JORDI ZAMORA

COM HA ANAT LA PRE‐TEMPORADA?
Pre‐temporada curta pel meu gust però tot i així, amb moltes ganes de competició. Cames carregades i
sensacions positives. Les noies han fet una Pre‐temporada on ens havíem de conèixer i a la vegada
preparar per a la temporada. Amb el gran sacrifici de les jugadores i l'ajuda incondicional de les
jugadores del Sènior B, l’acabem i creiem que estem preparats per la Jornada 1
QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE L’EQUIP
L'objectiu és, i ha de ser, entrenar cada dia al 100% de les nostres possibilitats. Només així podrem tenir
el millor rendiment durant la temporada. La competició ja ens marcarà quin objectiu de resultats hem
de tenir, això és quelcom que no sempre es pot controlar. Però el que podem, i hem de controlar, és
que passi el que passi cada dia donem el nostre 100% a pista
COM AFRONTA L’EQUIP EL RETORN A COPA CATALUNYA?
Percebo una gran il∙lusió i ambició per tornar a una lliga que considero que és de molt nivell. A més, es
nota dins del club. La gent té ganes de veure'ns i d'ajudar‐nos a competir a Copa i això ens motiva molt.
Intentarem respondre aquesta il∙lusió amb treball i més treball, ja que per a nosaltres és important que
quan vingui un nen o nena del Club vegi que el seu Sènior A Femení és un equip que treballa
incondicionalment
QUÈ ÉS IMPRESCINDIBLE PER A TU COM A ENTRENADOR?
Les persones. Imprescindible. He tingut la sort de treballar amb grans jugadors o jugadores però només
amb grans persones he gaudit del bàsquet. Per la meva manera de ser, no gaudeixo segons el nivell de la
jugadora o de l'equip si no que gaudeixo entrenant a un grup de persones que ho donen tot, que
treballen per sobre de les seves possibilitats i que van juntes amb la intenció de sempre sumar

QUINES SÓN LES TEVES IMPRESSIONS DEL CE SANT NICOLAU?
He treballat a molts Clubs, de molts llocs diferents. En cap d'ells m'he trobat que el primer cap de
setmana de setembre (a més coincidint amb la festa Major) es pugui reunir l'equip tècnic de tots els
equips per començar la temporada. Espero poder aprendre de tots ells i ajudar a tot aquell que pugui fer
qualsevol cosa. Si a això li sumem que als partits els nens i nenes venen a animar als Sèniors, crec
que m'espera una temporada molt maca de viure
UNA JUGADORA DE BÀSQUET
Queralt Casas, és clar. Tot i que la jugadora que més m'ha impactat és Maya Moore. La vaig veure en
directe en la seva última F4 d'universitat i va ser impressionant
UNA PISTA DE BÀSQUET
El Palau Olímpic de Badalona. Vaig estar a la cantera de la Penya quan el primer equip tenia a Aíto, Sito,
Rudy, Ricky, Pau Ribas... Impossible d'oblidar.
UNA FRASE
Treballa al 100%, no entenc una altra manera de fer les coses a la vida.
UN REPTE
Treballar per ser cada dia millor.

