
Si , per és clar, he arribat 
al primer equip del SESE i 
a Copa Catalunya. 
 
Has patit alguna vegada 

una lesió greu? 

Si de l’espatlla en el mes 

de febrer de la temporada 

2013-2014, amb operació 

inclosa. No vaig poder 

tornar a jugar la resta de 

la temporada. 

Trajectòria:   
Un any jugant a l’escola 
CIC, un entreno al Barna i 
desprès al SESE. 
 
A quina edat vas comen-
çar a jugar a bàsquet? On 
i perquè? 
Vaig començar als 7 anys 
al cole, i a l’any següent 
hem va venir a buscar el 
Pedro Alonso per anar al 
SESE, pintava ser alt i te-
nia possibilitats.  

Quina es la paraula que 
millor et definiria com 
jugador? 
Ambiciós i competitiu, 

vull guanyar sempre.  

Feies alguna cosa especi-
al  o tens alguna mania 
abans de sortir al camp? 
No, no tinc cap mania, ni 
faig res en particular. 
 
Has  assolit els teus ob-
jectius a l’esport?  
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1988 (26 anys) 
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SESE ( de premini a sènior) 

Septembre-2015 

“No tinc cap 
mania al sortir 
a jugar, soc 
ambiciós i 
competitiu” 

A la teva memòria guar-
des algun partit, amb un 
especial record?  
Si, el partit de tornada de 
les fases de preferent 
contra el Sabadell, quan 
estava al Junior B amb el 
Jordi Serra com a entre-
nador. Ens vam classifi-
car i vam pujar a prefe-
rent perdent el primer 
partit de 5 a casa i gua-
nyant el de tornada de 7. 
 
Qui ha estat/és el teu 
ídol esportiu?  
Dani Jarque jugador del 
Español de Futbol. 

Un entrenador que t’hagi 
marcat: 
Jordi  Serra, pel caràcter i  
per la motivació. 
 
Quin diries que es el mi-
llor consell pel basquet 
que t’han donat a la teva 
vida? 
El Manolo Castro hem 
deia “ ¿A quién le has em-
patado tú para ir de so-
brao?” i el  Pedro Alonso 
també hem deia alguna 
cosa semblant. 
Amb qui t’hagués agradat 
jugar, tant al club com 
fora del club?  

Ja he jugat  amb els que 
volia: Ferry, Juan Carlos 
Martínez, Jordi Millera, 
Balmanya, Antolin. 
I també m’hauria agradat 
jugar amb el Piru. 
 
Recordes quina ha estat 
la temporada mes satis-
factòria per tu? 
Per mi la temporada 
2012-2013 quant vam 
pujar a COPA CATALU-
NYA. 
 
El millor jugador que 
recordis del club 
El “Piru” pel  talent i el  

L’Edu és un jugador del 
SESE des dels 8 anys; ara 
que en farà 27 es retira per 
fer un any sabàtic. 
 
Ens reunim amb ell per tal 
de donar-vos a conèixer 
una mica més la seva tra-
jectòria, el seu caràcter, les 
seves inquietuts i objectius 
i el seu tarannà davant el 
nostre esport. 
 
Esperem que gaudiu del 
reportatge. 

En Xexi, el seu primer entrenador: 

“Encara recordo el primer dia que 
l’Edu va arribar el SESE a "provar". 

Era a les pistes de Borbó. Era un 
nen tranquil, callat, seriós.... però 
amb una pilota a la ma ràpida-
ment es va veure el seu caràcter, 
sense fer-se notar però amb les 
idees clares i arribant als objec-
tius. Sense notorietat però al 
mateix temps sense vergonya.  

I així ha seguit fent, sempre, pel 
que conec, idees clares I a la seva. 

Però això si que ho ha tingut 
sempre clar, ell és del Sese. 

Ha estat una gran alegria el haver 
pogut entrenar-te i veure com 
t’has fet gran.“ 

“Això si que ho ha tingut sempre clar, ell és del SESE.” 

Frade pels mates i els 
salts. Venia a veure jugar 
al Sènior només per veure 
els mates que es feia. 
 
Què t’ha motivat tots 
aquests anys per seguir 
jugant al SESE?  
El bàsquet, el SESE i  el 
sentiment blau. 



“Un bon jugador ha de ser competitiu i solidari”  

tants.  
 Aquest any me’l prenc com un any  
sabàtic i en un futur no descarto 
tornar a jugar a bàsquet. 
 

Com t’ha ajudat, si és que ho ha 

fet, l’esport en el teu creixement 

personal? 

El bàsquet ho és tot, vius el mo-

ment, vius l’esport, aprens a supe-

rar les dificultats, aprens a acatar 

les ordres de un entrenador, a fer 

equip, a controlar els teus 

“arrebatos” i frustracions, sobre 

tot contra les decisions dels arbi-

tres. 

“El bàsquet ho és tot… aprens a superar les dificultats de la vida”  

T’ha sigut difícil en els últims 
temps compaginar la teva vida 
personal i laboral amb la teva 
dedicació a l’esport? 
Si, molt. 
Compaginar el  compromís, els 
estudis, la feina y la vida perso-
nal ha sigut difícil ja que havia 
que complir amb tots. 
Si ets només estudiant, a menys 
que estudiïs molt, tens les tar-
des lliures i no representa cap 
esforç. Tot es complica quan 
tens xicota, comences a treba-
llar.... 
Quin lloc ha  ocupat l’esport a 
la teva vida ? i  a partir d’ara ? 
Han estat varies etapes impor-

En unas 24 horas de bàsquet al SESE 

també s’havia de descansar. 

