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ANNEX1: RELACIÓ DELS CLUBS DE LA COMARCA FEMENINS
Relació dels clubs de la comarca amb equips de base femení, temporada 2006-2007
CLUB/CATEGORIA

FEMENÍ ALEVÍ - BENJAMI
– PREBENJAMI

FEMENÍ INFANTIL – ALEVÍ

FEMENÍ CADET –
INFANTIL

FEMENÍ JUVENIL – CADET

TOTAL EQUIPS
1

MANLLEU
1

PRATS DE LLUÇANÈS
2

RIUDEPERES
1

SEVA
1

TARADELL
1

VOLTREGANÈS

3
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2
VIC REFO
TOTAL CATEGORIES

0

4

5

0

9

FEMENÍ JUVENIL – CADET

TOTAL EQUIPS

Relació dels clubs de la comarca amb equips de base femení, temporada 2007-2008
CLUB/CATEGORIA

FEMENÍ ALEVÍ - BENJAMI
– PREBENJAMI

FEMENÍ INFANTIL – ALEVÍ

FEMENÍ CADET –
INFANTIL

1
BALENYÀ ATLÈTIC
1
MANLLEU
1
MOIÀ
2
RIUDEPERES
1
RODA DE TER
2
SEVA
1
TARADELL

4
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1
TORELLÓ
1
VIC REFO
1
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

0

5

6

1

12

FEMENÍ JUVENIL – CADET

TOTAL EQUIPS

Relació dels clubs de la comarca amb equips de base femení, temporada 2008-2009
CLUB/CATEGORIA

FEMENÍ ALEVÍ - BENJAMI
– PREBENJAMI

FEMENÍ INFANTIL – ALEVÍ

FEMENÍ CADET –
INFANTIL

1
BALENYÀ ATLÈTIC
2
MANLLEU
1
MOIÀ
1
OAR VIC
2
RIUDEPERES

5
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2
SEVA
2
TARADELL
1
VIC REFO
1
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

0

7

3

3

13

FEMENÍ JUVENIL – CADET

TOTAL EQUIPS

Relació dels clubs de la comarca amb equips de base femení, temporada 2009 -2010
CLUB/CATEGORIA

FEMENÍ ALEVÍ - BENJAMI
– PREBENJAMI

FEMENÍ INFANTIL – ALEVÍ

FEMENÍ CADET –
INFANTIL

1
AIGUAFREDA
1
BALENYÀ ATLÈTIC
2
MANLLEU
1
MOIÀ

6
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2
OAR VIC
2
RIUDEPERES
1
SANT QUIRZE BESORA
1
SANT JULIÀ
1
SEVA
1
TARADELL
2
TORELLÓ
2
TONA
1
VIC REFO
TOTAL CATEGORIES

2

10

0

7

6

18
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Relació dels clubs de la comarca amb equips de base femení, temporada 2010-2011
CLUB/CATEGORIA

FEMENÍ ALEVÍ - BENJAMI
– PREBENJAMI

FEMENÍ INFANTIL – ALEVÍ

FEMENÍ CADET –
INFANTIL

FEMENÍ JUVENIL – CADET

TOTAL EQUIPS
1

BALENYÀ ATLÈTIC
2
MANLLEU
1
MOIÀ
2
OAR VIC
1
RIUDEPERES
1
SANT QUIRZE BESORA
1
SEVA
1
TARADELL
2
TONA

8
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1
TORELLÓ
2
VIC REFO
TOTAL CATEGORIES

2

8

0

5

15

FEMENÍ JUVENIL – CADET

TOTAL EQUIPS

Relació dels clubs de la comarca amb equips de base femení, temporada 2011-2012
CLUB/CATEGORIA

FEMENÍ ALEVÍ - BENJAMI
– PREBENJAMI

FEMENÍ INFANTIL – ALEVÍ

FEMENÍ CADET –
INFANTIL

2
CALLDETENES
2
CENTELLES
1
GURB
1
MANLLEU
2
MOIÀ
3
OAR VIC

9
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1
PRATS DE LLUÇANÈS
1
RIUDEPERES
1
SANT MIQUEL DE
BALENYÀ
3
SANT QUIRZE BESORA
1
STA. EUGÈNIA DE BERGA
2
SEVA
2
TARADELL
1
TONA
3
TORELLÓ
3
VIC REFO
TOTAL CATEGORIES

5

10

9

10

5

29
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Relació dels clubs de la comarca amb equips de base femení, temporada 2012-2013
CLUB /CATEGORIA

FEMENÍ ALEVÍ –BENJAMÍPREBENJAMÍ

FEMENÍ INFANTIL- ALEVÍ

FEMENÍ CADETINFANTIL

FEMENÍ JUVENIL CADET

TOTAL EQUIPS
1

CALLDETENES
5
CENTELLES
1
GURB
3
MANLLEU
4
OAR VIC
3
RIUDEPERES
3
SANT QUIRZE BESORA
3
SEVA

11
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1
TARADELL
3
TONA(*)
5
TORELLÓ
4
VIC REFO
TOTAL CATEGORIES

7

9

8

12

9

33
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ANNEX2: RELACIÓ DELS CLUBS DE LA COMARCA MASCULINS
Relació dels clubs de la comarca amb equips masculins, inscrits a la FCF. Temporada 2006-2007
CLUB/CATEGORIA

BENJAMI

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

JUVENIL

TOTAL EQUIPS
3

AIGUAFREDA
5
CALLDETENES
4
CENTELLES
1
COLLSUSPINA
3
CORCÓ
1
FOLGUEROLES
1
GURB
9
MANLLEU

13
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5
MOIÀ
9
OAR VIC
1
OLOST
4
PRATS DE LLUÇANÈS
7
RODA DE TER
4
ST. JULIÀ DE VILATORTA
1
SANT PERE DE TORELLO
3
SANT QUIRZE BESORA
5
ST. VICENÇ DE TORELLÓ
2
STA. EUGÈNIA DE
BERGA

14
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3
SEVA
4
TARADELL
7
TONA
7
TORELLÓ
18
VIC REFO
5
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

2

33

27

24

26

112

JUVENIL

TOTAL EQUIPS
2

Relació dels clubs de la comarca amb equips masculins, inscrits a la FCF. Temporada 2007-2008
CLUB/CATEGORIA

BENJAMI

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

AIGUAFREDA
6
CALLDETENES

15
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6
CENTELLES
1
COLLSUSPINA
3
CORCÓ
2
FOLGUEROLES
2
GURB
14
MANLLEU
4
MOIÀ
11
OAR VIC
1
OLOST
4
PRATS DE LLUÇANÈS

16
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6
RODA DE TER
4
ST. JULIÀ DE VILATORTA
1
SANT MIQUEL DE
BALENYÀ
3
SANT PERE DE TORELLO
3
SANT QUIRZE BESORA
4
ST. VICENÇ DE TORELLÓ
3
STA. EUGÈNIA DE
BERGA
4
SEVA
5
TARADELL
5
TONA

17
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7
TORELLÓ
19
VIC REFO
4
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

3

36

30

27

28

124

JUVENIL

TOTAL EQUIPS
0

Relació dels clubs de la comarca amb equips masculins, inscrits a la FCF. Temporada 2008-2009
CLUB/CATEGORIA

