
Quina és la paraula que 
millor et definiria com a 
jugador? 
Sóc competitiu, sempre 
m’agrada jugar per gua-
nyar. 

Feies alguna cosa especi-

Trajectòria:  
Vaig jugar al SESE des de 
Premini A fins a Junior A. 
Vaig fer una parada de 4 
anys en que vaig estar a 
Lleida estudiant. Durant 1 
temporada  vaig  jugar al 

Sicoris. Després, acabats 
els estudis vaig tornar al 
SESE. 
 

A quina edat vas comen-
çar a jugar a bàsquet? On 
i perquè? 
Vaig començar als 6 anys 
a la escola, i va ser perquè 
al meu pare li agradava 
més el basquet que el fut-
bol. El lloc més a  prop de 
casa era al SESE i vaig 
venir amb un amic del 
cole. 

SESECOM 

Ferran Gómez “Ferry” 

FITXA TÉCNICA: 

Nom:    Ferran Gómez 
Naixement:  30 de març de  1987 (28 anys) 
Ciutat:  Barcelona                          
Alçada:      1,77 m. 
Pes:    78 kg.                                    
Anys al club: 15 anys, de premini a junior.  4 anys després 
torna al Sènior per quedar-se fins ara.  
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“Vaig començar 
a jugar a 

bàsquet perquè 
li agradava al 

meu pare” 

A la teva memòria guar-
des algun partit, amb un 
especial record? 
Si, el Campionat de Cata-
lunya que vam jugar 
quan era infantil, per que 
en el últim minut vam 
perdre per un punt. Si 
haguéssim guanyat  que-
dàvem primers de Cata-
lunya i haguéssim anat 
al Campionat d’Espanya. 
En canvi al perdre, tenint 

en compte el “average”, 
vam quedar quarts  i fora 
de la classificació. 
 
Qui ha estat/es el teu ídol 
esportiu? 
Michael Jordan 
 
Un entrenador que t’hagi 
marcat ... 
Principalment dos entre-
nadors, en el moment de 
la meva explosió com a 
jugador, el Toni Toribio 
perquè va ser el que m’-
entrenava en aquell mo-
ment, quan vaig passar de 
mini a infantil. També em 

va agradar molt l’etapa 
quan em van entrenar el 
Manolo amb  al Xavi Lo-
pez Abril. 
 
Quin diries que es el mi-
llor consell pel bàsquet 
que t’han donat en la 
teva vida? 
Hi havia un entrenador, 
el Roc, que sempre ens 
deia “¿quina samarreta 
porteu?” com si hagués-
sim d’ estar sempre orgu-
llosos del club on jugà-
vem i de defensar els seus 
colors. 
 

El Ferry és un jugador del SESE des dels 8 anys, ara amb 28 es 
retira per explorar altres camins, altres esports. 
 

Ens reunim amb ell per tal de donar-vos a conèixer una mica 
més com es ell. 
 

Esperem que gaudiu del reportatge. 

En Roc un entrenador que va deixar empremta en ell: 

“Del Ferri, un molt bon amic, diria que hem viscut molts moments memo-
rables  tant a dins com s fora del club. Però no oblidaré mai la cara d'em-
prenyat que feia quan, tot i tenir un any menys, va pujar amb el Mini A i 
vam perdre un torneig a la Salle Bonanova. És un winner! Podria destacar 
que tirava i passava força bé, però el millor d'ell és que era capaç d'inven-
tar-se qualsevol jugada per fer guanyar el seu equip. En la actualitat si 
proves de jugar contra ell a qualsevol esport, compta-hi que perds.  “ 

“Sempre m’agrada jugar per guanyar.” 

Amb qui t’hagués agra-
dat jugar, tant al club 
com fora del club? 
M’hauria agradat  jugar 
amb sèniors com l’Al-
arcon, el Frade, el Tatai, 
l’Isra,el  Juan Carlos …. de 
la temporada 1995-1996 
però  jo era molt petit.  
 
Recordes quina ha estat 
la temporada mes satis-
factòria per tu? 
Si, aquella en la que vam 
pujar a Copa Catalunya, 
és a dir la temporada 
2012-2013. 

al o tens alguna mania 
abans de sortir al 
camp? 
No, res especial 
Has patit alguna vega-
da una lesió greu? 
Per sort mai. 



“Tinc sentiment de pertànyer al SESE”  

Jo crec que sóc així per haver jugat a bàsquet. 

Crec que la personalitat està formada per qua-

tre pilars fonamentals:  la família, l’escola, els 

amics i el club, tot junt et forma el caràcter i la 

teva manera de ser.  

“Soc així per haver  

jugat a básquet…  

el club és un pilar 

fonamental de la formació 

de la personalitat” 

T’ha estat difícil en els últims temps compaginar la teva 
vida personal i laboral amb la teva dedicació a l’esport? 
Si, cada vegada ha estat més difícil. Mentre estudies vas 
fent, però quan comences a treballar és complicat entrenar 
fins tant tard per matinar a l’endemà i anar a treballar. I 
tot això sense rebaixar el meu nivell d’exigència i sense 
poder fer plans els caps de setmana. 
 
