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KORFBAL
Mireia Peralta es retira amb la 

victòria del CK Montcada B a 

la fi nal del Top B de Lliga Nacional

L��������� � ����������� �������� �
Primera amb una única derrota en contra
L’infantil B del FB Montcada 
s’ha proclamat campió del grup 
45è de Segona Divisió i jugarà 
la propera temporada a Prime-
ra. L’equip que entrena Manel 
Gómez ha fet una temporada 
gairebé perfecta i el 20 de maig, 
i quan encara mancaven tres 
jornades per fi nalitzar la lliga, 
va certifi car el seu èxit amb la 
victòria que va aconseguir al 
camp del CF Matadepera B (1-

2). Una setmana més tard, els 
vermells, que només havien 
cedit un empat a la primera jor-
nada i que havien encadenat 26 
victòries seguides, van perdre el 
seu únic partit al camp del quart 
classifi cat, el CF Ripollet C (3-
2). L’infantil B, que té el millor 
atac (150 gols) i la millor defen-
sa (18) del grup, acabà la lliga 
el 10 de juny al camp de l’UE 
Sabadellenca B | RJ 

El juvenil A del FB Montcada, que 
fa tres anys va baixar a Segona 
Divisió, tornarà la propera tempo-
rada a Primera després d’haver-se 
proclamat campió del grup 31è. 
L’equip de Dani Busquets va cer-
tifi car el 2 de juny, a la penúltima 
jornada, el seu ascens de forma 
matemàtica amb la victòria que 
va aconseguir a l’estadi de la Fer-
reria davant del segon classifi cat, el 
CD Badia del Vallès (5-1), i amb 
un extraordinari ambient a les 
grades. El partit entre dos equips 
que estaven empatats a punts es va 
decidir a la segona meitat quan els 
montcadencs van aixecar un 0 a 1 
en contra després del descans. “La 
temporada ha estat perfecta. Fa 
dos anys que aquest grup busca-
va l’ascens i, per fi , ha obtingut 
el seu premi, remuntant l’últim 
partit”, ha declarat Busquets.

Rafa Jiménez | ��  erreria
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El juvenil A del FB Montcada es proclama 
campió de lliga i puja a Primera Divisió

Els jugadors i tècnics del juvenil A del FB Montcada van celebrar sobre la gespa de l’estadi de la Ferreria el títol de campions de Segona Divisió

FUTBOL
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temporades va treballar al CD 
Montcada, serà el nou coordina-
dor del FB Montcada. Araujo, 
de 47 anys i que com a futbolista 
va arribar a jugar a Tercera Di-
visió, ha afi rmat que mantindrà 
una línia continuista per millorar 
alguns aspectes del treball que 
s’ha fet durant aquest primer 
any després de la unifi cació de 
tot el planter del futbol local. Per 
aquest motiu, seguirà comptant 
amb la col·laboració del seu an-
tecessor al càrrec, Pepe Muñoz, 
i de tres tècnics més que ja es-
taven a l’equip de coordinació: 
Dani Busquets, Manel Gómez 
i Alejandro Escruela. “No vull 
arribar i canviar-ho tot. Crec 
que s’està realitzant una bona 
feina i l’objectiu és fer algunes 
millores per aconseguir que 
tots els equips tinguin una 
mateixa metodologia i el ma-
teix sistema de joc”, ha comen-
tat Araujo. El president del FB 
Montcada, Toni Sánchez, ha des-
tacat l’experiència del nou coor-
dinador per donar-li “una mica 
més de qualitat al club” | RJ

Quique Araujo 
serà el nou 
coordinador del 
club vermell 
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Quique Araujo, a la dreta, amb Toni Sánchez
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L’empresari argentí dirigirà el club amb el suport de l’actual junta directiva verda

FUTBOL
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sota la direcció de Pablo Nazabal

