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En Germán les 
abandona. L’Anna 
accepta ser entre-
nadora. Entra la 
Gina.

El president del club els diu 
que les anirà a veure al partit. 
Al principi els hi va malement 
pero acaben empatant. 

Estan molt eufòriques perquè 
han empatat, i passen de l’Em-
ma que està malement i s’està 
plantejant deixar l’equip. 

Han guanyat l’últim 
partit abans de les va-
cances de Nadal. Fan 
un sopar de Nadal i 
l’amic invisible. Inagu-
ren la pista de gel.

Juguen contra l’equip rival (entre-
nat per en Germán). Guanyen les 
rivals.

És Carnaval i les noies van a 
la carrossa del club i amb la 
mateixa disfressa.

Es fan retrets entre elles perquè 
l’Anna les ha renyat. Hi ha molta 
tensió.

Es barallen amb les rivals 
per un comentari que li 
fan a la Berta. Tot el club 
i el poble es posa en con-
tra seva.

Al club no les volen per la següent tempo-
rada. Elles decideixen plegar abans de que 
s’acabi. Volen fer una nova secció, però la 
Berta marxa i l’Anna no vol ser entrenadora i 
es dilueix la idea.

Resolen el conflicte que han co-
mençat amb els nois.

Li diu a l’Anna que 
és entrenadora per-
què li ha fet pena 
als pares. S’embo-
rratxa per primera 
vegada. Es discuteix amb l’Anna. 

No passa la pilota a les altres 
i l’Anna no la deixa jugar a la 
segona part. Al final del partit 
en Germán s’acosta a ella per 
oferir-li que vagi a jugar al seu 
nou equip.

Demana consell a la Laila per 
si ha de canviar o no d’equip. 
Al final deixa l’equip perquè 
creu que no li importa a ningú 
si marxa o no. 

No vol anar a la in-
aguració de la pista. 
Per Cap d’Any surt 
amb les noies del nou 
equip.

Està enfadada amb l’Anna. Intenta 
parlar amb la Laila però no saben 
què dir-se. Descobreix que la Laila 
i la Raquel tenen una bona relació, 
li diu a la Raquel que l’Òscar no 
ha trigat a subtituir-la per la Berta. 

No va al carnaval del poble 
perquè la setmana següent 
anirà al del poble del seu 
nou equip. Al matí va a có-
rrer amb l’Anna.

En Germán no la deixa jugar al 
partit i ella s’enfada. Descobreix 
que l’Anna i en Germán van te-
nir un lio i es pensa que ell no la 
deixa jugar perquè està ressentit i 
per tant culpa a l’Anna.

Quan totes es barallen 
l’Emma es posa del cos-
tat del seu antic equip i 
decideix tornar-hi.

Deixa de compartir habitació amb l’Anna. Se 
n’adona de que la seva germana té un pro-
blema amb el menjar. S’ajuden. Ella li propo-
sa tornar a ser entrenadora, però veuen que 
estan millor sent germanes que compartint 
tants espais/hores.

Els nois li fan co-
mentaris obscens. 
Ajuda a l’Emma 
quan està borratxa.

Li diu a l’Emma que creu que la 
Gina és una “guarra” pel què va fer 
amb en Nil.

Intenta parlar amb l’Emma però no 
tenen gaire res a dir-se. Defensa a 
la Raquel i li diu a l’Emma que la 
deixi tranquil·la.

Convida a la Raquel a sopar a 
casa i s’ho passen molt bé.

La Laila també ha trobat un grup d’amigues 
i ha aconseguit tenir relacions més sanes 
amb la Raquel i l’Emma, tot i que ja no són 
tan amigues.

Està molt en sintonia 
amb la Raquel.

Va a un concert d’Skanyapo-
bres amb la Raquel. Es co-
mença a unir amb ella. Li sap 
greu que l’Emma deixi l’equip i 
li dóna un amulet perquè tingui 
sort en el nou equip. 

Té el braç trencat i 
no pot jugar. L’Òs-
car abusa d’ella a 
la nit després de 
sortir de festa.

Va a casa de l’Òscar per estar amb 
la seva família. Està a gust amb ells 
però no té ganes de quedar-se a 
dormir, perquè no vol dormir amb 
l’Òscar. 

Cada vegada està més distant 
amb l’Òscar. Es comença a ra-
llar per la relació que tenen la 
Berta i l’Òscar. 

Deixa a l’Òscar després d’ha-
ver parlat amb la Gina de la 
seva relació. 

Està molt en sintonia 
amb la Laila.

L’Emma la marca durant el partit 
tota l’estona i li diu que l’Òscar no 
ha trigat a subtituir-la per la Berta.

Sent que la Berta no s’aca-
ba de creure el què li va 
explicar. Finalment la Berta 
li demana perdó.

Va a sopar a casa la Laila i se 
sent molt còmode. Després li diu 
que li agrada conèixer la cultura 
marroquina, que és diferent a la 
seva. 

Ja no es fan tant amb la Laila, però ha trobat 
nou grup d’amigues.

No surt de festa 
amb la resta de 
noies. Rep un pa-
quet de la Valen, 
la seva novia d’Ar-
gentina.

Problemes amb la Valen per la re-
lació a distància i es compra  bit-
llets cap a Argentina per fer-li una 
sorpresa. Millora la relació amb la 
Lorena. Pensa més en les amigues 
d’Argentina que en l’equip.

