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Reportatge 

   Femení futbol Club Lliça d'Amunt
Fins fa menys d'un any,Lliça d'Amunt no tenia un 
futbol femení i  al  setembre del 2012  entre unes 
quantes noies vam formar aquest equip. Quan va 
començar la temporada eren molt poques noies i a 
hores d'ara som 23. Ens va començar a entrenar en 
Sergi  Martins,  però  per  problemes  va  haver  de 
marxar i  ara tenim a dos entrenadors que fan el 
possible  cada  entrenament  perquè  aquest  equip 
avanci(Manel Delgado i  Àlex Gay) Entre tots  hem 
pogut fer possible que aquest equip de noies vagi 
endavant.  En la  classificació  vam començar molt 
fluixes ja que era el nostre primer any per totes 
com a jugadores de futbol, i vam estar casi tota la 
temporada  les  últimes,si  de dotze  que som a  la 
classificació,  anàvem  dotzenes.  Fins  fa  poc  vam 
començar  a  marcar  gols  i  a   no  deixar  que  ens 
marquessin el mínim de gols possibles. Tenim 126 
gols en contra, i 20 a favor, hem jugat 21 partits en 
aquesta lliga, 4 guanyats,2 empatats, i 15 perduts. 
I ja tenim 14 punts! Ara ja anem 10ns.

També hem jugat alguns partits amistosos que són 
els que no compten per la classificació. La nostra 
lliga consta dels següents clubs: 

1.Manresa

2.Gladiador

3.Segull

4.Escola Bon Aire

5.Badia del Vallès

6.Palau Solità i Plegamans

7.Ripollet

8.Canyelles

9.Lourdes

10.Lliça d'Amunt

11.Vilomara

12.Escola F. Base Ripollet

*L'ordre respecta la qualificació actual.

Hi ha tres equips que es van retirar de la competició:

1.Barceloneta

2.Castellar

3.Unificació Cuitat Meridiana.

* Amb els equips retirats hem fet partits amistosos que 
els  serveixen  d'entrenament  de  cara  a  la  pròxima 

temporada.

Els partits i els resultats han estat aquests:

*Lliçà d'Amunt 0-22 Segull

*Ripollet 8-0 Lliça d'Amunt

*Lliça d'Amunt 0-1 Canyelles

*Vilomara 3-0 Lliça d'Amunt

*Lliçà d'Amunt 0-3 Palau Solità i Plegamans

*Escola Ripollet 3-0 Lliçà d'Amunt

*Escola Bon Aire 9-0  Lliçà d'Amunt

*Lliçà d'Amunt 0-16 Gladiador

*Manresa 20-0 Lliçà d'Amunt

*Lliçà d'Amunt 0-0 Badia del Vallès

*Lliçà d'Amunt 2-1 Lourdes

*Segull 9-0 Lliçà d''Amunt

* Lliçà d'Amunt 2-0 Ripollet

*Canyelles 6-1 Lliçà d'Amunt

*Lliça d'Amunt 4-1 Vilomara

*Palau Solità i Plegamans 3-1 Lliçà d'Amunt

*Lliçà d'Amunt 6-1 Escola Ripollet

*Lliçà d'Amunt 0-4 Escola Bon aire

*Gladiador 11-1 Lliçà d'Amunt

*Lliçà d'Amunt 2-2 Manresa

*Badia del Vallès 3-1 Lliçà d'Amunt

Encara ens queda un partit que es contra l'equip 
Lourdes, és molt importat per nosaltres, perquè 
és  l'últim  partit  i  perquè  “ens  tenen  moltes 
ganes” ja que les vam guanyar al darrer partit!!)

Però el  millor  de tot  i  per poder formar un bon 
equip  és  la  companyia.  Totes  i  cada  una  de  les 
companyes que fan possible aquest equip, perquè 
juntes si que podem guanyar!


