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L’objectiu del club vallesà és formar equips en totes les categories en un futur no gaire

llunyà de la mà del projecte #Orgullosa.

Fundat el 1979 per un grup d’amics, l’Associació Esportiva Montmeló va començar

sent una secció del CF Montmeló Unió Esportiva. Cinc anys després, la secció es va

independitzar del club de futbol i, el 1990, es va constituir l’AE Montmeló juntament

amb dues altres entitats esportives. Actualment, el club està format per 110 jugadors

dividits en 12 equips, des de l’Escola fins a la categoria Sènior.

“La nostra filosofia és intentar realitzar la formació integral dels jugadors des de la

primera etapa, com més petits millor. Volem formar-los com a esportistes però

sobretot com a persones, inculcant-los valors com la companyonia, el sacrifici, la



constància, la perseverança o el treball en equip”, assenyala el coordinador del club,

Javier Navarro.

Enguany s’ha creat un Sènior femení, format per 11 jugadores, amb l’objectiu d’intentar

promocionar el futbol sala femení a l’entitat. “El repte de futur del club en l’àmbit

femení és anar creant equips per a totes les categories de base. Volem tornar a

apostar fort per reactivar el futbol sala femení al nostre poble. Aquest és el projecte

que tenim entre mans”, assevera el president de l’AE Montmeló, Manuel Calvo.

Respecte al projecte #Orgullosa, impulsat per la Federació Catalana de Futbol amb la

finalitat de fomentar el futbol i futbol sala femení català, Calvo assegura que “estic

convençut que aquest projecte ens serà de gran ajuda per fer créixer el futbol sala

femení arreu del territori. Tindrem més facilitats per crear conjunts i les noies

s’animaran a practicar el nostre esport. Em sembla una gran iniciativa per part de

l’FCF”.



Al seu torn, el delegat de l’LCFS de l’FCF al Vallès Oriental, Ricard Liñán, subratlla que

“l’Associació Esportiva de Montmeló és un club referent a la comarca de la Vallès

Oriental per la feina que porten desenvolupant durant molts anys. És un luxe poder

treballar amb ells, ja que sempre estan disposats en donar-te un cop de mà en tot el que

necessitis”.

Per la seva part, una de les joves jugadores del club, Montse González, apunta que “del

que em sento més orgullosa de jugar a futbol sala és de poder gaudir d’aquest esport i

de fer-ho al meu poble. No en totes les localitats hi ha l’opció de practicar futbol sala

femení”. En darrer lloc, una altra futbolista de l’entitat, Thaïs Casas, remarca que “el

projecte #Orgullosa em sembla una gran iniciativa de l’FCF per donar encara més a

conèixer el futbol femení arreu del territori català”.
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https://www.youtube.com/watch?v=oNKUrL3bnCc

