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HANDBOL

BÀSQUET
Quim Serra, nascut a Salt fa 34 anys, desenvolupa a m b molta satisfacció el nou càrrec d e seleccionador català de bàsquet
en cadira d e rodes, després que fa un mes va ser-ne n o m e n a t p e r la federació. El tècnic saltenc, a més, és des de fa
vuit anys el p r e p a r a d o r del Basmi Platja d'Aro, un equip que li ha fet recobrar les ganes de disfrutar des de la banqueta:
«Pensava que havia p e r d u t la il·lusió i era vaig desanimar. Ara fins i tot intento aprendre a disfrutar després d'una derrota.»

De Toro, del
GEiEG, convocat
amb la selecció
estatal júnior
ELPUNT

Il·lusió per contagi
Quim Serra, seleccionador català de bàsquet en. cadira de rodes, diu que aprèn molt dels jugadors
EDUARD BATLLE

H Girona.— Quim Serra, fa déu
anys, pensava que havia perdut
la il·lusió i estava sospesant deixar
de ser entrenador de bàsquet. Va
decidir retirar-se com a jugador
als 24 anys, amb l'Amer, a primera ,
catalana. Al mateix temps que feia
de jugador va començar a entrenar equips de base al col·legi
Pompeu Fabra de Salt i va fundar
l'escola de bàsquet del col·legi
Montfalgars. Però després d'una
mala temporada amb un equip
cadet, va decidir meditar a.fons
si valia la pena continuar entrenant. «Si ja veig en la mainada
que no tenen un esperit de superació, què puc trobar en un
equip sènior?», va reflexionar
aleshores, força decebut.
Una oferta per entrenar el Mifas de Girona el va fer variar
d'idea, tot i que ara reconeix que
no s'esperava que el canvi el seduiria tant. «Era la meva primera
experiència per dirigir un equip
de bàsquet en cadira de rodes
i vaig decidir provar-ho. Vaig
plantejar-me: 'I per què no?'»,
recorda amb il·lusió. El canvi, però, no va ser fàcil. Com diu ell,
«un entrenador de bàsquet en cadira de rodes s'ha de fer, perquè
cap tècnic coneix gairebé res d'aquest àmbit. Un cop t'hi introdueixes, has d'anar observant, mirant vídeos, sobretot el que has
de fer és adaptar el bàsquet que
ja coneixes i treballar amb molta
humiütat», explica. Recorda que
Quim Serra, fotografiat dissabte abans del partit del Basmi, al pavelló de
va haver de reconvertir alguns esSant Feliu de Guíxols. Foto: JOAN SABATER.
quemes de joc i adaptar-los a un
nou estil, poc innovat fins ara i
que té uns plantejaments difevestidor per parlar de la tàctica
riència quan va entrar en un vesrents. «És un bàsquet més lent,
i de com havíem de jugar, tal com
tidor per dirigir el primer partit
els bloquejos són diferents i és
habitualment fem tots els entrede bàsquet en cadira de rodes.
més estàtic. Necessites tres o quanadors abans d'un partit. Però no
Recorda el moment com si fos
tre anys de marge per acostum'esperava que fos tan dur. Entrar
ahir. Va ser el primer desplaçamar-t'hi», afegeix.
al' vestidor i veure fins a quin
ment de la temporada amb el Mipunt pot estar esguerrat un home
Mai oblidarà la primera expe-. fas, a València. «Vaig entrar al