BENJAMI

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

AIGUAFREDA
1
BALENYÀ ATLÈTIC
9
CALLDETENES
5
CENTELLES
2
CORCÓ

18
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2
FOLGUEROLES
16
MANLLEU
6
MOIÀ
11
OAR VIC
0
OLOST
5
PRATS DE LLUÇANÈS
7
RODA DE TER
4

ST. JULIÀ DE VILATORTA
0

SANT MIQUEL DE
BALENYÀ

19
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2
SANT PERE DE TORELLO
4
SANT QUIRZE BESORA
3
ST. VICENÇ DE TORELLÓ
3
STA. EUGÈNIA DE
BERGA
4
SEVA
4
TARADELL
8
TONA
8
TORELLÓ
19
VIC REFO
3
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

8

33

32

20

26

27

126
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Relació dels clubs de la comarca amb equips masculins, inscrits a la FCF. Temporada 2009-2010
CLUB/CATEGORIA

BENJAMI

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

JUVENIL

TOTAL EQUIPS
1

AIGUAFREDA
1
BALENYÀ ATLÈTIC
10
CALLDETENES
7
CENTELLES
3
CORCÓ
3
FOLGUEROLES
3
GURB
17
MANLLEU
6
MOIÀ

21
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10
OAR VIC
4
PRATS DE LLUÇANÈS
8
RODA DE TER
3
ST. JULIÀ DE VILATORTA
1
SANT MIQUEL DE
BALENYÀ
1
SANT PERE DE TORELLO
6
SANT QUIRZE BESORA
5
ST. VICENÇ DE TORELLÓ
3
STA. EUGÈNIA DE
BERGA
4
SEVA

22
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4
TARADELL
8
TONA
5
TORELLÓ
17
VIC REFO
2
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

13

34

32

27

26

132

Relació dels clubs de la comarca amb equips masculins, inscrits a la FCF. Temporada 2010-2011
CLUB/CATEGORIA

BENJAMI

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

JUVENIL

TOTAL EQUIPS
3

AIGUAFREDA
3
BALENYÀ ATLÈTIC
8
CALLDETENES

23
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6
CENTELLES
5
CORCÓ
3
FOLGUEROLES
5
GURB
14
MANLLEU
6
MOIÀ
9
OAR VIC
4
PRATS DE LLUÇANÈS
5
RODA DE TER
4
ST. JULIÀ DE VILATORTA

24
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5
SANT QUIRZE BESORA
3
ST. VICENÇ DE TORELLÓ
3
STA. EUGÈNIA DE
BERGA
5
SEVA
3
TARADELL
7
TONA
10
TORELLÓ
11
VIC REFO
3
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

17

38

24

25

23

23

125
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Relació dels clubs de la comarca amb equips masculins, inscrits a la FCF. Temporada 2011-2012
CLUB/CATEGORIA

BENJAMI

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

JUVENIL

TOTAL EQUIPS
4

AIGUAFREDA
4
BALENYÀ ATLÈTIC
9
CALLDETENES
9
CENTELLES
5
CORCÓ
4
FOLGUEROLES
5
GURB
19
MANLLEU

26
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9
MOIÀ
13
OAR VIC
5
PRATS DE LLUÇANÈS
7
RODA DE TER
4
ST. JULIÀ DE VILATORTA
1
SANT MIQUEL DE
BALENYÀ
6
SANT QUIRZE BESORA
3
ST. VICENÇ DE TORELLÓ
6
STA. EUGÈNIA DE
BERGA
4
SEVA

27

Treball Final de Grau

5
TARADELL
10
TONA
12
TORELLÓ
18
VIC REFO
5
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

19

57

32

29

30

167

JUVENIL

TOTAL EQUIPS
4

Relació dels clubs de la comarca amb equips masculins, inscrits a la FCF. Temporada 2012-2013
CLUB/CATEGORIA

BENJAMI

ALEVÍ

INFANTIL

CADET

AIGUAFREDA
6
BALENYÀ ATLÈTIC
8
CALLDETENES

28
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10
CENTELLES
5
CORCÓ
4
FOLGUEROLES
6
GURB
19
MANLLEU
10
MOIÀ
12
OAR VIC
5
PRATS DE LLUÇANÈS
8
RODA DE TER
5
ST. JULIÀ DE VILATORTA

29
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3
SANT MIQUEL DE
BALENYÀ
5
SANT QUIRZE BESORA
3
ST. VICENÇ DE TORELLÓ
5
STA. EUGÈNIA DE
BERGA
3
SEVA
5
TARADELL
10
TONA
15
TORELLÓ
17
VIC REFO

30
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7
VOLTREGANÈS
TOTAL CATEGORIES

21

61

34

31

29

30

175

ANNEX3: PREGUNTES GRUP DE DISCUSSIÓ A ENTRENADORS i
ENTRENADORES

1. Què penseu del futbol femení en general i concretament del futbol femení a la
comarca d'Osona.
JM: A títol personal ens va costar molt crear equips de futbol femení perquè no
hi havien les noies suficients per fer-ne. A la comarca molts clubs han
començat a fer futbol femení sense la

base i això pot i ha propiciat a quan

se'n cansen, que l'equip no tingui continuïtat. Les nenes que tenen ganes de
jugar a futbol s'apunten i un dels grans factors és que arrosseguen amigues i
això permet la creació d'equips. Les noies tenen el mateix dret que els nois a
jugar a futbol i des

dels clubs s'ha de treballar per impulsar-ho.

AC: Moltes jugadores els hi agrada el futbol, però l'amistat influeix més i gràcies
el futbol estan més estona juntes i s'ho passen be.
2. Creieu doncs, que un dels factors per aquest increment es tenir amigues que
practiquin futbol. L'amistat té més influència amb les noies que amb els nois?
SR: Influeix una mica més. Personalment l'any passat vam començar la
temporada amb 7