L’empresari argentí Pablo Na-
zabal, de 39 anys, serà el nou 
home fort del CD Montcada 
després de que cap soci hagi pre-
sentat la seva candidatura per 
ser el substitut de Modesto San-
chís. Nazabal, que s’encarregarà 
d’assumir la direcció general 
del club, tenint l’última paraula 
a nivell econòmic i esportiu, va 
presentar el seu projecte el 31 de 
maig a la Casa de la Vila en una 
assemblea que va comptar amb 
la presència d’una trentena de 
socis que van escoltar els objec-
tius i la forma de treballar del 
nou dirigent, qui ha posat com 
a única condició per afrontar 
aquest repte comptar amb el su-
port de tots els membres de l’ac-
tual junta directiva. En aquest 
sentit, Sanchís continuarà sent el 
president a nivell federatiu, tot i 
que no estarà en el dia a dia de la 
gestió per motius de salut. “Tot i 
que aquesta junta directiva ha 
pogut cometre alguns errors, 
crec que es mereixen una sego-
na oportunitat perquè ho han 
donat tot pel club i necessito el 
seu suport”, ha manifestat Naza-
bal, qui ha deixat molt clar que 

no es convertirà en el propietari 
de l’entitat, “perquè aquesta ni 
s’ha venut ni s’ha regalat”. L’ar-
gentí també ha dit que no és cap 
xeic que hagi aterrat a Montcada 
per posar diners: “Hem d’anar 
poc a poc. El primer objectiu 
és millorar el funcionament 
econòmic i administratiu del 
club. Ja hem solucionat alguns 
deutes que hi havia pendents, i 
després ja potenciarem la part 
esportiva. Seria una bogeria i 
un suïcidi començar a invertir 
per portar jugadors si abans 
no enfortim l’estructura inter-
na de l’entitat”.

Repte personal. Nazabal, que té 
una empresa dedicada a la ges-
tió de clubs, a la representació de 
jugadors i a l’organització d’esde-
veniments esportius, ha afi rmat 
que assumeix aquest repte de 
manera personal i que ha vingut 
a Montcada, atret per la ciutat 
i la història del club. Al mateix 
temps, ha demanat als socis el 
seu suport i que confi ïn amb els 
canvis que vol introduir: “El 
CD Montcada és dels socis i 
vull que estiguin tranquils i 
que em donin un vot de con-
fi ança. No venim a perjudicar 
el club, ni a emportar-nos res”.
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Rafa Jiménez | zfstv�w�

Va certifi car la permanència guanyant al camp de l’UD Parc

El primer equip es manté 
a Segona i preveu canvis

El CD Montcada continuarà 
una temporada més a Segona 
Catalana gràcies a la victòria 
que va aconseguir a l’última jor-
nada que es va disputar el 27 de 
maig al camp de l’UD Parc (0-
3). Els verds han fi nalitzat a la 
13a posició del grup 2n amb 40 
punts (11 victòries, 7 empats i 16 
derrotes). Cara a la propera tem-
porada, el nou entrenador serà 
Claudio Festa, que va ser presen-
tat el 31 de maig. L’argentí,  de 52 
anys, acumula una dilatada tra-
jectòria al futbol català on des-
taca l’ascens que va aconseguir 
amb el CD Masnou a Tercera 
Divisió al 2010, i afi rma que ha 
vingut al CD Montcada atret pel 

seu nou projecte: “La gent que 
em coneix sap que jo no vaig 
a qualsevol lloc i m’atreu for-
mar part d’un projecte seriós. 
Intentarem fer tot el possible 
per confeccionar una bona 
plantilla i evitar els patiments 
d’aquesta temporada”. El tèc-
nic preveu la renovació de gran 
part de l’equip per millorar el seu 
nivell, tot i que alguns jugadors 
continuaran perquè, segons diu, 
“tenen qualitat i s’ha de pre-
miar la seva fi delitat al club”, 
i avisa sobre el seu estil de joc: 
“Vull crear un equip competi-
tiu i l’únic que no es negocia és 
l’actitud. Tinc molt clar que el 
que no corri, no juga” | RJ 
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El 26 de maig, va obtenir la victòria a la fi nal contra el CK Vallparadís (22-20)

KORFBAL
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de Nacional i aconsegueix el doblet

