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BÀSQUET / PRÈVIA DEL DEBUT DEL CB VALLS FÈLIX HOTEL A L’EBA

● Diumenge, el Valls Fè-
lix Hotel debutarà en la lli-
ga contra el Cassanenc i ho
farà, per segona tempora-
da consecutiva, a les or-
dres de Jordi Martí, el tèc-
nic que la temporada pas-
sada va aconseguir fer
campió un bloc dissenyat,
a priori, per assolir la per-
manència.

– L’inici de curs és a
tocar i vostè tornarà a
ser el professor del Valls.
Quins motius l’han dut
a renovar?

– «He volgut continuar
perquè després de valorar
les ofertes que vaig rebre,
quedar-me a Valls era una
bona manera de seguir
competint a un bon nivell.
Penso que l’EBA és una
categoria que et permet
treballar amb tranquil·litat
i seguir creixent com a en-
trenador.»

– Després de l’ascens,
de pretendents segur
que no li’n van faltar,
oi?

– «Vaig tenir algunes
coses de LEB Bronze però
no eren ofertes suficient-
ment consistents per plan-
tejar-me fer el salt al pro-
fessionalisme, que és la fi-
ta que em plantejo a mitjà
termini.»

– Es marca algun sos-
tre?

– «Considero que la
LEB Or i la LEB Plata no
estan tan llunyanes ara
mateix. Una altra cosa se-
ria passar a formar part

d’un cos tècnic d’ACB;
aquí ja intervenen el factor
sort i els contactes, a part
de la trajectòria professio-
nal a les banquetes.»

– Pel que fa a l’equip,
quin Valls hem d’espe-

rar aquesta temporada?
– «Veurem un Valls am-

biciós, treballador i, sobre-
tot, competitiu. Tenim ju-
gadors de cert renom i crec
que la lògica ens porta a
pensar que serem a dalt.»

– De fet, el que li exi-
girà la gent és que esti-
gui a dalt.

– «El públic ens exigirà
tornar a ser campions, pe-
rò a nivell de junta i de cos
tècnic som conscients de

les dificultats que hem tin-
gut per fer l’equip. El mer-
cat està caríssim i només
hem pogut fer nou fitxes.»

– S’ha renovat Lou-
renço, Farré i Ramírez,
segurament la columna
vertebral de l’equip, pe-
rò la resta són tots
nous...

– «Diria que a priori
l’equip té més nom que la
temporada passada, però
tenir el 70% de l’equip nou
et demana un període
d’adaptació i caldrà tenir
paciència.»

– No creu que falta
contundència a sota
l’anella?

– «Tenim l’Álex San-
martín, un molt bon juga-
dor que encara ha de de-
mostrar el què sap fer, però
que en el partit contra el
Santfeliuenc ja va estar

molt bé. I després potser sí
que ens falta una mica de
pes a dins, però amb l’Edu
Villacampa i el Rubén
Nayas penso que la posi-
ció queda ben coberta.»

– Vostè volia sobretot
un home que jugués tant
de 3 com de 4. Willy
Marcé ha estat l’escollit.

– «Tots els equips de ni-
vell tenen un home fort a
dins, però quants tenen un
Lubos Barton o un Carlos
Jiménez, que poden jugar
de 3 i de 4, s’obren i creen
desajustos en les defenses
rivals? Ara t’he parlat de
dos exemples de l’ACB
molts clars, però centrant-
nos en l’EBA penso que el
Willy pot complir perfec-
tament aquesta funció. La
posició 3/4 és la que marca
la diferència en el bàsquet
actual.»

ORIOL TORTAJADA / Valls

Després de la marxa de Tito Sobrín, Jordi Martí va agafar l’equip a mitja temporada i va ser capaç de fer-lo campió d’EBA contra pronòstic.
L’èxit ha fet que aquest estiu hagi estat temptat per diversos equips de més entitat, però ell ha preferit continuar creixent com a tècnic a Valls

«Vaig tenir ofertes de LEB Bronze però he
apostat per continuar aquí, a Valls»

Jordi Martí. ENTRENADOR DEL CB VALLS FÈLIX HOTEL

Jordi Martí promet treball i sacrifici en una temporada que no serà gens fàcil. / O.T.

PLANS DE FUTUR

«A mitjà termini, m’agradaria fer
el salt el professionalisme»
PERSPECTIVES DE L’EQUIP

«Tenir el 70% de l’equip nou et
demana un període d’adaptació i

caldrà tenir paciència»

● Aquest cap de setmana
torna la lliga. Diumenge, a
dos quarts de set de la tar-
da, el Valls Fèlix Hotel
s’estrenarà en l’EBA a la
pista del Cassanenc, un
conjunt debutant en la ca-
tegoria, però que té juga-
dors de cert renom entre
les seves files. L’equip de
Cassà de la Selva, que li ha
comprat la plaça al Valen-

tine Montcada, s’ha refor-
çat molt bé en el mercat
d’estiu amb jugadors que
han militat en la LEB com
ara Lluís Martínez i Pau
Bosc. També ha incorpo-
rat homes experimentats
en l’EBA com Jordi Geli i
l’exjugador del Figueres
Iván Mondejar. La seva
estrella principal, però, és
el pivot nigerià Mbaram
Okon Omori, que la tem-

porada passada jugava en
el Mataró i que segura-
ment és el cinc més deter-
minant de la categoria. El
Cassanenc, a part, també
té dos o tres júniors del Gi-
rona. L’equip és força
complet, però és gairebé
nou i encara necessita par-
tits d’adaptació, factor que
hauria d’aprofitar el Valls.

Jugar a fora de casa
sempre és complicat, però

els homes de Jordi Martí
parteixen clarament com a
favorits. Els blanc-i-ver-
mells arriben en plenes
condicions al xoc i Martí
tindrà tota la plantilla a la
seva disposició, fins i tot el
pivot Edu Villacampa, ja
recuperat de la lesió a l’es-
quena i a qui la setmana
passada se li va donar des-
cans perquè arribés a punt
al partit de diumenge.

El debut contra el Cassanenc
representa una arma de doble tall

ORIOL TORTAJADA / Valls

El Valls debuta diumenge, a dos quarts de set. / E.M.


