
Roger Figueras fitxa pel Barça  
El jove jugador vallenc de l'Escola Valls Futbol jugarà la temporada vinent als infantils de primer any del FC 
Barcelona 

Quan un jugador de només sis anys debuta en el món del futbol marcant sis gols 
en el seu primer partit oficial (Escola Valls Futbol-Torreforta, 7-1), ja deixa 
entreveure que apunta maneres. Però si en el seu segon any de prebenjamins es 
converteix en la pedra angular d'un equip que acaba la temporada imbatut i en el 
seu primer any de benjamins és el referent d'una plantilla que es proclama campió 
de la primera divisió de la demarcació, els dubtes sobre la seva qualitat queden del 
tot esvaïts i no resulta estrany que els grans clubs mostrin interès per fer-se amb 
els seus serveis. 

Sis anys després del seu debut, amb només dotze anys, el vallenc Roger Figueras 
canviarà la samarreta de l'Escola Valls Futbol per la del FC Barcelona. Després de 
tot un any fent proves a l'entitat blaugrana, Figueras fitxarà finalment pel Barça i la 
temporada vinent jugarà amb els infantils de primer any, equip que milita a la 
categoria preferent; canviarà el camp municipal del Vilar per la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, un salt abismal en la seva curta però prometedora trajectòria 
esportiva. La seva gran temporada amb l'aleví de l'Escola Valls Futbol ha acabat 
de convèncer els espies del FC Barcelona, que s'han avançat a altres clubs de 
primer nivell com el Nàstic i el Cambrils, interessats també en el jugador. 

Un jugador molt complet 

Figueras, que al febrer ja va vestir la samarreta blaugrana en un partit contra el Basilea, és un jugador molt complet i polivalent, i 
segons Albert Martínez, el seu tècnic fins ara a l'Escola Valls Futbol, tan pot jugar al centre del camp com de pivot defensiu o fins i 
tot en l'eix de la defensa, segons les necessitats de l'equip. Martínez, a més, el defineix com un jugador amb un bon 
desplaçament de pilota, tècnicament i tàcticament molt bo, amb una dreta molt fina. Tot i la seva edat, llegeix molt bé el joc i 
domina a la perfecció les pautes del ritme de partit. 

Figueras, que actualment estudia a l'escola Enxaneta de Valls, no viurà a la Masia sinó que el club li facilitarà un taxi per a poder 
desplaçar-se de la capital de l'Alt Camp a Barcelona tres dies per setmana, per anar a entrenar i els dies de partit. 

Un orgull per a l'entitat 

«Per a l'Escola, que un club com el Barça es fixi en un jugador de l'entitat és un veritable orgull. L'Escola té moltes coses a 
millorar, però fets com aquest il·lustren que les coses s'estan fent bé i mostren tot el treball que hi ha al darrere d'aquest projecte», 
va comentar el president de l'Escola Valls Futbol Jordi Bigorra. 

Darrera actualització ( Divendres, 12 de juny del 2009 02:00 )  
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Roger Figueras, a les 
instal·lacions del Vilar, amb la 
samarreta del Barça i la de 
l'Escola Valls Futbol. / Foto: O.T.
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