Quin lloc ha ocupat l’esport a la teva vida?? I a partir d’a-
ra? 
Per a mi ha estat i serà sempre molt important.  Segueixo 
fent esports, vull provar moltes altres activitats, com el 
volei, el pàdel, l’escalada..., i no descarto tornar a jugar a 
basquet, però no em veig jugant si no es a dins d’una com-
petició. 
Com t’ha a ajudat, si es que ho ha fet, l’esport en el teu 
creixement personal?  

El millor jugador que recordis 
del club? 
El “Piru” pel seu talent i l’ Israel  
Balmanya també per el seu 
talent iels seus moviments a la 
pista. 
 
Què t’ha motivat tots aquests 
anys per seguir jugant al SESE? 
El sentiment que tinc de pertà-
nyer al club, y el compromís de 
jugar al SESE estigui qui estigui. 
És a dir, no només per jugar 
amb els meus amics i coneguts. 
 
Has assolit els teus objectius a 
l’esport, més concretament al 
bàsquet? 
Si, he arribat en el meu club al 
primer equip, al Sènior.  
 
Quina qualitat consideres im-
prescindible en un bon juga-
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SESECOM dor? 
Que sigui competitiu, amb perso-
nalitat i amb bon caràcter. 
 
Consideres que cada cop se li 
exigeix més a l’esportista? 
No, crec que cada vegada se li 
exigeix menys, s’ha perdut el com-
promís amb el club y els jugadors 
ara són mes “fluixos”. 
 
Quina creus que es la posició més 
estratègica al camp? 
La del base perquè ha de tenir 
visió del joc i les jugades molt cla-
res.  
 
Que dóna mes satisfacció, supe-
rar al rival o superar-te a tu ma-
teix? 
Per mi, superar al rival. 

En Charly, entrenador actual del Sènior A i que ho va ser també del Ferriy fa uns anys: 

Jo he portat al Ferry quan ell era jugador del sènior B i sempre m'havia agradat com jugava. 

Quan vaig agafar el Sènior A li vaig dir al Manolo (entrenador del sènior B) que volia que el Ferry 
vingués al meu entrenament. Ho va fer molt be i me’l vaig emportar al partit on ho va fer enca-
ra millor. 

Vaig parlar amb el club i així es com el Ferry va passar a ser jugador del primer equip. 

Nomes puc dir que jo vull sempre jugadors com ell, és un plaer entrenar aquestes persones. 

“Crec que cada vegada se li exigeix menys al jugador, s’ha perdut al 

compromís amb el club” 
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Fes el “5 ideal” per tu amb jugadors del 
club 
 

Base “Piru” 
Escolta Victor Alarcón 
Aler Edu Roldós 
Pivots Juan Carlos  i Israel  Balmañá 
 

Com veus el 1ª equip d’aquesta temporada 
2015-2016? 
Es un equip amb moltes ganes però molt 
jove i per tant els veterans o els que porten 
mes temps han de “tirar del carro”, tot i que 
ells també em semblen encara una mica 
joves. 
 

El teu balanç del teu pas pel SESE 
Positiu a nivell de club, encara que hi ha 
hagut moments on la gestió crec que no ha 
estat a l’alçada i no he estat d’acord amb la 
manera de procedir ni com jugador ni com 
soci.  
(Malgrat això, en un futur, penso portar als 
meus fills) 
 

Que els hi diries als petits del club?? 
Que gaudeixin, que es comprometin amb el 
club i tinguin la il·lusió d’arribar al Sènior i ... 
que s’apuntin al Campus!!! 

“Els petits han de voler anar al Campus del SESE, és el 

millor record que tinc jo de fer club” 
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En Xexi, un altre dels seus entrenadors: 
 
Es difícil de parlar d' algú que coneixes des de que són molt 
petits i els veus créixer i fer-se grans...  veus que com entrena-
dor seus, t'admiren i escolten, però.... Es fan grans i agafen el 
seu propi camí. 

En Ferran (per sempre Ferry) quan era petit (encara recordo  la 
seva cara a l'escobasquet, i nomes tenia 11 anyets)  ja tenia 
clar el seu objectiu en l'esport: no ens equivoquem GUANYAR I 
GUANYAR.  Aquest caràcter no la perdut, no ho facis mai.  

Gràcies també per ser clar i transparent, encara que no gaire 
xerraire (d'entrada) sempre disposat a ajudar si fa falta. Moltes 
gracies. 

Deixes al SESE, part de la teva i de la meva formació, però que 
la teva vida no et separi del SESE. Es evident que les vivències 
viscudes aquí les portaràs sempre amb tu. 

10 preguntes curtes: 

 

1-  Al cole, la millor assignatura:  

 Educació física 

2- Al cole, la pitjor assignatura:    

 Anglès 

3- Quina música escoltes?     

 Escolto una mica de tot, rock, ska, reagge, rum-

ba....  

4- Peli preferida:   

 Pete Pistol “el màgic de la NBA”  

5- On t’agradaria marxar de vacances?  

