Número 129, desembre de 2018.

Esport
Club de futbol Lliçà de Vall:
El C.F. Lliçà de Vall, fundat oficialment al 1969, és
un club de futbol sense ànim de lucre i dedicat a la
formació esportiva i humana de nens i joves del
poble i voltants. Es troba a la localitat de Lliçà de
Vall (Barcelona, Catalunya), dins de la comarca del
Vallés Oriental. La pràctica es duu a terme al Camp
d’Esports Municipal de la mateixa localitat.

L'equip que actualment són els cadets van guanyar
la lliga en la temporada 2016/2017 amb només un
partit perdut.
Aquest és l'equip guanyador celebrant haver
guanyat la lliga i l'últim partit de la competició.

En el camp del Lliçà de Vall hi ha dos camps: un de
futbol 7, on només hi poden jugar 7 jugadors i
l'altre de futbol 11, on només hi poden jugar 11
jugadors.

Els cadets aquest any entrenen el dilluns, el
dimecres i divendres, des de les vuit del vespre fins
un quart de deu.
Futbol 11

Futbol 7

Dins de futbol 7 tenim moltes categories: escola,
pre-benjamí, benjamí, aleví i dins de futbol 11
tenim: infantil, cadet, juvenil, filial, primer equip
(que en teoria és el més important del club), i
l'amateur. A Lliçà de Vall també hi ha equips
femenins.
Al juny de 1990 es va inaugurar l'actual camp de
futbol, però el C.F. Lliçà de Vall ha tingut altres
camps de futbol des de la seva fundació l'any 1949

Cultura i Filosofia del club
Des del C.F. Lliçà de Vall volen transmetre una
filosofia clara, vetllant per la formació esportiva
però sobretot humana de tots els membres del
club. Tots els jugadors del club han de tenir clar
que primer de tot són persones, i després
“futbolistes”. El lema a inculcar als entrenadors de
futbol base és clar, s’ha vetllant per una adequada
formació humana.
Estructura i objectius

Escut del Club de Futbol Lliçà de Vall

En el camp de Lliçà de Vall tenim 4 vestuaris pel
camp de futbol 11 i 2 pel camp de futbol 7.
Camp futbol 11: 4 vestuaris de 18 places, 1
infermeria i 2 vestuaris d’àrbitres.
Camp de futbol 7: 2 vestuaris de 18 places, 1
infermeria, 1 vestuari d’àrbitres i 1 sala de
fisioteràpia.

S’han establert unes normes que tots els
entrenadors, monitors i delegats del club han
d’assumir i complir, així com les normes generals
per a tots els equips del club i les internes de cada
equip, redactades pels propis entrenadors
conjuntament amb la coordinació. Aquesta
normativa té relació amb objectius i aspectes
esportius relacionats amb l’entrenament, però
també estan formades per aspectes actitudinals i
de valors que els entrenadors porten a terme,
representant el club que formen.
La meva opinió sobre el Club de Futbol de Lliçà de
Vall és que hi han coses molt bones, com alguns
jugadors que són molt bons, però sempre en tots
els clubs de futbol també hi ha coses que es
podrien millorar com algunes instal·lacions del
camp.