Quina qualitat creus imprescindi-
ble en  un bon  jugador? 
Competitiu i solidari. 
 
Consideres que cada cop se li exi-
geix mes a l’esportista? 
No.  
Abans el nivell d’exigència era més 
important, i la implicació i el com-
promís mes fort. 
 
Quina creus que és la posició més 
estratègica al camp? 
El  base, és qui mana i qui dirigeix el 
partit. 
 
Què dóna mes satisfacció, superar 
al rival o superar-te a tu mateix? 
Superar-te a tu mateix. Però si és 
contra el Grup Barna, aleshores  
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SESECOM superar al rival (una riure, perquè?) 
 
Fes el "5 ideal" per tu amb juga-
dors del club 
BASE   Jordi Millera 
ESCOLTA   Ferry Gómez 
ALER  “ Piru” 
PIVOTS   Juan Carlos Martínez i    
   Borja 
 
Cóm veus el 1º equip d’aquesta 
temporada 2015-2016? 
És un equip molt jove.  
Aquesta temporada patirem per 
manca d’experiència i per joventut. 
Els més veterans han de donar un 
pas més per suplir la manca d’ex-
periència dels mes joves. 
  

En Manolo, entrenador: 

“Se nos desmonta…” 

Más de un colaborador mío me dijo algo así al verte. 

Luego era fácil ver que eres un jugador capaz de hacer daño al contrario desde cualquier zona del 
campo y con recursos casi ilimitados, casi indefendible. 

No te recuerdo un problema jamás en un vestuario con un compañero, lo que demuestra la norma-
lidad con que siempre llevaste ser un jugador de tu nivel. 

Y además me he divertido mucho con ese punto tuyo de puto junior que siempre nos hizo fácil y 
divertido picarte un poco. 

No cambies nunca, siempre será para mi motivo de orgullo decir que fui tu entrenador. 

Gracias Edu. 



SESECOM 

Què els hi diries als petits del 
club? 
Que gaudeixin jugant, que es 
comprometin i que la seva 
il·lusió sigui arribar al Sènior 
del SESE. 

El teu balanç del teu pas pel SESE  
Molt positiu. M`ha agradar molt jugar al SESE, jo sóc 
del SESE. 

“Els petits han de gaudir jugant, comprometre’s i 

tenir la il.lusió d’arribar al Sènior del SESE”  
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En Roc Pérez, entrenador del Edu a categoria Mini i monitor del Campus: 

Vaig ser entrenador del Ferri i l'Edu quan eren Minis i el seu monitor en alguns Campus del SESE.  

 Em fa especial il·lusió veure que a dia d'avui, encara es retiren jugadors formats en categories inferiors.  

 Recordo que eren jugadors que anaven de cara a barraca, uns killers, anotadors per naturalesa i uns apassionats del bàsket. No calia motivar-los perquè 
venien motivats de casa, o més ben dit, venien motivats de sèrie. Tenien moltes ganes de jugar, competir, esforçar-se per millorar, i sobretot tenien fam 
per guanyar. Demostraven cada entrenament i cada partit una actitud exemplar que es contagiava als companys. Suposo que el talent, el treball i l'acti-
tud els han portat a arribar al primer equip, tot un èxit.  

De l'Edu m'agradaria destacar les seves entrades amb unes passes llarguíssimes que deixaven enrere a qualsevol defensa i sobretot la seva parada, finta 
de tir i creuar el peu. Algun partit vam guanyar amb aquest copyright seu als darrers segons.  Crec que és un jugador alegre que tot i haver de marxar per 
motius professionals, va tornar al seu club i li ha donat un bon plus de nivell al sènior.  

Enhorabona  per la teva carrera basquetbolística!  

Si vols seguir fent esport i t’agrada el futbol fes-me un truc.  

 Roc Pérez 

 

 

10 preguntes curtes: 

 

1-  Al cole, la millor asignatura:  

 Mates (comentari del Ferry: vaya 

Friki) 

2- Al cole, la pitjor asignatura:    

 Plàstica 

3- Quina música escoltes?     

 No escolto molta, però m’agrada el 

rock.   

4- Peli preferida:   

 The Rounders   i “El efecto maripo-

sa”. 

5- On t’agradaria marxar de vacances?  

 A les Maldives per les platges i el 

resort (no he estat mai en un), i als  

Estats Units, pel bàsquet. 

6- Menjar preferit:   

 Pop a la gallega  i un bon pernil. 

7- Beguda preferida:   

 Gin tònic i aigua. 

8- Un color:   

 Blau 

9- Un llibre:  

 “La catedral del mar” i “La caida de 

los gigantes” 

10- Un hobby:  

   Fins ara el bàsquet i a partir d’ara,  la 

muntanya, la natura ... 

I per acabar: 

 

Una dessig: M’agradaria tornar a veure el pavelló ple 

de gent cridant i animant els seus equips. 

 

Un record:  El campus del SESE i les seves putades.          