 A Filipines per les platges, les illes..... 
6- Menjar preferit:   

 Pizza i empanades argentines  

7- Beguda preferida:   

 Aigua i Gin Tònic  

8- Un color:   

 Blau 

9- Un llibre:  

 Llegeixo bàsicament diaris esportius però si he de 

dir algun llibre et diré dos:“El alquimista” y 

“Alacran enamorado”  

10- Un hobby:  

   Esports de risc i tots en general. 

En Manolo, un dels seus entrenadors: 

“Un cop algú hem va dir “qui és el sense sostre que tens entrenant?”   

Fàcil , un crack . 

Has sigut sense dubte un dels millors amb qui he treballat mai. Molt marcat per un caràcter enormement competitiu  fins i tot a vegades massa si és que es 
pot ser massa competitiu. 

Recordo que ja de pre-mini preferies que el contrari no es presentes al partit perquè “així ja hem guanyat oi” 

Personalment nomes puc dir que tu ets un dels motius que fan que hagi valgut la pena ser entrenador. Moltes gracies per tot”  
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Xavi López, entrenador del seu primer any de mini: 

“Jo vaig tenir el plaer de portar dues temporades en Ferran. La primera, ajudant al 

Manolo, com a 2on entrenador del pre-mini  i la 2ª com a 1er entrenador quan era 

mini de 1er any 

El recordo com un nen menut, un pel grassonet, amb pigues i força extravertit que 

sempre tenia un somriure a la cara. Bé, sempre no, quan entrava a una pista de 

bàsquet la cara de trapella simpàtic se li transformava i el seu gest era seriós, fins i tot 

semblava  enfadat. Recordo que sovint li havia de demanar un somriure a la pista i ell 

em mirava, mostrava un lleu somriure i immediatament tornava a posar aquella cara 

d’empipat amb el món. 

De fet, en Manolo i jo li vam posar un malnom (tan habitual al SESE): “El professio-

nal”. El malnom venia de la seva actitud ens els entrenaments, i sobre tot, en els 

partits. Ell no estava per bromes, ni per qüestions alienes al que tocava. Tal qual 

començàvem a escalfar, ell es posava el xip de jugador i automàticament baixava les 

celles i esborrava el seu somriure. A partir d’aquell moment era un veritable “jugador 

professional”. 

Com anècdota representativa del seu caràcter guanyador i competitiu, recordo un 

partit al SESE vell quan s’anava apropant l’hora del partit i el contrari no arribava. A 

l’estona d’escalfar i veure que no venien, se’m va apropar i molt seriosament em va 

preguntar: “Xavi, oi que si no es presenten, guanyem el partit?” Jo, amb un intent de 

ser pedagògic li vaig dir: “ Ferran, nosaltres volem guanyar els partits jugant-los”. Va 

semblar convençut, però no havia fet dos passes que es va girar i em va dir: “ Si, si, 

però oi que si no venen hem guanyat?” 

Aquell 1er any vam guanyar el torneig Pare Coll i vam jugar la final contra el Bosco 

Horta al pavelló de la Llar Mundet. Els nens del Bosco Horta van portar  bosses de 

caramels i les van llençar al públic i ens van donar a nosaltres. En Ferran, amb un altre 

gest dels seus, ens va deixar anar al Manolo i a mi: “Aquets  es deuen  pensar que per 

donar-nos caramels ens deixarem guanyar...” 

L’any de mini vam fer una gran temporada. El millor equip del grup era el Castellar, 

amb el que a camp seu havíem perdut molt clarament. A la tornada, jugant a les 

pistes de Borbó, recordo al Ferran fent un dels millors partits que mai li he vist fer a 

un Mini; va robar pilotes, va anotar de fora, de safata, va fer assistències...  

Com va quedar clar aquell dia, en Ferran seria un gran jugador i per sort l’he pogut 

seguir veient a Campus, a les 24 hores i a alguns partits del SESE en anys posteriors. 

Com a ex-entrenador del club ha estat un orgull comprovar que aquell pre-mini 

“professional” ha arribat a formar part del  sènior del club i a més convertit en tot un 

símbol del SESE. 

Per últim, m’agradaria destacar que tot i estar llargues temporades sense veure’ns, 

sempre que hem coincidit, m’ha demostrat molt afecte i he de reconèixer, que tant 

d’ell, com d’aquell equip, guardo uns dels millors records a nivell personal de la meva 

estada com a entrenador al SESE.” 

 

I per acabar: 
 
 
Una opinió: 
El club ha perdut des de fa uns anys el seu ca-
liu social. Els socis, pares i jugadors estan 
menys involucrats amb el club i també menys 
relacionats amb la resta d’equips. Trobo que 
no s’ha sabut cuidar als que no han pogut arri-
bar al primer equip i no s’ha aconseguit que es 
quedin entrenant o vinculats d’alguna forma 
al SESE.  
 
 
Un record: 
El campus, la setmana que passàvem allà és el 
millor record perquè  ens coneixíem tots, juga-
dors/es, entrenadors i monitors. 
Creàvem uns vincles d’amistat que són per 
sempre.  
Fèiem club.  
Els Campus eren genials i son vivències que no 
s’obliden.  
Tots els jugadors haurien de desitjar anar al 
campus del SESE. 


