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RIPOLLÈS | Ofi cina Jove del Ripollès

• Què en saps de l’Ofi cina 
Jove del Ripollès?
Bé, l’Ofi cina Jove del Ripollès, 
segons la meva pròpia inter-
pretació, és un excel·lent re-
curs que tenen els joves de la 
comarca per rebre orientació 
i assessorament en relació a 
aquells àmbits més transver-
sals de la vida com poden ser 
l’educatiu, el laboral i tot el 
relacionat amb l’habitatge o 
l’emancipació.
•  Què creus que et podia 
haver aportat durant la 
teva adolescència?
Penso que podia haver apor-
tat tot allò que aporta en 
aquests moments, però amb 
menys impacte que actual-
ment. Avui en dia, considero 
de vital necessitat un organis-
me d’assessorament juvenil, 
ja que hi ha un enorme talent 
en el jovent que moltes vega-
des s’estanca per falta d’ori-
entació, sigui aquesta edu-
cativa, laboral o en aspectes 
més intrínsecs de la persona.
• Com és que vas decidir es-
tudiar CAFE?
“Gut feeling” total. De ma-
nera instintiva sabia, sense 
poder explicar el perquè, que 
estudiar tot allò relacionat 
amb l’activitat f ísica i l’esport 
em faria feliç, i realment no 
em vaig equivocar ni un pèl.
• Perquè vas voler continu-
ar formant-te i fer el Docto-
rat?
Tal com comentava abans, 
aquest va ser un aspecte in-
trínsec personal que sempre 
m’ha acompanyat: l’afany 
d’autosuperació constant. 
Ser professor universitari als 
21 anys, fundar una empresa 
als 25 i aconseguir el Docto-

• I de Ripoll...?
Qualsevol de les muntanyes 
que envolten la Vila, són in-
drets fantàstics, plens de pau 
i on guardo molts records 
d’infància.
• De quin color pintaries Jo-
ventut?
De color verd. És un color 
dinàmic i juvenil relacionat 
amb el creixement i l’espe-
rança.
• Amb quin personatge 
t’identifi ques?
Fàcil i ràpid de contestar: Pep 
Guardiola. És el meu ídol, so-
bretot pels valors que aporta 
setmana rere setmana al meu 
esport, el futbol.
• Què t’emportaries a una 
illa deserta?
Amb la meva parella, la meva 
gossa, una televisió per cable 
amb totes les lligues de fut-
bol del món i una nevera amb 
cerveses ben fredes, no crec 
que em faltés de res.

rència amb les persones esta-
rem instal·lant incoherència 
en l’àmbit social. És cert que 
aquest valor depèn molt d’un 
mateix, però hi ha estàndards 
que no es poden perdre mai, i 
considero que a poc a poc es 
van perdent, només cal mirar 
de manera autocrítica què 
està passant dia rere dia en 
aquest món: corrupció, mal-
tractament, guerra... És preo-
cupant.
• Quins creus que són els 
ingredients indispensables 
per assolir un somni?
Hi ha una frase de Lord Whi-
tehead que diu: “els somnis 
dels grans somiadors mai es 
compleixen, sempre són su-
perats”. Sens dubte, l’ingre-
dient per assolir un somni 
és somiar-lo de veritat i pre-
guntar-te cada dia abans de 
posar-te al llit: què he fet avui 
per complir el meu somni? Si 
durant uns quants dies con-
secutius la resposta és “res”, 
aquest serà l’indicador què 
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El més arriscat és no 
arriscar; així doncs, 
per tal d’evitar riscos, 
arriscaré
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rat als 27 en són exemples. I 
segueixo endavant a la recer-
ca de més reptes!
• Quins consells donaria als 
joves estudiants?
El consell és que inverteixin 
temps en desenvolupar el ta-
lent més important, que és 
precisament el talent de ser 
capaç reconèixer el teu pro-
pi talent. Estudiar és única-
ment una eina que et permet 
desenvolupar-te en relació 
a aquest talent, però primer 
cal descobrir quin és. I tots 
en tenim un, tots!
• El teu projecte professio-
nal parla de valors… quins 
creus que hauríem d’incen-
tivar dins de la joventut?
Bé, n’hi ha molts que consi-
dero d’especial rellevància, 
però el que potser trobo a 
faltar més avui en dia, gene-
ralment, és la coherència. Les 

alguna cosa estem fent ma-
lament en el nostre dia a dia, 
ja que no estarem invertint el 
temps en allò que realment 
volem, sinó en temes urgents, 
però no importants per a 
nosaltres.
• Què t’hauria d’oferir el 
Ripollès perquè tornessis 
aquí?
El “problema” de viatjar cada 
mes per diversos racons del 
planeta és que t’obra un oceà 
cultural, humà i personal per 
explorar que es fa dif ícil tor-
nar al punt d’origen un cop 
has fet el pas cap al món, 
en el sentit més literal de la 
paraula. Tot i aquest apunt, 
parlant molt personalment, 
tornaria al Ripollès si tinguès 
l’oportunitat de participar 
en algun projecte futbolístic 
important i d’impacte per la 
comarca.
• Si haguessis de triar un 
lloc del Ripollès seria…
Ribes de Freser, el poble de la 
meva mare.

persones produïm la societat 
i aquest ens produeix a nos-
altres al mateix moment, és a 
dir, que no treballant la cohe-
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De nen hiperactiu a jove 
pencaire inesgotable. Del 
somni en fa un repte a as-
solir i de la vida, un camp 
de futbol on l’important 
no és guanyar sinó créixer, 
aprendre i nodrir-se de 
valors amb el joc. I, amb 
aquesta premissa, té la 
victòria assegurada.
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