
Es pot pensar que el futbol flag és una ac-
tivitat per passar l’estona un matí de dissabte
i que no té la mateixa organització que hi ha
en esports més coneguts. La veritat és molt di-
ferent. Només fa falta entrar un moment al lloc
web de la Federació Catalana de Futbol Ame-
ricà (www.fcfa.cat) per adonar-se que és una
activitat que mou molts equips de tot el país
i que els seus campionats es preparen i es pla-
nifiquen amb molta antelació. El naixement
dels Sant Fruitós Bucaners, que debutaran en
aquest torneig, farà que la lliga open tingui la
presència de tres equips de les nostres co-
marques. Els dos conjunts d’Igualada, els
Pachamama i els Aviadors, completen aques-
ta llista.

El Bages s’apunta al grup
Els Sant Fruitós Bucaners han nascut els dar-
rers mesos després de la desaparició dels Sú-
ria Spiders. El seu alma mater és Gus Orriols,
que explica que «quan ens vam trobar amb la
falta de personal en l’antic projecte vaig que-
dar amb ganes de continuar jugant a aquest es-
port. Juntament amb la meva dona i una
amiga vam iniciar el procés de creació d’un
club l’estiu passat. Com que som de Sant

Fruitós, volíem
que la nova en-
titat fos del po-
ble. Érem més a
prop de Man-
resa i pensàvem

que seria més fà-
cil solu-

cionar la falta de jugadors», que havia estat el
gran problema anterior.

Així, des de l’estiu «hem seguit un procés for-
ça llarg, ja que s’han de dur a terme moltes pas-
ses per tal que tota la documentació estigui en
ordre. Primer vam haver de constituir la jun-
ta i decidir qui feia cada cosa. Llavors va fer fal-
ta anar seguint les indicacions de la Federació
Catalana de Futbol Americà, de la Generalitat
i de l’Ajuntament de Sant Fruitós per fer-ho ofi-
cial als tres estaments. En aquest tram final es-
tem aconseguint l’equipació per als partits i
hem formalitzat la inscripció a la Lliga Cata-
lana de Futbol Flag».

Un cop consolidat aquest naixement, l’ob-
jectiu del club és «tenir l’estabilitat necessària
per poder competir a nivell Open [més grans
de setze anys]. A més, de cara al futur volem
portar el projecte a les escoles i a l’institut del
poble per poder crear categories inferiors
que acabin nodrint el primer equip». Els en-
trenaments els fan al camp de futbol de Sant
Fruitós, de gespa artificial. Orriols explica
que «el procés per aconseguir jugar-hi s’ha
allargat una mica, no perquè l’Ajuntament hi
hagi posat dificultats, que ha estat tot el con-
trari, sinó perquè aconseguir fundar el club de
manera oficial requereix força etapes que
s’han d’anar cremant l’una darrere l’altra i no
es poden fer totes a la vegada. Fa tres mesos que
ens entrenem en gespa i n’estem encantats».

Inscripcions obertes
El nom dels Bucaners ve, segons reconeix el
mateix Orriols, dels «Tampa Bay Buccaneers
de la lliga professional americana. El meu ger-
mà i el meu pare, que és qui em va convertir
en apassionat del futbol americà, en són se-
guidors». Un dels seus cavalls de batalla ha es-
tat trobar suficients jugadors. El 28 de de-
sembre passat ja van fer un entrenament
obert al camp de futbol i el proper diumenge,
8 de febrer, a les quatre de la tarda, hi haurà un
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sant fruitós i
igualada seran
a la lliga open 

Tot i que per a algú que no conegui el
reglament del futbol americà seguir el
futbol flag pot semblar complicat, el seu
aprenentatge és ràpid. El jugador dels
Bucaners Marc Vall, de 23 anys, ha aprofitat
la seva experiència en altres esports i l’ha
aplicat a un de nou.

M’han comentat que no havia jugat mai a fut-
bol flag però que s’hi ha adaptat ràpidament. És
difícil aprendre's la normativa? 

És veritat. Mai no havia jugat a futbol flag,
però ha estat força fàcil adaptar-m’hi perquè
m’ho passo molt bé i hi ha molt bon ambient a l’e-
quip. També per l’ajuda d’alguns veterans que te-

nen molta paciència m’han ensenyat les tàctiques
i normes ràpidament. A més quan gaudeixes del
joc és fàcil aprendre’n el funcionament.

Quins esports havia fet abans? Li han servit per
jugar a futbol flag o no hi tenen res a veure? 

Abans havia fet judo, bàsquet, futbol i futbol sala,
sempre federat. M’han servit per tenir la forma fí-
sica principal, velocitat, resistència, agilitat, salt...
Però pel que fa a la tècnica i la tàctica no tenen ga-
ire a veure amb el flag, t’has d’adaptar a la forma
de la pilota, com rebre-la, a les rutes, a esquivar els
rivals que et vénen, a robar flags...

Li agrada el futbol americà? El segueix? 
Sí que m’agrada, però no el segueixo. Moltes ve-

gades juguen a unes hores que es fa difícil de veu-

re i tampoc no sóc una persona a qui agradi estar
davant la tele mirant com els altres juguen. Em fa
enveja. On més gaudeixo és al camp, amb cada en-
trenament i partit que fem. Però sempre va bé veu-
re com juguen els professionals per aprendre’n al-
guna cosa.

Què és el que més l’atrau d'aquest esport?
Realment no sabria dir què és el que m’agrada

més, perquè ho és tot. És un esport molt complet,
per la tàctica, la visió de joc, el treball en equip, el
bon ambient, la intuïció... 

Quines característiques físiques creu que
s'han de tenir per fer aquest esport, o el veu apte
per a tothom?

És un esport apte per a tothom. Òbviament, el
físic ajuda, però cada posició de l’equip és diferent
i necessita unes característiques concretes, per això
també és un dels pocs esports mixtos. Encara que
tinguis molt físic, si no agafes la pilota o no saps
robar el flag al jugador, no podràs ajudar el teu
equip. És millor un que corre poc i t’assegura cinc
iardes que un que corre tot el camp i quan li ar-
riba la pilota li cau. Per acabar voldria animar tot-
hom que provi el futbol flag, segur que us agradarà.
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«quan gaudeixes és molt més
fàcil aprendre com s’hi juga»

Marc Vall
JUGADOR DELS SANT FRUITÓS BUCANERS

La joventut és el tret més destacat de la plantilla dels Igualada Aviadors

Els Igualada Pachamama tenen una llarga experiència i fa poc que s’han refundat


