
 

“SERÀ UN EQUIP AGRESSIU EN DEFENSA I QUE 
CORRERÀ MOLT” 

Jordi Martí, nou entrenador del CB Cornellà, afronta amb molta il�lusió el repte de l’EBA 

Jordi Martí és el nou home fort del primer equip masculí del Club Bàsquet Cornellà. Té la 
gran responsabilitat, en una categoria tant exigent com l’EBA, de dirigir a un equip 
marcat per la seva joventut però de gran talent. Malgrat això, el tècnic olesà no té cap 
por a l’hora d’afrontar una temporada complicada ja que l’entitat no tindrà recolzament 
del Regal FC Barcelona després de la seva desvinculació amb el club blaugrana. 

Arriba a una de les institucions històriques del bàsquet català i, a més, agafa la 
responsabilitat del primer equip. Expliqui’m com ha anat el procés de fitxar pel CBC?  
Vaig rebre una trucada de l’entitat i el fet que el CB Cornellà sigui un dels club amb més prestigi 

de Catalunya em va convèncer. A més, un dels altres punts atractius per a mi va ser el fet de 

treballar amb gent jove, que representa un risc afegit, però alhora és una motivació afegida ja que 

el grup que s’ha fet està molt bé. La gent es jove però treballadora. 

A nivell personal suposo que és un pas endavant en la seva carrera com a entrenador… 

Doncs sí. Treballar a Cornellà serà tot un repte i en una categoria que ja he estat on les coses em 

van anar bé ja que vaig guanyar-la.  

Què n’espera dels seus jugadors? 

Espero molt treball, jugar amb intensitat per poder competir. A la categoria ens trobarem amb 

jugadors veterans i experimentats. Espero que a la segona volta puguem donar un salt de qualitat 

important. 

Tenint en compte que per dificultats econòmiques -el club ha hagut de baixar dues 
categories- , quin objectiu esportiu es marca aquesta temporada? 

El primer repte que tenim tots plegats serà aguantar la categoria i això ho farem amb jugadors 

joves però amb talent. El que no puguem tenir amb experiència i qualitat ho tindrem amb treball. 

Vull una gran dinàmica de club. Que la gent estigui integrada a l’equip i poder competir al màxim 

possible. Penso que hem de tocar de peus a terra. 

Una categoria exigent per tant jugador jove… 

Doncs sí però confio molt amb les possibilitats de tots els jugadors. Penso que l’EBA d’aquest any 

hi hauran tres o quatre equips amb gent veterana i de nivell, i els altres equips seran molt 

semblants a nosaltres. 

Quin perfil d’equip veurem a la pista? 

Un equip agressiu en defensa i que correrà molt. 

Per cert al seu equip només hi ha nou fitxes… 

L’entitat fa una aposta clara amb els jugadors del club i per tant volem completar les 

convocatòries i els entrenament amb jugadors de la base. Cal assumir tot el potencial que té 

l’entitat en benefici del primer equip.  

La primera competició oficial serà la Lliga Catalana EBA, per a vostè i el seu equip la 
primera prova de foc… 

Penso que la Lliga Catalana serà una bona prova per preparar la temporada ja que ens va bé per 

competir i agafar el ritme necessari. 

 

 