Per segona vegada des de la 
seva fundació a l’any 2010, el 
CK Montcada ha pogut cele-
brar un doblet del seu segon 
equip. El 26 de maig, el sènior 
B es va proclamar campió del 
Top B de Lliga Nacional des-
prés de guanyar la fi nal que va 
disputar a Castellbisbal contra 
el CK Vallparadís (22-20). A la 
segona part, els montcadencs 
van remuntar un marcador en 
contra per certifi car una vic-
tòria que els permet obtenir el 
doblet després del triomf acon-
seguit al febrer a la fi nal de la 
Copa Catalana B. “Hem fet 
el doblet i estem molt con-
tents. La confi ança de l’equip 
era total i va poder remun-
tar un marcador advers per 
guanyar la lliga i tancar una 
temporada perfecta, obtenint 
la victòria a les dues compe-
ticions que hem disputat”, ha 
comentat el tècnic, Sergio Pera-

les, qui era jugador del sènior 
B quan es va aconseguir el pri-
mer doblet a l’any 2011.
La fi nal del Top B va ser molt es-
pecial per a la jugadora Mireia
Peralta, que deixa el korfbal 
després de 16 anys practicant 
aquesta disciplina esporti-
va, els darrers vuit defensant 
la samarreta montcadenca.

AEEK M. Miró. Va perdre la fi nal 
de 2a Divisió contra el CK Ba-
dalona (12-14) en un partit molt 
igualat que els badalonins es van 
endur gràcies a la millor efecti-
vitat en atac. “Perdre era una 
possibilitat que podia succeir”, 
ha dit el tècnic, Pedro López, tot 
destacant que el seu conjunt va 
jugar una bona fi nal | RJ 

{em uo|�wfpm y t�vsyvm wke x�zfstv�w� � q�s pkdpk ke t�tfe wk v�~ryfsm wke �fr � wk �ey|� g�vyfs�e

Marc Castillo, Pau Segura, Albert Góngora i Clara López, premiats

Guardons individuals per 
a quatre jugadors locals

La bona temporada del korfbal 
local s’ha vist refl ectida al ba-
lanç dels premis individuals 
que la Federació Catalana de 
Korfbal va entregar durant les 
fi nals que es van disputar a 
Castellbisbal, tenint en comp-
te les votacions dels capitans i 
entrenadors de tots els equips. 

Els montcadencs Marc Castillo, 
Pau Segura i Albert Góngora 
han estat escollits com els mi-
llors jugadors masculins de Top 
A, Top B i Segona Divisió, res-
pectivament. Per la seva part, 
Clara López, del sènior B del 
CK Montcada, ha estat la màxi-
ma encistelladora del Top B  | RJ 
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del Lee Young 
Montcada es 
proclamen 
campions 
d’Espanya de 
Poomsae 
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TAEKWONDO El Club Lee Youg Montcada va estar representat per cinc dels seus 
membres a la selecció catalana –a la foto– que va participar al Cam-
pionat d’Espanya de Poomsae (tècnica) de les categories infantil i 
adult disputat el 27 de maig a Oropesa del Mar (Castelló). Soomi Jo 
Lee, a la categoria màster femenina, i el trio masculí format per Joel 
Lee, José Luis Estudillo i Sergi de Castro es van proclamar campions 
d’Espanya i han certifi cat la seva classifi cació per al proper Mundial 
que se celebrarà al mes de novembre a Xina-Taipei. L’altre represen-
tant del club local a Oropesa va ser el cadet Ian Patón, que va arribar 
fi ns a les semifi nals. Al campionat d’Espanya, van participar uns 500 
taekowndistes de poomsae de les diferents seleccions territorials i 
l’entrenador de la catalana és Alberto Jo Lee, qui també està vinculat 
al Lee Young Montcada | RJ

EXCURSIONSIME
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Un total de 46 caminaires –a la foto– va participar el 3 de juny a l’ex-
cursió de 13 km que el cicle Montcada Camina, que promouen el Cim, 
el CEAV i el CEEC amb la col·laboració de l’IME, va organitzar en direc-
ció al Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet). La següent proposta 
es farà l’1 de juliol amb una sortida de 16 km a l’ermita de Sant Cebrià 
de Cabanyes, a Sant Fost de Campsentelles, i que és una de les nove-
tats del calendari del 2018. D’altra banda, el dia 9 es completarà, en 
horari de matí, el tram de la Marxa a Peu a Montserrat que no es va 
poder acabar per culpa de la puja. Els participants aniran en autocar 
fi ns a Terrassa, i des d’allí reprendran el camí fi ns a Montserrrat | RJ 

