol base. 
L’Escola ha demostrat que està 
funcionant. S’ha de donar suport 
a l’Escola i no posar-li traves. 

Per fi, l’Escola Valls tindrà no  ➤

un sinó dos equips de futbol 11. 
Fa anys ja es va parlar d’aquesta 
possibilitat, oi?

Sí, en l’anterior etapa amb Ivet 
Martínez ja es va parlar de fer un 
equip de futbol 11. En aquell mo-
ment, però, no era viable per les 
jugadores i per temes econòmics. 
A més, l’estructura de l’Escola era 
també diferent i no va prosperar. 
Ara és el moment adequat per-
què aquest conveni ens dóna una 
oportunitat molt bona perquè ens 
atrauran gent. Hi ha alguna ju-
gadora que ha estat a Superlliga 
que vindrà a provar a l’Escola per 
l’equip de Nacional. És molt posi-
tiu per a l’Escola, però també per 
Valls, perquè et vindran equips de 
renom. Aquesta pretemporada, per 
exemple, vindran a jugar al Vilar el 
Vila-real i el FC Barcelona, equips 
de Superlliga Femenina. Això dóna 
nom a la ciutat i situa l’Escola tam-
bé en el panorama català.

Podem dir que el futbol de Valls  ➤

ha ressuscitat després d’aquest 
equip femení a Nacional i l’ascens 
a 1a Catalana de la UE Valls?

Serà una temporada molt bona 
per al futbol de Valls, ja que els dos 
equips aniran arreu de Catalunya 
amb el nom de Valls. A més, parlant 
de la UE Valls, molts dels jugadors 
que han jugat enguany a la UE Valls 
provenen de l’Escola. L’objectiu de 
l’Escola és formar jugadors pels dos 
equips de la ciutat, la UE Valls i l’At-
lètic de Valls. Com més jugadors 
surtin i millors, més els podrem 
situar en un equip.

ha fet que hi haguessin més op-
cions que la plaça de Nacional 
acabés a Valls?

El qui ha facilitat aquests trà-
mits ha estat Ivet Martínez. Em va 
proposar aquesta opció i, després 
de diverses converses i de valo-
rar els temes esportius i econò-
mics amb membres de la Junta, 
vam decidir apostar-hi, perquè, si 
abans teníem el 4% de jugadores a 
l’Escola del total de jugadors, ara 
passarem a tenir-ne el 17%.


