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ENTREVISTA TIPUS
“One club player”, i que així sigui per molts anys. El capità del 1r equip, des de la retirada de
l’anterior Alberto Martínez, és un “noi de la casa”, de tota la vida del SantFe. En Nacho, respira i
irradia confiança i seguretat, a la vegada que mostra, cada cop més, un esperit de líder que
contagia al grup. Ha assumit el rol, i el va aprenent a la vegada que l’exerceix. Coneguem-lo una
mica.
1. Quins són els teus primers contactes amb el món del WP ?
Doncs jo era nedador del club i no havia tingut cap contacte amb el waterpolo fins que un
dia amb 7-8 anys el nostre entrenador ens va agafar a uns quants i ens va preguntar si
volíem provar un entrenament. Ens va posar un xurro entre les cames per aguantar-nos i
ens va donar una pilota. Recordo que el primer dia no em va agradar gens ja que quasi ni
m'aguantava.
2. Quan comences a jugar i a on ?
Com ja he dit, aquí a Sant Feliu sobre els 7 anys
3. Com es produeix el teu fitxatge - arribada al CN Sant Feliu ? Tenies referències
del club abans de formar-ne part ?
Jo feia cursets amb la meva escola aquí a la piscina, i a tot el meu grupet d'amics els hi
havien donat la carta de sol·licitud d'entrada al club menys a mi, així que la meva mare,
que coneixia a l'entrenador va preguntar-li si podia entrar jo també, el qual va acceptar.
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4. Amb el temps que has estat al club, creus que has complert les teves
expectatives com a jugador ? I a nivell col·lectiu, s’han aconseguit les fites que
es tenien marcades ?
Sense dubte. Com ja he dit vaig començar per "enchufe" i la natació no era el meu punt
fort. Mai m'hagués imaginat que 15 anys després seguiria aquí i hagués jugat a Divisió
d'Honor. Sí que és cert que m'hauria agradat saber el que és anar convocat amb la
selecció.
5. Vivint el dia a dia en el club, i sabent que els recursos materials de què disposem
són limitats, on creus que està el secret dels bons resultats aconseguits amb els
equips absoluts ?
Crec que és el propi fet de saber els recursos limitats que tenim, el que ens fa aprofitar-los
al màxim i poder estar al nivell d'altres clubs que disposen d'instal·lacions molt més grans.
6. I amb les categories de petits/es, en les quals les condicions, si és possible,
encara són més ajustades ? Veus futur en la cantera del club ?
Home, els resultats parlen per si sols. Quan jo era nedador amb sort guanyàvem algun
diploma als campionats, i ara tenim nedadors que guanyen medalles, van a campionats
d'Espanya, i fins i tot tenim una campiona del món. En quant al waterpolo, més del mateix.
Quan jo jugava a categories teníem un sol equip. Ara en algunes tenim més d'un, hi ha
masculí i femení... Si ha augmentat tant el nombre de jugadors és perquè el treball s'està
fent bé.
7. Quin ha estat el teu millor moment en el CN Sant Feliu ?
Personalment la temporada 2016/2017, on crec que vaig rendir al meu millor nivell. En
quant a equip l'any de Divisió d'Honor pel fet de viure aquesta experiència.
8. I el pitjor ?
Segurament a la meva etapa d'infantil-cadet, on vaig estar a punt de deixar-ho perquè
creia que els meus companys estaven millorant molt i jo m'estava quedant estancat, tenint
pocs minuts. Però al cap i a la fi era un tema de confiança en mi mateix.
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9. Has tingut algun referent com a jugador dintre del “mundillo” ?
Bé, mai m'he considerat un "freak" ni un gran entès en el món del WP, però al ser boia,
sempre m'he fixat en Ivan Pérez
10. I d’entrenador ? defineix-nos breument als que t’han entrenat al nostre club.
Bàsicament m'han marcat en Saul Ferrón per ser el meu primer entrenador, Juan Carlos
Sanchón per convocar-me amb el primer equip, i Ferran Plana amb el que he pogut viure
l'experiència de jugar a alt nivell.
11. Què feies per desconnectar del waterpolo ? quins hobbies tens a part ?
Doncs acostumava a sortir a patinar amb el longboard abans. Ara soc més vago i
prefereixo estar prenent alguna cosa amb els amics.
12. Com veus el futur del WP català ? i espanyol ?
Bé, és evident que el waterpolo és un esport secundari que costa explotar en un món
dominat pel futbol. Però recentment estan començant a promocionar-lo molt amb torneigs
internacionals i escoles de waterpolo, el qual em sembla genial i molt esperançador de cara
al futur.
13. Com veus el futur del WP en el CN Sant Feliu ? Tant a nivell absolut com
estructural.
Com ja he dit abans, ja fa uns anys que ha canviat la metodologia i això es veu reflectit en
les categories inferiors. És qüestió de temps que cada cop arribin més gent de la casa al
primer equip, ja que en els últims anys sempre han predominat jugadors que venen de
fora.

TEST RÀPID
1. Un jugador català. Un espanyol. Un internacional.
Albert Español. Felipe Perrone. Iván Pérez.
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2. Un club català. Un espanyol. Un internacional.
Sant Feliu. Sant Feliu. Atlètic-Barceloneta
3. Un esport, que no sigui WP, per veure en directe. Per la TV. Per practicar.
Futbol les 3
4. Un número. Color.
4. Groc
5. Una pel·lícula. Llibre. Cançó. Menjar.
En busca de la felicidad. Memòries d'Idhun. Pizza
6. Un país. Ciutat.
Grècia. Barcelona.
7. El teu punt més fort. El més dèbil.
Positivisme. Impaciència.
8. Paraula que et defineixi.
Impulsiu.
9. Un desig.
Que ni les lesions ni temes laborals m'impedeixin seguir gaudint del waterpolo.
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