FUTBOL SALA
©ª «¬®¯°±²³ª ´®µ¯³¶³ ·¸³nya el Lloret (5-4) 
i ocupa la tercera posició a Tercera Nacional
Després d’haver perdut els seus 
dos últims partits a fora de casa, el 
sènior A del CFS Montcada es va 
retrobar amb el triomf a l’última jor-
nada de lliga que es va disputar el 
26 de maig al pavelló Miquel Poblet 
contra el CUFS Lloret-Costa Brava 
(5-4). El conjunt d’Álex Fernández 
aspirava a certifi car la tercera posi-
ció fi nal al grup 1r de Tercera Na-
cional i ho va aconseguir amb un 
ajustat triomf que va acabar provo-
cant el descens dels gironins. Els 
montcadencs han fi nalitzat la tem-
porada amb 55 punts (17 victòries, 
4 empats i 9 derrotes) | RJ 

©ª ¹« ´®µ¯³¶³ º°¬¶ °ª ±°¸ »ªµ¼½ º³¬µ¼µ ³ ¾³±µ°ªª³¬
L’equip que entrena José Luis Carrasco, i que una setmana abans 
havia certifi cat la seva permanència una temporada més a Segona 
Catalana, va perdre a l’última jornada que es va disputar el 27 de maig 
a la pista del FS Castellar B. Després de la derrota per 6 a 1 en un 
partit sense res en joc, els vermells han acabat la temporada al grup 
2n de Segona a l’onzena posició amb 27 punts (8 victòries, 3 empats 
i 13 derrotes) | RJ 

L’UD Santa María fi nalitza 
a la setena posició a Tercera 
El sènior A del club de Terra Nostra no va poder 
donar la sorpresa en l’últim partit de lliga que va 
disputar el 26 de maig a l’estadi de la Ferreria 
contra el CF Caldes de Montbui (2-3), campió 
del grup 9è de Tercera Catalana. L’equip de Ro-
bert Villa, que seguirà al càrrec, ha fi nalitzat la 
temporada a la setena posició amb 57 punts (18 
victòries, 3 empats i 13 derrotes). Manuel Colete 
també continuarà a la banqueta del sènior B | RJ

Hidalgo canvia d’opinió i renova el 
seu contracte amb l’UE Sant Joan

Paco Hidalgo, que fa setmanes va anunciar que no 
continuaria la propera temporada a Can Sant Joan, ha 
canviat de parer i ha renovat el seu contracte per una 
temporada més. “Fins a l’últim moment vaig tenir 

dubtes perquè estic molt a gust aquí. Finalment, 

la insistència de la junta directiva, l’estima dels 

afi cionats i el fet que molts jugadors hagin decidit 

quedar-se amb mi, tot i haver rebut altres ofertes 

econòmicament millors, m’han acabat de convèncer 

per seguir un any més”, ha dit Hidalgo –a la foto, amb 
el vicepresident del club, Dani Sosa | RJ 
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La secció de triatló de la JAM va estar representada per sis dels seus 
membres a la competició que es va disputar el 27 de maig amb les proves 
de natació (1,9 km), bicicleta (90 km) i cursa a peu (21 km). Eric Teruel 
va ser el millor classifi cat, acabant a la 25a posició amb un temps de 4 
hores, 37 minuts i 17 segons. La resta de representants locals van ser Javi 
Castán, Javi Sánchez, Álex Serrano, Álex Rueda i Eva Pupim | RJ

ÚÛÜÝÞßàá âÜ ãáàà äåá æçÜèß ßéêáëçèìá
el 10 de juny al pavelló Miquel Po-
blet, amb la col·laboració de l’IME, 
la sisena edició del Trofeu Vila de 
Montcada-Endansa que forma 
part del Campionat Nacional de 
Ball Esportiu i que serà puntuable
per al rànquing nacional. Hi haurà 
balls llatins, standard i dansa core-
ogràfi ca. La competició també in-
clourà el 5è Memorial Jordi Solà | RJ