és fort, impacta i impressiona. No
em vaig atrevir a dir res i vaig
haver de sortir, amb llàgrimes als
ulls», explica Quim Serra. Després, però, va superar la primera
impressió i en pocs minuts va disfrutar de la seva primera experiència com a entrenador del Mifas. «Ningú es pot imaginar com
es pot transformar un jugador que
va en cadira de rodes quan entra
en una pista. Tenen més ganes
de guanyar que qualsevol altre
equip, perquè la seva mentalitat,
per circumstàncies de la vida, es
basa a superar-se cada dia. I això
m'ho han transmès a mi i m'han
inculcat aquesta mentalitat.»
Nous reptes
Quim Serra ha col·laborat plenament perquè el Basmi Platja
d'Aro hagi fet un salt de qualitat
important i s'hagi consolidat entre
els millors de l'Estat. Tot i ia
derrota en la final de la lliga catalana vigent contra l'Institut
Guttman (47-48), el tècnic saltenc
està satisfet del rendiment del seu
equip i ara espera treure's l'espina
situant-lo entre els cinc primers
de la primera divisió estatal. A
més, l'oportunitat de dirigir la selecció catalana li ha obert uns altres objectius, però encara no s'ha
marcat una fita concreta. «El primer que vaig pensar és que si
acceptava el càrrec tindria l'oportunitat de dirigir la selecció del
que considero el meu país. I n'estic
orgullós», raona amb optimisme.
A finals del mes passat va debutar amb la selecció catalana en
un torneig internacional a Itàlia.
Catalunya no va guanyar cap partit dels que va disputar, però el
nou seleccionador va tornar amb
la lliçó ben apresa. «Els italians
tenen unes cadires tan perfeccionades que sembla que volen», explica Serra.

P Girona.— El jugador del
GEiEG Jordi de Toro ha estat
convocat amb la selecció estatal
júnior d'handbol per disputar tres
partits amistosos contra la selecció
d'Egipte, a partir del dia 29 d'aquest mes. El lateral esquerre gironí ha estat convocat per primera
vegada amb la selecció estatal JÚT.
nior, i la seva presència a la llista
ha estat decidida directament pel
preparador del combinat absolut,
Juan de Dios Roman. De Toro,
que té 19 anys, és un dels jugadors
amb més futur de l'actual plantilla
del GEiEG i, també, un dels valors
més importants que han sortit del
planter de l'entitat grupista en els
darrers anys.
Jordi de Toro està molt il·lusionat amb la possibilitat de jugar
per primera vegada amb una selecció estatal. Anteriorment havia
anat convocat amb la selecció catalana cadet i la juvenil, amb les
quals ha disputat diferents fases
del campionat estatal de seleccions autonòmiques. Per De Toro,
aquesta nova convocatòria és un
repte més, tot i que li arriba en
un bon moment, ja que encara
li queden dos anys com à jugador
en edat júnior. «Són partits que
es fan servir per anar provant jugadors. La veritat és que no m'ho
vull prendre molt seriosament
perquè, en amistosos d'aquest tipus, hi passen molts jugadors, ja
que no tenen gaire transcendència», manifesta el lateral gironí,
que desconeix el nivell que té actualment Egipte. Espanya, en teoria, és la favorita per imposar-se
al rival egipci.
Tres partits en tres dies
El jugador del GEiEG haurà
de ser el dia 28 d'aquest mes
a la residència Blume de Madrid,
juntament amb els altres seleccionats, per després jugar els tres
amistosos, els dies 29, 30 i 31Tant la seu del primer partit com
la del tercer encara no han estat
confirmades per la federació estatal; en canvi ja se sap segur
que el segon matx es disputarà
a Aranjuez.
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EI Girona FS reprèn demà la El GEiEG femení buscarà la permanència
lliga contra el Canet amb tots
al català per equips en pista coberta
els jugadors disponibles
Tachinha diu que poden notar la inactivitat
LLUÍS SIMON

I Girona.— El Girona FS reprendrà demà la lliga de primera
estatal A, després d'un mes de
descans, amb tots els seus jugadors
disponibles en un partit que l'enfrontarà demà a Palau al conjunt
maresmenc del Canet. Després de
la decisiva victòria que va obtenir
el conjunt gironí en la darrera
jornada contra el Manresa, l'equip
que entrena el brasiler Tachinha
camina ferm cap al títol i no ha
de tenir problemes per superar
el seu rival. El tècnic podrà comptar amb el porter titular, Alfred,
que no va poder jugar contra el
Manresa perquè abans del partit
havia patit.una commoció, i amb
el brasiler Marabú, que tampoc
no va disputar aquell matx perquè
estava sancionat. Nando, que
aquesta setmana ha patit una lesió
al canell, també podrà jugar.
Tachinha reconeix que els jugadors han arribat de les vacances
de Nadal fora de forma i creii
que això es pot notar en el partit.