jugadores justes i gràcies a les amigues que van

aconseguir seguir varem acabar sent 14 – 15.
JM: Si s'ho passen be ajuda a que vinguin més nenes. Al nostre club vam
començar amb molt poques nenes que jugaven amb masculins i ara
actualment en som unes 75 – 80 jugadores. La nena que es molt bona jugant ha
d'acabar jugant amb nenes, però la nena que pot jugar amb nens evoluciona
molt més.
JT: És evident que el tema d'amistats en el futbol femení influeix moltíssim i
molts equips es mouen en grups de 4 i 5 jugadores. Per una part es positiva
perquè permet a molts clubs fer equips, però per altra banda és negatiu perquè
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si el club necessita jugadores ja sap a qui ha d'anar a buscar perquè darrera ella
vindran les seves amigues. Es molt fàcil de desmuntar equips femenins.
L'esport femení té poc a veure amb el futbol masculí en molts sentits. En quan
el funcionament, com tractar jugadores, a l'hora de muntar els equips tot i que
siguin les mateixes normes. S'hauria d'intentar estendre una mica més i els
equips que tenen més jugadores cedir-ne perquè els altres clubs puguin
completar les seves plantilles i així, fer una estructura més forta, ja que et
trobes que molts equips han de fer molts quilòmetres per anar a jugar, perquè a
la comarca no hi han prou equips.
MG: Penso que aquesta situació no es real. Poder d'aquí dos anys s’estabilitzarà
més, però quan creixin i hagin de sacrificar el futbol per temes personals com
universitat, etc.. la cosa ja es decanta. Poder aquí hi ha la diferència entre la
jugadora que s'apunta per esport i recreació i la jugadora que s'apunta per venir
a competir. Tot i així, es important tenir la realitat d'ara, infraestructures molt
bones, entrenadors qualificats, etc...
No estic d'acord en que el futbol femení es molt diferent que el masculí. La
jugadora que vol treballar i vol competir, ja sap on ha d'anar. Clar que hi ha unes
condicions físiques que ens marquen respecte els homes, però les nenes que
poden jugar amb nens són privilegiades perquè evolucionen molt més. Amb els
nens es tracta el futbol d'una manera molt més seria que amb les nenes.
JM: A mi em dol quan veig actituds despectives a la grada, pel simple fet de que
són nenes, ja que el futbol es el mateix.
3. Quins valors creieu que s’han de fomentar en el futbol femení formatiu? S’hauria
de prioritzar la competició únicament o obviar-la?
Boixados i Cruz (1998) creuen que l’actitud del fair-play s’ha anat
perdent i la victòria ha anat guanyant terreny en aquestes edats.
Aquest fet amenaça els principis d’una competició justa.
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Dubois (1986), Lazaro i Villamarin (1993 ) argumenten que si els adults i
entrenadors posen major èmfasi en la diversió, desenvolupament
d’habilitats, relacions socials, al bon estat físic, hàbits saludables i fairplay, la victòria adquireix major pes en el sentit del jove.
CJ: Crec que s'hauria de fomentar el compromís i la competitivitat. Perquè les
nenes que des de la base no se'ls hi ha implantat costa fer-les seguir. En canvi
amb els nens des de petits ja se'ls inclouen aquests valors. Si des de petites es
fes un bon treball, el compromís quan arribessin a dalt seria diferent. S'hauria
de ser més rigorós amb aquest sentit.
4. Creieu que aquesta mancança de disciplina hauria de venir per part dels pares?
AB: Els pares dels equips de base han adquirit un compromís molt bo des d'inici
de temporada. En canvi en Cadets no ve cap pare a veure el futbol perquè
aquestes nenes ja han començat a una edat una mica més avançada.
JM: A la comarca conviuen dos models. El model de jugadores sèniors que en un
moment donat han volgut jugar a futbol des de grans i no tenen uns valors
adquirits. Com per exemple, acaben els entrenaments i/o partits i no es dutxen,
no es presenten.. etc... Aquest fet si des de la base es treballa a tota la comarca,
d'aquí uns anys això no passarà. Es important la filosofia de club i que hi ha dies
d'entrenament, que els caps de setmana hi ha sempre partits, que s'ha de
complir, que s'han de dutxar etc...
5. Quines creieu que són les causes de l’abandonament de la pràctica esportiva i a
quina edat? Creieu que amb les noies es abans que els nois o al revés ?
Roberts (1984) Weinberg i Gould (1995) van realitzar un estudi que dia
que a partir dels 11 anys hi ha una davallada de la pràctica esportiva i,
un dels motius més significatius, és la desfavorable habilitat quan els
joves es comparen entre ells. Tanmateix, afirmen que només hi ha
reconeixement positiu als joves que destaquen i aquest es un altre
factor important.

34

Treball Final de Grau

JT: Té molt a veure amb el tema dels valors. Tu montes un equip amb les nenes
que pots i a la que intentes que les nenes siguin jugadores de futbol, després
pleguen perquè no volen tant de compromís. Els clubs necessiten molt temps
per aconseguir-ho i a la que arribes, venen altres clubs i té les pispen.
Jo crec que s'ha d'intentar implantar-ho a les grans perquè almenys entenguin
el caràcter de l'esport i des de les petites si que treballar-ho plenament
bàsicament pel que dèiem, perquè arribin a dalt ben formades.
6. Creieu que no només es de valors o és un tema personal. La nena que ja té criteri i
es compara amb una altre de més bona, es comença a angoixar perquè veu que no es
igual?
JM: Ara perdoneu-me però diré una paraula una mica vestia, però si la
comences “ a putejar” la

nena plegarà de jugar a futbol. Ara bé, si

l'entrenador es correcte, la fa gaudir, la fa jugar i la cuida la cosa canvia. Un nen
i una nena el que vol es jugar a futbol i divertir-se
MG: Jo crec que té molt a veure la família i l'èxit de que la nena jugui és dels
pares, si estan implicats. Perquè tant petites i amb els desplaçaments que
s'han de fer , com vas a jugar a Sabadell o Barcelona sense els pares. Amb els
nens no passa perquè hi ha molts equips i de normal no et mous de la comarca.
A les hores jo penso que l'abandonament a part de situacions personals o
recolzament familiar, etc... penso que les persones que realment els hi agrada
el futbol i la competició, penso que s'ha de formar i potenciar-la més. Es un
esport però anem a competir o no hi anem? Em dona la sensació que amb el
futbol femení sortim als partits a fer la “paxangueta” i si guanyem be o sinó
també.
JM: Jo penso que això s'ha perdut bastant.
CJ: Si les nenes juguen lligues i categories més adequades a les seves qualitats,
s'ho passaran més be i d'aquesta manera no plegaran. Crec que les categories
han d'estar més al nivell de les nenes.
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AC: Un dels abandonaments es si te les venen a fitxar. Amb els equips femenins
quan incorpores a una noia que no ha jugat mai a futbol, les companyes les
recolzen. Fan errades clamoroses que penses, deu meu... i les noies l'animen.
En canvi, a un equip de nois costa molt més.
SR: El caràcter dels nois es molt més diferent que el de les noies.
MG: Totes les persones aportem a dins el grup i poder no aportarà gaire dins el
camp però dins el vestuari es una peça clau..
7.Com agents socialitzadors que sou, creieu que es important que tingueu la
responsabilitat de fomentar el futbol femení i així aconseguir una experiència
esportiva gratificant o creieu que és més una feina dels pares?
Boixados i Cruz (1998) creuen que la responsabilitat és d’igual
importància