6a edició del Trofeu Vila 
de Montcada-Endansa

BALL ESPORTIU

íî XXVI edició de l’Open Interna-
cional Ciutat de Montcada que 
organitza l’UE Montcada se ce-
lebrarà entre el 25 de juny i el 3 
de juliol a l’Espai Cultural Kursaal 
amb la disputa d’un total de 9 jor-
nades, seguint el sistema suís de 
competició. Hi haurà dos grups i 
les inscripcions ja es poden fer al 
correu electrònic openmontcada@

hotmail.com o via whatsapp al telè-
fon 657 573 507 | RJ

Preparatius de l’Open 
Internacional de Montcada

ESCACS

ïð ñðòó óðîò ôî õö÷øõùî÷ î ðúûüüýñþîñþÿ
Espanyola contra el Càncer un xec de 
39 euros fruit de la seva campanya 
‘Triples contra el Càncer’. Aquesta 
xifra surt de l’aportació d’un euro per 
cada triple encistellat pels dos equips 
sèniors al tram fi nal de la temporada 
–32– i al concurs de Festa Major –7. 
L’UB MiR col·laborarà amb l’AEEC a 
l’estand que instal·larà el 9 de juny a 
la Festa Major de la Font Pudenta | RJ

Donatiu de l’UB MiR a la 
secció local de l’AECC
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El primer equip lassal·lià ha fi na-
litzat la seva participació a la Copa 
Catalana sense haver pogut acon-
seguir cap victòria en tres jornades. 
El conjunt de Pau Lleixà va perdre 
el 3 de juny el seu darrer partit a la 
pista de l’H. Sant Cugat (28-27) i 
ha acabat últim al grup A | RJ PORO
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i 17 de juny el seu tradicional 
torneig que servirà per tancar 
la temporada. Hi participaran, 
amb un format de competició 
en triangulars, els diferents 
equips de l’entitat, des de la ca-
tegoria d’escola fi ns a la sènior,
i els partits es disputaran als 
estadis de la Ferreria i de Can 
Sant Joan. El torneig també 
comptarà amb la participació 
de més d’una vintena de clubs 
convidats | RJ 

El FB Montcada 
preparara el seu 
torneig d’estiu

FUTBOL 
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i assoleix l’ascens a Primera Divisió
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L’equip de Xavi Romero ha guanyat 22 partits i només ha encaixat quatre derrotes

FUTBOL SALA
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El cadet A del CFS Montcada 
ha estat subcampió del grup 
2n de Segona Divisió després
de fi nalitzar la lliga amb 66 punts 
(22 victòries i quatre derrotes). 
Amb aquest resultat, l’equip que 
entrena Xavi Romero ha obtingut
una de les quatre primeres
posicions que permeten l’ascens 
a Primera. El Maderas San An-
drés Montcada, que va fi nalitzar 
la lliga el 26 de maig amb una  
victòria contra l’AE Motornès 
(8-1), només s’ha vist superat pel 
FS Sant Cugat B, que ha estat el 
campió amb sis punts més | RJ

�Ç�Æ ÏÅ ��� ÍÉÕants clouen els Jocs Escolars
La festa, organitzada el 25 de maig per l’IME i el CDEM davant del pavelló 
Miquel Poblet, va comptar amb la desfi lada de les entitats participants: 
El Turó, Fedac, Reixac, Font Freda, CH La Salle, Elvira Cuyàs, El Viver i 
Escola de Natació. Es van entregar els guardons i diplomes als equips de 
les diferents categories i disciplines i es va poder veure una exhibició de 
balls moderns a càrrec de les escoles Reixac i Elvira Cuyàs. També es va 
fer un emotiu minut de silenci en record de la treballadora de l’IME Rafi  
Delgado, que va morir l’any passat després d’una greu malaltia | SA
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A Gravelines (França), va ser sisena de la seva categoria

NATACIÓ

B�� debut de Castro als 
10 km en aigües obertes

Marina Castro, del CN Saba-
dell, va poder fi nalitzar la seva 
participació a la primera etapa 
de la Copa d’Europa d’aigües 
obertes i Campionat Nacional 
de França que es va disputar 
l’1 de juny a Gravelines. En 
el seu debut en una distància 
de 10 quilòmetres, la nedado-
ra montcadenca va acabar a la 
sisena posició de la categoria 
júnior 3 amb un temps de 2 ho-
res 2 minuts i 15 segons, sent 
la número 39 de la classifi cació 

general femenina i la cinquena 
millor espanyola | RJ

íúïüñýðî Lõ �î÷îñþÿ  î ýó÷õöþø òöü ùøîöü øõüòð÷î÷ü î ðî !öîð öîñþýöîð
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya que es va celebrar el 2 de 
juny a El Vendrell. La cadet Nadia Misas, a la prova dels 100 metres 
esquena i amb un temps d’1:20:22; la infantil Aina Artés, al 100 me-
tres papallona (1:27:09), i l’alevina Gemma Gómez, als 50 metres 
lliures (34:53), van pujar a la segona posició del podi. El juvenil Martín 
Casado va ser quart als 100 metres papallona (1:18:97) | RJ

