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BÀSQUET LLIGA

L’Uni Girona juga
avui a València
un partit clau
per a les seves
aspiracions

ISABEL TARRAGÓ PRESIDENTA DEL LLAGOSTERA

“És complicat fer
anar un club amb
més de 20 equips
de futbol de base
tenint mig camp”

BÀSQUET EUROLLIGA

L’Spar jugarà els quarts
de final a Salamanca
L’equip gironí havia presentat la seva
candidatura per ser la seu de la bombolla

BÀSQUET

Cap i cua
Pau Gasol anuncia l’acord amb el Barça per
acabar la seva carrera esportiva en l’equip que
el va impulsar al firmament del bàsquet

En el camí cap als seus cinquens jocs olímpics,
una Eurolliga que no té i una ACB que va deixar
fa 20 anys com a campió i MVP

BARÇA

I avui què toca?

19 h /Movistar LaLiga

Barça-Elx

El Barça recupera el partit pendent des de la
primera jornada de la lliga, obligat a no fallar
més i sumar els tres punts

0,5
EUROS
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Un entrenament va bastar a
Francisco per veure que Ra-
mon Terrats (Barcelona,
2000) tenia cabuda al Girona.
Era a principis de novembre i
el conjunt blanc-i-vermell ha-
via jugat el diumenge a Alme-
ria (0-0), un partit que va aca-
bar amb vuit i, ja el mateix di-
mecres, amb vuit baixes, ha-
via d’enfrontar-se, també a
domicili, al Saragossa. Sense
efectius, el tècnic va recórrer
al planter i el dilluns va trucar
a un grapat de futbolistes del
filial perquè l’endemà, un dia
abans del matx a La Romare-
da, s’entrenessin amb el pri-
mer equip. Alguns d’ells van
entrar a la convocatòria i van
desplaçar-se a la capital ara-
gonesa el dimecres, però no-
més un va ser titular a l’em-
blemàtic estadi: Ramon Ter-
rats. Una titularitat sorpre-
nent, ja que era un futbolista
nou al planter i no havia tret el
cap encara al primer equip,
però aviat va encarregar-se de
justificar-la. De la mateixa
manera que va encisar Fran-
cisco en aquell únic entrena-
ment efectuat el dia abans,
també va ficar-se a la butxaca
la parròquia blanc-i-vermella
que va mirar des de casa el
matx.

La posada en escena
d’aquell gran desconegut va
ser impressionant. I és que a
Terrats, mig centre de fi peu
esquerre, amb criteri i visió de
joc i rigor tàctic, no se li tenia

la pista gaire seguida per Gi-
rona, ja que fins aquesta cam-
panya no havia aterrat a ter-
res gironines. Forjat a la base
de l’Europa, on va estar des de
l’escola fins a juvenil, quan va
fitxar per la Damm, havia ju-
gat sempre a Barcelona. Pre-
cisament, aquesta última eta-
pa del futbol formatiu que va
fer al conjunt cerveser va te-
nir un últim any memorable,
ja que com a juvenil de tercer

any va ser un dels puntals de
la Damm que va assolir l’as-
cens des de la lliga nacional a
divisió d’honor. D’allà va reca-
lar al Sant Andreu, a tercera
divisió, on la temporada pas-
sada va jugar el primer curs
com a amateur, abans d’in-
corporar-se aquest estiu al Gi-
rona B, a la mateixa catego-
ria. De fet, dos partits de lliga
amb el filial que orienta Axel
Vizuete havia disputat el ju-

gador de 20 anys abans de po-
sar el peu a La Romareda, un
escenari que no li va pesar en
absolut. La seva gran actua-
ció, però, no va ser rodona ja
que va ser substituït en el mi-
nut 87 amb un resultat favo-
rable (0-2) i va veure des de la
banqueta com empataven el
partit al Girona (2-2) en el
temps de descompte.

És clar, doncs, que en tres
dies li va canviar la vida, al

barceloní, que es va convertir
des d’aleshores en una opció,
en algú que Francisco havia
de tenir en compte. Tot i això,
aquesta progressió que s’in-
tuïa després de l’impactant
debut va quedar aturada, so-
bretot, a causa de la recupera-
ció d’efectius a la medul·lar,
en què hi havia fins a quatre
jugadors –Monchu, Gumbau,
Cristóforo i Ibra– per dues po-
sicions del 4-4-2 que majorità-

riament emprava el tècni
conjunt blanc-i-vermell,
quals va donar priorita
Terrats, tot i estar en din
ca de primer equip, va toc
doncs, tornar al filial per 
minuts, i les seves aparic
amb els grans van reduir
esporàdiques i a la copa.