a tots els agents socialitzadors, ( pares, professors,

entrenadors, àrbitres, etc... ) per tal d’aconseguir una experiència
esportiva gratificant.
JT: Crec que els pares intervenen bastant més perquè per exemple, amb el
tema dels transports, els clubs estan malament econòmicament i sense el seu
recolzament és impossible. Llavors també hi ha el punt aquell que té una nena
de 6 anys i vol jugar a futbol i s'ho repensa en canvi, amb nens no passa o passa
molt poc.
JM: Amb les nenes crec que els pares dubten més i per la meva experiència,
sobretot les mares. Jo crec que han de provar-ho i si volen jugar a futbol doncs
que ho provin. Sinó els hi agrada ja canviaran però com a mínim si la nena vol
jugar a futbol ja canviaran.
8. Sabeu d'algun cas així?
AC: Nosaltres ens vàrem trobar amb un cas d'una noia marroquina, però
perquè els pares es van separar i un volia i l'altre no. D'aquesta manera la nena
va rebre ella els conseqüències dels pares i es va quedar sense futbol.
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JM: Es una part molt petita d'aquests casos
9. Quines són les diferències que heu viscut al dia a dia entre el futbol femení i el
masculí? Creieu que les nenes que han entrenat amb nois varis anys, s’han enriquit
més que només entrenant amb noies?
JT: Per edats el futbol femí no està al mateix nivell que el futbol masculí i t’has
de saber adaptar al que tens. Personalment quan estava al Sant Quirze de
Preferent, els entrenaments que els hi feia a les noies eren els mateixos que
podrien fer perfectament un quart i un tercera amateur de nois.
CJ: Penso que les nenes que s’inicien de ben petites, els entrenaments poder
ser tranquil·lament els mateixos que els nens. Ara bé, si la nena a iniciat a jugar
amb 14 anys, la seva tècnica no serà la mateixa i necessites més temps
d’aprenentatge, perquè els petits són esponges i ho aprenen molt més
fàcilment.
10. Veieu viable un campus únic i exclusiu per a futbol femení a la comarca? Quines
edats creieu que ha d’avarca? Perquè ?
JT: Crec que tindria sentit i, és una opinió personal, sempre hi quant és deixes
molt clar que no té cap vinculació amb cap club. Perquè posem pel cas que jo
sóc el coordinador del Seva i ser que les meves nenes i volen anar, jo els hi
deixo anar, sempre hi quan amb unes condicions per assegurar-me que no me
les fixin.
SR: Si es muntes un campus aïllat de qualsevol club, jo penso que hi anirien
moltes més nenes perquè els clubs les deixarien, que no si el campus
l’organitzes i, amb tot el respecte un Manlleu, un Vic, etc...
11. Aquí hi ha una problemàtica perquè les instal·lacions formen part del club. Com a
responsables hauríem de dir que no estem vinculats al club que fem el campus o
buscar equips que no tinguessin femení com Muntanyà, Rupit, Cantonigros, etc...
JM: Jo soc molt antí - campus i si es munta una cosa ha de quedar molt clar que
no té cap vinculació amb la comarca i si voleu enganxar gent, heu de dir que
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teniu vinculació amb el campus Barça, o qualsevol altre club, que es el que crida
a la gent.
MG: Jo sinó recordo malament, ja hi ha un precedent que és deia Campus de
Tecnificació Natlàlia Stein. Actualment es l’entrenadora del Sant Cugat de
Preferent, durant molts anys va ser entrenadora del FC Barcelona, té la titulació
de tercer nivell, és a dir, el màxim. Aquest campus el van portar a Rupit i van
haver-hi jugadores que hi van anar.
JM: Seria molt important això, una instal·lació annexa i que quedes molt clar
que no ve de cap club esportiu de la comarca.
12. Creieu que és la única problemàtica que hi ha? Amb els nois creieu que passa el
mateix?
JM: No, però ja sabem com funciona això, montes un campus a no ser on, i et
marxen quatre jugadores...
MG: Actualment els tornejos agafen més importància que els campus...
JM: A un campus només vindran nens/es que juguen a futbol, que ja han jugat i
poder el que volen és anar a qualsevol torneig amb els amics, etc.. O també
poden venir que no juguen a futbol, que fan un altre esport i, per canviar una
mica, s’apunten al campus de futbol.
El meu fill anava al campus de futbol Sergi Barjuan una setmana. Els hi
ensenyaven coses, estaven a una casa de colònies, anaven a la piscina, feien
moltes coses i prioritzaven la diversió. Ara bé, un campus de futbol, només
orientat a la tecnificació de la jugadora, no ho ser...
JT: Hi ha una part molt important que és l’econòmica, perquè els campus són
cars i poder per una setmana de campus paguen més que la quota de tot l’any
de jugar a futbol amb el seu equip. Jo crec que la única oportunitat que tens de
fer un campus, és oferint un lloc on els pares puguin deixar la nena.
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MG: Ho tot el contrari, estem dient que són nenes que els hi falta una base de
valors, d’ hàbits, de tècnica, per tant els hi ofereixes un Clínic de Tecnificació ...
JT: A les hores tu necessites un nom al darrera que t’asseguri que tu podràs
oferir el que vols vendre.
MG: Poder això funciona més, que no anar oferint tornejos. La nena es
conscient de les seves limitacions, o no, i vol aprendre qualsevol aspecte. Si tu
tens els professionals formats a l’àmbit que li pertoca, no veig perquè no ha
d’anar malament.
13. En resum, perquè sigui un èxit hi ha d’haver-hi algun aspecte important ?
CJ: Jo crec que les nenes que juguen a futbol, si el seu club en fa, aniran al seu
campus. Si voleu nenes que no juguin a futbol, també hi ha casals d’estiu. Es
difícil saber exactament quin perfil de nenes s’hauria d’agafar.
14. Què creieu que vendria més, la imatge d’un jugador o d’una jugadora?
JT: Crec que per una nena ven molt més la imatge d’una jugadora, però pel
papa que es el que la de comprar un jugador. Per una nena de deu anys i li dius,
mira aquesta jugadora està jugant amb el Barça de noies de Super Lliga, jo crec
que amb ella ja l’estàs il·lusionant amb algun factor. Seria molta més motivació
per a ella.
SR: Crec que aquí també hi entren els mitjans de comunicació, ja que no hi
donen gens d’importància a l’esport femení. Molts equips femenins podrien
sortir als programes d’esports de TV3 i no hi surten. Jo ser que el cap de
setmana hi ha futbol femení, en algun lloc o altre, i si busques per la TV futbol
femení, no en trobes.
MG: Bueno, perquè el futbol femení no dona diners.
AC: A Finlàndia, Anglaterra, ... allà el futbol està molt més evolucionat i és una
altre cultura.
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JT: El que passa es que aquí entra la feina dels petits clubs. Qualsevol cosa que
es faci, per petita que sigui, s’han d’enviar noticies als diaris, a les televisions,
correus electrònics als clubs informant d’allò, etc... Aquesta seria una mica la
càrrega dels clubs per intentar potenciar-ho.
També i ho desconec perquè no hi estat mai ficat, no ser si es tracta amb el
mateix pes el futbol masculí que el femení des de la Federació Catalana de
Futbol.
JM: Crec que a nivell de Federació arriba un punt que han de fer com els nanus.
Agafar els equips que tiren més, que tinguin nenes millors i els altres han de
jugar amb un altre grup.
15. Com entrenadors que prioritzaríeu més, la diversió o la tecnificació? Ho faríeu les
dues vessants?
SR: Jo crec que la tecnificació hi ha de ser-hi sense oblidar mai la diversió.
Perquè prou que costa formar noies, perquè ni han poques, si perdem la
diversió serà molt difícil que vinguin. La diversió no es pot perdre.
JM: Jo sóc bastant de treballar com el Sr. Horsway. La pilota sempre pel mig,
treballant la tècnica i la tàctica a partir de jocs. Hi ah unes edats, de deu a onze
anys que podem fer coses així. Quan ja són infantils podem començar a fer
alguna cosa més. Però clar per poder tecnificar han de tenir una base. És com si
volguéssim fer una gran plat de cuina sense saber com es fa.
MG: Jo penso que això s’hauria de combinar, perquè vaig tenir una experiència
amb un entrenador que em va arribar a agoviar. Jo no gaudia. Allò eren
entrenaments rere entrenaments i em frustrava molt. Combinem-ho per tal
d’evitar això i tocar diferents aspectes.
JT: Hi ha un punt, que entra l’apartat de màrqueting que es, jo vull muntar un
campus, haig de saber quines instal·lacions tinc i quin entrenadors i ha partir
d’aquí, vaig a buscar les nenes que voldran aquest campus. Més que no pas en
quines nenes els hi puc muntar el campus per elles, crec que s’ha de mirar des
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de una altre perspectiva. Hem de tenir clar què tinc, com ho tinc i què vull
aconseguir amb aquest campus. Vull aconseguir diners, un nom, etc.. i ha partir
d’aquí anar a buscar les nenes.
JM: Jo crec que el que hem d’anar a buscar es que s’ho passin super be. Que
tornin amb un somriure a la boca, deixant de banda si han après molt o poc. Tot
molt didàctic, molt de joc, molt de moviment, molt de partit, molta competició,
etc...
16. Realment, tot i que el producte l’utilitza la nena, l’acaba comprant el pare. Què
creieu que per un pare és millor, que el campus es digui campus femení de
tecnificació d’Osona o Campus de tecnificació fet per aquests entrenadors?
JM: Si tu et dius Tito Vilanova vindran la òstia, en canvi, si el campus es diu Joan
Manel no vindrà ningú. Es una pena però funciona així. Avui dia el que més ven
es la imatge, vendre el producte i ja està.
A: S’ha de tenir present el tema piscines, activitats extres, etc...
JM: Jo ho tindria claríssim. Si hagués de muntar-lo posaria el nom que més em
convingués.
JT: El que t’assegura això, és que pots anar a buscar gent de més lluny, perquè
si tens el suport d’un nom així et venen els hotels, la marca, les colònies
esportives, etc...
El que es important es la experiència. Sempre recordes del monitor divertit, de
les activitats que s’ho passaven bé, etc..
JM: Si només ens dediquem únic i exclusivament a futbol serà complicat.
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ANNEX 4: PREGUNTES GRUP DE DISCUSSIÓ A PARES i MARES
PER SABER L’ACTUALITAT