Tres podis locals a la fi nal nacional dels JEEC

z�pys� x�mtpfi a la seva estada a Lanzarote

Es pot fer al portal Montcada Participa fi ns al dia 15

Obert el termini defi nitiu 
per votar el premi popular

L’IME ha obert el termini de-
fi nitiu de votacions per escollir 
el guanyador del Premi Popu-
lar que s’entregarà durant la 
gala que se celebrarà el 5 de 
juliol al Teatre Municipal. Els 
vots, que són secrets, s’han de 
fer al portal Montcada Partici-
pa (participa.montcada.cat) fi ns 
al dia 15. Els tres fi nalistes al 
guardó són Vicente Valiente, 

exconserge del pavelló Miquel 
Poblet, Jesús Claramón i An-
drés Novoa, ambdós instruc-
tos de Montcada Aqua.

Piscina municipal. L’equipament 
obrirà les seves portes el dia 9 
i estarà en servei fi ns al 9 de 
setembre. Es poden comprar 
entrades diàries o abonaments 
de diferents modalitats | RJ 

El cadet femení del CH La Salle, a un 
triomf de guanyar la Copa Catalana
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Es juga el títol el 10 de juny, a la pista coberta del centre, contra l’Associació Lleidatana
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Un cop superada la decepció 
de no haver pogut classifi car-se 
per a la fase fi nal del Campio-
nat d’Espanya, el cadet femení 
A del CH La Salle aspira a fi -
nalitzar la temporada amb l’ob-
tenció d’un títol. L’equip d’Álex 
Expósito disputarà el 10 de juny 
a la pista coberta de la Zona Es-
portiva Centre la 3a jornada de 
la Copa Catalana contra l’As-
sociació Lleidatana. Ambdós 
equips estan empatats al cap-
davant de la classifi cació amb 
4 punts i el guanyador d’aquest 
partit es proclamarà campió | RJ
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CICLISME
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Uns 450 ciclistes de diferents 
edats van participar a la XVIa 
Bicicletada popular per la llera 
del riu Besòs que el Consorci 
Besòs-Tordera va organitzar el 
27 de maig. Una seixantena 
de participants es van incorpo-
rar a l’alçada de Montcada | RJ ¿À� ÁJG
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Bon paper de Diego Romero a una cursa de BTT
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El montcadenc, de 9 anys, va 
aconseguir amb la seva compa-
nya Cloe Navarro, del CC Medina, 
la segona posició a la categoria 
duo mixt del Challenge de resis-
tència infantil Massi XC-Series 
que es va disputar el 27 de maig 
a Montornés del Vallès | RJ 



Paula Orenes

)* +,-./ 0-13/456 Paula Orenes va fer una gran aposta fa dos anys quan, tenint només 17, no li 
va fer por marxar per primer cop de casa per anar als Estats Units a estudiar la carrera d’Enginyeria 
Biomèdica i jugar a bàsquet. Després d’haver fet temporades molt bones com a cadet i júnior al Sant 
Adrià, club amb el que va debutar a Segona Divisió, la montcadenca va aterrar a la ciutat de Casper, un 
exemple de l’Amèrica més profunda, envoltada de muntanyes i neu. Sense distraccions i dedicada en 
cos i ànima als estudis i al bàsquet, aquesta temporada s’ha proclamat amb el seu equip, les Thunder-
birds, campiona de la seva conferència i ha disputat la fase nacional de la Segona Divisió Universitària. El 
seu bon rendiment esportiu i acadèmic li han permès donar el salt a la Universitat de Florida, a Miami, on 
podrà acabar els estudis i jugarà a Primera, només una categoria per sota de la NBA femenina.  

Com vas iniciar-te en el bàsquet?

El meu pare va ser jugador del CB 
Montcada i diuen que, abans de tenir 
quatre anys, jo ja botava la pilota i tira-
va a cistella. També feia tennis, però a 
l’hora d’escollir em vaig quedar amb el 
bàsquet, perquè és un esport d’equip 
que et dona més satisfaccions. 
Estaves jugant al Sant Adrià, un dels 

clubs referents del basquet femení 

català, quan et va sorgir la possibili-

tat de marxar als Estats Units. Com 

va anar tot aquest procés?

