
Quo vadis, Bàsquet Manresa?

Sr Josep Vives i Portell, com a màxim responsable institucional del Bàsquet Manresa:

Davant de la notícia feta pública, avui, de què el Bàsquet Manresa ha decidit contractar els 
serveis del Sr. Alfred Julbe, com a col·laborador tècnic, no entenem els despropòsits que la 
directiva del nostre estimat Bàsquet Manresa està fent els darrers anys.

Podem entendre, així, que després de perdre dues vegades consecutives (ho diem bé, dues!) 
la màxima categoria de l’elit del basquetbol, s’acabi fitxant a un entrenador que, en el seu 
moment, ja va sortir per la porta del darrere i que durant anys, no ho oblidem, no ha estat 
molt simpàtic amb el Bàsquet Manresa, en especial la temporada que va estar al Tenerife. 
Ho entenem ja que a la desesperada s’havia de trobar alguna solució i el Pedro Martínez era 
una bona opció. Hem de veure si l’opció acaba per materialitzar-se.

També vam respectar que es fitxés a Pere Capdevila, tot i saber que cada vegada que 
visitava el Nou Congost, el públic manresà el rebia amb càntics de “Figo, Figo!”.

Ens costa de creure, però, i ens resulta inadmissible, gairebé un insult a qualsevol soci i 
afeccionat que a finals dels anys 90 fos abonat o seguidor del Bàsquet Manresa, que es fitxi 
ara al Sr Alfred Julbe. Una persona que va faltar ja no només el respecte al públic manresà 
en comptades ocasions (amb reiterats gests obscens a la graderia) sinó de forma pública.

O és que no recorda allò “de les 200 pessetes”?

I el menyspreu per a un jugador emblemàtic i referencial com el Joan “Chichi Creus?

En el cas d’alguns de nosaltres, fins i tot, vam patir les porres de la Policia Nacional perquè el 
Sr Julbe, fent cas omís a les forces de seguretat, va decidir sortir per la porta principal del 
pavelló i no per la lateral. Com era previsible, això va provocar que algun “sonat” decidís 
recriminar-lo i la policia va carregar contra el “sonat” i contra els altres que no teníem res a 
veure, havent inclús lesions a menors.
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Ras i curt: un acte més de provocació del Sr Julbe.

Creiem, per tant, que és UNA FALTA DE RESPECTE GREU que s’hagi fitxat aquest senyor i, tot 
veient que el club enguany disposa de tants diners, com ho demostra el fitxatge d’un 
primera espasa com el Pedro Martínez o l’haver fitxat ja 22 jugadors (si, 22 ho hem escrit 
bé), desembossin uns quants diners i paguin, de forma immediata, l’acomiadament del Sr 
Julbe.

El fitxatge, però, ja no és ni una notícia. No ens despertem cap dia sense esperar el “nou” 
fitxatge del dia del Bàsquet Manresa. El munt de fitxatges portats a terme i el fitxar a 
jugadors lesionats (inclòs un jugador amb una hèrnia discal) denota que aquí no hi ha cap 
tipus de planificació esportiva.

Tan de bo, és el que volem tots, el Bàsquet Manresa aconsegueixi la salvació aquesta 
temporada. Però una cosa és clara. Si la gestió econòmica del club acaba sent tan brillant 
com l’esportiva durant les darreres tres temporades (inclosa aquesta) ja podem anar 
esperant el pitjor.

Suposem que ja saben que el club és pres de la rumorologia constant. Es diu que si no 
seguim a l’ACB, el Bàsquet Manresa desapareix.

Vostè anuncia que plega i no hi ha ni un moviment, ni tan sols per part d’un dels màxims 
accionistes del club com ho és l’Ajuntament de Manresa, que mostri qui seguirà com a 
màxim responsable. Això és un vaixell que s’enfonsa i només veiem fitxatges que, en 
ocasions, semblen una espècie de “Gran Hermano” a la plantilla.

Només desitgem, com a afeccionats incondicionals, que el projecte del Bàsquet Manresa 
segueixi, però també, com deia l’Ovidi Montlllor, volem que sàpiguen que “ja no ens 
alimenten motlles, volem el pa sencer”. I volem que al capdavant es situï gent més capaç i 
competent que la que actualment lidera el Club. I l’acomiadament immediat de l’Alfred 
Julbe seria una mostra de què alguna cosa està canviant, per què “ja no ens alimenten 
disculpes, volem l’acomiadament”

2



Força Resa!!!

Fora * Dubtes 
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