
Copa d’Espanya 2018 
La Copa d’Espanya es va celebrar el passat mes de 

desembre, del 27 al 30, a Guadalajara pels equips 

alevins i infantils i a Valladolid els equips cadets i 

juvenils.  

L’AE Carles Vallbona va participar a Guadalajara 

amb 3 equips infantils (A, B i E) i a Valladolid amb 3 

equips cadets (A, B i C) i 1 juvenil (B).  

 

L’infantil A, dirigit per Aitor Pinyol, va quedar en 

5ena posició de la Copa al Nivell 1. El tècnic 

comenta: “Molt bona 5a posició a categoria 

infantil 1; en un torneig de menys a més i oferint 

joc sòlid; amb l'aportació de totes les jugadores. 

Ha estat una gran experiència d'equip que ens ha 

de servir per preparar la 2a part de la 

temporada.” 

 

L’infantil B, també dirigit per Aitor Pinyol, va tenir 

l’acompanyament de les entrenadores Núria 

Carrasco i Macarena Perez durant tot el torneig. 

Les jugadores van aconseguir una 22a posició en 

categoria infantil de Nivell 2. Aitor Pinyol, primer 

entrenador, comenta: “Gran experiència la 

viscuda per l'infantil B a Guadalajara; una copa 

España amb un resultat irregular que ens ha 

d'omplir la motxilla de les moltes situacions 

diferents a las que ens trobem; l'equip ho ha aprofitat per seguir treballant i millorant 

dia a dia!”. 

Expedició Guadalajara 



L’infantil E, format per jugadores alevins 

de 1r i 2n any, el dirigeix la Mariona 

Casanovas. Han aconseguit una 27ena 

posició en categoria infantil de nivell 2, 

un gran èxit per a les jugadores. 

L’entrenadora destaca que “ens ha servit 

per aprendre a competir, tants partits 

han fet evolucionar a les jugadores de 

forma molt positiva. Tornem a casa amb ganes de donar guerra a la lliga infantil”.  

A Valladolid, el cadet A va quedar en desena 

posició al grup de més nivell de la Copa Espanya, 

el qual estava format per 32 equips. Gustavo 

Kunda, com a tècnic responsable, destaca: “La 

copa de España es una experiencia única en 

todos los sentidos. No sólo es competir con los 

mejores equipos sino que además nos ayuda a 

mejorar la unión del grupo. Poder aprovechar el 

competir, compartir y convivir es lo que hace 

una experiencia importante para las 

jugadoras.”. 

El cadet B va viatjar a Valladolid sense el seu primer entrenador, Aitor Pinyol, que estava 

a Guadalajara. Carla Visciglia va ser la responsable de l’equip. Van competir al grup de 

nivell 2 i van aconseguir una 28ena posició.  

El cadet C, dirigit per Ernesto Ossola, també va 

quedar en 28ena posició del grup 3. El tècnic 

exposa: “El Cadete C participó en la Copa de 

España en el grupo 3 de su categoría. El primer 

partido fue muy duro, pero poco a poco el equipo 

fue entrando en la competición y desarrollando su 

juego. La experiencia ha sido muy gratificante y el 

equipo salió muy fortalecido y más unido que 

nunca. Vamos chicas! Vamos Vallbona! “ 

 

El juvenil B, entrenat per Jordi Roman, van 

assolir la posició nº 24 en el nivell 1 de 

categoria juvenil. El tècnic comenta: “Bones 

sensacions les viscudes pel Juvenil  B a la Copa 

Espanya, un viatge molt profitós desde el punt 

de vista grupal i de relacions d’equip de les 

noies, que van compartir moltes estones i 

vivències durant practicament els dies sencers 

d’ estança. Esportivament una mica de sabor agradolç ja que després de fer dos dies 

magnífics de competició divendres i dissabte barallant els partits fins al final, en una 

categoria que no ens corresponia per potencial, el dolent partit realitzat l’últim dia va 

deixar un punt de reflexió a l’equip, tancant la Competicio de 1a divisió en el lloc 24 dels 



32 equips participants. A destacar el comportament exemplar que van tenir les noies 

durant l’estança a la ciutat de Valladolid.” 
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