
Ricard Reig encara té la il∙lusió per seguir entrenantse i jugant als 35 anys FOTO: NICOLAS ROBLES

n Ricard Reig és el líder del Sant
Quirze. La seva dilatada carrera a 
la lliga ASOBAL li atorga aquest 
rol en un equip que està segon a la 
classificació del grup D de Prime
ra  Estatal.  Reig  es  va  formar  al 
Barça, però va ser a l’Algesires on 
va debutar a l’elit i a l’Anaitasuna 
on va fer la major part de la seva 
carrera a la màxima categoria de 
l’handbol estatal.

En la seva etapa de formació li
deien que era  impossible que  ju
gués a l’ASOBAL com a pivot per 
la seva alçada (1,85 m) i complexió 
física. “Sempre  em  deien que no 
era  possible  que  jugués  a  l’ASO
BAL amb la meva alçada, que amb
el meu cos no podia ser pivot, però
vaig treballar al màxim per acon
seguirho.  Treball  i  constància 
són les claus de tot”, explica.

Del  Barça  recorda  que  estava
“al  millor  planter  del  món,  però 
que,  com  molts  d’altres,  em  vaig 
haver de buscar la vida, marxar, 
per fer la meva carrera professio
nal”. Se’n va anar a l’OAR Gràcia 
de Sabadell, després amb 18 anys a
l’OAR Corunya, dos anys més al 
Pilotes Posada de Pontevedra per 
aterrar  finalment  a  l’altra  punta 
de l’Estat, a Algesires. Allà amb 22
anys va debutar a l’ASOBAL. “Va 
ser un dels millors anys de la meva
carrera. Vaig ser el pivot màxim 
golejador  amb  145  gols.  Vaig  fer 
molts amics i vaig connectar amb 
Rubén Montávez, Gabi González i 
Valero Rivera”.

Els  seus  bons  anys  al  sud  van
cridar  l’atenció  de  l’Anaitasuna 

de  Pamplona  on  va  estar  cinc 
anys.  A  Navarra  es  va  assentar: 
“És  on  m’he  sentit  més  estimat, 
més identificat. Em van fer un dels
capitans  juntament  amb  Miguel 
Goñi  i  Carlos  Chocarro,  que  ara 
són dos dels meus millors amics”.

Però la llunyania, l’autoexigèn
cia de jugar a l’elit i el fet d’estar 
des dels 18 anys fora de casa, el van
empènyer  a  tornar  a  Catalunya, 
malgrat  tenir  una  oferta  per  se
guir a l’equip navarrès. “Vaig pri
oritzar la família i ja no tenia, pot
ser,  la  mateixa  motivació  que 
abans. Però sobretot, tenia la il∙lu
sió de jugar amb el meu germà, el 

Rudi”. Hi ha un tercer germà que 
també juga a handbol, l’Edu, però 
és cinc anys més petit: “Tant de bo
arribem a jugar algun cop els tres 
junts,  però  cada  vegada  ho  veig 
més difícil. Ell encara té corda per
temps”.  L’Edu  juga  al  Dijon  Mé
tropole Handball de la Segona Di
visió francesa.

Ara,  amb  el  seu  germà  Rudi,

amb qui es porta només un any, el 
Ricard  compagina  jugar  a  hand
bol al Sant Quirze amb els càrrecs 
de director tècnic i esportiu, entre
nador i s’encarrega del programa 
de tecnificació del club. També té 
dues  botigues  d’handbol.  Una  a 
Pamplona i l’altra a Sant Quirze.

Ricard  Reig  és  l’ànima  d’un
Handbol  Sant  Quirze  que  va  se
gon, a només un punt del líder, el 
Sarrià  gironí.  Aquest  diumenge, 
es podran veure en acció els ger
mans Reig en el partit que els en
frontarà al Sant Joan Despí i que 
es podrà seguir en directe a les te
levisions locals i a XALA! (18h) H

HANDBOL / PRIMERA ESTATAL

Ricard Reig, res no és impossible

Mataró Audiovisual / Per primer cop
el tennista Albert Ramos ha esco
llit quedarse a la seva ciutat per 
començar la pretemporada. Habi
tualment  ho  feia 
fora, ja que el cam
pionat  s’inicia 
amb  tornejos  de 
pista ràpida i a Ma
taró no n’hi ha. Pe
rò  Ramos  i  el  seu 
‘staff’  tècnic  han 
prioritzat  estalvi
ar quilòmetres i estar a prop dels 
seus.

