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“Vull aprofitar l’ocasió
que m’ha proporcionat
Sergio Scariolo”
Després d’una llarga carrera esportiva en la qual ha aconseguit un títol
de lliga, tres sotscampionats de la Liga Femenina i tres ascensos consecutius a les competicions masculines
amb l’Aracena (amb el qual va arribar
a disputar la final a vuit de la lliga
EBA), l’hospitalenca Carme Lluveras
ha fet realitat el seu somni d’arribar a
l’ACB. Ha estat de la mà del tècnic
d’Unicaja Màlaga, Sergio Scariolo.
--- Per fi a l’ACB...
--- Per a mi és un gran moment, una
gran oportunitat... i no són frases fetes. Tots sabeu que jo aspirava a poder formar part d’un staff tècnic. Volia veure des de dintre l’ACB. Ho havia estat sol·licitant a molts clubs, fins
i tot d’aquí, de casa nostra. No ho
aconseguia perquè trobaven massa
inconvenients. Ara és el moment, ja
que Unicaja i Sergio Scariolo m’han
brindat aquesta oportunitat. Jo només vull aprofitar-la.
--- I sense guanyar diners, oi?
--- Professional no vol dir guanyar
diners. Sempre he dit que la mentalitat és el que val. Aquí a Màlaga,
no els sorprèn, perquè diuen que
des del moment que una catalana
està invertint vol dir que és una
gran inversió..., i jo també ho crec.
A mi se m’ha considerat una entrenadora cara, d’un cachet alt, i és
absurd. Tot depèn del que tu vul-

guis i del pas que vulguis fer endavant, i et dic que per a mi haver vingut aquí... Hagués pagat per anar a
fer un màster a Harvard, per exemple. M’ho prenc d’aquesta manera.
Hi ha gent que pensa que fins i tot
és humiliant, però de cap manera.
Tinc molt clar el que vull, i si hem
de fer-ho així perquè els homes volen que sigui així, ho faré.
--- Esperem que sigui una decisió que doni els seus fruits...
--- Esperem que sigui així, però si
no ho és, doncs et dic que igualment em sentiré molt satisfeta d’haver fet aquest pas. Si no l’hagués
fet, sempre sabria que potser no he
aspirat al que vull acabar fent... I
què vull acabar fent? Doncs anar al
màxim nivell. I el màxim nivell ara
com ara és l’ACB. Si ho he de fer
gastant de la meva butxaca, doncs
ho faig, i penso que estic fent bé
perquè també creixo com a entrenadora.
--- Sembla mentida que en el
segle XXI costi tant a una dona
arribar a l’ACB...
--- Alguna vegada m’he llegit el que
deia fa temps, quan portava l’Aracena (l’equip masculí que va fer
pujar a la lliga EBA) ja em preguntaven això d’arribar a l’ACB. Abans
penso que era tant innocent que
deia que sí, que jo ja estava pre-

parada i que l’ACB era la que no estava preparada per rebre’m. Ara
penso que vaig ser una mica agosserada. A l’hora de la veritat sembla
que el món aquest està molt establert i que vint anys d’experiència
no comptin per a res; que hagis de
començar de zero... Tots sabeu que
amb l’Aracena també vaig començar de zero, i si fa falta ho faré les
vegades que siguin necessàries. Si
així ha de ser la forma de donar un
nou pas endavant, doncs ho faré,
perquè a mi m’agrada molt aquest
esport i és una cosa que la porto
molt endins.
--- Com és en Sergio Scariolo,
l’entrenador de l’Unicaja que
t’ha donat aquesta oportunitat?
--- En la relació del dia a dia és una
persona molt senzilla, una persona
molt equilibrada en el tracte de
professional a professional, i per a
mi... Bé, jo li agrairé tota la vida, sabent tot el que m’ha costat poder
aconseguir això. Que ell no hagi
posat cap inconvenient i que la
conversa va ser dit i fet, doncs molt
bé. Molt bé perquè és un home
normal i senzill... a la pista fa el joc
o el paper que ha de fer quan està
competint.
--- I els jugadors, què han dit a
tot això?
--- Ah!, molt bé. Ells són professio-
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L’entrenadora hospitalenca s’ha convertit
en la primera dona de la història que entra
a formar part d’un equip tècnic de l’ACB.
És a l’Unicaja Màlaga, però no cobra
nals i consideren que avui no té
sentit parlar de sexes, d’edats, de
races o d’estatures.
--- I algun dia els destins de Carme Lluveras i del CB L’Hospitalet es creuaran?

--- Tots sabeu que L’Hospitalet és la
meva ciutat i que he sortit del CB
L’Hospitalet. Sempre serà el club de
la meva vida; per tant, el dia que a
mi em necessitin sabeu que jo estaré allà. # REDACCIÓ

