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Introducció:Introducció:Introducció:Introducció:    

Vaig començar a jugar a bàsquet a 5è de primària després d’haver practicat altres 

esports en els anys anteriors. El primer any combinava dos esports, el bàsquet i el 

tennis. Per aquest motiu, no podia anar als entrenaments amb els nois de la meva 

edat, i jugava a la lligueta comarcal amb els d’un any més petits que jo (Pau Soler, 

Genis Castillo), sota les ordres d’en Ramon Soler. 

L’any següent vaig deixar el tennis i em vaig decantar únicament cap al bàsquet. 

D’aquesta manera vaig poder començar a jugar amb els de la meva edat, on 

m’entrenava en Jordi Ferrer. A partir d’aquí vaig anar pujant de categoria amb els 

mateixos companys. Cal destacar que vam ser campions de Girona a l’etapa 

d’infantil, on estàvem sota les ordres d’en Joan Ferrer. 

A partir de cadet vaig passar a l’equip B. Van ser dos anys una mica estranys, ja que 

érem molts jugadors, i bona part d’aquests havien començat feia poc. D’aquesta 

manera, dins l’equip hi havia diferents nivells. Però això va canviar al passar a la 

categoria júnior, on molts jugadors van plegar. Destacar que aquells dos anys van 

ser curiosos, ja que en molts partits tan sols érem cinc jugadors, i sovint en el cotxe 

del pare Xifre hi anàvem tots: entrenador (Jordi Ferrer) i jugadors. Tot i ser pocs, 

guanyàvem forces partits. 

Acabada l’etapa de júnior, inicialment vaig començar jugant només amb els sots 21. 

Però de cop em vaig trobar immers en el sènior. Per mi va ser estrany, ja que 

portava 4 anys en categories de nivell B, i no m’esperava de cap de les maneres 

poder jugar al sènior de 3a catalana així de cop i volta. 

L’any següent em vaig trobar en la mateixa dinàmica d’estar entre sots 25 i sènior, 

però amb una gran diferència que va ser aconseguir l’ascens a 2a catalana. 
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1. Quantes temporades fa que jugues al Bisbal Bàsquet? 

Vaig començar al primer any de mini, i fins ara. Per tant ja són 11 temporades. 

Es diu ràpid això, je je. 

 

2. Quins canvis has vist al club al llarg de tots aquests anys? 

A nivell esportiu, després de la desaparició del sènior, crec que el club va fer una 

aposta clara cap al planter; fet que ara està donant els seus fruits, i no només 

amb el sènior, ja que cada vegada hi ha més nens i més equips a les categories 

inferiors. 

A nivell organitzatiu crec que el club també ha millorat. Ara em dona la sensació 

que hi ha més organització que fa uns anys, quan vaig començar a jugar a 

bàsquet. Les feines estan més ben repartides i hi ha molta més gent implicada i 

amb ganes d’ajudar a l’hora d’organitzar algun acte. 

 

3. Fa uns anys éreu vosaltres que animàveu des de la grada. Ara esteu a baix a 

la pista com a jugadors. Quines sensacions tens quan veus la grada plena 

d’afeccionats com a la fase d’ascens del juny passat?   

Doncs és molt especial la veritat. Veus tota la gent que t’està donant suport; fet 

que et fa sortir a la pista amb molta il·lusió i ganes de donar-ho tot. Si dos anys 

abans m’haguessin dit que jo jugaria amb al sènior en una fase d’ascens a 2a 

catalana no m’ho hagués cregut, evidentment! Vaig estar eufòric forces dies 

després d’aquell partit! També em van venir molts de rècords, sobretot de quan 

era jo qui estava a la grada animant al sènior, m’encantava!!!   

Aquest any, estaria molt bé aconseguir que hi hagués aquell ambient a la grada a 

cada partit que el sènior jugui a casa. Això és molt important per l’equip! 

 

4. Consideres que el Bisbal Bàsquet té quelcom que el fa especial com a club?  

Sí, i tant! La gent està molt implicada amb el club (pares, mares, jugadors...). 

Som molts els jugadors que fa molts anys que estem aquí i que sempre que es fa 

algun acte intentem ajudar el màxim en organitzar-lo. Només cal mirar els 

nombrosos actes que fa el club (la Diada de bàsquet, les 24 hores, la quina, els 

casals...). Passes per davant del bar que es fa el dia de les 24 hores o el de la 
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Diada i veus que són els pares qui el porten! O la gentada que hi havia el dia de 

la inauguració del local Social. Totes aquestes coses crec que sí que fan que el 

Bisbal Bàsquet tingui alguna cosa especial. 

 

5. Aquesta temporada el teu entrenador t’està utilitzant en diferent posicions. 

T’hem vist jugar d’escorta, molt minuts de base al sots-25 i alhora també 

has arribat a jugar de 4. Com valores aquesta polivalència i l’aposta que ha 

fet amb tu el teu entrenador? 

