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 Ivet Martínez agafa un 
repte important amb un 
equip que va fer zero punts 
la temporada passada

Francesc Fàbregas i gaya 
valls

Després de què el femení A del 
Gimnàstic de Tarragona hagués fet 
una temporada 2009-2010 nefasta, 
el club tarragoní va decidir apostar 
per un nou model esportiu, cen-
trant-se amb la figura d’Ivet Mar-
tínez, vallenc que ha estat 5 anys 
al femení A de l’Escola Valls Futbol 
i que ha estat un pilar bàsic pels 
èxits esportius d’aquest equip que 
ha assolit tres lligues consecutives 
en futbol-7.

Fa un mes i mig la junta direc-
tiva del Gimnàstic de Tarragona es 
va posar en contacte amb ell per tal 
d’incorporar-lo com a tècnic del fe-
mení A a la superlliga, màxima ca-

tegoria estatal femenina, així com 
també coordinador del femení B i 
del futbol femení.

Ivet, tot i la seva gran vinculació 
amb el futbol vallenc, va creure que 
era hora de nous reptes i va accep-
tar després de molts dubtes. “Em va 
costar prendre la decisió però final-
ment vaig acceptar per tal d’agafar 
experiència en la màxima categoria 
del futbol femení”.

Ivet tindrà la difícil papereta 
d’agafar un equip totalment desfet, 
ja que la temporada passada l’equip 
no va sumar cap punt a la lliga en-
caixant massa gols i marcant-ne 
massa pocs, amb l’afegit que a 
mitja temporada 10 jugadores van 
marxar pel mal clima que hi havia 
dins l’equip. Per tant, Ivet ha estat 
l’home escollit per tal de mirar de fer 
un nou bloc, crear un bon ambient 
dins del vestuari i fer un bon equip 
mitjançant el treball, feina que porta 
fent de manera excel·lent durant els 

A part ◗ supervisarà el tècnic 

del femení B i per tal de po-

tenciar-ho per tal de que en un 

futur hi hagui futbol base

 Ivet deixa el femení A de l’Escola Valls Futbol després de 5 anys i haver assolit 3 lligues de manera consecutiva  La nefasta 
temporada del femení del Nàstic ha fet que la directiva busqués un tècnic que sabés capgirar aquesta dinàmica
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Fitxa pel 
Nàstic

calderé renova pel terol
El vila-rodoní renova pel Terol 
tot i tenir una oferta del Barça 
d’Equador.

frutas omar, campió
El 24 hores Valls Cup es va 
resoldre a la pròrroga a favor 
de Frutas Omar

Esports

darrers 5 anys a Valls.
Així, Ivet jugarà als camps més 

importants de l’estat: Barça, Espa-
nyol, València, Mallorca, en una 
temporada que començarà a finals 
d’agost, i encara ha de construir 
l’equip.

L’1 de juliol Ivet es presentarà a 
l’equip i els dies 6, 8 13 i 15 es faran 
les proves d’accés per les jugadores 
que vulguin entrar al primer o segon 
equip del Nàstic.

El Nàstic, tot i estar a la Super-
lliga, és un equip semiprofessional, 
no com la resta d’equips. D’aquí la 
dificultat de competir envers altres 
equips amb pressupostos molt su-
periors.

F.F.gaya 
valls

Després d’encapçalar un pro- ➤

jecte de futbol femení a Valls, en-
tenc que t’haurà costat prendre 
aquesta decisió?

M’ha costat molt prendre 
aquesta decisió, més del que 
m’esperava, sincerament. Haver 
de deixar el club, les jugadores... 
deixar casa meva i espero que en-
cara ho sigui. Marxar i començar 
un projecte nou després de tants 
anys a l’Escola amb aquest equip 
és difícil.

Sabies però que no podies dei- ➤

xar escapar aquesta oportunitat 
no? 

Clar. Ho havia d’agafar, perquè 
el tren passar un cop a la vida. M’ha 
costat molt prendre aquesta decisió 
per les jugadores, perquè els hi dec 
moltes coses. He parlat amb elles 
hi ho comprenen, però lògicament 
també estan tristes. Els hi he dit que 
han de seguir endavant amb aquest 
projecte que vam iniciar junts fa 5 
anys, però.

T’esperaves entrenar a Super- ➤

lliga alguna vegada?
El que tenia clar és que algun 

dia volia arribar a entrenar-hi, però 
els equips ja tenen els seus entre-
nadors i podem dir que era com 
un somni, i m’ha arribat. Hi ha un 
treball brutal a fer en aquest equip. 

“Havia d’agafar-ho perquè el tren passa un cop a la vida”

Ivet Martínez comença un nou projecte esportiu. FOTO: F.F.gaya

L’ entrevista

S’ha de mirar el grup, motivar-les, 
buscar jugadores per tal de què en 
alguns mesos es vegin els primers 
resultats i demostrar quin equip 
som.

Faràs la mateixa tasca que vas  ➤

realitzar aquí?
Si, el mateix treball de grup 

que vaig fer aquí. S’ha d’aixecar 
la moral de l’equip i fer que siguin 
una pinya. El que canviarà seran 
els entrenaments, que seran més 
durs i amb més nivell.

Faràs molts canvis a l’equip? ➤

Si puc si. Ara el problema és que 
després de la temporada passada 
moltes jugadores es frenaran a l’ho-
ra de venir, i el que s’ha de fer és 
explicar-li’s el projecte que volem 
fer i llavors possiblement vindran. 
El que és obvi és que hi ha d’haver 
canvis.

Quin objectiu et marques? ➤

El primer és fer un millor paper 

que l’any passat i formar un equip 
pel futur, per tal de què l’equip 
pugui gaudir de l’esport que els 
agrada. Hem de tocar als peus a 
terra i sé on vaig. Hem d’aspirar on 
podem arribar i també vull agafar 
experiència d’anar a camps com el 
del Barça, Espanyol, València, Ma-
llorca... No anirem al camp del Bar-
ça i direm que anirem a guanyar, 
perquè és molt difícil, però si que hi 
anirem amb ganes d’intentar-ho.

Qui serà el teu substitut a  ➤

Valls?
Estic buscant entrenador pel fe-

mení A de l’Escola, si no el trobés 
seria la junta directiva qui el bus-
qués. Els del B segueixen igual i de 
l’A el delegat Ruben Otero també 
segueix. Amb mi marxa Pere Navar-
ro, que serà el meu ajudant.

Podria ser que el femení A s’en  ➤

ressentís en escreix de la teva 
marxa?

No m’agradaria que la feina 

Ivet Martínez fitxa pel femení A del  
Gimnàstic de Tarragona de la Superlliga

feta durant aquests 5 anys per la 
meva marxa s’anés en orris. Si es 
desmuntés el treball d’aquests dar-
rers anys em faria molt de mal.

Si el femení A de l’Escola ha- ➤

gués passat a jugar a futbol-11 
t’haguessis quedat?

Fa dos mesos vaig proposar fer 
el canvi de futbol 7 a 11, però tení-

em jugadores que ja hi havien jugat 
i si era futbol 11 territorial si que 
estaven disposades, però viatjar a 
Barcelona sovint ja era més compli-
cat i es va deixar en “stand by”. Crec 
que si en aquell moment s’hagués 
apostat pel futbol 11 hagués seguit 
al Valls, però al refredar-se i a l’ar-
ribar aquesta oferta sabia que no 
podia desaprofitar-la.

Ivet Martínez en un partit del femení A de l’Escola. FOTO: Marc LLadó
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