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joan braulio

segon entrenador del torrons Vicens cb l’hospitalet

--- Tres anys al CB L’Hospitalet el
fan el més veterà del primer equip,
ha viscut la transició del club amb
el canvi de president i el descens
a LEB-Plata. Com ho veu?
--- Home, és un canvi important, i
intentem que aquestes coses es minimitzin, que la part esportiva no es
ressenti dels canvis estructurals. Els
jugadors són tots nous i desconeixen
qui és el president del club; poden
tenir referències, evidentment, però
tampoc coneixen la gestió, han vingut
aquí a jugar amb nosaltres...
--- Bon inici de lliga, amb tres vic
tòries, les sensacions són bones...
--- Les sensacions són bones. Em
sembla que per a tothom és important començar amb victòries, dóna
molta moral. Aquest any hem tancat
els fitxatges molt abans, i només
Dafklo Larkai s’ha incorporat més tard
perquè estava amb la seva selecció.
--- La nova categoria, el descens,
que significa per a vosaltres?
--- No ha de ser un trauma sinó una
circumstància més de la nostra feina
i això ho sabem els tècnics, som els
primers que hem de donar dos passos perquè tothom en pugui donar
un endavant. En el nostre cas potser

era un petit entrebanc, a l’hora de fer
l’equip, el desconeixement d’algun tipus de jugador concret, no de les primeres figures sinó de la resta de jugadors que complementen un equip
i són tan importants com el que més.
Hem d’esforçar-nos al màxim i crec
que el resultat és molt bo.
--- L’experiència de les dificultats
viscudes al vestidor l’any passat
s’ha tingut en compte a l’hora de
confeccionar l’equip?
--- Potser ho hem mirat amb una
mica més de cura, que no vol dir
que altres anys no ho hàgim fet, però
potser sí que hem de buscar la mateixa sensació que teníem altres anys
d’intentar tancar files al voltant d’un
tipus d’equip i de joc, i necessitàvem
que es complementés realment amb
aquest tipus de jugador... ha estat
molt més important trobar aquest
nucli de jugadors realment disposats
a treballar molt, a gaudir de jugar a la
LEB-Plata –cadascú amb els seus motius– i això ha estat el nostre leitmotiv
de la pretemporada, quan dissenyem
l’equip. L’any passat el que realment
va marcar la temporada va ser el descens. Redissenyar l’equip aquest any
no ve marcat perquè haguéssim sortit

gabriel cazado

“No volem un equip poc treballador
ni quedar-nos fora del ‘play off’”

Joan Braulio, a l’ombra de Mateo Rubio,
és el més veterà ara per ara de l’actual
plantilla. Ha viscut la gran reconversió del club

escaldats, perquè l’equip hagués estat dolent o hagués estat malament.
Aprendre a conviure i entrenar amb la
derrota, i en circumstàncies no bones,
com la temporada passada, és difícil.
L’any passat potser ens tocava aprendre a conviure amb aquesta situació,
una circumstància més de l’esport.
--- Què tal el retrobament amb
Mateo Rubio?
--- En Mateo, després del seu pas per
Cantàbria, és el mateix però amb més
experiència, millorat.
--- Quina fita us marqueu aquest
any?
--- Anem partit a partit, i no és un tò
pic. Pensar en el dia a dia és el que
realment et fa créixer. Posar-te un objectiu a llarg termini no et diré que és
absurd, però jo no hi crec, perquè això
et pot condicionar molt. Avui no saps
què passarà el mes d’abril. Sí que ens
plantegem sempre allò que no volem
que passi: no volem tenir un equip
poc treballador, no volem tenir problemes a l’hora de tenir gent per entrenar
si tenim lesions, no volem treballar
per no estar satisfets amb els nostres
resultats, no volem quedar últims en
una lliga, no volem quedar-nos fora
d’un play off. # enric gil

