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«Ja tenim ganes de
començar a treballar»
ENTREVISTA A JORDI CAMPS. Seleccionador català
ANNA FERRER
Barcelona

És una de les persones que més
se’n sentirà, del reconeixement
internacional de la selecció
catalana, però també és un dels
que ho va rebre amb més
satisfacció, emoció i intensitat.
El seleccionador català
d’hoquei sobre patins, Jordi
Camps, té en vista clínics,
entrenaments i partits que ja
no són de costellada, però en
aquest cas, càrrega que plau no
pesa.
—A poc a poc, tot s’anirà tranquil·litzant, però suposo que quan es va fer
públic el reconeixement per part de la
federació internacional, la seva alegria devia ser immensa...
—«Vaig rebre la notícia amb
molta intensitat, estava escoltant Catalunya Ràdio i em vaig
emocionar molt mentre sentia
tot el que estaven dient. Sembla que es fa realitat el que durant tant temps hem buscat. En
aquells moments, em vaig sentir com quan surts al Palau
Blaugrana i veus set mil persones animant Catalunya.»
—A més, aquella matinada de divendres a dissabte, la notícia va anar passant d’un a l’altre.
—«Sí, els jugadors també estaven molt contents, però alhora
em preguntaven si era veritat o
mentida. N’hi havia molts que
no s’ho acabaven de creure.»
—De fet hi va haver molta gent que
va sentir aquesta satisfacció.
—«El país està content, sempre
hi ha hagut molt sentiment i
implicació per part de l’afició.»
—És clar que feia molt temps que això
s’estava buscant. Déu n’hi do, la feina
que han tingut, no?
—«Ha estat més feina de directius i polítics. El que havíem de
fer nosaltes, també ho hem
anat fent, però sense tanta intensitat com ells. Els entrenadors i jugadors, el que més hi
hem aportat és tota la feina que
vam fer a Xile.»
—Tothom ha hagut de treballar molt
però, evidentment, el resultat no ha

Jordi Camps, en un entrenament amb la selecció catalana. / JUANMA RAMOS.
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J‘‘ Quan vaig
rebre la notícia

J‘‘ Espero que hi
hagi respecte

J‘‘ Quan sàpiga
quina és la meva

estava molt
emocionat i molt
content

amb el que
decideixin els
jugadors

tasca, parlarem
de si he de deixar
el Lloret

estat rebut per tothom igual. Què li
sembla el paper del Consell Superior
d’Esports espanyol?
—«Des del primer moment hi
va haver molt ressò i això no va
agradar al Consejo. Aquest, però, és un tema que no em toca
valorar-lo a mi. Nosaltres hem
de treballar per l’esport, entrenar i intentar que els resultats
siguin els millors possibles.»
—El secretari general de l’Esport, Ra-

fel Niubò, ha parlat d’un conveni que
farà que els entrenadors catalans tingueu més feina. Hi ha estades o clínics
preparats?
—«A poc a poc ens haurem d’anar posant al dia i sobre la
marxa veurem el que hi ha per
fer, però no hi haurà cap problema per fer-ho.»
—De feina no n’hi faltarà. Això significa que haurà de deixar de ser entrenador del Grup Lloret?

—«Fins que no hi hagi res ratificat no ho sabré. Quan sàpiga
específicament quina serà la
meva tasca, ja en parlarem.»
—A qui també se’ls gira feina, és als
membres de la federació catalana...
—«És evident que caldrà revisar
l’estructura i veure quins canvis
necessita la federació. Hi haurà
d’haver un departament de seleccions i posar-se a treballar
com més aviat millor. Al juny hi

ha el primer mundial.»
—En aquesta prova, també s’hi ha inscrit la selecció espanyola. I ben bé encara no se sap què passarà. Com també es desconeix què passara al capdavant de la federació espanyola. El
va sorprendre la dimissió d’Antoni
Martra?
—«Més que sorprendre’m, em
va saber greu, perquè el conec;
però la situació era incòmoda.
S’ha de respectar, de la mateixa
manera que s’ha de respectar
el que decideixin els jugadors
a l’hora d’escollir per una o una
altra selecció.»
—Aquest fet deu tenir inquiets els jugadors. Què li diuen?
—«N’hi ha que tenen dubtes,
però triïn el que triïn se’ls haurà de respectar. Catalunya
sempre ha demostrat civisme i
solidaritat, i espero que en
aquest cas també n’hi hagi.»

