AVUI ENTREVISTEM A SERGI SÁNCHEZ
(MEMBRE més veterà del Club i Secretari Junta Sant Llorenç)
Sergi ens rep amb un posat segur i un
somriure que guarda darrere anècdotes,
coneixement i sentiments.
Contesta cadascuna de les preguntes
amanint criteris i passió.
Ens descobreix una part del Club que
sense la seva aportació, no hagués
estat possible conèixer .... la seva
Història.

Sergi, quan t'incorpores al Club d'Handbol Sant Llorenç?
Com jugador la temporada 86-87

Per què, l’Handbol i per què el Sant Llorenç?
Era l’esport rei a la meva escola “els padres” (ara li diuen Virsa), sense dubte els meus monitors de
llavors em tiraven molt i sembla que jo no ho feia malament. Venir al Sant Llorenç li dec el pare d’un dels
nostres petits de la pedrera “el coco”, en aquella època hi havia pràcticament un equip per escola i al
final de temporada es feia una selecció per anar a jugar el que s’anomenava “les territorials” (això és
arqueologia de l’handbol jajajaja), jo formava part d’aquelles seleccions i “el coco” en va ser un dels
entrenadors. Normalment un començava a l’esport federat els 14 anys i jo en tenia 13 quan ell en va
proposar fitxar pel cadet del Sant Llorenç, era un temps on hi havia una alta rivalitat entre Santfeliuenc i
Sant Llorenç i els dos clubs “lluitaven” per aconseguir els jugadors que volien, en fi aquell interès en va
decidir per anar el Sant Llorenç, encara que al final he jugat en els dos clubs.

Has ocupat diferents rols, Amb quin et quedes i per què?
El que més m’agrada’t fer es d’entrenador. Però amb perspectiva l’època que més satisfacció m’ha donat
ha estat els primers temps com president. Van ser moments molt durs per l’handbol a la ciutat,a punt a
punt de desaparèixer i un moment també estrany pel club perquè per agafar volum varem absorbir
diferents entitats més petites d’altres esport diferents a l’handbol i l’hoquei esports que formaven el club
llavors.
Va ser una tasca “d’emprenedor” si que això existeix en el món de l’esport. Amb moltes idees, molta
il·lusió i una òptica social de l’esport

Què destacaries del Club, en tot aquest temps?
Que amb tot, no ha perdut el seu caire social, proper, participatiu...on encara les persones son més
importants que un victòria puntual, que un ascens, i el projecte esta per sobre dels personalismes, que
s’ha deixat enrere la cultura de l’anar passant per donar pas a un objectiu a llarg termini

Per què vas decidir participar activament a la Junta?
Feia d’entrenador i un dia em van oferir coordinar el club, vaig dir que si. A la temporada següent el
President i el Tresorer em van dir que ells plegaven i que creiem que jo podia fer un bon paper com
President...un bon paper...un “papelazo” és el que era.
Però no vaig saber (o voler) dir que no i em vaig embarcar en una historia que va canviar la
meva vida.
Podria dir-te que quan alguna cosa em toca, no ser estar d’espectador.

Quina és la teva funció o funcions a la Junta, actualment?
Faig de Secretari, però sóc un més. També diríem que tinc un “ull” en la part tècnica recolzant
la feina del nostre Coordinador, en Jaume.

Quins reptes ha d'afrontar el Club per potenciar l'Handbol?
Incrementar el numero de jugadors d’handbol en edat escolar. Tant a les pròpies escoles
municipals com a L’escola del club, això assegurarà la continuïtat i la millora de qualitat dels
nostres equips.
Millora cada dia el nivell social i esportiu dels nostres monitors/entrenadors. Ells són l’enllaç
directe entre club, jugadors i pares i el vincle per transmetre els valors de l’esport en general,
els de l’handbol en particular i perquè no el sentiment pel Sant Llorenç.
Aconseguir un transvasament clar des de la base a els equips sèniors. Que tots tinguin el seu
lloc i es trobin còmodes.
Fixar la retroalimentació com un pilar bàsic per la supervivència i l’èxit de l’entitat, els jugadors
d’ara seran els entrenadors i directius del futur.
Oferir un “servei” de qualitat als nostres associats com a punt fort per presentar el club com
opció de lleure a qualsevol potencial soci.
Generar recursos propis que no provinguin ni dels socis ni d’institucions publiques que permetin
el desenvolupament desitjat.

Què t'ha aportat l’Handbol?
Puc dir que durant una part de la meva vida ha estat quasi tot per mi. Sens dubte m’ha fer
millor persona i m’ha permès conèixer i desenvolupar aspectes de mi mateix que han servit per
la meva vida privada i professional.

Es clar, m’ho he passat molt bé jugant, entrenant...i he tingut la oportunitat de fer alguna cosa
pels demés i per la meva comunitat

Com veus el present i el futur del Club?
Tirant la vista enrere, el present del Club és molt bo. Veig tot el que necessitem per fer que el
club tiri endavant 40 anys més (en el 2015 es celebrarà el seu quarantè aniversari).
Només cal renovar el somni amb nous somiadors ...1,2,3 Sant Llorenç
(PER CERT EL CRIT ES FRUIT D’UNA IMPROVISACIÓ EN EL PRIMER PARTIR DE LA L’ESCOLA D’HANDBOL DEL SANT
LLORENÇ ...SERIA LA TEMPORADA 97-98...L’ALTRE EQUIP VA CRIDAR EL SEU LEMA I ELS NOSTRES NANOS FENT UN
CERCLE ES MIRÀVEM PENSANT QUE DIR, DE COP ALGÚ VA DIR 1,2,3 I TOTS VAN CRIDAR SANT LLORENÇ, LA IDEA
D’UN NEN QUE ES VA IMPROVISAR EN 5 SEGONS ENCARA DURAR ENTRE ELS NOSTRES EQUIPS I QUE VOLS QUE ET
DIGUI QUAN HO RECORDO ENCARA M’EMOCIONO...M’AGRADARIA TAN PODER “CONTAGIAR-VOS ”AQUEST
FORMIGUEIG...

Acabem l'entrevista amb l'emoció a flor de pell, com els nens que no
volen que s'acabi mai el conte.
Ell amb la mirada alienada en els
records i jo amb el privilegi i el pòsit
que marquen les seves paraules.

