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ENTREVISTA MARC GUARNIDO
Té pinta despreocupada. Cara d’intel·ligent boig i de Jack Sparrow a “Piratas del Caribe”. És un
“catxondo”, però quan toca treballar, no s’està per romanços, i gairebé sempre baixa la persiana
de la porteria. A més, és home de club, ho sent ! “La rosa y la parrilla” !!
1. Quins són els teus primers contactes amb el món del WP ?
Abans de començar a jugar a waterpolo jo feia natació al club fins que un dia el Saül ens
va proposar provar el waterpolo. Em va encantar des del principi. El primer any vaig jugar
de jugador però el segon any ja vaig començar a fer de porter perquè durant els
entrenaments m’avorria d’haver d’esperar tota la fila per llençar i jo veia que el porter
estava participant tota l’estona.

2. Quan comences a jugar i a on ?
Com ja he dit, he jugat des de petit al Sant Feliu, crec que tenia uns 9 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 de natació amb el col·legi i un dia després d’un curset, el meu monitor em
va donar una carta on se’m proposava entrar al club i anar més dies a nedar. Vaig acceptar
sense dubtar-ho, a part de perquè m’agradava, alguns dels meus amics ja anaven al club.

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 ?
Si, tant individualment com col·lectiva. Sempre recordaré que quan era petit, un
entrenador em va preguntar quin era el meu objectiu com a jugador de waterpolo i la
meva resposta va ser: “jugar amb el Sant Feliu a Divisió d’Honor”. I ho he aconseguit.
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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 ?
Sempre surten comentaris quan vas a altres piscines i veus com els primers equip disposen
d’un espai com la nostra piscina de gran i nosaltres normalment entrenem en mitja piscina.
El secret? Aprofitar aquesta mitja piscina al 100%.

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 ?
Crec que s’està fent un bon treball amb la cantera, el club ha canviat molt des que jo vaig
entrar, ara és molt més seriós.

7. Quin ha estat el teu millor moment en el CN Sant Feliu ?
Em quedo amb l’ascens de segona divisió a primera nacional, ja que portàvem molt de
temps a segona i per fi vam aconseguir pujar de divisió. Evidentment també va ser una
gran experiència jugar un any a la Divisió d’Honor. Tot i no aconseguir ni un punt, sempre
fa il·lusió jugar contra els millors.

8. I el pitjor ?
Sense dubte em quedo amb l’any que vaig estar lesionat. Esportivament va ser un any
horrible, vaig començar lesionat de la mà i després em vaig lesionar el genoll (em van
acabar operant del menisc). Va ser un any en blanc.

9. Has tingut algun referent com a jugador dintre del “mundillo” ?
Mai he tingut referents dintre del món del waterpolo però sent porter si m’hagués de
quedar amb algun jugador em quedo amb Jesús Rollán.
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10. I d’entrenador ? defineix-nos breument als que t’han entrenat al nostre club.
El meu primer entrenador va ser el Saül Ferrón, que ens va entrenar durant 5 anys.
Després he de mencionar al Jose Castillo i al Javi Belmonte durant altres anys de categories
i al primer equip al Juan Carlos Sanchón i en Ferran Plana.

11. Què feies per desconnectar del waterpolo ? quins hobbies tens a part ?
Sempre m’ha agradat molt fer esport i quan teníem temps lliures anàvem a jugar a futbol o
pàdel.

12. Com veus el futur del WP català ? i espanyol ?
És una realitat que el waterpolo mai estarà al nivell del futbol però s’estan fent les coses
bé, sobretot a nivell de categories, amb tornejos internacionals que fan il·lusió als nens. Si
les coses es segueixen fent bé el futur està assegurat.

13. Com veus el futur del WP en el CN Sant Feliu ? Tant a nivell absolut com
estructural.
Les coses s’estan fent bé, es important cuidar als nens de les categories, que gaudeixin i
aprenguin d’aquest esport i segur que tot anirà bé.

TEST RÀPID
1. Un jugador català. Un espanyol. Un internacional.
Dani López Pinedo. Felipe Perrone. Stefano Tempesti

2. Una jugadora catalana. Una espanyola. Una internacional.
Bea Ortiz. Laura Ester. Maica Garcia.

3. Un/a tècnic català. Un/a espanyol. Un/a internacional.
Ferran Plana. Juan Carlos Sanchon. Miki Oca
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4. Un club català. Un espanyol. Un internacional.
Sant Feliu. Sant Feliu. Pro Recco

5. Un esport, que no sigui WP, per veure en directe. Per la TV. Per practicar.
Futbol. Futbol. Futbol/Padel.

6. Un número. Color.
Tretze. Vermell.
7. Una pel·lícula. Llibre. Cançó. Menjar.
Star Wars. La naranja mecànica. Baldosas amarillas-Vetusta Morla. Pizza.

8. Un país. Ciutat.
Australia. Barcelona

9. El teu punt més fort. El més dèbil.
Optimisme. Autocontrol.

10. Paraula que et defineixi.
Natural.

11. Un desig.
Un bon futur pel Club Natació Sant Feliu.
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