Però en el futbol la trui
gira en un no res, ell ho
millor que ningú, i el sotra
resultats i joc en què va en
l’equip a principis d’any v
que Francisco, que ma
perdre’l de vista, li donés
ternativa. I el jove va res
dre amb una altra actu
convincent al feu de la 
ferradina (1-1) i va aco
guir el lloc. Ni la Covid-19
el va apartar dels terreny
joc dues setmanes, el va
nar, perquè un cop recup
va tornar a rebre les clau
mig del camp. De pivot d
siu, en el 4-3-3, guardan
espatlles dels dos interior
estat titular en les dues d
res jornades, contra el M
dés (3-3) i contra el Cas
(2-1), rendint a un alt n
En una temporada en q
Girona no s’acaba d’enla
Terrats és la sensació. !

Carles González
GIRONA

SORPRESA · La irrupció de Ramon Terrats al primer equip, en què s’ha convertit en les darreres jornades en una peça capital, és u
de les notícies del curs en el Girona REFERMAT · Frenat inicialment després de debutar, s’ha acabat fent un lloc a la medul·lar

Ramon Terrats condueix una pilota en un partit a Montilivi ! QUIM PUIG

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La dada

6
jornades de lliga ha disput
Ramon Terrats amb el prim
equip del Girona. Cinc part
com a titular i un de suplen

Està previst que propera-
ment s’anunciï l’amplia-
ció del contracte de Ra-
mon Terrats amb el Giro-
na. Actualment, el vincle
del futbolista, que va ater-
rar aquest estiu proce-
dent del Sant Andreu (ter-
cera divisió) per jugar amb

el filial (tercera divisió), el
lligava amb l’entitat de
Montilivi fins a final
d’aquesta temporada, i la
seva irrupció en el futbol
professional amb l’equip
entrenat per Francisco
havia despertat l’interès
de diversos clubs dispo-

sats a aconseguir els seus
serveis. Davant d’aquest
escenari, el club gironí va
accelerar i va asseure’s
amb el jugador, amb qui ja
fa setmanes que negocia
una renovació que està
pràcticament segellada.
Amb les dues parts con-

formes amb les condi-
cions, podria ser fins i tot
aquesta setmana, encara
que s’entreveu que sigui la
vinent, quan el Girona faci
oficial l’acord que vincula-
rà el migcampista un mí-
nim de dos cursos més
amb el club. !

La renovació s’anunciarà
en els propers dies

Ramon Terrats en la
presentació amb el filial ! GFC

Ramon Terrats va estar
ben a prop de fitxar per
l’Espanyol. I és que l’estiu
del 2019, quan va acabar
l’etapa juvenil a la Damm,
va ser ofert lliure al club
blanc-i-blau i els contac-
tes van avançar, però fi-
nalment l’Espanyol no es
va decidir a incorporar-lo
per al seu filial. El mig-
campista va recalar al
Sant Andreu, on va mili-
tar el curs passat.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

L’Espanyol el va
deixar escapar
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osu Rodríguez (Barcelo-
na, 1990) és un dels pri-
mers entrenadors que va
tenir Ramon Terrats i

també un dels primers com-
panys un cop ja va ser amateur. I
és que Josu va entrenar Terrats
quatre anys a l’Europa, quan era
benjamí i aleví, i una dècada més
tard, se’l va trobar al Sant An-
dreu i hi va compartir vestidor, el
curs passat. L’ara futbolista del
Terrassa té molta estima per Ter-
rats i hi té una estreta relació.

Com era de petit?
En Ramon va començar jugant
de lateral esquerre, a la banda,
perquè era esquerrà i no n’hi ha-
via gaires. Però sí que és veritat
que aquella generació del 2000
teníem un autèntic equipàs i, de
fet, vam aconseguir tres ascensos
en tres anys. En aquell equip no
només ell tenia un nivell molt alt,
però se’l veia diferent de la resta.

