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El badaloní Albert Segura deixa el  futbol sala professional i  torna a casa per ser el

coordinador i jugar amb el Sènior de l’EFS Girona

Marfil  Santa Coloma, Nantes, Cagliari,  París,  i  ara, Girona. L’Albert Segura Rodríguez,

nascut a Badalona el 3 d’agost de 1987, va decidir el passat estiu tornar a casa després

de cinc anys a l’estranger per obrir una nova etapa a la seva vida professional: jugar i ser

el  coordinador de l’EFS Girona.  El  badaloní torna a casa després de 17 anys com a

jugador professional de futbol sala en què ha aconseguit un palmarès per emmarcar.

Segura va formar part d’aquell Marfil Santa Coloma gloriós en el qual va aconseguir

l’ascens a Divisió d’Honor, la temporada 2007-2008; va guanyar la Copa Catalunya, l’any

2012; i és subcampió de la Copa del Rei de futbol sala, l’any 2015. A més, el badaloní és

campió d’Europa amb la Selecció Espanyola sub 21 i  també campió de la Copa de

França amb l’Sporting de París. Tot i això, i motivat per una pandèmia que el provocava

estar allunyat de la seva família, acompanyat del projecte engrescador de Girona, Albert

S e g u r a  t o r n a  a  c a s a  d e s p r é s  d e  s e r  p r o f e s s i o n a l .





Albert Segura va començar a jugar a futbol sala al Marfil Santa Coloma amb només 12

anys. Club on es va formar a les categories inferiors, guanyant el Campionat d’Espanya

de clubs en categoria Juvenil,  l’any 2005;  així  com el  Campionat d’Espanya amb la

Selecció Catalana sub 18, aquell mateix any. El seu debut amb el primer equip colomenc

va arribar a la temporada 2005-2006, a l’antiga Divisió de Plata, aconseguint formar part

de la plantilla que va ascendir a Divisió d’Honor el juny del 2008, tornant a l’elit del

futbol sala. Durant aquell període va ser convocat amb la Selecció Espanyola sub 21 de

futbol sala, proclamant-se campió d’Europa.

El setembre del 2012 va guanyar la primera Copa Catalunya del Marfil Santa Coloma, en

un dels  dies  més rellevants  de la  història  del  club.  Un èxit  que li  va  precedir  una

temporada 2013-2014, que serà recordada com la millor de la història de l’entitat. Prova

d’això, és que un any després, per primera vegada, el Marfil Santa Coloma va proclamar-

se subcampió de la Copa del Rei de futbol sala davant l’Inter Movistar.

Segons l’Albert Segura, ‘’el Marfil Santa Coloma és el club de la meva vida, és el club que

em va fer debutar amb 16 anys i em va fer el primer contracte professional amb 17 anys’’.





Després  de  deu  temporades  amb  el  primer  equip  del  Marfil  Santa  Coloma,  a  la

temporada  2015-2016,  l’Albert  Segura  va  canviar  de  rumb  per  marxar  a  terres

estrangeres.  Primer,  ho va fer al  Nantes Erdre Futsal,  al  llarg d’una temporada, per

passar després al Cagliari Futsal, jugant, també una temporada a l’equip italià. L’any

2017 va rebre oferta de l’Sporting de París, club amb el qual va guanyar la Copa de

França, l’any 2019, on va disputar les seves tres darreres temporades com a jugador

professional.

Han estat cinc anys fora de casa en què l’Albert Segura s’ha perdut moltes coses en

l’àmbit  familiar.  Per  aquest  motiu,  motivat  també per  la  pandèmia  mundial,  ‘’vaig

decidir buscar un treball i fitxar pel Girona. Tot i que tenia altres ofertes, vaig decidir

tornar a casa’’. I és que el Girona li ha proposat un projecte ambiciós on, a més, pot

seguir  jugant  a  futbol  sala  i  formar-se  com  a  coordinador:  ‘’el  Girona  m’ha  donat

l’oportunitat de ser jugador i coordinador, i  per això vaig decidir fitxar pel club. Puc

ajudar  amb  la  meva  experiència  i  el  nostre  objectiu  és  pujar  de  categoria’’ .



Albert Segura també ha format part de la Selecció Catalana i Espanyola de futbol sala.

Amb l’espanyola, Segura va ser campió d’Europa: ‘’el primer any vam perdre la final. Al

següent any, però, vam tornar a jugar la final i la vam guanyar’’. Mentre que el seu darrer

partit  amb  la  Selecció  Catalana  Absoluta  de  futbol  sala  va  ser  el  partit  amistós

internacional contra Brasil l’any 2017: ‘’va ser espectacular. El pavelló estava ple amb

m é s  d e  4 . 5 0 0  p e r s o n e s  a m b  u n a  S e l e c c i ó  d e  B r a s i l  m o l t  p o t e n t ’ ’ .





Finalment, el jugador català de futbol sala afirma que de la seva carrera professional, es

queda ‘’amb el debut quan tenia 16 anys. Va ser un premi a tot l’any’’.
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https://www.youtube.com/watch?v=AvmHBEOz7uI

