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LÍNIA DE META
ENTREVISTA

왘 Marc Garcia i Laura Martínez. Jugadors de bàsquet

CONTRAPUNT

«Serà una experiència inoblidable»

Marc Clotet
Soci del Beisbol
Club Manresa i
del CA Manresa

Els dos alumnes de la Joviat seran a l’estatal de mini a San Fernando
R ADRIÀ TORNER
R Manresa

Marc Garcia i Laura Martínez
van a la mateixa classe de l’escola
Joviat des de quart de primària.
A més, de petits havien jugat
junts a l’escola de bàsquet a l’equip mixt,i ara són dos integrants
de la selecció catalana per a l’estatal que es disputa aquest cap de
setmana a San Fernando.
-Quant fa que jugueu?
-M. G.: jugo des dels 5 anys perquè sempre m’ha agradat, però, a
més, el meu pare també era molt
de jugar a bàsquet, fins i tot va jugar uns anys al CB Manresa. Ara
fa 3 anys que jugo al Paidos, i
anem líders de la categoria mini
A1, amb tots els partits guanyats.
-L. M.: vaig començar una mica
més tard, als 7 anys. Els meus pares van estudiar INEF i a tots dos
els agrada l’esport. Abans també
feia gimnàstica, la meva mare és
entrenadora, i vaig ser campiona
l’any 2005 en les disciplines de terra i barra. Després vaig estar lesionada uns quants mesos i fins fa
un any no he pogut tornar a jugar.
-Què us agrada del bàsquet?
-M. G.: és molt divertit tirar, llançar a cistella m’encanta. També
m’agrada molt fer una entrada i,
sobretot, el ritme de competir és el
més emocionant. Tot i això, ara
encara no tenim una posició concreta, ens movem per totes les posicions intentant descobrir els
punts forts del nostre joc, i cada
vegada els potenciem més. De
moment som pura polivalència.
-L.M.:a mi el que m’agrada més
és el fet de jugar amb les amigues i
pujar la pilota,distribuint el joc de
l’equip perquè tots juguin. A més,
competir a un alt nivell és més interessant que no pas a un ritme
més baix. Ara juguem contra uns
rivals que et fan lluitar, i això és el
que m’agrada més.
-Com ha anat fins ara amb la selecció catalana?
-L. M.: al principi em feia una
mica de cosa, sort que anava amb
dues noies més de l’escola, però
després ja vaig anar coneixent les
altres noies, i ja m’ha passat, encara que m’hagi quedat sense les
companyes. Primer hi havia un
grup de 30 noies, després vam

MIREIA ARSO

Jocs Olímpics
asmàtics
a la Xina
es del 1896, cada quatre
anys una ciutat és escollida per conservar i difondre l’esperit olímpic: un sentiment d’agermanament, solidaritat i amistat entre tots els països del món a través de l’esport.
Malauradament,les diferències
polítiques entre aquests països
han fet que en moltes ocasions
aquest esperit brillés per la seva
absència: els Jocs van ser l’aparador del nazisme a Berlín, l’altaveu dels terroristes palestins a
Munic i un camp de batalla de
la Guerra Freda a Moscou i a
Los Angeles.
Enguany els Jocs Olímpics
tornaran a ser l’ocasió per a una
dictadura de rentar-se la cara
davant el món. El règim xinès,
despòtic i corrupte, cada cop
més lluny de materialitzar els
ideals comunistes d’igualtat, és
l’encarregat de materialitzar el
somni olímpic. Això sí, a força
de desnonaments, d’obres faraòniques i esclafant tota possible
dissidència.Ara,però,un factor
imprevist per als líders del partit únic pot enfosquir-los la posada en escena: el descontrolat
creixement econòmic i poc respecte pel medi ambient ha tingut uns efectes demolidors sobre l’aire de l’olímpica Pequín.
El COI ja va expressar la seva
preocupació pels efectes que
aquest fet pugui tenir sobre la
salut dels atletes.
De moment, tres esportistes
destacats, el kenyà Haile Gebreselassie (marató), la belga
Justine Henin (tenis) i la britànica Paula Radcliffe (marató),
tots afectats d’asma, ja han
anunciat que no aniran als Jocs
o hi limitaran la participació a
causa de la contaminació ambiental. El règim xinès es pot rentar la cara, però amagar
les vergonyes ja és més
difícil!
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Els joves jugadors Marc Garcia i Laura Martínez dimarts a la pista de l’escola Joviat

passar a un grup de 20, i d’aquestes en seleccionaven 15. Aquestes
15 vam anar a jugar un torneig a
València i van descartar les últimes tres noies. Així doncs, dotze
anem al campionat estatal.
-Que és el més interessant que
trobeu d’anar a jugar l’estatal?
-M. G.: principalment, anem a
aprendre, això serà una experiència inoblidable i no sabem si es repetirà, perquè tot depèn de la nostra evolució física. Personalment,
m’agradaria guanyar, és important guanyar.
-L. M.: m’agradaria poder ser
campions d’Espanya, però també
és important el fet de conviure durant 5 o 6 dies amb les millors jugadores de Catalunya. També és
una experiència única, perquè
agafarem l’avió i participarem en
un torneig d’aquestes dimensions.
-Quins jugadors us agraden?
-M. G.: sóc soci del Ricoh i sempre el veig,però el meu equip sempre ha estat l’Estudiantes, perquè
és on va ser el meu jugador preferit, Sergio Rodríguez.
-L. M.: jo també sóc del Ricoh,

però el jugador que m’agrada
més és Rudy Fernández, del Joventut de Badalona.
-Com van els entrenadors?
-M. G.: fa 3 anys que tinc el mateix entrenador, Jordi Sainz, i
aprenc moltíssim d’ell.És un tipus
d’entrenador no gaire habitual, és
una combinació entre exigència i
bon tracte, que és difícil de trobar
i, alhora, molt efectiva per a jugadors de la nostra edat.
-L. M.: en els últims anys he tingut diversos entrenadors.A l’escola tenia Alba Malet, després vaig
tenir Xavier Siza, el coordinador
de l’escola, i, enguany, va començar Joan Blázquez, però va tenir
un problema de salut i actualment
ens entrena Esteve Caballol. Crec
que cadascun m’han aportat alguna cosa.
-Quin ha estat el màxim de
punts que heu anotat mai?
-M. G.: recordo que en un partit
en vaig fer 44.
-L. M.: no me’n recordo ara, però en l’últim torneig sé que vaig
fer 15 punts contra el País Valencià i 20 contra l’Aragó.

EL PERFIL
Marc Garcia Antonell té 12
anys complerts el 7 de març.
El temps lliure el dedica a
mirar partits de bàsquet per
la televisió i «Escenas de
matrimonio». Quan escolta
algun tipus de música sol ser
«música amb marxa», com
ara Mika o Rhianna. El
Marc va coincidar amb la
Laura a l’escola de bàsquet
dels 5 als 7 anys.
Laura Martínez Saura va fer
12 anys el 22 de gener. Una
de les seves aficions és connectar-se al Messenger, sobretot per parlar amb amics
de fora que no pot veure.
Durant el temps lliure escolta música pop-rock i
dance i es mira «El cor de la
ciutat» o «Escenas de matrimonio». Fins ara s’ha llegit
els 6 llibres de Harry Potter
i llegeix el setè.

