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 Lluís Giménez. Jugador del Joviat-La Salle Manresa, subcampió d’Espanya infantil

CONTRAPUNT

«L’alçada ajuda, però no ho és tot»

Francesc
Martínez
Nedador
màster

El manresà és el segon jugador més alt d’Espanya de la seva edat, amb 1,93 metres
R JOSEP GONZÁLEZ
R Manresa

Lluís Giménez és un jugador de
l’AE La Salle Manresa que fa
unes setmanes va aconseguir un
gran èxit amb la selecció catalana, el subcampionat espanyol
dins el grup d’autonomies. En
aquesta temporada milita a l’equip del Joviat-Salle.Després del
seu inici al Col·legi Bages, va iniciar la seva etapa a La Salle, en la
qual ja cinc anys que és.
A la primeria del 2008, el jugador lasalià va disputar el campionat d’Espanya d’autonomies
amb la selecció catalana, van arribar a la final i van perdre el partit decisiu amb la comunitat de
Madrid.A la final,Lluís Giménez
va anotar 4 punts, va agafar 7 rebots i va ajudar el seu equip en els
minuts que va poder jugar.
–Com et vas iniciar en el món
del bàsquet?
–És un esport que m’agrada
molt, i el joc no és gaire violent.
També m’agrada perquè s’ha de
jugar en equip, cosa que implica
conèixer gent i, a més a més, gràcies a la meva alçada, equips com
La Salle em van ajudar a fer-me
entrar més l’esport del bàsquet a
les venes.Ara forma part del meu
dia a dia.
–Durant els anys que fa que jugues a bàsquet, que és el que t’ha
sorprès més d’aquest esport?
–Trobo molt sorprenent la comunicació que has de tenir en un
equip, en què tots han de saber fer
el seu paper dins i fora de la pista i
ningú no és més important que un
altre. Això fa que el grup sigui
molt fort.
–Quina reacció vas tenir quan
et van comunicar que aniries a la
selecció?
–La veritat és que no m’ho esperava i em va sorprendre molt.
També em va emocionar, perquè
anar a la selecció catalana és un
orgull per a mi i per als qui n’han
pogut gaudir. Ha estat una experiència magnífica, inoblidable.
–Quines impressions t’ha causat la selecció?
–Que hi ha gent molt més bona
que jo i que a fora de la comarca
del Bages i a les zones on juguem
sempre hi ha molt nivell. En l’àm-

MIREIA ARSO

bit defensiu, hi he après diversos
tipus de defenses, i en l’ofensiu, alguna jugada.
–Com ha estat la relació a fora
de la pista amb els jugadors de la
selecció catalana?
–Ha estat bona. Hi havia una
majoria que eren del mateix club,i
els altres, de mica en mica, ens
vam anar fent més amics
–Com era un dia a la selecció?
–Si el partit era a la tarda,esmorzàvem, després ens reuníem i parlàvem del partit anterior i, tot seguit, fèiem alguna activitat de relax, com anar al cine o passejar.
Després de dinar, ens tornàvem a
reunir i parlàvem del partit de la
tarda, per arribar ben preparats a
l’hora de la veritat,
–Quina experiència et va donar
la final?
–Normalment, sempre passen
coses que no t’esperaves per culpa
dels nervis, suposo que això és
una cosa inevitable, t’hi jugues
molt i estàs en tensió. Pel que fa al
nostre partit, els primers quarts,
molt bé, però nosaltres jugàvem a
la defensiva i ells a l’ofensiva, i en
el tercer quart vam fallar en defensa, i va ser la causa que aquest
partit se’ns escapés i no poguéssim ser els campions, com hauríem volgut tots plegats.
–Què se sent en ser el segon jugador més alt d’Espanya de la teva edat?
–És una sort per a mi en aquest
esport, per les seves característiques específiques. Crec que si tens
una alçada considerable tens un
plus, un avantatge. Però també
tinc clar que no tot és l’alçada, has
de tenir altres virtuts per obrir-te
pas en el bàsquet.
–Com veus el paper del Joviat
La Salle en aquesta segona volta
del teu equip dins el nivell A1, el
més alt en la categoria infantil?
–Hi ha partits que poden arribar
a ser igualats,però n’hi ha d’altres,
contra equips molt poderosos,
que tot i que ho intentem no podrem vèncer ni tampoc posar les
coses gaire difícils als nostres rivals. Aquests són els partits que
crec que t’ajuden més a millorar,
tant en l’aspecte individual com
en el col·lectiu, t’hi has d’esforçar
més, i això al final es nota.

Un nedador de
Madrid pot ser
campió català
em tornat de participar al
Campionat d’Espanya
Open de Natació per a
màsters, una competició a la
ratlla de mil participants. Voldria fer una reflexió als dirigents del nostre esport sobre un
fet que desconec si també passa
en altres modalitats esportives.
Als campionats estatals ja és un
fet de fa anys que com que es
tracta d’una competició anomenada open, poden participar-hi nedadors d’altres països,
en aquest cas és freqüent veurehi alemanys, portuguesos o
francesos o fins i tot dels països
de l’Est; fins aquí, res a dir, perquè es transforma en un campionat de molt més nivell.
Entenc, però, que s’hauria de
fer dues classificacions, la del
campionat open,i aquí pot guanyar qualsevol estranger, i una
classificació amb els competidors estatals. Com a exemple,
als anomenats estatals de Pontevedra,a la prova de 50 metres
braça (60-64 anys),el qui va pujar al pòdium com a campió estatal va ser portuguès, fet que
evidencia el que dic. Aquí no
s’acaba la història, perquè el
mes de maig que ve es farà el
campionat de Catalunya,i aquí,
a casa nostra, es repeteix la història,ja que també és un open i,
per tant, obert a la participació
de nedadors de l’estat i de països estrangers.
Aquí és fàcil que un nedador
de Madrid, de Valladolid, o de
França,sigui campió de Catalunya, perquè aquí tampoc no es
fan dues classificacions, amb la
incongruència que això significa per als nedadors catalans,
que a les classificacions veuen
que se’ls colen gent forana. A
fora que facin el que vulguin,
però a Catalunya les dues classificacions han de
ser una obligació.
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Lluís Giménez, en un entrenament al pavelló de La Salle Manresa

EL PERFIL

Fanàtic de «Piratas del Caribe»
Lluís Giménez té 14 anys i va
néixer el dia 18 maig del 1994.
Actualment estudia a l’institut
Pius Font i Quer.
Al Lluís li agrada molt sortir
amb els amics quan els estudis
li ho permeten. També una de
les seves afeccions són els jocs
online. «Em passo moltes hores
amb els amics jugant en un cibercafè al Call of Duty». Com a
tothom, li agrada mirar la televisió i mirar pel·lícules que siguin de temàtica bèl·lica o bé
d’aventures.

«Una de les meves preferides
és ‘Piratas del Caribe’». També
li agrada mirar programes de
tipus humorístic, com «Polònia», i altres espais, com retransmissions esportives. Per
al seu futur desitja continuar
els estudis amb bones notes.
Com ell diu,«amb tot aprovat».
Pel que fa al seu vessant professional, sobre què vol ser
quan sigui gran, diu que «no sé
què faré encara, però segur que
serà una feina que tindrà un
bon sou».