1. Què penseu del futbol femení en general i concretament del futbol femení a la
comarca d'O sona?
JJ: El futbol femení està a anys llum del futbol maculí i mai es podrà igualar.
JC: No tenen les mateixes prestacions. Són molt diferents...
RC: Abans les noies tenien de jugar amb nois i com a pares, penso que hauríem
d’estar contents de que les nostres filles puguin jugar amb equips de noies.
JF: Es un esport minoritari.
2. Creieu que el factor mediàtic influeix? Com els mitjans de comunicació, etc...
RC: Totalment que influeix. El futbol masculí fa molts anys que existeix i el
futbol femení no.
JJ: Es molt difícil que una jugadora d’elit pugui viure del futbol, en canvi, un
jugador que no sigui d’elit ho pot ser-ho perfectament. Crec que mai veurem
jugadores mediàtiques i que arribin a guanyar-se la vida jugant a futbol.
RC: Bueno això són suposicions. Si ha altres països passa, perquè aquí no pot
passar..
JC: Jo quan em varen venir a buscar la Marta, vaig dir que les nenes no hi
juguen a futbol, que què es pensaven...
JJ: Crec que està desvalorat, ja que la cultura del futbol femení no hi es. Un
exemple clar són els horaris que fan jugar a les nenes. Sempre són les últimes....
JF: El futbol femení es l’últim d’arribar i li donen els horaris que volen.
AS: Penso que aquí es molt important la mentalitat del pare i/o la mare. Perquè
la Berta, la meva filla, juga a futbol perquè la vaig empènyer a jugar, quan el seu
pare no ho volia.
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JC: Jo com que no veia futbol femení per la televisió, creia que no n’hi havia. Ho
vam parlar i vam acordar que el primer dia que fes una cosa rara amb la pilota,
que se li acabava.
3. Quina creieu que es o són les motivacions que porta a la vostre filla a realitzar
futbol?
Tots: La colla, una estira l’altre.
RC: En el nostre cas no hi ha gaire més opció. Es un poble petit i juguem a futbol
o sinó anem a fer gimnàs.
JJ: Es veritat que les nenes de poble petit no tenen gaire opció, però es difícil
crear equips de futbol femení als pobles petits. Té molt mèrit! No es com anys
enrere que quan una nena volia jugar a futbol és tenia de desplaçar als equips
de les ciutats o sinó començar amb equips de nens. Hi és més, per mi hi haurien
de començar-hi totes, ja que no es el mateix començar amb 7, 8, 9 anys amb un
equip de nens, que es més o menys igualitari, que no començar amb 14 anys
amb nens que ja són més forts.
AS: Les petites que estan jugant, quasi totes han començat amb nens. Tot i
començar-hi, les nenes quedaven cohibides i en canvi, quan jugaven nenes
contra nenes, o quan hi juguen, es molt diferent.
JJ: Jo crec que sobren molt més però futbolísticament s’estanquen i no
evolucionen.
JF: Ha d’agradar el futbol, això es com tot. Perquè la meva filla va venir a Seva
sense conèixer a ningú i ara hi té grans amigues. Si a tu t’agrada una cosa, lluites
per jugar-hi.
RC: Jo a casa meu hi tinc els dos casos. La petita va començar a jugar a futbol
perquè li encantava i la gran, que sempre deia que no jugaria mai, va començarhi per les amigues.
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JF: Les nenes tenen una diferència respecte els nens, que solen ser més
constants. Si proven una cosa i els hi agrada, ja no les treus d’aquí. Anímicament
són més fràgils i són més difícils de portar que els nens.
4. Quines serien les estratègies per reduir l’abandonament de la pràctica esportiva?
JF: Les nenes tenen pressió de ser nenes i de jugar a futbol, en certes
categories. Algunes ho suportaran però d’altres no i és quedaran.
RC: Arriben a una edat que els hi interessa tot, però maduren més ràpid.
JJ: Jo penso que pleguen tant en el futbol femení que en el masculí.
RC: Amb el futbol masculí es més fàcil que tornin a jugar a futbol que en el
futbol femení. Els nois poden estar parats un temps i enganxar-se de nou. Les
noies crec que els hi costa molt més.
5. Creieu que el factor diversió o competició influeix a l’abandonament de la pràctica
esportiva?
JC: A ningú li agrada perdre. No es el mateix perdre per un que per cinc cada
cap de setmana.
XB: En general hi ha d’haver-hi serietat en els entrenaments, disciplina i s’ha de
treballar la tàctica i en els partits posar-ho en pràctica. El que no es pot fer es
emprenyar-te si les coses no surten i fotre la gran bronca. S’ha de pressionar
però dins uns marges i, sobretot, parlar molt amb les jugadores. Amb això vull
dir, que s’han d’aprendre coses per afrontar amb cara i ulls la competició, però
tenint present que es diverteixin.
6. Quins Valors creieu que aporta el futbol i quins us agradaria que es fomentessin
amb aquesta pràctica ( que no s’utilitzen o alguns que s’haurien de potenciar molt
més).
RC: Els de compartir, el treball en equip, saber quan has d’afluixar i rebaixar-te,
perquè al cap hi a la fi, el futbol es un esport d’equip. Es molt diferent que un
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esport individual, que pots fer la teva sense dependre de ningú. El compartir i el
treballar per un mateix objectiu és bàsic i molt important.
JJ: Jo crec que com més competitivitat hi ha, menys valors existeixen. Clubs que
volen estar a dalt de tot “ clubs grans” no existeixen gaire i, en canvi, els clubs
petits, com que els hi ha costat molt formar l’equip, crec que es tenen més
presents. Un exemple clar és aquí Seva: Som plantilla curta i han de pujar les
petites a jugar i algunes, treuen minuts a les grans. Les grans les porten com
reines. El mateix cas el vaig veure a Vic. Van pujar petites que feien seure a les
grans i anaven a matar.
Penso que els nens i nenes haurien d’anar a aquests clubs grans, almenys una
temporada, per saber el pa que hi donen. Poder d’aquesta manera, apreciarien
més el que tenen a casa.
En conclusió, els clubs petits es transmeten més valors que en els clubs grans.
7. Com agents socialitzadors que sou, creieu que es important que tingueu la
responsabilitat de fomentar el futbol femení i així aconseguir una experiència
esportiva gratificant o creieu que és més una feina dels entrenadors?
JJ: Tots al 50%, però un entrenador avui hi és i dema no, en canvi el pare hi
hauria de ser sempre.
JC: Ara ho has dit, hi ha molts pares que no van mai a veure la seva filla a jugar
a futbol. A les hores quin recolzament té aquesta jugadora? Ha de ser
l’entrenador que l’animi? Jo penso que no...
JJ: Clar els troben a faltar..
RC: Jo penso que depèn de l’entrenador, de si sap veure la situació real de cada
