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Tres anys després de veure com desapareixia el seu equip femení que va arribar a

jugar a la Primera Divisió Catalana, l’Escola de Futbol Delta de l’Ebre vol recuperar el

temps perdut creant un equip femení amb clara projecció de futur.

Per diversos motius, i sobretot per les llargues distàncies que suposava competir amb

equips de Tarragona i Barcelona, l’equip femení de l’Escola de Futbol Delta de l’Ebre va

dir adéu a la competició. Durant tres anys, els dirigents i tècnics del club han lluitat per

tornar a recuperar, entre els seus equips, un femení. La irrupció de la campanya

#Orgullosa de l’FCF els va animar a aconseguir-ho. Es tracta d’un equip amb noies

joves de dotze a quinze anys. Volen que el seu equip femení vagi creixent sense fixar-

se un punt d’arribada. Fer les coses amb temps dins d’un projecte a llarg termini.



El president de la Unió Esportiva Deltebre, Albert Bertomeu, ha vist impulsat el seu

desig gràcies a la Federació Catalana de Futbol i la seva clara aposta pel futbol femení.

Accions determinants com “la campanya #Orgullosa, amb les petites ajudes

mitjançant subvencions com la de la primera fitxa de les noves jugadores, un

descompte en el preu de la Mutualitat Catalana de Futbolistes, i també la subvenció

dels llargs desplaçaments que fem durant tota la temporada”. Albert Bertomeu no té

pressa, vol fer les coses amb calma, tal com es fan les apostes segures: “el nostre repte

de futur és a llarg termini. La nostra intenció és créixer futbolísticament i poder arriba

a ser un equip Sènior. També crear noves categories per poder competir amb Cadets i

Juvenils a Tarragona o a altres llocs”.



La filosofia de l’Escola de Futbol Delta de l’Ebre no distingeix entre nens o nenes. Un

treball de conjunt i igualitari basat en quatre eixos irrenunciables: tècnica, tàctica,

física i valors. I són els valors els que els dirigents del club volen que sigui el color

principal de la seva bandera, el seu tret diferencial respecte a la resta de clubs.

Les seves joves jugadores se senten orgulloses de formar part d’aquest projecte i com

diu la futbolista Thais Cebolla, “la gent a poc a poc es va animant. Abans eren poques,

però cada dia som més i segur que anirem millorant dia a dia”. O la seva companya

d’ e qu ip, Clàudia Martí, que dona la seva importància a la campanya



#Orgullosa perquè el futbol femení torni on mai s’hauria d’haver anat. ”Gràcies a

aquesta campanya cada vegada som més xiquetes que juguem. Segur que hi haurà

més equips i podrem competir i jugar més partits”, ha comentat Martí.

L’equip femení Amateur de Futbol 7 (Grup 1) de l’Escola de Futbol Delta de l’Ebre

comença a donar els primers passos, a poc a poc, sense presses com diu el seu

president. Segur que amb aquesta filosofia ja somnien en superar a aquell equip

femení del club que va desaparèixer i que va arribar a la Primera Divisió Catalana.
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https://www.youtube.com/watch?v=4np8glXfwEY

