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Roger Figueras fitxa pel Barça
 Interès Ja feia un any que el Barça l’estava seguint i en roger havia jugat algun partit i per fi, després de moltes proves, 

jugarà a partir del 24 d’agost a l’Aleví A.  Entrenaments Es desplaçarà 3 dies a la setmana a entrenar i un altre a jugar

Futbol  i   ❙ ha vist fer-se realitat el seu somni 

 Roger Figueras portava 6 
anys a l’Escola Valls Futbol 
i des del seu inici ja desta-
cava

 El president de l’Escola 
li desitja sort i l’aconsella 
que gestioni molt bé el seu 
temps a partir d’ara

F.F.gaya 
valls

Va bé de cap, té molta visió, és 
polivalent, sap desplaçar-se, sap lle-
gir el partit, aixeca la mirada abans 
d’una passada de gol, aquestes són 
algunes de les característiques 
que defineixen a Roger Figueras, 
paraules que surten de la boca del 
seu darrer tècnic de l’Escola Valls 
Futbol Albert Martínez abans que 
el vallenc marxi al FC Barcelona, 
equip que l’acaba de fitxar després 
d’un any de seguiment. 

I és que el Barça ha anat seguint 
el jove vallenc de 12 anys, que mili-
ta a l’Aleví A de l’Escola Valls Futbol 
des de la temporada passada, on ja 
va estar a punt d’ingressar a l’equip 
de Barcelona, ha anat fent proves 
i fins i tot va jugar un partit contra 
el Basilea i ha anat a un torneig a 
València.

El migcampista, que va co-
mençar fa sis anys a l’Escola des 
del Prebenjamí de primer any, s’ha 
caracteritzat per demostrar la seva 
maduresa com a futbolista dins del 
camp i en les proves del Barça ha 
demostrat el seu atreviment.

Albert Martínez, que l’ha tingut 
durant la seva darrera etapa al club 
de Valls, el considera un jugador 
molt complet. “Aquí ha jugat de 
mig campista però al Barça el po-
den fer jugar en una altra posició 
perquè pot jugar a qualsevol lloc.” 
Segons el seu ja extècnic “té molt 
de futbol. L’avantatge que té és que 
és molt llest, sap llegir el partit i pot 
marcar el ritme del partit”.

Els seus companys, algun dels 
quals també va ser observat pel 
club blaugrana, l’ha reforçat molt i 

Roger Figueras amb Albert Martínez, Javi Gómez, dos dels seus tres entrenadors durant els seus sis anys a l’Escola i també Sergi Queralt. FOTO: F.F.gaya

opinió

“les frases de Jordi Bigorra

“La formació ◗ esportiva-huma-

na ho és tot”

“Al darrere ◗ s’ha de posar el 

punt sobre la i als seus entrena-

dors que refermen la bona feina 

i que demostra que el nostre 

futbol-7 és el més fort de la 

província”

“Per a ◗ ell és un mèrit, se l’ha 

de felicitar en nom de l’Escola 

Valls Futbol”

“les frases de Maria Te-
resa Ballart

“La il·lusió ◗ la tenim però tam-

bé hi ha por que ho pugui portar 

tot però tindrà tardes lliures per 

poder estudiar”

opinió

li han facilitat la feina i l’han ajudat 
en tots els aspectes.

En Roger, que haurà de des-
plaçar-se a partir del proper mes 
d’agost 3 vegades a la setmana a 
Barcelona per entrenar a la Ciutat 
Esportiva de Barcelona, ho afronta 
amb il·lusió. “El Barça és un dels 
millors del món i anirem tirant 
endavant”. 

Amb el Barça jugarà a l’Infantil 
de Primer any a Preferent, amb la 
qual cosa no es trobarà amb l’equip 
de l’Escola perquè aquest ha baixat 
de categoria.

La seva mare, Maria Teresa Ba-
llart deia que “la il·lusió la tenim 
però també hi ha por que ho pugui 
portar tot, però tindrà tardes lliures 
per poder estudiar.”

Reconeix que tot i que el Barça 
s’havia fixat en ell veien molt difí-
cil el seu fitxatge. “Ho veies un pèl 
impossible, cada setmana entraven 
nous jugadors a les proves però ara 
el suport el tindrà tot”.

Tant el jugador com els pares 
han confiat sempre en l’Escola ja 
que des de fa temps molts equips 
de la província s’han fixat en ell i 
se’l volien endur.

opinió

“les frases d’Albert Martínez

“Aquí ha ◗ jugat de mig campis-

ta però al Barça el poden fer jugar 

en una altra posició perquè pot 

jugar a qualsevol lloc”

“Va bé ◗ de cap, té molta visió, 

és polivalent, sap desplaçar-se, 

aixeca la mirada abans d’una 

passada de gol, és llest i sap 

llegir el partit i el ritme de partit”

Jordi Bigorra, president de l’Es-
cola, recomana al jugador que “ges-
tioni molt bé el seu temps, n’haurà 
d’aprendre”.

Bigorra diu que “per a ell és un 
mèrit, se l’ha de felicitar en nom 
de l’Escola”.

El president però, també se’n 
recorda dels seus tècnics. Al darrere 
s’ha de posar el punt sobre la i als 
seus entrenadors que refermen la 

bona feina i que demostra que el 
nostre futbol-7 és el més fort de la 
província.”

Amb el ◗ Barça, jugarà a l’Infantil 

de Primer any a Preferent, la qual 

cosa no es trobarà amb l’equip de 

l’Escola perquè aquest ha baixat 

de categoria

dades

8 són els gols que ha fet 
aquesta temporada amb 
l’equip

“les frases de Jaume 
Ballart

“En el ◗ seu primer partit de lliga 

a Torreforta va marcar sis gols”

La seva carrera a l’Escola
Va començar al Prebenjamí 

de segon any on l’equip va estar 
imbatut tota la temporada i en el 
seu primer partit de lliga, contra el 
Torreforta fora de casa, va marcar 
sis dels set gols que va fer l’equip, 
tal com recordava el seu avi, Jaume 
Ballart. “Aquell any va fer 75 gols”. 
Aquell equip va estar imbatut tota 
la temporada i ja com a benjamí 
va ser campió de la primera divisió 
provincial.

Les dues temporades a Aleví 
les va jugar amb l’Aleví preferent 
mantenint en les dues la catego-
ria. El primer any d’Aleví va estar 
seleccionat amb la selecció cata-
lana i, finalment, el segon any ha 
acabat amb el fitxatge pel Barça, 
una fita històrica. Els seus tres en-
trenadors han estat Javi Gómez, els 
dos primers anys, Dani Romera, 
un any, i després Albert Martínez 
els tres darrers. 

És un exemple, sens dubte, a 
seguir pels més novells de l’Escola. 
La seva progressió i evolució no 
han passat desapercebudes per a 

ningú. És, sens dubte, per a l’Escola 
un premi al treball, a la constància 
i al saber fer. 

La foto és del torneig de Santes 
Creus del 2005 que el prebenjamí 
va guanyar i ell a les semifinals va 
marcar 5 gols i va ser el màxim go-
lejador del campionat.