Ja no saben on posar-me, jajaja... No, ho trobo molt bé. Em sento còmode jugant 

en les diferents posicions, i a més és curiós anar veient les tasques que has de fer 

en cada una d’elles. Potser gràcies a això he vist que jugant de base has 

d’aguantar més pressió, ja que ets el responsable de que l’equip jugui bé; i en 

canvi quan estàs de 2, de 3 o de 4 t’has de centrar més en fer un bon partit i en 

aportar el màxim a l’equip.  

 

Cal dir que valoro molt positivament l’aposta que han fet en aquest aspecte en 

Joan i en Paco, ja que em mostren confiança i em fan veure que puc aportar 

forces coses a l’equip, i no només des de la posició de base.  

 

6. S’està fent un bon treball als entrenaments del primer equip i alhora esteu 

competint a un bon nivell. La salvació la veus factible? 

Més que factible!!! Als primers partits la cosa es veia una miqueta negra després 

de perdre els tres primers per uns 20 punts de diferència (encara que va ser 

contra el 1er, 2on i el 4t de la lliga). Però després de seguir treballant als 

entrenaments, mica en mica, l’equip ha anat agafant el ritme de la competició. A 

més, la incorporació de l’Ignasi ens ha donat molta confiança i seguretat. Si 

seguim esforçant-nos i les lesions ens respecten les maratons de partits que fem 

als cap de setmana, la salvació és ben possible. Això sí!!! S’ha de treballar ben 

dur i anar al 100% perquè sinó aquesta lliga a la mínima que et relaxes no 

perdona.  
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7. Creus que el salt de categoria és massa prematur tenint en compte la 

mitjana d’edat o entens la filosofia i aposta que fa el club, on es prioritza la 

formació de jugadors?  

Crec que en el club tothom trobava a faltar una mica un sènior, ja que és una 

peça bàsica que ha de ser un mirall per tots els equips inferiors. Per això quan es 

va creure que ja hi havia un equip que podia competir a la categoria es va 

comprar la plaça a 3a Catalana. Decisió que trobo del tot encertada com s’ha 

demostrat aquests anys. Respecte l’ascens a 2a catalana opino el mateix tot i la 

mitjana d’edat no és prematur pujar de categoria. Si un equip aconsegueix 

l’ascens sol ser perquè ja té nivell suficient per competir a la lliga superior. A 

més en l’aspecte formatiu, segur que ha estat molt millor jugar amb el sènior que 

seguir amb el junior un altre any. 

També s’ha de valorar que el club tingui a part del sènior un sots-21 i un sots-25 

perquè els que no disposem de gaires minuts al sènior podem jugar més en 

aquests equips. Tot i que al ser un nombre just de jugadors aquest any per fer 

tres equips, a la mínima que falta algú et pots trobar que en un cap de setmana 

hagis de fer fins a 3 partits com m’ha passat a  mi alguna vegada  i això cansat 

físic i mentalment ja que t’ocupa motles hores. 

 

8. Has fet també d’entrenador d’equips base, com és que ara ho has deixat de 

fer? Tens intenció de tornar a entrenar dins el club? 

Aquest any a la universitat tinc les classes a la tarda. Començo a les 3 i hi ha 

dies que acabo a les 9 del vespre, per tant més impossible entrenar un equip base 

que sol entrenar a les 5 o a quarts de 7. Però això ho tinc més que clar, a la 

mínima que els horaris m’ho permetin m’agradaria molt poder tornar a entrenar 

un equip!!! 
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9. Com valores la tasca que està fent la gent que encapçala el club? En què 

creus que el club ha de millorar? 

Doncs valoro molt positivament la tasca que fa la gent que encapçala el club, ja 

que segur que és una feinada. 

Un dels problemes que té el club, i que per desgràcia em sembla que no s’hi pot 

fer gaire res, és el tema de les instal·lacions. Hi ha una gran falta d’espai, i més 

quan plou ja s’ha vist la piscina que es forma al pavelló Firal els dies de pluja... 

   

- Un jugador de referència: de petit m’agradava molt l’Albert Oliver (el que 

juga a ACB no en Bertu de la Bisbal...) 

- Posició on jugues: mmm... Dic la posició on jugo més: base. Però a una 

pregunta de l’entrevista ja surt que últimament també faig de 2, de 3 i de 4!!!! 

- Cinc inicial ideal del Bisbal Bàsquet: Jordi Ferrer, Escri, Nieto, Ramirez i 

Escatllar (4 oberts... A la Bisbal sempre em estat més baixos que la resta.) 

- Un lema: El que m’han repetit més vegades els entrenadors quan estava als 

equip base: “tal entrenes, tal jugues”. I puc dir que és ben veritat!!! 

- Una afició: Home, puc dir que vaig passar una època en que m’encantava jugar 

al “futbolin”, tot i que ara ja només hi jugo de tant en tant. A l’hivern també 

m’agrada anar a esquiar. 

- Un somni: Engreixar-me... No, ara seriosament: seguir millorant com a jugador 

durant molts anys (potser una cosa va una mica lligada amb l’altre). 

- El millor moment: Ascens a 2a catalana amb el sènior. 

- El pitjor: Quan la temporada passada, després de 4 derrotes seguides, semblava 

que l’ascens que teníem a tocar se’ns escapava... (per sort no va ser així!) 