nena o no. Si té vista i sap fer equip, la nena estarà recolzada vingui o no vingui
el seu pare.
JJ: En els clubs grans, l’entrenador acaba sent enemic de tots els pares, pel
tema que parlàvem abans.
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RC: Jo penso que sigui club gran o club petit, l’entrenador, en futbol formatiu,
ha de ser un més i tractar-lo com es mereix.
JJ: Un exemple clar, el FCB té prohibida l’entrada als familiars en els
entrenaments. Jo penso que això... es molt injust... Tanmateix, quina
socialització transmeten si als femenins els fan entrenar a unes hores
tardissimes, sigui la categoria que sigui, perquè no coincideixin amb els nens.
Perquè diuen que es distreuen,... no fotem, són nenes...
8. A la majoria dels clubs d’Osona es fan campus esportius de futbol mixtes. La ràtio
es de 8 – 0 vers els campus de noies. Creieu que hi ha la necessitat de crear-ne veient
la progressió del futbol formatiu femení?
RC: És interessant per potenciar el futbol femení. Molt bona idea.
JC: És essencial i una avantatge.
RC: Totes les iniciatives que serveixen per potenciar el futbol femení, són i
seran fantàstiques.
JF: No ho ser eh, però poder potenciaríem més el futbol femení a partir de
tornejos d’estiu, com a Taradell.
RC: Es molt diferent Josep...
JJ: Jo el tema campus el desconec..
RC: El desconeixes perquè tampoc n’hi ha de campus per a nenes a la comarca
d’Osona.
JJ: Si el vols fer és pot fer, però s’hauria de mirar si interessa o no.
JF: Perquè s’ha de fer un campus sol de nenes, si teòricament ensenyeu el
mateix que els nens?
JJ: Depenen de les edats no pots competir i al final s’han de partir nens i
nenes... Unes nenes de 8, 9 anys si podran entrenar amb nens de la mateixa
edat, però una nena de 14 no.
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RC: Les característiques del futbol femení amb el masculí són molt diferents.
AS: És cohibeixen més.
XB: Jo crec que amb una ciutat, amb el tou d’equips que hi ha, tinc claríssim
que sortiria aquesta idea. Clar després depèn del lloc on el fas. Si el campus es
fora de la ciutat, s’ha d’escollir molt bé el lloc on es fa.
JJ: De normal els campus són amb estades, no són només d’un dia.
XB: Després ja entraríem amb el tema pressupost de si al família s’ho pot
permetre o no.
9. Creieu que el producte campus ha de portar el nom d’algun club o millor que
estigui gestionat per professionals de l’àmbit?
JJ: Això depèn de la iniciativa de cadascú. Pot estar molt bé el campus d’un club
o d’una sèrie de professionals. Jo crec que hi ha d’haver-hi professionals però
que el lloc on es fa, com a segon terme es important.
10. Comentem el tema problemàtic que varen dir els entrenadors en el grup de
discussió. Que en els campus és captaven masses jugadores i per això els feien. Com
ho veieu?
JF: Aquest tema hi seria igualment perquè els tècnics del campus, igualment
serien de clubs.
RC: Els tècnics, per anar bé, haurien d’estar desvinculats dels clubs.
JJ: Jo penso que d’entrada, capten més els tècnics que els clubs.
CP: Crec que depenen de la marca, perquè la gent de fora no coneixerà el
“Campus Seva” i per tant no vindran. En canvi si el mateix campus es diu
“Campus Barça”, si.
JJ: Com a captació estic en contra, perquè si féssim el campus a El Muntanyà
organitzat per l’Espanyol, per exemple, els entrenadors d’on seran? De
l’Espanyol. Per tant, són ells que capten a les jugadores, són ells que conviuen
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amb elles, no el club. Els dirigents del club poder ni saben que han fitxat a una
jugadora del campus.
XB: Hi ha campus i campus. El meu fill va a un campus que els entrenadors vene
d’equips bons, però no fan recaptació de jugadors. En un campus el que es
important és qui el porta i que els nens i nenes aprenguin. La gent sap que
aquell campus hi ha serietat i que els joves aprenen i cada any tenen ple.
JJ: Es que els campus generalment, és el club que ofereix les instal·lacions i
dona les facilitats, però realment qui fa el muntatge són els entrenadors.
En conclusió, els pares veuen més problemes amb els entrenadors que puguin
recaptar jugadores, que el club que posa el nom.
11. Si el campus estigues “apadrinat” per una jugadora professional tindria més èxit
o seria més accessible pel consumidor? I si fos noi?
JJ: Jo el campus que conec de futbol femení és el de la Marta Cubí i aquesta, era
la millor davantera de l’espanyol. Tant sols pel seu nom a mi ja m’agradava.
XB: Si la jugadora que l’organitza està allà ho veig perfecte. Però no suporto,
que et venguin el Campus Xavi Hernández, per exemple, i que només hi vagi un
dia a fer la foto.
JJ: Els campus femenins que porten nom de jugadores, aquestes són allà tots
els dies. És la diferència entre nois i noies. La Marta Cubi si organitza el seu
campus i ella no hi va, a l’any vinent no tindrà cap jugadora. En canvi, organitzar
un campus Xavi Hernández a Andorra, no hi pot anar tothom i per tant, hi haurà
molta demanda. Es la gran diferència de tenir popularitat o no.
Si en campus porta el nom d’una jugadora, aquesta a d’estar allà, sovint.
Troben interessant que les nenes puguin interactuar amb ella i que els hi
expliquin anècdotes.
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12. Per tal de potenciar l’aprenentatge de la vostre filla, què valoreu d’un
entrenador? Campus lúdic o campus de tecnificació?
RC: Jo penso que els entrenadors han de tenir alguna titulació important.
XB: Penso que un campus ha de primer les dues cares. Mentre s’està al camp
s’ha d’anar per feina i quan es fora, s’han de divertir.
JC: Jo penso que si la meva filla va a un campus d’aquests hauria d’estar quasi
tot el dia amb una pilota als peus, ja que sinó, és impossible.
En conclusió, hi ha d’haver un percentatge alt de formació, tenint present la
diversió per desconnectar del futbol.
13. Com a pares us agrada la idea de que la vostre filla estigui una setmana o dues
fora de casa per realitzar aquest esdeveniment esportiu? Hi trobeu algun
inconvenient? O ans al contrari, creieu que serà una avantatge per la vostre filla? (
millora d’autonomia hàbits, saludables, etc... )
AS: Els hi aniria molt bé, però la meva no hi aniria.
RC: Depenen de l’edat si, depenent de l’edat no.
CB: A mi personalment no m’agrada, ara també veig que s’espavilen més i la
veritat, va molt bé.
JF: Pel simple fet de que són nenes, alguns pares no les hi deixen anar perquè
les volen protegir, però el que s’ha de fer és el contrari, que hi vagin i que es