Per què?
Perquè li agradava molt el fut-

J
bol. Ell acabava els partits o els
entrenaments i es quedava sem-
pre allà al camp, amb l’entrepà
de frankfurt, i no parava de ju-
gar. Ell i el Pol, que és un dels
seus millors amics, es quedaven
allà jugant i quan podien doblar
o triplicar partits ho feien.

I el seu caràcter?
En el seu dia, i ara una mica tam-
bé, era molt encantat. Semblava
que no s’adonava gaire dels exer-
cicis i altres coses, però realment
prestava molta atenció, escoltava
molt i sempre ha volgut millorar.
És una de les coses que li han fet
fer el salt al futbol professional.

El va sorprendre el seu joc quan
se’l va trobar al Sant Andreu des-
prés de tants anys?
És un dels jugadors amb qui més
contacte he tingut perquè tinc
molta amistat amb ell i la seva
família i l’he anat seguint. A més,
en el món del futbol ens conei-
xem tots i quan era juvenil vaig
recomanar-lo a algun represen-
tant que em va preguntar per ju-
gadors i a algun club professio-
nal. Alguns em van fer cas i al-

tres no, però al final el futbol ha
donat una resposta i sembla que
si no es descentra i fa el que està
fent tirarà cap amunt.

Hi té una relació estreta i el co-
neix bé. El deu haver collat...
Jo el collava sí, però en el bon
sentit. Fent broma, i ell també
entrava molt. Sobretot l’any pas-
sat, que vam coincidir com a
companys al Sant Andreu. Al
principi impactava perquè és
clar, jo l’havia entrenat, tinc 31
anys i ell en té 20... Però sí que el
collava molt amb el tema aquest
que a vegades sembla que s’en-
canta i que no s’adona de res, pe-
rò la veritat és que quan surt al
camp sembla que tingui 40 anys.
Pel tarannà que té, la forma de
jugar, no es posa mai nerviós,
sempre vol la pilota, sempre es
col·loca bé, tàcticament és un ju-
gador molt complet... Li van do-
nar l’oportunitat i sembla que ha
estat el millor que ha fet el Giro-
na aquest curs.

Devia ser una gran alegria per a
vostè també veure’l debutar.
Sí. Ningú s’ho espera perquè ve

d’un primer any d’amateur que
és molt difícil per a tothom. Jo li
deia que jo també ho vaig passar
malament el primer any d’ama-
teur a tercera divisió perquè no és
fàcil, i es va adaptar molt bé amb
nosaltres al Sant Andreu. Va te-
nir continuïtat amb alguns par-
tits, en altres no jugava i li va cos-
tar més, però jo crec que va aca-
bar molt bé. Va fer molt bé d’anar
a un filial perquè és el més forma-
tiu, i amb el tema de la Covid, el
calendari estret i plantilles cur-
tes, en un equip que confia en el
filial li ha arribat l’oportunitat.

I com l’està veient?
Molt bé. Sembla que hagi jugat
tota la vida a segona divisió A.
Molt sencer, amb pilota juga a
dos tocs, no es complica. Ara últi-

mament jo el picava perquè li de-
ia que sempre jugava cap enrere,
que sempre assegurava, però ara
està filtrant més passades cap
endavant. Jugant de pivot defen-
sivament ho està fent molt bé. És
un jugador que s’adapta a totes
les posicions del mig camp i el
veig a un nivell molt alt.

Quin sostre li posa?
El sostre se’l posarà ell. Té la sort
de tenir un entorn familiar i uns
amics que són molt propers, i que
tant el seu germà com els seus
pares tenen els peus a terra, i ell
no s’il·luminarà ni començarà a
pensar coses que no li toquen. En
el dia d’avui té fitxa del Girona B,
està comptant amb el primer
equip perquè s’ho ha guanyat ell i
ha de seguir així. !

CARÀCTER · “Era diferent de la resta perquè li agradava molt el futbol”
CENTRAT · “Té un entorn familiar molt proper i amb els peus a terra”

“Sempre es quedava al
camp amb un entrepà”

Carles González
GIRONA

Josu Rodríguez EXENTRENADOR I EXCOMPANY DE TERRATS

Josu Rodríguez i Ramon Terrats amb el Sant Andreu ! UE SANT ANDREU