Jo pensava que havies de ser molt 
bona per anar a jugar i estudiar als 
EUA, però em va arribar la proposta 
per fer les proves d’accés, a nivell 
acadèmic, i les vaig superar. Em van 
fer un vídeo resum amb les meves 
millors jugades i fi nalment em van 
proposar anar a la Junior College de 
Casper (Wyoming) per jugar amb el 
seu equip, les Thunderbirds. 

I què et vas trobar a Casper?

No sabia on estava aquesta ciutat i 
mai n’havia sentit a parlar. Les con-
dicions de vida allà són complicades 
perquè hi ha un clima molt dur –neva 
sovint i hem arribat a estar a 30 graus 
sota zero. Al principi em costava res-
pirar perquè vius a molta alçada. És 
una ciutat petita, rodejada de mun-
tanyes, i amb poques coses a fer, no-
més estudiar i jugar a bàsquet. 
Era la primera vegada que sorties de 

casa. Quines difi cultats vas haver de 

superar?

Sobretot, l’idioma. Havia fet alguns 
cursos d’estiu a Anglaterra, però fi ns 
que no vius a l’estranger no t’adones 
de quin nivell tens. No entenia res i, 
per sort, vaig tenir el suport de dues 
noies catalanes que jugaven amb mi 
i de la meva companya d’habitació, 
que era d’origen mexicà i m’ajudava 
a les classes.

Et vas penedir en algun moment 

d’haver marxat?

De tant en tant pensava, què fas aquí 
envoltada de vaques? Sobretot, quan 
mirava a les xarxes socials com les 
meves amigues d’aquí sortien de fes-
ta. Jo només em dedicava a estudiar, 
fent-ho compatible amb els entrena-
ments, que eren diaris i, de vegades, 
amb dues sessions, i els llargs viatges 
en autobús per jugar el partits. Em 
preguntava, paga la pena? 

I quina és la resposta?

Que sí, perquè he evolucionat molt 

en el meu joc. Per primera vegada en 
una dècada, les Thunderbirds van ser 
campiones estatals i van disputar les 
fi nals nacionals a Texas. Aquest èxit, 
i un cop havia complert els dos anys 
d’estudis a Casper, em va permetre 
tenir més opcions per poder escollir 
una bona universitat per acabar la 
carrera i continuar jugant a bàsquet. 
Per què has escollit marxar a la Uni-

versitat de Florida, a Miami?

També tenia l’opció d’anar a Dakota 
del Nord, però marxo a Miami perquè 
està més a prop de casa, i això per-
metrà que els viatges, que és l’únic 
que la universitat no em paga, siguin 
més econòmics per a la meva família. 
També ha infl uït la qüestió acadèmi-
ca, ja que la Universitat de Florida és 
un referent al món de l’enginyeria. El 
bàsquet era secundari, en cap mo-
ment vaig mirar si havien guanyat 
molt o pocs partits els anys previs.

I a més, jugaràs a la Primera Divisió 

Universitària, una categoria per sota 

de la WNBA, la NBA femenina. 

Si, és molt fort. Jo mai m’hauria ima-
ginat jugar a aquest nivell, però és 
que gràcies als entrenaments i a les 
instal·lacions que tenen a Casper he 
millorat molt. No té res a veure com 
jugo ara a com ho feia fa dos anys. 
Somnies amb arribar a la WNBA?

No ho descarto, però és molt difícil. 
La meva prioritat és acabar la carre-
ra i després buscar feina. Arribar a la 
NBA és secundari. Tot dependrà del 
rendiment que tingui en aquestes 
dues temporades, per això tornaré als 
EUA a mitjans de juny per començar 
ja amb els estudis i els entrenaments 
perquè el nivell d’exigència serà molt 
alt. El que tinc clar és que, si haig de 
tornar a Europa, voldré continuar ju-
gant a bàsquet i no m’importaria pro-
var en algun altre país. 

jugadora de bàsquet

A títol personal
789A JIMÉNEZ
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‘Mai m’havia imaginat 
jugar a un nivell tan alt’  

‘No descarto arribar a la 
NBA femenina, però això 
és secundari. La meva 
prioritat és acabar els 
estudis i buscar feina’ 


