
 

• Història: Edat a la que vas començar, quan vas començar a destacar, entrenadors, 
companys i vivències del Baix Ter... 

Vaig començar a jugar a futbol a l’edat de 6 anys amb el Torrella. Els meus primers entrenadors 
van ser en Cruz, Severo, Giralt i Felip Masó. Teníem un bon equip que sempre quedava a la 
part alta de la classificació. La meva posició era de migcampista i no destacava per fer molts 
gols, sinó assistències. El primer any d’infantil es va fundar l’Escola de Futbol Baix Ter i vaig 
jugar-hi fins a mitja temporada del 2n any d’infantil.  

• A quina edat i quin equip et va fitxar? 

Als 13 anys, en Marc Capell i jo vam fitxar pel Girona. Feia temps que el Figueres ens havia 
vingut a buscar, però el Girona ens facilitava el desplaçament als entrenaments. En aquella 
època el Girona no era el que és ara, pel que fa a categories, nivell dels jugadors... Era una 
aposta arriscada, però crec que va ser encertada. La nostra entrada en el Girona va coincidir 
amb un creixement per part del Club, tant a nivell de futbol base com pel que fa al 1r equip. 

• Que et van dir a casa? En tenien ganes o preferien que et quedessis? 

Els meus pares em van aconsellar i sempre em van recolzar. També veien la possibilitat que 
seguís creixent com a jugador en un dels clubs més importants de la província. 

• Un cop fora, trobaves a faltar alguna cosa del Baix Ter? 

Ara és força habitual que quan un jugador del Baix Ter destaca una mica vingui un altre club i 
se l’emporti. Fa uns anys, érem pocs els jugadors que marxàvem, i a l’inici em va costar una 
mica adaptar-me. No futbolísticament, però sí el fet de deixar els companys amb qui havia 
jugat tants anys. 

• Va ser dur el canvi? Que era el que més malament duies (viatges, nous companys, 
entrenadors, minuts de joc, categoria,...)? 

El canvi va ser molt gran. Sortia de l’institut a les 17h i les tardes que tenia entrenament no 
tornava fins les 21h del vespre. De seguida te’n adones que l’exigència és molt més elevada, 
però estava molt il·lusionat amb la nova etapa. 

• El nou club et va servir per millorar i cridar l’atenció d’altres clubs? 

El fet d’entrenar amb un grup de jugadors escollits de tota la província em va permetre 
millorar dia a dia. A més, el Girona sempre em va tractar molt bé i vaig tenir la possibilitat de 
jugar-hi fins a l’últim any de juvenil a Divisió d’honor. En l’època de juvenil vaig fer dues 



pretemporades amb el primer equip, entrenant amb jugadors com Delfí Geli, Javi García, Nan 
Ribera... 

• En algun moment vas pensar en tornar? 

Òbviament trobava a faltar el Baix Ter, però en la meva època de formació no vaig pensar en 
tornar. El Girona em permetia jugar en unes categories molt competitives i sempre m’hi vaig 
sentir molt a gust.  

• La teva situació actual quina és? 

Sortint de juvenil vaig jugar dos anys a 3a divisió amb el Palamós. Després vaig passar per la FE 
Figueres i el Guíxols, i ho vaig deixar. Actualmentno jugo,  estic entrenant l’infantil B del 
Girona. 

• Que t’ha fet arribar a aquest punt? 

Sempre m’havia cridat l’atenció el fet d’entrenar. He tingut la possibilitat d’aprendre moltíssim 
d’entrenadors com Agustín Abadia, Raül Agné i Guillermo Hoyos. Vaig perdre la il·lusió per 
jugar i vaig iniciar-me com a entrenador en el Baix Ter. 

• Et penedeixes d’alguna cosa? És a dir...si tornessis enrere faries alguna cosa diferent? 

Hi ha moments de la teva carrera que et marquen. Potser en algun moment em vaig equivocar 
en les decisions que vaig prendre, però forma part del futbol i es el que sentia en aquell 
moment. 

• Un consell pels nostres jugadors. 

Primer de tot, que juguin a futbol perquè realment ells ho desitgen i que gaudeixin tant com 
puguin. Per altra banda, aquells jugadors que més destaquen no han de tenir pressa a l’hora de 
marxar a altres clubs. El Baix Ter està treballant molt bé la base i té categories competitives., 
quan surts fora tothom en parla molt bé del club. 

• Per acabar et  faré el test de les 7 preguntes: 

Un jugador de futbol: Zidane (tot i que sóc del Barça) 

Un referent: els meus pares 

Una pel·lícula: Cadena perpetua 

Un llibre: Los ojos del Tuareg 

Menjar preferit: espaguetis a la carbonara 

Un somni: estar vinculat a l’esport a nivell professional 

Un equip: Barça 



 


