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 Hi va haver força  
representació tant local 
com de la Federació  
Catalana

 Jordi Bigorra presidia la 
seva darrera festa de  
l’Escola com a president

Redacció 
valls

L’Escola Valls Futbol va cele-
brar la seva tradicional festa de fi 
de temporada i va convocar a tots 
els seus jugadors i jugadores amb 
la presència d’una ampla repre-
sentació d’autoritats. 

Per part de la Federació Cata-
lana de Futbol hi assistiren el seu 
President Sr. Jordi Casals, el direc-
tiu de la FCF i periodista Sr. Xavi 
Torres i el delegat de Tarragona Sr. 
Josep Vives.

Per part de l’Ajuntament de 
Valls el seu Alcalde, Sr. Albert Ba-
tet, la Regidora de Cultura, Joven-
tut i Esports, Sra. Judit Fàbregas, 
i el Regidor de Medi Ambient Sr. 
Josep Mª Roset. 

A més es va comptar amb la 
presència d’Antoni Pinilla, ex-
futbolista professional amb vint 
temporades jugades en equips 
com el FC Barcelona i el Club Gim-
nàstic, entre d’altres. Guanyador 
de la Copa del Rei la temporada 
89/90 amb el FC Barcelona i de la 
lliga espanyola 90/91 amb el ma-
teix equip. Va guanyar la medalla 
d’or olímpica als jocs olímpics de 
Barcelona 92 amb la selecció es-
panyola.

La Festa va començar amb el 
reconeixement a tots els equips de 
l’Escola Valls Futbol, que un per un 
van pujar a l’escenari, i que van ser 

Èxit total de la festa de fi de  
temporada de l’Escola Valls Futbol

 Unes 535 persones van assistir a la festa de fi de temporada 2009-2010, que es va celebrar a la sala Kursaal de Valls i amb 
Xavi torres i Antoni pinilla com a invitats  Hi van haver molts moments emotius durant la festa

Molt bon ambient entre els presents a la festa de l’Escola de Valls Futbol que es va celebrar el passat divendres a la sala Kursaal de Valls. FOTOS: Marc LLaDÓ

La Festa va ser al gust de tots els presents. FOTO: Marc LLaDÓ

Gent de totes les edats ocupaven les cadires. FOTO: Marc LLaDÓ Sempre hi ha molt bon ambient en aquests actes. FOTO: Marc LLaDÓ

Jugadors de l’Escola Valls Futbol. FOTO: Marc LLaDÓ Tampoc hi van faltar les noies. FOTO: Marc LLaDÓ

Hi van ser presents més de 530 persones, demostrant la massa social que té l’Escola de Valls Futbol. FOTOS: Marc LLaDÓ
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Imatge global de la sala del Kursaal. FOTO: ceDiDa Les noves equipacions de la temporada vinent. FOTO: ceDiDa

ovacionats per tots els presents. 
Tots els jugadors van ser obse-
quiats amb un DVD amb fotos i 
vídeos de la temporada, gentilesa 
de l’Escola Valls Futbol.

Tot seguit es va fer el sorteig 
de material esportiu, com les sa-
marretes del Barça signades pels 
jugadors del primer equip com ara 
Bojan o Valdés. També es van sor-
tejar diversos articles i productes 
de la botiga Carlin de Valls.

Després del sopar va ser el mo-
ment de la Presentació dels unifor-
mes de competició de la propera 
temporada, quan es va mostrar la 
nova primera i segona equipació 
de jugador, així com la de porter.

Com a novetat, es va projectar 
un vídeo amb molt d’humor, en 
el què els entrenadors de l’Esco-
la van ser els protagonistes d’un 
muntatge excel·lent, on tothom va 
riure d’allò més i en què els juga-
dors van poder passar una molt 
bona estona veient com els seus 
entrenadors feien d’actors per un 
dia.

Ja per acabar, i després dels 
parlaments tant de Jordi Bigorra, 
president de l’Escola Valls Futbol 
que el proper dia 30 de juny dei-
xa el seu càrrec, Antoni Pinilla, 
Xavi Torres entre altres, el grup 
de Rumba catalana “Sotazero”, 
va amenitzar la vetllada amb els 
seus ritmes durant una bona es-
tona, fent ballar als més marxosos 
de la festa.

L’alcalde de Valls amb Xai Torres. FOTO: Marc LLaDÓ

El sopar es va allargar fins ben entrada la mitjanit. FOTO: M.LLaDÓ

Xavi Torres durant el seu parlament. FOTO: ceDiDa

Dues imatges més de la festa de l’Escola Valls Futbol. FOTOS: ceDiDeS

La festa realment va ser tot un èxit 
organitzatiu. FOTOS: ceDiDeS

Alguns membres de la junta directiva. FOTO: Marc LLaDÓ La sala estava plena de gom a gom. FOTO: Marc LLaDÓ

Ningú hi va voler faltar. FOTO: Marc LLaDÓ Com no podia faltar, un brindis. FOTO: Marc LLaDÓ

Jordi Bigorra es despedia de l’Escola. FOTO: ceDiDa El president de la Catalana. FOTO: ceDiDa




