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TOT ESPORT L’entrevista

Entrevista Oriol Perarnau
JUGADOR DEL CLUB DE BEISBOL SANT BOI

Jugador manresà de beisbol. El manresà Oriol Perarnau, de tan sols 17 anys, juga amb l’equip juvenil del Sant Boi i ja ha
disputat algun partit amistós amb el primer equip. La seva qualitat com a pitcher li ha permès que la selecció espanyola el
cridés per disputar l’europeu, que es va celebrar aquest estiu a Praga, on va ajudar a portar l’equip fins a la quarta posició

«El beisbol no només és llançar fort
i batre lluny, conté molta estratègia»
 Als 17 anys, Perarnau ja ha aconseguit anar seleccionat amb el combinat estatal i disputar l’europeu
Doncs encara no hem començat!
Ara estem disputant partits de pretemporada. El beisbol és un esport
molt estàtic i en condicions de fred
et pots lesionar fàcilment, per això
no comencem la lliga ﬁns a començament de març.
P Quina és la principal tasca del
pitcher?
R Podríem dir que sense pitcher
no hi ha joc. M’encarrego de donar
inici a la jugada perquè el batedor
pugui colpejar la pilota. Es tracta de
tirar la pilota dins una zona que
està delimitada però de manera
que sigui complicat per al batedor.
P Que preval més, la tècnica o la
força?
R Totes dues habilitats estan connectades. La tècnica et servirà per
fer bé el moviment i així no perdre
velocitat a l’hora de llançar la pilota.
P A quina velocitat pots llançar?
R La darrera vegada que em vaig
mesurar superava els 110 km.
P Déu n’hi do. Suposo que per
això vas disputar l’europeu juvenil amb la selecció espanyola.
Com va anar?
R Va ser una gran experiència però
ens vam haver de conformar amb la
quarta plaça, malgrat que hauríem
pogut quedar entre els tres primers.
Vam començar molt forts i en el
tram ﬁnal ens vam relaxar massa, i
això es paga.
P Què és el millor d’aquest esport?
R Potser no ho sembla, però és un
esport molt estratègic. No només es
tracta de llançar fort i batre com
més lluny millor. Segons com va el
partit, has de saber triar quina és la
jugada que més et convé.
P I per què no enganxa la gent de
casa nostra?
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Oriol Perarnau, natural de Manresa, tot i tenir només 17 anys ja
n’acumula deu jugant a beisbol, un
esport que als catalans ens pot
semblar d’allò més exòtic però
que té els seus adeptes. Aquest
adolescent combina els estudis
amb la pràctica d’aquest esport al
Sant Boi, equip gràcies al qual
aquest estiu va poder anar seleccionat amb el combinat espanyol
a l’europeu juvenil disputat a Praga (República Txeca).
P Què hi fa un noi de Manresa jugant al Sant Boi?
R Jo jugava amb els Pirates de
Manresa i fa dos anys el Sant Boi em
va oferir de jugar el campionat
d’Espanya amb ells, ja que el Manresa per qüestió de diners no el podia disputar. Vaig acceptar-hi i a partir de la temporada següent ja vaig
incorporar-me amb ells.
P Abans vas ser a la residència
Blume, reservada a joves esportistes. Com va ser aquella experiència?
R Vaig entrar-hi gràcies al fet que
havia estat convocat per la selecció
catalana. Va ser una gran oportunitat per a mi que em va ajudar molt
a créixer, però era dur perquè allà hi
estudiava, i m’entrenava molt, però
al mateix temps tenia la meva vida
a Manresa.
P I un bon dia es va acabar...
R Les retallades no van poder mantenir-nos. La Federació Catalana de
Beisbol va deixar d’existir i no se’ns
va poder renovar la beca. Per això
vaig tornar a Manresa.
P I com va la temporada?

Oriol Perarnau disputarà la seva tercera temporada amb el Sant Boi

«Un amic em va convidar a provar-ho»
Oriol Perarnau assegura que, si no fos per un amic seu, mai hauria
agafat una pilota de beisbol. Un bon dia va baixar al Congost a jugar
amb els Pirates i va saber que aquell era el seu esport. Abans, com molts
altres nens, havia provat el futbol i el bàsquet, però cap l’entusiasmava.
«El beisbol és diferent», assegura Perarnau, qui té clar que és gairebé impossible dedicar-se professionalment a un esport que aquí no mou diners.



R Crec que és difícil d’entendre i això
és una barrera que priva molta gent
d’interessar-se pel beisbol. Sense
anar més lluny, el meu pare va necessitar un temps per aprendre a saber com funcionava.
P En els darrers anys notes que

gaudeixi de més popularitat?
R Des que vaig començar potser hi
ha hagut un petit increment, però no
ha tingut la sort d’altres esports.
Continua sent un esport força minoritari perquè culturalment la gent
el sent massa estrany.

CONTRAPUNT

Mario Carballar
 Secretari tècnic del Consell
Esportiu del Bages

iL·LUsions
renovades
n any més, quan comença la tardor, esportistes de totes les
edats inicien les seves
activitats esportives amb energies
i il·lusions renovades, amb nous
objectius individuals i/o col·lectius. Ens trobem nens i nenes que
per primer cop s’enfundaran la
samarreta d’una entitat per participar en aquella activitat que els
agrada més i que per tant els trobem, i mai millor dit: «com nens
amb sabates noves»; també podem trobar aquells nois i noies
que comencen un nou periple en
un nou esport o entitat després
d’haver provat alguna activitat i
no quedar suficientment contents
i que, per tant, comencen el curs
amb una il·lusió renovada per trobar allò que els faci passar-s’ho bé
fent esport. Un altre grup d’esportistes seria el que manté una continuïtat en la seva activitat i que
simplement vol gaudir d’allò que
ja feia i intentar millorar.
També les entitats renoven els
seus anhels i desitjos: aconseguir
més associats, fidelitzar els seus
usuaris, mantenir pressupostos...
cadascú en funció de les seves
possibilitats i necessitats, però el
que és clar és que en aquests moments de gran dificultat social i
econòmica tots plegats necessitem tenir noves il·lusions tot i els
entrebancs, hem de tenir objectius assolibles per no caure en
frustracions innecessàries perquè
l’esport ens aporta, entre altres coses, allò que segurament el dia a
dia no ens pot aportar, que és una
nova oportunitat per fer-ho millor
cada cap de setmana, cada nova
competició... Desitgem un curs
esportiu ple d’objectius assolits i
d’il·lusions complertes per totes i
tots els esportistes de casa nostra.
Bona castanyada!
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