
 
 

 

MONT-ROIG SUBSEU DEL “MUNDIALITO” DE FUTBOL 7 
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Cambrils ha acollit aquests darrers dies de març (del 24 a l’1 d’abril) la XXV edició del 

“Mundialito” de futbol 7 per a la mainada de 6 a 14 anys.  Mont-roig n’ha estat subseu i 

consegüentment, al nostre camp municipal de futbol s’hi han disputat una munió de 

partits i el nostre Club Atlètic Mont-roig (fundat el 1922) hi ha participat amb 4 equips: 

un de pre-benjamí, dos de benjamins i un d’aleví. La Junta directiva i una colla de 

jugadors voluntaris del nostre club hi ha participat, també, en l’organització d’aquest 

gran esdeveniment esportiu. 

 

En els diversos 19 camps de futbol de 

Cambrils, La Selva del Camp, Mont-roig, etc. 

s’hi han pogut veure 300 equips de futbol7 

dels cinc continents i vora 5.000 jugadors. 

Equips de gran prestigi mundial com: Porto i 

Sporting de Portugal, At. de Madrid, València, 

Màlaga, Sevilla, Reial Societat, Baskònia, UD 

Las Palmas, Celta de Vigo, Deportivo de la 

Corunya, Llevant, Nàstic de Tarragona, Reus, 

Girona, Sant Cugat, L’Arboç del Penedès, 

Juventus de Torí, Inter de Milà, Borussia 

Dortmund, Shalke 04, Liverpool, Glasgow Rangers, Steaua de Bucarest, Paok de 

Salònica, Apoel, Fenerbahçe, Besiktas, Galatasaray, Spartak de Moscou, PSV 

Eindhoven, Amèrica de Mèxic, selecció de Mali, un equip dels Estats Units, Canadà, 

Brasil, Marroc i un llarguíssim etcètera. 

 

En l’organització i patrocini d’aquest gran 

esdeveniment esportiu hi han participat els 

ajuntaments de Mont-roig, Vila-seca, La 

Selva del Camp, Salou, a més de La Pineda 

Platja, Costa Daurada, Esport 3, Kelme, la 

FIFA, la Federació Catalana de Futbol i la 

Federació de Turisme de Tarragona, entre 

d’altres col·laboradors i patrocinadors.  

 

Els 5 diferents equips del nostre Club 

Atlètic Mont-roig han jugat contra els equips de : Canadà, Llevant, Baskònia, Mali, 

Usa, Sant Cugat, Sporting de Portugal, Brasil, Celta, Marroc, Reus Deportiu, L’Arboç, 

Fundació Marc Bartra, Salou, Girona i el Fenerbahçe turc. Els partits duraven 50 minuts 

dividits en dues parts de 25’ cadascuna. 

 

Poc importen els resultats dels diferents partits, però és evident que l’experiència i la 

satisfacció d’haver pogut jugar contra la mainada d’aquests diferents equips ha resultat 
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molt enriquidor i serà inoblidable per a tots ells. Així ho hem constatat. Cambrils ha 

obtingut dels organitzadors les properes edicions d’aquest Mundialito, el que ens omple 

d’alegria en saber que les properes Setmanes Santes podrem tornar a gaudir de la 

presència de centenars de visitants i d’uns encontres de futbol que, en aquestes edats, 

encara fa goig de poder contemplar amb tota la seva plenitud i esplendor. Benvinguts i 

fins l’any que ve! 

 

 

 

 

 

 

 