comencin a espavilar.
CB: Crec també, que depenen de qui porti el campus. Si són només entrenadors
poder no, ara si dins el cos tècnic hi ha educadors, pedagogs, entre altres,
poder si. Jo vull bones persones, simplement.
JJ: Es important que tinguin formació, però quan sortiu d’escola és nota molt, ja
que tots teniu les mateixes idees com entrenadors. A l’hora de planificar els
entrenaments, quasi tots són iguals. Amb això vull dir que pot haver-hi una
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persona que no té carnet d’entrenador , però que entreni i molt bé i que
vosaltres, pel sol fet de que no està titulat, ja no es vàlid.
JF: Les formacions han sortit tard.
JC: Tots els hi ensenyen el mateix i pràcticament tots juguen al mateix.
JJ: Tenir el carnet d’entrenador no vol dir saber portar un equip, perquè
d’entrada pots tenir molts títols com entrenadors i mancar-te la gestió de grup i
al revés.
RC: Depenen de quina edat comencin el campus. Però deixant de banda els
entrenadors, crec que en un campus has de tenir educadors, ja que hi ha una
part pedagògica molt important que s’ha de tenir present.
14. Com a pares com valoreu si aquell entrenador és ideal o no, sinó el coneixeu?
RC: Poder dins del campus hi hauria d’haver-hi una persona que a més a més de
la titulació com entrenador, tingues la carrera de pedagogia.
JJ: Si el nen o nena va a un campus és perquè tu ha demanat i, normalment,
com a pares cedirem. Després et pot agradar més o no, però fer una valoració
abans d’anar-hi, crec que es impossible.
CB: Una de les possibilitats es fer una jornada de portes obertes amb un
entrenament col·lectiu. A les hores veuràs si la teva filla connecta amb
l’entrenador principal i ho has de valorar. Jo crec que si la meva filla no va
acompanyada d’alguna amiga o conec els entrenadors, em costaria molt deixarli permís.
JF: El que passa es que com a pares aprenem a base d’osties. Sinó ha anat bé hi
tornarem i sinó, s’ha acabat.
15. Com seria el vostre campus ideal en les hores no lectives de futbol? Com
completaríeu l’estada amb activitats?
RC: Alguna xerrada d’alguna jugadora.
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JJ: Jo prepararia activitats que les puguin motivar.
CB: Activitats de cohesió, per tal d’aconseguir un sol objectiu. També podria
estar molt bé parlar de coaching, activitats que afectin més a l’equip, etc...
XB: Penso que l’objectiu esportiu és que les nenes hagin après alguna cosa i
que en les activitats estiguin ben pensades, ben dissenyades i alegres.
JJ: Jo penso que alternar activitats de futbol amb activitats lluny de la relació
amb el futbol, seria genial.
RC: Jo penso que seria més interessant que es toquin tasques relacionades amb
l’esport, com nutrició, psicologia, lesions, etc...
16. Conscients de la realitat social que estaríeu disposats a pagar per un
esdeveniment esportiu d’aquestes magnituds?
JF: Tot té un cost però s’hauria de veure que et comporta realitzar un campus
així. Jo personalment 300€ una setmana el veig barat.
RC: Tenint present que quan anem de colònies amb els nens ( 2 nits i 3 dies ) els
hi costa 150€.. 300€ no ho veig car.
XB: Jo pagaria 500€ aproximats amb aquesta idea...
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ANNEX 5: GRUP DE DISCUSSIÓ A JUGADORES
1. Com creieu que està l’estat actual del futbol femení en global i a la comarca
d’Osona?
NJ: Crec que comparat amb fa anys, el futbol femení no ha parat de créixer,
però si el comparem amb el futbol masculí, no té res a veure. A nivell mediàtic
mateix, costa molt veure equips de noies sortint per la televisió i, si tu demanes
a un nen si coneixen alguna jugadora de futbol femení professional et diran que
no, en canvi un jugador si. Encara hi ha molt per fer.
BO: Crec que hem aconseguit trencar la imatge del futbol. Considero que hauria
de ser una igualtat entre sexes.
AB: Jo dic un exemple, avui he anat al meu col·legi i quan jo era petita només hi
jugava jo a futbol. Avui hi havia 5, 6 nois fet que indica que hi ha un canvi.
RO: Jo quan era petita deia: jo jugo a futbol i la gent em deia que les nenes no
podien jugar a futbol. Ara aquesta evolució ja s’ha anat maquillant i la gent no
pensa així.
2. Creieu que influeixen les amistats a l’hora d’escollir en equip per la pràctica
esportiva?
BO: Penso que sempre et sentiràs millor si coneixes algú. Considero que es
difícil canviar d’equip sense conèixer les jugadores.
AB: Jo penso que aquest factor influeix més en el femení que en el masculí. Les
noies apart de tenir una caràcter més d’amistat, en el masculí puc anar a un
equip a competir i ser que si ho faig be i tinc qualitat mi podré guanyar una mica
la vida, en canvi a les noies no.
NJ: El meu equip quan es va crear va ser a través d’un grup d’amigues. A mesura
que han anat passant els anys si que han anat arribant noves jugadores, però
crec que es un factor bàsic. Fins i tot, quan et venen a buscar tu repenses molt,
a no ser que sigui un club important com Sant Gabriel, Espanyol i/o Barça.
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Considero que a certa edat en el futbol femení si que pots evolucionar però
després has de valorar les amigues i l’entorn que t’envolta, la diversió, etc...
Amb noies al no poder triomfar val més anar a passar-ho be, que no pas
arriscar-te i fracassar.
3. Què creieu que es el més important en el futbol femení, les amistats, aprendre, els
entrenadors o passar-ho be.
MC: Crec que ha de ser una barreja de tot, perquè s’ha d’aprendre però a l’hora
tu has de passar be. Considero que es molt maco poder jugar a un equip on hi
tens les amigues i això val molt la pena.
BO: Sinó has jugat mai a futbol es important aprendre, però també passar-s’ho
be. Els entrenadors són importants i considero que es important que t’ensenyi i
que no et faci fer coses que tu encara no domines.
NJ: Aprendre es important perquè sinó aprens, arribes al partit i el perdràs i
després entraràs en una rutina dolenta. Per tant si amistat, però també hi ha
d’haver esport i aprendre una mica.
4. Quines creieu que són les diferències més significatives entre el futbol masculí i el
futbol femení.
RO: Que en el futbol masculí tens possibilitats de poder tirar cap amunt i en el
futbol femení costarà molt més. Les noies juguem a futbol com a hobby no com
a guanyar-te la vida.
AB: Crec que no podem comparar en res el futbol masculí amb el femení. Les
noies per molt bé que les preparem a la base, difícilment tindran el mateix