Es l’aniversari de la Valen i li 
diu que ha comprat els billets 
per anar-la a veure. Això les 
uneix de nou. 

Va a Argentina per les 
vacances. Ha tornat d’Argentina. 

Ho ha deixat amb la Valen. 
La nit de Carnaval la passa 
amb la Gina, tot i que s’aca-
ben separant. Al final des-
cobreix que totes les noies 
la buscaven.

La Flor va a ajudar a la 
Berta i fa que es deixi de 
sentir malament. 

La Flor té un grup d’amigues i a part d’això 
sent que s’ha implicat amb l’equip i que ha 
trobat el seu lloc i no té tantes ganes de tor-
nar a Argentina.

Entra a l’equip tot i 
que no sap jugar. 
Omple el vestidor de 
compreses tacades 
de pintura. Es lia 
amb en Nil a la festa.

Activisme #GirlPower a tope. En Nil 
li va al darrere i ella li diu que no. 
En Lluc la veu liant-se amb un altre 
noi. Els nois de l’equip li comencen 
a dir “guarra”.

El comentari de “guarra” per 
alguna de l’equip la decep-
ciona. No mereixen lluitar per 
elles. Química amb la Lorena.

Es sorpren positivament quan 
la Raquel defensa a la Laila. 
Parlen per primera vegada 
sobre feminisme i relacions 
amoroses. 

Ja no entrena amb la 
Lorena. Es fa un petó 
amb ella, però quan es 
tornen a veure està dis-
tant i ella li diu. Recon-
ciliació a Cap d’Any.

Passa la nit de Carnaval 
amb la Flor, fins que se 
separen. Li confessa que li 
costa assumir que li agra-
den les noies. Al matí duu 
xurros a totes les noies. 

Li diu a la Lorena que no 
ha estat prou implicada 
amb l’equip i es sent ma-
lament. Al final li diu que 
això ha passat perquè 
s’ha enamorat d’ella.

Esdevé capitana perquè la Berta li passa 
el càrrec. Per ella això és la constatació de 
que és vàlida per jugar i que se la valora a 
l’equip.

Lluita per l’equip. 
Li agrada l’Òscar 
però no s’atreveix a 
fer gaire res perquè 
està amb la Raquel.

Està molt unida amb l’Òscar. 
Prepara amb l’Anna una es-
tratègia per poder guanyar el 
partit on les anirà a veure el 
president del club. 

Apropament a l’Òscar: con-
tradiccions, culpabilitat “per 
l’equip, la Raquel… no està 
bé.” Veu que l’Òscar es sent 
culpable. Colegues, però ten-
sió sexual.

Veu la discussió Òscar-Raquel. La 
Raquel li explica que l’Òscar es va 
aprofitar d’ella.

Insisteix a la Raquel per de-
talls. Li demana a l’Òscar la 
seva versió i ell confirma el 
què li va explicar la Raquel. 
Al final li demana perdó a la 
Raquel. Es baralla amb la Lorena.

Intenta aturar la Díaz i la 
Lorena però la Díaz l’aca-
ba insultant-la. Es sent 
malament per haver co-
mençat la baralla.

S’ha inscrit per anar a la universitat a Bar-
celona i no s’atreveix a dir-ho a les altres, 
motivades per la creació del nou equip. Té 
dubtes sobre si s’hauria de quedar al poble 
per seguir amb l’hoquei però al final prioritza 
els estudis i s’atreveix a dir-lis.

Es pica amb la 
Gina perquè no 
suporta que no 
sapiga jugar. A la 
festa s’enrolla amb 
una noia.

Es veu que tenen molt bona relació 
amb la Flor. Es lien mentre juguen 
a videojocs però s’adonen que 
només son amigues.

Es l’única que confia amb la 
Gina, que comença a agra-
dar-li. Es baralla amb la Berta.

Durant tot el partit s’ha 
estat picant amb la Díaz. 
Arrel d’aquí s’inicia la ba-
ralla. 

Accepta ser en-
trenadora. Es molt 
dura amb l’Emma. 
Quan descobreix 
perquè és entrena-
dora, s’enfada.

Està decepcionada amb l’Emma 
perquè creu que no li agraeix prou 
que l’hagi ajudat durant la nit de 
borratxera i tampoc que estigui en-
trenant al seu equip d’hoquei. 

Es descarrega una aplicació 
pel mòbil per poder contro-
lar-se les calories i la quantitat 
d’exercici que fa. 

Ha passat un mes i decideix 
quedar-se. Es sent integrada 
a l’equip.

Li explica a una amiga 
que fa temps que no 
té relacions sexuals. 
La nit de Cap d’Any 
folla amb en Germán 
al pavelló.

Està enfadada amb l’Emma. Es 
troben amb en Germán però és 
cordial.

Vol que les noies vagin a 
entrenar després de Carna-
val però cap s’hi presenta, 
menys l’Emma que se la 
troba i van a córrer juntes 
al matí.

Renya a les noies de l’equip per 
no haver anat a córrer. Li diu a en 
Germán que no vol res amb ell.

Després de la baralla to-
thom li diu a l’Anna que és 
una vergonya. Li demana 
consell a en Germán i de-
cideix deixar de ser entre-
nadora. 

Té problemes amb el menjar però quan 
l’Emma se n’adona les dues germanes en-
forteixen la seva relació. No vol entrenar a 
les noies però el fet que li demanin fa que 
es senti valorada i que la seva tasca com a 
entrenadora no hagi sigut tant dolenta. 


