
DE: F. Jorba

Aclariments :

A) En David López ha estat un jugador que ha fet història al futbol Català de 3a Div. Un fet
irrefutable que ningú ni res pot canviar.

B) El CFIGUALADA agraeix, molt sincerament, l'esforç que el David ha fet per "sumar" com
a jugador i company  en el temps que ha estat en el Club.

C) En David, per circumstàncies físiques,  no ha pogut rendir al seu nivell; una problemàtica
en un genoll no  ho han fet possible.

Segurament, i no es sols opinió meva, hauria estat més encertat i "just", cara a l'equip i pel
millor del Club i del propi jugadors, no haver forçat una situació que no era bona per a ningú,
i molt en especial pel propi David.

D) El reconeixement a en David, pel seu esforç,  és innegable. Això mai ha estat posat en
dubte.

E) David, com ell mateix diu, és un jugador que parlar clar i directa. Això no es sinònim,  per
a ningú,  de tenir o no tenir la raó.  Però si que és d'agrair a les persones que tenen aquesta
manera de ser, ja que anar de "cara" és sempre positiu, encara que pugui,a "algú ", no
agradar.

F) El CFIGUALADA i David han tingut, en tot moment, un tracte de molt de respecte. El
David sempre serà recordat com al bon jugador que ha estat i com la persona transparent i
sincera que és. Ell sempre serà història viva del futbol Català de 3a D.

F) El CFIGUALADA , quan es informat de la proposta per part del "Mister" de  que david
podria venir al Club, rep informacions de que el seu estat, per operació de genoll, no es l'
òptim.  Fem arribar això al cos tècnic. Aquest diu que en són coneixedors però que
recuperaran al jugador de manera perfecta. Ens conta que David fa un treball de
recuperació ,l'estiu, innegable. El " Mister" decideix fitxar-lo, encara amb discrepàncies de
persones del Club. Però se li dóna la confiança; això és normal de que passi en moltes
preses de decisions.

G) El jugador en el primer partit de lliga recau de la lesió.  Tant jugador com club fan tot el
necessari per què sigui revisat medicament. La decisió de continuar amb recuperació és
única del cos tècnic i jugador. Aquí ni junta ni D.E. hi poden dir res. En David, com ja hem
dit, fa un gran esforç per a tornar a jugar. Un sacrifici admirable, però que , a criteri de D. E. i
altres tècnics del Club, no es a dient pel que necessita l'equip.

H) Segurament el més important en un Entrenador i cos tècnic es ser "just". Fer jugar a
David en el seu estat, tot i el reconeixement a en David, no era el " més just" ; ni per a
obtenir els millors resultats, ni davant els companys que estan en condicions físiques i
entrenen dia a dia. El missatge que es transmet amb l' actitut del cos tècnic és , com he dit,
de no "justícia" . I repateixo, fet al que res té a veure en David a qui sols hi ha agraïment.



Altre cosa és si el propi jugador ha de saber dir; mister , no puc, que jugui un company. Però
el fet  de voler sumar, d'en  David, està fora de tota qüestió.

I) El coste tècnic, finalment, i és un fet, admet que David no pot jugar en el seu estat actual.
I molts opinen ( opinen) que ha estat un greu error arribar tant lluny.

J) Hi ha canvi de cos tècnic. Fet consensuat entre DE i junta. Un fet, que sempre és criticar
per part de persones , però que cal saber a que respon; i en aquest cas no tant a resultats (
és evident que per resultats ho hauria estat abans), sinó per discrepàncies en la gestió de
grup vers la visió de Club.Ara mateix, el CFIGUALADA, amb l'actual cos tècnic no té bons
resultats ( esperem avui revertir enfront el Sants), però podem assegurar la continuïtat de
Carlos López i el seu equip per la temporada vinent i amb visió llarga. Ens agrada la seva
visió, el seu treball, i siguem a 3a o 1a Cat hi haurà continuïtat, sens cap mena de dubte.

K) El nou cos tècnic i D.E. fa uns 2 mesos, entenia que David no podia jugar en aquestes
condicions; ni adient pel club ni prudent pel jugador.
Hem consta que la D.E. parla amb David i se li explica i comenta la situació i el desig del
Club. Un desig que cerca el millor pel club i sabent que es bo pel jugador, que el que ha de
fer és recuperar-se bé físicament.
Aquí les reaccions i les maneres d'explicar les coses poden ser diverses.
Si en alguna cosa no vàrem estar encertats, demano, personalment, disculpes a en David.
Al nostre entendre ell tracte envers a ell ha estat i seguirà sent el correcta.
Ahir vàrem parlar (whatsApp) i molt correctament, respectant les visions que cadascú pugui
tenir. Les decisions, en el club, a nivell de fitxatges i baixes, són totalment consensuades /
devatudes, que no vol dir unitàries.
# Sabem que quan es decideix que algú no continuï, fet difícil de prendre i difícil de
comunicar, no agrada. Entenem les reaccions, sempre !!!
# Però , també, quan un jugador o tècnic decideix que no vol o no pot continuar ( per raons
de millora o per raons de poder tenir més probabilitats de jugar) el Club ha d'acceptar-ho.
Així és i així ha de ser. Un no ha de ser on no vol SER-HI per les raons que sigui.

En el CFIGUALADA,  amb el cos tècnic i junta actual, sempre intentem FER les coses com
ens agradaria que ens ho fessin a nosaltres; intentant conjugar els interessos de Club i de la
Persona. Tot i que no es senzill: la part emocional i la de visió pròpia així ho fan de
complicat. Però hem d'intentar fer-ho de la millor manera possible, tot i sabent que mai l'
interès general és suma dels interessos privats legítims.

Les persones som emocions, i aquestes, a voltes, no les podem conduir com pertoca, o a
voltes hem d'entendre que els punts de vista seran diferents: natural i legítim, i això
comporta espirals emocionals discrepants.

Dit to això,  sols hem queda de tornar a l'inici; " admiració per David pel que ha estat com a
jugador, i reconèixer que les persones sinceres , transparents i que van de cara, poden a
voltes no agradar, però valen la pena per què saps el que pensen.
Tot i les discrepancies puntuals, per acabar, voldria dir al David una cosa, en la que si que
NO estic d'acord:
#  " jo que conec molt bé a les Presidentes i Presidents de 3a D. GV, per a cap d'ellas i ells,
el jugador és la última "merda". Us ho asseguro. El respecte, la dedicació i la devoció que



totes i tots tenen per què els jugadors estiguin el millor possible és REAL". Estarem més o
menys encertades , però ens desvivim per a que tot vagi de la millor manera, posant el
jugador en el lloc on es mereix. #

No obstant, i veient el dit pel David en aquest aspecte, encara que hi pugui discrepar, vol dir
que per a molts així es percebut. Ens hem d' esmerçar per a fer-ho i explicar-nos millor.

Agraïment a David: Sort, encert i Salut en la teva vida

David.Una abraçada.


