Bàsquet segur sense símptomes
de males sensacions
− Poder seguir entrenant i competint ha generat en el primer equip femení del
Lima Horta més ànims que mai
− Econòmicament el segon confinament ha estat un cop més dur que el primer

Les jugadores del club Hortenc asseguren que el coronavirus no està afectant en el seu joc i els seus
resultats. El poder fer-se un test cada setmana i assegurar-se poder seguir competint les fa estar molt
motivades i les sensacions al vestuari son molt positives. Per altra banda, això suposa una despesa
extra que no ve compensada amb els habituals ingressos dels equips base.
Jordi Faus, president del club, assegura que aquest segon confinament ha estat més dur per a
l’economia del Lima Horta que no pas el primer. “En el primer confinament s’acaba tot. La temporada
estava executada per bo i per dolent. Estava executada tant a nivell d’ingressos com a nivell de
despeses. A nivell d’ingressos faltava que es fessin efectives les subvencions, que l’ajuntament
principalment va complir amb el pagament i això ha fet que la temporada 19/20 no hagi tingut un
efecte negatiu. On sí que l’està tenint és la 20/21”, afirma Faus. El fet que el primer equip hagi
continuat entrenant i competint mentre que la resta del club no, ha complicat les coses. Els ingressos
han descendit considerablement mentre que les despeses han augmentat: un encariment de la
categoria, test d’antígens cada setmana a les jugadores més al cos tècnic, un metge i altres despeses
sobrevingudes; que el president estima que costaran al club uns 3.000€ al final de la temporada.
De la mateixa manera, el fet que degut a la pandèmia hagi augmentat el nombre d’equips a la categoria
suposa tot un alleugeriment en els costos de desplaçaments. S’ha passat de dos grups a tres, pel que,
lluny d’haver de viatjar a Canàries, aquesta temporada tots els equips són de Catalunya, Aragó i
Balears. Aquesta mesura de la Federación Española de Baloncesto que de primeres no agradava als
clubs ha acabat sent un encert que disminueix una de les principals despeses de clubs com és el Lima
Horta. Tot i així, la FEB podria haver donat un pas més a l’hora d’ajudar als clubs. La federació va
aportar la despesa de les tres primeres jornades d’un total de 26. Les altres 23 jornades van a càrrec
dels clubs.

Els test d’antígens son la principal mesura de prevenció que s’aplica en aquesta categoria. “Per poder
jugar ens fem un test d’antígens, normalment els dimecres si juguem dissabte. Hem d’anar amb
certificats a cada partit, ens n’envien cada setmana per poder viatjar”, comenta Eliana Soriano,
jugadora del primer equip femení. En cas d’haver-hi un cas positiu a l’equip aquest s’ha de confinar
durant 10 dies i la jugadora en concret s’ha de fer una PCR. Això provoca l’ajornament de partits, tot
i que en les últimes jornades està havent-hi molts menys debuts ajornats. El president del club ho
apel·la a una responsabilització per part de tothom. “Recordo que en les primeres jornades era habitual
que sobre uns 21 partits en total sumant els tres grups hi havia un terç dels partits que no es jugaven.
La setmana passada només se’n van ajornar dos. Això ho imputo a que l’equip, jugadores i
entrenadors, han interioritzat això, que ens hem de blindar”, apunta el president Faus.
Per altra banda, però, malgrat les circumstàncies els resultats estan sent d’allò més bons. Tot i que al
primer confinament van haver d’aturar els entrenaments, al Juliol van reincorporar-se al màxim nivell.
“Si compares un entrenament de llavors amb un entrenament, per exemple d’ara, evidentment el ritme
era molt diferent. Però hi havia tantes ganes d’entrenar que ho compensàvem. Des de que vam
començar no hem parat pràcticament i crec que psicològicament ho portem bé”, assegura Eliana, una
de les jugadores estrella del club. I aquesta motivació es veu acompanyada en els resultats. D’un total
de de 10 jornades jugades el Lima Horta se situa segon classificat amb 9 victòries i una única derrota
contra el Barça, líder imbatut.
Aquests resultats encaminen l’equip cap a l’objectiu de final de temporada de ficar-se en una fase
d’ascens. “Aquí el club no pensa en pujar, sí jugar-la però no anar més enllà, hem de tocar de peus a
terra. La temporada 21/22 la federació espanyola vol crear entre la Lliga Femenina i la Lliga
Femenina 2 una categoria intermèdia amb un grup de 16 equips a tot l’estat. Llavors, sí que ens
agradaria poder-nos ficar en aquest grup. Hi posaran als millors equips, i a nosaltres ens agradaria
ser-hi, que ja seria un repte molt potent. De moment tot està anant bé”, diu el president del club.
Una de les altres mesures que ve provocada pel coronavirus és el fet de no poder-hi haver públic a la
graderia. En un club com és el Lima Horta, on tothom s’hi coneix, és un buit el suport de l’afició en
els partits. “Evidentment afecta en negatiu perquè tenir gent a la grada doncs és un puntazo. Al partit
contra el Barça quan et fiques a menys 3, si en aquell moment tens algú al públic que t’està animant
molt, segur que hi ha un canvi”, suggereix Eliana Soriano recordant el partit del cap de setmana on
s’enfrontaven al primer classificat i el que va ser la primera derrota del conjunt salmó.
Un any que pot semblar complicat per a alguns, per a les jugadores del Lima Horta està sent una de
les millors temporades. Un objectiu que fa anys que persegueixen però que no acaben d’assolir pot
ser que s’acabi complint en la temporada en que el coronavirus i els test d’antígens en son
protagonistes. La clau, no deixar-se afectar negativament per les circumstàncies. Diu Soriano: “Les
sensacions de l’equip ara mateix són molt bones, estem contentes i al final nosaltres treballem bé.
Sobre tot entrenant crec que es nota, en comparació amb altres anys, crec que hem donat un pas
endavant que també és molt important.” Potser és això el que fa que sigui aquesta la temporada en
que el club del barri d’Horta aconsegueixi assolir una fase d’ascens a Lliga Femenina.