nivell que els nens, tenint la mateixa edat.
NJ: Penso que també ens distingeix el caràcter de les noies. Encara que algun
dia s’arribi al mateix nivell en l’estil professional i mediàtic, això no serà el
mateix, perquè jo he estat jugant amb nois i noies i la relació es molt diferent.
Els nois s’ho agafen més a pit, és més important guanyar i en canvi en les noies
si que ens importa la competició però bé, si es perd doncs, no és tant greu.
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CS: Jo penso que el físic es un tema clau. Hi ha molta diferència en tots els
sentits. Els aficionats poder els hi agrada més l’estil de futbol masculí que es
més físic que el femení , que considero que es més tàctic i lent.
MC: Vagis on vagis sempre posaran per davant el futbol masculí que el femení.
Les noies sempre som les últimes de tot i el mateix passa amb l’exemple dels
campus que has dit abans. Campus de nois n’hi ha molts però de noies els
podríem contar amb els dits de les mans.
5. Quins són les valors que creieu que us han transmès a través de la pràctica
esportiva.
MC: Companyarisme i el treball en equip.
BO: Això es un joc en equip i has de saber recolzar-te amb la resta de companys.
Es important saber recolzar-te i demana ajuda.
AB: El saber perdre també es important.
NJ: LA constància i sacrifici.
MC: Per molt que un partit et vagi malament i no vulguis jugar, per exemple,
sinó hi ha canvis has de saber animar-te i aguantar, ja no per tu sinó per la resta
de companyes.
CS: Solidaritat amb les companyes, bàsicament pel tema que deia MC.
6. Teniu alguna companya que hagi abandonat el futbol? Perquè creieu que ha
passat?
BO: Jo la meva germana considero que va abandonar el futbol pels estudis, a
part de que no era molt bona.
AB: Jo tinc amigues que ho han deixat pel tema dels estudis i la feina, però
tornem al que dèiem abans. Et vas apuntar pel tema de les amistats i has vist
que no es lo teu i plegues.
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NJ: Jo crec que es més fàcil abandonar-lo perquè realment veus que no hi ha un
futur. Val més assegurar els estudis que no pas un esport que fem perquè ens
agrada i no ens aportarà rés en un futur. En el masculí poder val més la pena
arriscar-te.
AB: Hi ha un punt a la vida que has de prendre decisions i quan comences a
estudiar més fort, el futbol et suposa un compromís.
CS: A part, els nens de petits tenen passió per jugar a futbol, en canvi les noies,
no dic que no eh, però considero que no hem nascut per jugar a futbol i sinó
tens una passió molt gran es més fàcil deixar-ho.
7. Els pares, amics i/o amigues posen ho han posat algun inconvenient a l’hora de
realitzar pràctica esportiva?
BO: El meu pare al començament em va demanar perquè jugava a futbol si
igualment no hi havia jugat mai. Reconec que a mi no se’m dona bé jugar a
futbol, però m’ho passo molt be i aprenc moltes.
NJ: El meu cas des de casa meu sempre em van dir que tenia de fer algun esport
i vaig escollir futbol. Val a dir, que sempre m’han recolzat en tot moment. He
vist casos que hi ha hagut noies que s’han enfrontat amb els seus pares, perquè
no la deixaven jugar.
AB: Jo jugo a futbol des dels 6 anys i tot va començar a partir d’un viatge, on em
vaig posar a jugar a futbol amb uns nens que no coneixia. Els meus inicis van ser
amb futbol masculí, però la gran sort que he tingut, és que tots dos els hi
agrada l’esport. De bon començament, la meva mare volia que jugués a
bàsquets, ja que dona la sensació que hi ha més jugadores. Jo volia futbol i
finalment, no va haver cap problema.
CS: Molta gent es guia per la imatge, ja que quan els hi dic que jugo a futbol, el
primer que hem diuen es que no faig pinta.
NJ: Creuen que només juguen a futbol les “marimachos” i no és així... Tothom
es lliure de jugar.
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8. Us agradaria la creació d’un campus femení a la comarca? On us agradaria que
estigués? I les activitats, més de tecnificació o prioritzem la diversió.
BO: A mi m’agradaria, però el lloc tant més. Prefereixo estada perquè pots
conèixer altre gent de diferents equips i això es molt important. Si són dies
puntuals sempre aniràs amb les del teu equip, en canvi al ser una estada, estàs
obligada a relacionar-te.
RO: Considero que és bàsic que sigui divertit.
NJ: Si, ha de ser divertit però hi ha d’haver-hi estones de tot.
CS: S’ha de tenir present les edats. Perquè en edats com la meva, poder si que
milloraré la tècnica, però em servirà d’alguna cosa? Com he dit abans a certa
edat sinó has fet el salt ja no t’hi guanyaràs pas la vida. Poder si que t’ajudarà a
tenir més recursos, podrem guanyar més partits, però valoro més passar-m’ho
bé a un lloc que aprendre molt i molt.
BO: Jo penso les dues coses. L’experiència ha de ser divertida, però a tu et
suposo un cost i evidentment, a mi m’agradaria sortir d’allà aprenent alguna
cosa i millorant.
AB: Si, si , aprenem però també ens ho anem a passar be.
9. Quines activitats us agradaria fer, apart de les futbolístiques.
BO: Jo penso activitats divertides i d’equip.
NJ: Penso que seria bo fer activitats amb professionals, amb contacte, que
siguin propers.
AB: Activitats pràctiques, més amenes i que puguem participar. Com activitats
pràctiques de lesions o de com saber actuar davant una lesió perquè molts cops
passa i no sabem que fer.
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10. Us agradaria que vinguessin jugadors professionals o millor jugadores. Perquè?
Totes: Si.
BO: A mi m’agradaria que vinguessin i poguéssim compartir experiències amb
ells. Que ens expliquessin com han arribat allà on són.. Són bons nois i noies,
m’entres aportin coses.
NJ: Que en expliquin les seves vivències i molt pròxims, com convivència. No
darrera una taula o escenari, sinó entre mig de nosaltres.
AB: Penso que seria molt més fàcil portar una jugadora que un jugador.
Bàsicament ho dic pel ressò mediàtic que dèiem abans.
MC: Jo sincerament veig impossible portar jugadors d’elit, ja que seran els
primers en oposar-se a venir a fer xerrades més properes. Veig més factible
jugadors com per exemple, els del barça B, jugadors retirats i per suposat les
jugadores.
CS: Penso que ells poden ajudar a fer-te aixecar la moral i ha ensenyar-te més
coses a partir de la seva experiència. Els famosos tenen milions de gent al
darrera i voldran cobrar molt.
AB: Els retirats no seran tant mediàtics i sortiran més varats, igual que les
jugadores.
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