
REPORTATGE TORNEIG FUTBOL ESO

Des de sempre, al Puig Castellar s’han realitzat tornejos esportius als patis

durant unes setmanes del curs. Aquests tornejos van dirigits als alumnes de

tota l’ESO. El curs 2021-2022 no ha sigut de menys! Els partits es van jugar i el

torneig va finalitzar el darrer trimestre. Llavors, en aquest reportatge us

oferim un petit resum del torneig de futbol i dels partits.

Els partits del torneig van estar molt interessants i lluitats pels equips. Tant el

públic com els jugadors els van gaudir, amb certa rivalitat, ja que a vegades hi

havia algun que altre incident entre els jugadors degut a l’ambient de rivalitat

que regnava als partits. El públic seguia el partit i recolzava el seu equip

predilecte. Els jugadors van donar el millor de si mateixos per intentar

guanyar el torneig. En quant als àrbitres, van saber portar molt bé l’arbitratge i

aquest va ser just per a tots els jugadors. Després d'entrevistar-los, ens van dir

que estaven molt contents del treball que havien realitzat i, generalment, la

gran majoria d’ells ens van confirmar que voldrien tornar a arbitrar més

vegades als tornejos.

Concluint aquest reportatge, considerem que fer tornejos esportius al centre

és quelcom positiu que fa millorar la convivència de tots els que formem part

del centre ja que es gaudeix tant organitzant-lo, com jugant-lo i com

visualitzant-lo. Desitgem que aquests tornejos perdurin molt més de temps al

Puig Castellar!

Serena Cruz Rico i Irene Menchón García de la classe 4rt A



ENTREVISTES ALS ÀRBITRES:

ARNAU - Classe de 4rt A

- Com vas veure els partits de la lliga? Què et van semblar?

Em van semblar interessants i divertits però de vegades conflictius. Penso que

en alguna ocasió hi havia moments estressants.

- Quin partit t'ha agradat més?

El partit que més m'ha agradat ha sigut sense dubte el de 3r B contra 3r A.

- Algun moment o anècdota en concret durant els partits a destacar?

Sí, encara que això no va ser arbitrant, sinó quan vaig jugar amb la meva classe

(4rt A) i vam marcar un gol de xilena.

- Has tingut algun problema sent àrbitre?

Sí, és veritat que alguns cops m'insultaven, però en general, no.

- Repetiries ser àrbitre més vegades?

Jo crec que sí.



SERGI - Classe de 4rt A

- Com vas veure els partits de la lliga? Què et van semblar?

Els partits van ser molt entretinguts, els nens i les nenes que van participar

van ser competitius i també respectuosos.

- Quin partit t'ha agradat més?

No tinc un partit preferit, però sí que m'agradava més veure jugar als nens i

nenes de 1r i 4t d’ESO.

- Algun moment o anècdota en concret durant els partits a destacar?

No hi ha moltes anècdotes a destacar, potser algun penal amb moltes queixes,

però no recordo molt.

- Has tingut algun problema sent àrbitre?

No, sempre hi ha les queixes per xiular alguna cosa, però això pasarà sempre,

ningú vol que xiulin en contra seu.

- Repetiries ser àrbitre més vegades?

Sí, ha estat una experiència molt bona i la repetiria sense dubte.



JOSEP ADRIÀ - Classe de 4rt A

- Com vas veure els partits de la lliga? Què et van semblar?

Personalment, vaig trobar el partits molt entretinguts i divertits de veure. En

general, el nivell va ser molt bo i la qualitat humana i esportiva es va reflectir

en el joc.

- Quin partit t'ha agradat més?

El partir que més em va agradar va ser el de 4rt B contra  4rtE, on el 4rt E va

superar al rival per 5 gols a 1. El nivell tècnic i físic dels jugadors era

excel·lent, especialment el dels jugadors de l'equip guanyador. Els gols també

van ser molt bons, i les errades defensives gairebé inexistents.

- Algun moment o anècdota en concret durant els partits a destacar?

Com a anècdota voldria assenyalar un gran gol que va ser anul·lat a causa de

que la pilota havia sortit fora del terreny de joc. El que té d'especial aquesta

acció, és que la jugada havia acabat amb una rematada acrobàtica per part d'un

dels jugadors, que va arribar a entrar entre els tres pals.

- Has tingut algun problema sent àrbitre?

En general ha sigut una experiència molt positiva, tot i que en ocasions van

haver insults dirigits a l'equip arbitral. Tot s'ha de dir, que eren una minoria

les persones que tenien aquests comportaments.



- Repetiries ser àrbitre més vegades?

I tant. Com he dit abans crec que ha sigut una experiència molt divertida, per

gaudir d'un gran futbol i per conèixer a més persones dins de l'institut.

Fotografia dels àrbitres Josep Adrià i Arnau de la classe 4rt A.


