
Un matí amb en Marc 
 

Avui ens ha visitat un dels nostres ex-alumnes més ilustre, en  

Marc Fuentes. En Marc pertany a la promoció 2011- 2017 del nostre 

institut. Veí de Montornès del Vallès, només amb 20 anys ja s’ha 

convertit en una figura important en el món del futbol adreçat al 

col·lectiu de persones afectades d’una lesió cerebral.  

Avui hem pogut parlar amb ell una estona i ens ha explicat en què 

consisteix el seu nou projecte com a entrenador de futbol: formar 

un equip de futbol per nens i nenes que pateixen aquesta 

discapacitat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com explicaries a un nen petit la teva 

discapacitat? 

Doncs és una discapacitat que 

m’afecta a l’hora de moure’m i també a 

l’hora de parlar. 

Durant l’etapa a l’escola, vas conèixer 

alguna persona amb paràlisi cerebral 

física? 

A l’escola no en vaig conèixer a ningú 

ja que és una discapacitat difícil de 

trobar, però a futbol ja vaig conèixer 

nens i nenes com jo. 

El fet de patir aquesta discapacitat et 

va portar a patir situacions de bullying 

o a sentir-te discriminat en algun 

moment? 

Tot i que hi havia molta gent que 

m’ajudava, sempre hi havia algú que 

no m’acabava d’acceptar per la meva 

discapacitat. 

Com se’t va acudir la idea de crear un 

equip de futbol amb persones amb 

paràlisis cerebral física?  

Ja a l’institut volia ser entrenador de 

futbol i m’he esforçat fins aconseguir-

ho. 

No entenia els entrenadors que no 

sabien posar-se a la meva pell i, per 

això, vaig decidir dedicar-me a aquest 

ofici ja que el futbol no només és xutar 

una pilota. 

Com va reaccionar la teva família quan 

vas explicar el teu projecte amb 

persones amb la mateixa 

discapacitat? 

Quan li vaig explicar a la meva família 

em va dir que endavant i no van dubtar 

en ajudar-me en cap moment. 

Per què vas decidir deixar de jugar en 

un equip per ser entrenador? 

No he deixat de jugar a futbol, faig les 

dues coses. Ho vaig compaginant. 

Has pensat ja algun nom pel teu nou 

equip? 

El meu equip de futbol és dirà “Club 

Futbol Vilanova Del Vallès PC” 

Al teu equip només hi jugaran nens i 

nenes amb paràlisis cerebral física? 

A l’equip hi podran jugar tan nens com 

nenes. 

Quan eres més petit, vas tenir 

l’oportunitat de jugar en un equip com 

el que tu ara formaràs? 

Quan vaig veure que em costava jugar 

a futbol i que només feia de porter, 

amb la meva mare vam decidir buscar 

un equip amb les condicions que jo 

necessitava. 

Per acabar, que t’agrada fer en el teu 

temps lliure? 

Tot i que no tinc gaire temps lliure, 

sempre estic jugant a futbol ja que és 

el que més m’agrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Júlia Luaces i Nadia Robledo 


