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Francesc Fàbregas i gaya 
valls

Des de bon matí al Vilar ja es veia mo-
viment. 

Els pares portaven els seus fills a la pre-
sentació de l’Escola Valls Futbol, entitat es-
portiva que més nombre de jugadors i juga-
dores disposa, amb un total de 369 aquesta 
temporada, on s’han creat fins a dos nous 
equips més i s’ha hagut de deixar fora molts 
nens i nenes que volien entrar en algun dels 
equips però que no ha pogut ser.

Passats dos quarts de 10 del matí, els 
equips anaven fent-se la fotografia oficial. 
Mentrestant, un cop anaven finalitzant les 
fotografies, els equips anaven jugant petits Fo
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L’Escola Valls Futbol 
presenta els 23 equips

FUTBOL  i   ❙ ESCOLA VALLS FUTBOL

A dalt, públic assistent a la presentació i abaix, les autoritats que van assistir a la presentació. 
FOTO:F.F.gaya

Instant dels parlaments. FOTO: F.F.gaya

partits entre ells i la grada cada vegada s’ana-
va omplint més i més.

Fins a les 12 del migdia, quan començava 
la presentació oficial dels 24 equips de l’Esco-
la, es va poder veure jugar els prebenjamins, 
benjamins i babies de l’Escola.

Durant la presentació de tots els equips 
al terreny de joc, que es va fer jugador per 
jugador, sonava de fons l’himne de l’Escola 
Valls Futbol.

Seguidament no van faltaren els par-
laments de Sergi Queralt, Jordi Bigorra, 
president de l’Escola Valls Futbol,Josep 
Vives,delegat Territorial de Tarragona de la 
Federació Catalana de Futbol i l’alcalde de 
Valls, Albert Batet.

Des de quarts de 10 del matí i fins 
a les 2 del migdia del passat dia 
12, al Vilar es va poder gaudir de 
la Festa de l’Escola Valls Futbol. 

Es van fer els parlaments abans de 
realitzar la fotografia de grup de tots 
els presents: jugadors, entrenadors, 
delegats i autoritats.
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Per mesures sanità-
ries, per evitar que 
els esportistes es pu-
guin contagiar de la 
Grip-A, l’Escola Valls 
Futbol ha personalit-
zat ampolles d’aigua 
per a cada jugador i 
jugadora de l’Escola 
Valls Futbol. En cada 
ampolla hi haurà el 
nom del jugador i 
l’Escut de l’Escola. 
Els colors, també te-
nen a veure amb els 
de l’Escola, el blanc 
i el vermell.
Així doncs, des de 
l’Escola el que volen 
és aconseguir, amb 
totes les mesures 
possibles, que els 
seus futbolistes no es 
contagiïn d’aquesta 
nova grip.

Ampolles d’aigua personalitzades per a cada jugador contra la Grip-A

Víctor Duran - BABIES / Francisco Bayona - BABIES / Xavi Vives - PREBENJAMÍ GAMMA / Rubén Gaya - PREBENJAMÍ GAMMA / Xus Andion - PREBENJAMÍ OMEGA - (JUGADOR)
Albert Vilarrubí - PREBENJAMÍ EPSILON / Eloi Ordoño - PREBENJAMÍ DELTA - (JUGADOR) / Enric Martí - PREBENJAMÍ DELTA - (JUGADOR) - Benjamí Esteve - PREBENJAMÍ BETA / 
Isi Frias - BENJAMÍ GAMMA / David Pérez - BENJAMÍ OMEGA - (JUGADOR) / Eudald Cucurull - BENJAMÍ OMEGA - (JUGADOR) / Javi Rodríguez - BENJAMÍ EPSILON / Saül García - 
BENAMI DELTA / Gabriel Gómez - ALEVÍ A / Ivan Porcel - ALEVÍ B / Ramon Pujades - ALEVÍ C / Gabriel Batalla - ALEVÍ D / Albert Martínez - INFANTIL A / Javier Rodríguez - INFANTIL 
A / Gerard Roig - INFANTIL B / Dani Romera - INFANTIL B / Raül Fernández - CADET A / Quim Porqueras - CADET B / Manuel Cazorla - JUVENIL A / Albert Pérez - JUVENIL B / Dani 
Montero - AMATEUR / Ivet Martínez - FEMENÍ A / Xavier Ganiko - FEMENÍ B 

Entrenadors 

Porters Delegats




