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La foto de grup amb les exjugadores, entrenadors, delegades, Joan Fa (president de la federació catalana) i Pere Sust (expresident de la federació espanyola)

Un cap de setmana que va ser
per fer memòria, per recordar els
temps passats però que ahir tam-
bé va tenir una estona per calçar-
se de nou les sabatilles i jugar al
que les va unir fa  anys: el bàs-
quet. La trobada de dos dies del
que va ser el Segle XXI al Bages,
l’equip de joves promeses feme-
nines que entre el  i el 
van acollir Sant Joan de Vilatorra-
da i Manresa, va ser tot un èxit. Es
van reunir prop de  exjugado-
res, no tan sols les que van formar-
ne part en l’etapa bagenca, sinó
també algunes que s’hi van incor-
porar en l’etapa a la Blume d’Es-
plugues, exinternacionals i les
manresanes que havien jugat al
Font Vella o el Pryca quan l’equip
estava a la Primera Divisió.

La trobada va començar a la
tarda de dissabte amb una visita
guiada per Manresa i després un
sopar a La Joviat que es va allargar
força amb un repàs de les imatges
de fa tres dècades i jocs que havia

preparat Manel Martínez, que va
ser preparador físic del Segle XXI
i que ha estat promotor i organit-
zador de la reunió.

Gaudir jugant a la pista
Ahir, després de visitar el pavelló
de Sant Joan de Vilatorrada i totes
les instal·lacions del Complex Vell
Congost, es va jugar un partit amb
una bona part de les integrants del
recordat Segle XXI de fa tres dèca-
des com Elisabeth Cebrián, Mari-
na Ferragut, Carolina de la Calza-
da, Carlota Castrejana o Montse
Viudes. També hi eren moltes al-
tres exjugadores, entre les quals
algunes de les que van ser al Font
Vella-Pryca a Primera, com les
manresanes Gemma Vilaseca,
Nina Pont o Eva Puntí, i Annabel

Ridruejo o Mercè Morros, que no
va jugar per problemes de genoll.
Es van fer dos combinats, i, d’una
banda, els tècnics van ser Fran-
cesc de Puig i Joan Corominas;
mentre que a l’altra hi dirigen Joa-
quín Brizuela i Antònia Gimeno.
L’àrbitra va ser també de catego-
ria, l’exACB Pilar Landeira, i des
de la grada ho veia l’exselecciona-
dor espanyol dels  Manolo Co-
loma, amb l’expresident de la fe-
deració estatal  Pere Sust i l’actual
president de la Catalana, Joan Fa.
De l’Ajuntament de Manresa hi
havia el regidor Jordi Serracanta.

El menys important va ser el re-
sultat, en un partit que es va deci-
dir amb un triple final i que va te-
nir, fins i tot, la seva particularflas-
hmob. Es va demostrar que, mal-
grat que els anys han passat i mol-
tes feia una mica de temps que no
tocaven la pilota de bàsquet, els
fonaments que els van ensenyar
continuen intactes. Un àpat final
entre tots els participants de la tro-
bada hi va posar el punt final.

XAVIER PRUNÉS MANRESA

Una gran festa del bàsquet femení
!La trobada d’exjugadores de l’equip Segle XXI es tanca al Complex Vell Congost amb un partit ple de somriures i bones jugades
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Una jugada del partit que es va disputar ahir al migdia

A Marina Ferragut, Carlota
Castrejana, Carolina de la
Calzada i Betty Cebrián s’hi
van afegir moltes exjugadores

Elisabeth Cebrián (Vilanova i la
Geltrú, ) ha participat durant
dos dies en la trobada d’antigues
integrants del Segle XXI. Amb la
selecció espanyola de bàsquet, la
pivot d’, metres va ser medalla
d’or en un europeu i dos cops
olímpica, als jocs de Barcelona’
i Atenes’.  Treballa a Munic, a la
delegació per a Europa de la FIBA. 

PCom ha estat la trobada?
REns ha fet molta il·lusió a totes,
sobretot al grup que vam estar fa
 anys a Manresa, perquè aquí és
on va començar tot, i amb la gran

feina de Francesc de Puig, clau
que el Segle XXI continuï sent una
aposta de la federació. Nosaltres
vam quedar molt agraïdes, ja que
la ciutat es va bolcar. Vam ser una
gran família, amb els entrenadors,
els delegats o els professors que hi
havia a l’escola, tot i que jo anava
i venia cada dia de Barcelona, atès
que estudiava a l’Escola Suïssa.
PEl treball en els entrenaments
era molt dur al Segle XXI?
R Sí, però era necessari. Veníem
de tot Espanya, jo de l’Hospitalet,
i ens feia falta un salt de qualitat,
ens van preparar bé per passar al
bàsquet professional, amb bones

instal·lacions i la preparació física
idònia. Francesc de Puig era un
entrenador exigent, però tenia la
capacitat de ser una mica com un
pare; els entrenadors, en bàsquet
femení, han de tenir el que jo en
dic un gen especial.
PLes seves companyes encara
recorden que a la residència de
monges on vivien els donaven
una dieta escassa. Ho ratifica?
R Sí, i tant, passàvem una mica
de gana! Amb una sopa i amb una
truiteta a la nit, no en teníem prou
i havíem fet algunes escapades a
la cuina, ja de matinada; i un cop
a mi m’hi van enganxar.

X.P. MANRESA

Entrevista Betty Cebrián
EXJUGADORA DEL SEGLE XXI I EXINTERNACIONAL

«Amb els nostres entrenadors, delegats 
i mestres vam ser com una gran família»
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Betty Cebrián, ahir al matí al Complex Vell Congost
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