
 

• Història: Edat a la que vas començar, quan vas començar a destacar, entrenadors, 
companys i vivències del Baix Ter,... 
De petit, abans dels 9 anys, no jugava a cap equip només jugava al pati de l’escola amb els 
amics. Ja se’m donava be jugar a futbol doncs sempre em feien jugar amb els nois més 
grans que jo . Als 9 anys vaig tenir que marxar a la República Dominicana per raons 
familiars i allà el futbol no era massa popular. En allà, jugava en un club per passar l’estona 
i amb l’escola, però res a veure amb el futbol d’aquí. Es pot dir que el primer equip on vaig 
jugar a futbol de manera oficial va ser al Baix ter i com a juvenil d’últim any un cop vaig 
tornar de la República Dominicana per entrar a la universitat, a Girona. 
Al Baix ter vaig coincidir amb una bona colla de companys, rèiem molt, ens ho passàvem 
be jugant i ho fèiem prou be. L’entrenador em feia jugar de defensa però això no em 
privava d’agafar la pilota i tirar amunt, cuinant-me jo solet les jugades. 
 

• A quina edat i quin equip et va fitxar? 
Durant l’últim any de juvenil ja alternava alguns partits amb el primer equip que llavors 
militava a la 2na regional. L’any següent amb 19 anys vaig fitxar per la U.E. Torroella, 
després vaig anar a La Jonquera (1a regional i 2a catalana) i ara estic a Farners (1a 
Catalana).  
 

• Que et van dir a casa? En tenien ganes o preferien que et quedessis? 
Volien el millor per mi, això si, res com a casa. L’etapa abans del futbol amateur s’ha 
d’aprofitar, i res millor que fer-ho a casa, doncs si s’és bo i un s’esforça durant l’etapa 
d’amateur hi ha prou temps per créixer.  
 

• Un cop fora, trobaves a faltar alguna cosa del Baix Ter? 
Els companys, els riures, els col·legues que no jugaven a futbol i que abans em venien a 
veure jugar a casa. Això quan jugues a fora no ho tens. 

 
• Va ser dur el canvi? Que era el que més malament duies (viatges, nous companys, 

entrenadors, minuts de joc, categoria,...)? 
Al principi costa una miqueta adaptar-te al nou equip i a les exigències de la categoria, 
però  a mi m’agrada el futbol per sobre de tot i no vaig trigar a ser considerat un més del 
vestuari. 
 

• El nou club et va servir per millorar i cridar l’atenció d’altres clubs? 
Si. Sigui en l’equip que sigui, sempre s’ha de donar el millor d’un mateix i respectar als 
companys. Si es fa així es millora, i evidentment les possibilitats de que un equip amb més 
categoria et fitxi augmenten. 
 
 
 
 
 
 



• En algun moment vas pensar en tornar? 
Si, repeteixo, com a casa no s’hi està enlloc. 
 

• La teva situació actual quina és? 
Actualment jugo a primera catalana amb el Farners C.E. “A” després de fer la 
pretemporada amb l’ U.E. Figueres a 3ra divisió. 
 

• Que t’ha fet arribar a aquest punt? 
El respecte cap als company, l’esforç i sacrifici dins el camp, les ganes de millorar i arribar 
més amunt i un pel de sort. 
 

• Et penedeixes d’alguna cosa? És a dir...si tornessis enrere faries alguna cosa diferent? 
M’hagués agradat saber com de lluny hagués arribat si hagués pogut jugar de petit en una 
escola de futbol com ara el Baix Ter. 
 

• Un consell pels nostres jugadors. 
Respecteu a tothom, companys d’equip i rivals, mai sabeu si més endavant us creuareu 
amb algun d’ells. Si falleu un gol, una jugada, sempre sou a temps d’arreglar-ho! 
 

• Per acabar et faré el test de les 7 preguntes: 
Un jugador de futbol-  Ronaldinho Gaucho 
Un referent- Pedro Rodríguez 
Una pel·lícula- El senyor dels anells 
Un llibre- Fortaleza digital, Dan Brown 
Menjar preferit- un bon bol d’amanida i galta de porc amb patates 
Un somni- Poder dir estar orgullós de la meva vida quan sigui vell 
Un equip- F.C, Barcelona 
 

 

 