però, tot i això, reconeix que són
favorits per a la victòria. Els gironins estaran aquesta jornada
molt pendents de l'enfrontament
entre el Manresa i la Unión, el
segon i el tercer classificats, ja
que un dels dos equips pot quedar
pràcticament descartat per al títol.
Pel que fa al Canet, Tachinha destaca la joventut i la qualitat tècnica
dels seus jugadors. «Amb la pilota
als peus són molt bons i haurem
d'estar molt pendents dels seus
moviments», explica l'entrenador.
Un dels principals atractius serà
veure en acció al mateix temps
les dues estrelles de l'equip gironí,,
els brasilers Fabiano i Marabú,
que només han pogut jugar junts
uns quants minuts a la lliga, en
el partit contra la Font dels Enamorats, i van meravellar els aficionats amb les seves jugades. Els
dos brasilers, el porter Alfred,
Nando i el golejador Isidoro formaran l'equip inicial dels gironins,
que la pròxima jornada jugaran
a la pista de la Unión.
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L'equip grupista ha convocat les seves millors atletes
LLUÍS SIMON

• Girona.— L'equip femení del
GEiEG buscarà la permanència
al grup A del campionat català
per equips, que es disputarà demà
passat a Vilafranca del Penedès.
El conjunt grupista, que disposarà
de les seves millors atletes, competirà contra el FC Barcelona,
el CN Poblenou, el Gimnàstic
Barcelonès, el Laietània i l'AA
Catalunya. A diferència de l'equip
masculí, que va ser inclòs en la
segona categoria del campionat
—que es disputa per primer
cop—, les noies del GEiEG podran competir contra els millors
clubs catalans.
La convocatòria de l'equip gironí està formada per Sònia Gràcia (60 m), Laura Mayoral (200
m), Arantxa García (400 m). Pilar
Solà (800 m), Isabel Bielsa (1.500
m), Maria Tió (3.000 m), Montse
Pibernat (60 m tanques), Sílvia
Velàzquez (alçada), Ester Ibànez
(perxa), Sandra Rigall (llargada),
Laura Trapero (triple) i Ana Belen Martínez (pes). També viat-

jaran les velocistes Bibiana Trapero, Maria Palahí i Teresa Poch
per si fa falta completar el relleu
dels 4x200 m. El president de la
secció d'atletisme del GEiEG, Josep Maria Masferrer, considera
que els equips favorits per obtenir
el títol són el FC Barcelona i
l'Agrupació Atlètica Catalunya.
«Nosaltres no hem de tenir problemes per evitar l'últim lloc i
mantenir-nos a la categoria, però
diumenge passat, amb l'equip
masculí, també pensàvem pujar
i al final, per culpa d'un imprevist,
ens vam quedar al grup B», explica
Masferrer, que espera que totes
les atletes competeixin al seu nivell habitual.
Les proves de velocitat i tanques, amb Sònia Gràcia, Laura
Mayoral, Arantxa García i Montse
Pibernat, són, en principi, les més
favorables per a l'equip gironí.
A més, les especialistes en combinades Sílvia Velàzquez i Ana
Belen Martínez són una garantia
en qualsevol de les proves en què
participin. La juvenil Sandra Ri-

gall, que debutarà en una competició oficial amb el GEiEG,
també té força possibilitats d'acabar entre les primeres a la prova
del salt d,e llargada. Les velocistes
que formaran el relleu del 4x200
m, que pot ser decisiu per a la
classificació final, s'escolliran a la
mateixa pista depenent de les necessitats de l'equip. La competició
per equips també servirà com a
banc de proves per veure en quin
estat de forma afronten algunes
de les millors atletes gironines i
catalanes la temporada en pista
coberta, tot i que els especialistes
reconeixen que és molt difícil obtenir grans marques a la pista de
la federació catalana, que és la
mateixa que es va fer servir per
al campionat mundial indoor de
Barcelona de l'any passat.
Els equips participants en el
grup A del campionat català masculí, que també es disputarà diumenge, seran l'Hospitalet, el Laietània, el Valls d'Andorra, l'AA
Catalunya, el FC Barcelona i el
CN Poblenou.

