
La porteria escapulada està assegurada

ELPERSONATGE

Ramón Durán  Badalona

n Rubén Martínez és induscuti-
ble a la porteria del Badalona des
que va arribar al club escapulat al
desembre de 2005, amb Julià Gar-
cia a la banqueta. En la seva carre-
ga esportiva ha jugat fins a sis pro-
mocions d'ascens (cinc de Segona
B a Segona A i un de Tercera a
Segona B),aconseguint tres ascen-
sos (Barça C, Barça B i Hèrcules).

En la seva etapa com a jugador
blaugrana guarda especial record
d'una convocatòria amb el primer
equip amb Van Gaal a la banqueta
en un partit contra la Reial Socie-

tat, ja que Busquets, que era el
porter suplent de Ruud Hesp, esta-
va lesionat.

Amb la samarreta blaugrana va

debutar a Segona A, als 19 anys.
D'aquesta etapa, també destaca
“el dia que vaig jugar la promoció
d'ascens a la Divisió d'Argent amb
el Barça B. Ho vam fer contra el
Madrid B al Santiago Bernabéu.
Per a un culer això és molt espe-
cial”. De la seva etapa al futbol
base blaugrana, Rubén sempre re-
c o r d a r à J o r d i C a s t e l l ,
l'entrenador de porters, “que em
va ensenyar la majoria de secrets
que sé de la porteria”.

Però Rubén va començar a les
files del Sant Gabriel: “Allà hi ha-
via dos entrenadors que van en-
senyar-me molt. Joan Llendrich i

Pedro Sánchez, els tinc una espe-
cial estima a tots dos”.

La Copa, la seva competició
Per a Rubén jugar la Copa del Rei
és tot un al·licient: “M'agrada
molt jugar aquests partits perquè,
perexemple, quan estava al Novel-
da va haver-hi una temporada que
vam eliminar el Barça, quan era
eliminatòria única, i també vam
superar el València i Las Palmas i
ens vam col·locara 1/8 de final”.

Ara, al Badalona el repte és clar:
“Hem d'assolir l'ascens a Segona
A, i si es possible, abans de la me-
va retirada, jugar al nou estadi
Municipal”.

Pel moment, als 31 anys, no pen-
sa a penjar les botes, tot i que quan
arribi, segur que seguirà en el
món del futbol. Avui per avui, té el
segon nivell d'entrenador i el títol
de tècnic especialista d'entrenar
porters �

LA PORRA DE LOTTO

El Barça At., una
setmana més al 33
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RUBÉN / PORTER DEL BADALONA
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AC MANLLEU
Els de Francesc
Cargol han
encadenat 6
jornades sense
perdre i ja estan
en llocs de
promoció d'ascens�

CE SABADELL
Un punt dels
últims 9 i l'última
derrota al camp
d'un Santa Eulàlia
que es va quedar
amb 10 al 20' � 

EL CONCURS

Encerta aquests quatre signes i
participa al sorteig d'un parell
de botes de la marca Lotto

SEGONA B/ SABADELL-GRAMENET

TERCERA / BANYOLES-POBLA M.

CATALANA/ VILAFRANCA-S.CRISTÓBAL

PREFERENT G.II/ SITGES-HORTA

Envia els teus pronòstics a
mayala@elmundodeportivo.es

FUTCAT

Rubén Martínez amb la seva altra passió El porter del Badalona és casat i té una filla  FOTOS: EDUARD OMEDES

RUBÉN MARTÍNEZ CABALLERO

Data i lloc de naixement:
4 de març de 1977, a Paterna (València)

Posició: porter

TRAJECTÒRIA COM A FUTBOLISTA

Va començar al futbol base del Sant 

Gabriel i en categoria juvenil va anar al 

Barcelona. Després ha fet la seva 

trajectòria entre Segona B i Segona. Va ser 

la temporada 2006-07 ‘Zamora’ de Segona 

B amb el Badalona.

1993-97 Barcelona C i Barcelona B (Tercera 

i Segona B i Segona A)

1997-99 Cultural Leonesa (Segona B)

1999-2000 Zamora (Segona B)

2000-02 Novelda (Segona B)

2002-05 (fins desembre) Hèrcules (Segona 

B  i Segona A)

2005 (des de desembre)-2009 Badalona 

(Segona B)

6

Amb la família Els procura dedicar temps

EL PARTIT DE TV

El Terrassa-Barça Atlètic és el
partit que el Canal 33 emetrà
dissabte (12.30h). De moment,
les audiències estan responent
i el Barça At.-Badalona, va
arribar als 70.000 espectadors �

PUJA / BAIXA