El  seu  entrenador,  José  María
Díaz,  n’explica  la  decisió:  “Pas

sem  moltes  setmanes  fora,  lluny 
de les nostres famílies i enguany 
comencem  en  aquestes  magnífi
ques instal∙lacions, malgrat no hi 

hagi pista ràpida”.
Ramos  fa  poc

més de dues setma
nes que acabava la
temporada  i  ha
preferit fer poques
vacances:  “Ja  te
nia  ganes  de  tor
nar a entrenarme

després d’un any complicat per le
sions, ara estic molt millor”.

L’objectiu,  millorar  el  número
65 del món H

TENNIS / ATP

Com a casa, enlloc
n El CEB Girona rep demà el Sol
Gironès Bisbal Bàsquet al Ramon 
Sitjà en un derbi gironí que es pre
senta molt igualat. Els locals són 
tercers  (72)  men
tre  que  els  visi
tants  quarts  (54). 
Un  partit  que  pot 
estrènyer la classi
ficació del grup 1 o 
crear un tall consi
derable.

Els d’Albert Mo
rejon  buscaran  el  cinquè  triomf 
consecutiu i seguir invictes a ca
sa,  mentre  que  els  bisbalencs  de 
Joan Ferrer, volen continuar amb

el ple de victòries a domicili.
S’hi veuran dos dels grans juga

dors de la categoria: Toni Espino
sa amb els gironins, amb 18 punts 

de mitjana, i Ter
ry Hopewell, amb
17,  per  part  del
Bisbal.

Els  jugadors
empordanesos
aniran  en  cotxes
particulars  per
cedir el seu lloc a

l’autocar  als  aficionats  que  vul
guin  acompanyarlos.  L’apassio
nant derbi es podrà seguir a les te
levisions locals i a XALA! (18h) H

BÀSQUET / COPA CATALUNYA MASCULINA

Derbi gironí a Copa Catalunya

HOQUEI PATINS

ATLETISME

Diumenge es disputa la 3a edició de la 
Mitja Marató de Figueres, una cursa 
homologada per la Federació Catalana 
d’Atletisme, que passarà per la capital de 
l’Alt Empordà, Vilabertran, Peralada i 
Cabanes. Paral∙lelament se’n farà una 
més curta de 10 km i les anomenades La 
Menuda, per als més petits de 300, 500 i 
800 metres. L’any passat hi van 
participar 1.500 persones.

Arriba la Mitja 
de Figueres

A falta de tres jornades per acabar la 
1a fase a la Nacional Catalana, els 
lleidatans són cinquens a la 
classificació, en el grup que jugaria per 
evitar el descens. 
Amb 14 punts, 
però, estan a 
només 1 del quart, 
el Noia Freixenet B, 
posició que donaria 
accés al playoff pel títol i l’ascens.

Diumenge el repte del conjunt del
Segrià és majúscul, guanyar el líder, el 
Sentmenat, en un partit que es podrà 
seguir per les televisions locals i a 
XALA! (16h).

A l’altre grup, el Cerdanyola, primer,
i el Sant Just, segon, protagonitzaran 
aquesta nit (21.55h) el duel de la 
jornada.

Repte per al 
JunedaLleida

PILOTA

L’edició 37 del Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona de Mà agafa el 
relleu al Mundial de Pilota celebrat fa 
un mes a la ciutat. Els frontons del CEM 
Olímpics de la Vall d’Hebron acolliran 
demà una cita que s’obrirà amb partits 
de l’Escola 
de Pilota a 
Mà de 
Catalunya. 
Després serà 
el torn de 
l’exhibició 
dels pelotaris professionals Arteaga II
Ibai Zabala davant LasoEskiroz.

El plat fort de la jornada serà el 
Campionat de Parelles de 1a de la Liga 
de Empresas de Pelota a Mano que 
enfrontarà el tàndem Ezkurdia  
Galarza davant Elezkano II  Rezusta.

La millor pilota 
torna a Barcelona

Ricard Reig, amb 
llarga trajectòria 
a l’ASOBAL, lidera 
el Sant Quirze


