Una xerradeta amb………
LLUIS ARBALEJO IÑARREA
Després de molt de temps i molts intents, hem aconseguit tenir al nostre Director
Tècnic per fer una xerradeta amb ell.
Ha estat un any de molta feina i una "bona collita": varis campionats de Copa i Lliga
de Menorca en categories de Formació, els campionats Balears femení i masculí
júnior, la Fase d'ascens a LF2 i sa "guinda" de l'ascens a EBA de l'equip masculí. No
es pot demanar més! Enhorabona per la part que et toca, que és molta, i benvingut a
"Una Xerradeta amb..."
P: El teu nom complert és...
Lluís Arbalejo Iñarrea
P: Amb aquests llinatges, no ets d'aquí, no?
No. Vaig néixer a Pontevedra. El meu pare és de
Madrid i la meva mare d'Ourense.
P: Quants anys tens?
(mira per amunt) 28, ja!
P: Estàs casat o tens parella?
No...! Casat fins d'aquí molts anys no, i parella
tampoc. És molt complicat tenir una relació amb
les hores que dedic al Bàsquet actualment.
P: No tens fills. Però t'agradaria tenir-ne?
No ho sé, el temps dirà...

P: No et demanaré a què et dediques perquè està clar, el que sí et demanaré és a què
dediques el temps lliure (si és que en tens!).
El meu temps lliure també el dedico al Bàsquet, tinc la sort que la meva feina i el meu
hobby són el mateix, així que...
P: Ja m'has contestat la següent pregunta, així que et posaré una condició. Digue'm
un hobby que no sigui el bàsquet.
Anar de viatge de vacances m'encanta, encara que algun cop també viatjo per veure
bàsquet... Per exemple aquest estiu aniré a Lituania. Si vols venir, ja ho saps, de moment
som 8.
P: Vuit!? Bueno, m'ho pensaré... Ara digue'm el teu menjar preferit.
(Ràpidament) Una bona carn molt poc feta o algun invent d'en Xec del Marivent...
P: I Un lloc que t’agradaria visitar?
(Pensa) Uf! no ho sé, he estat a molts llocs, però
diria Croacia o Vietnam.
P: I un lloc per recomanar?
Praga, me va agradar molt.
P: Una virtut.
Que mai perd la il•lusió i sóc molt ambiciós.

P: I un defecte?
(Ràpidament) Sóc massa impulsiu. (Bromeja) Però cada dia ho sóc menys, eh?, ho estic
millorant...
P: Per acabar aquesta part més personal, digue’m què t’emportaries a una illa
deserta?
Depèn del Temps que hi hagi de fer... si és poc un amic, si és molt una amiga!! (riu)
P: Molt intel•ligent sa teva resposta!

P: Ara que ja et coneixem algunes intimitats, conta'ns com arriba en Lluís Arbalejo a
s’Alcazar?
El CD Alcazar anava creixent i de cada vegada necessitava més la figura d'un Director
Tècnic a jornada completa, el Club es va posar en contacte amb jo i vam parlar un parell de
vegades, però no concretàvem res, fins que l'acord i el moment va arribar.
Jo estava jugant i entrenant al Ciutadella, però el projecte me va agradar i finalment vaig
acceptar. Així vaig arribar al club.
P: Aquesta temporada heu pujat a la lliga EBA. Després de veure l'experiència
d'altres clubs de Menorca com el Ciutadella o el Ferreries, i el moment de crisi que el
món està vivint, creus que s'Alcazar està preparat per assolir una lliga professional
com és la Lliga EBA?
Amb el pressupost amb el que sortim, sense cap dubte et dic que sí. L'error seria hipotecar
la cantera pel primer equip i això aquí no passarà. L'equip d'EBA, és una "anècdota" però la
cantera de s'Alcazar és una realitat consolidada que en aquest club sempre es cuidarà.
P: Gairebé m'has contestat la següent pregunta. Ja veig el que em contestaràs, però
no seria el primer cas a Menorca que el seu 1er equip va escalant categories per dalt i
retallant les de baix. Penses que el CD Alcazar serà capaç de no descuidar les
categories de formació?
S'Alcazar, mentre tengui el President que té, renunciarà a qualsevol categoria sènior abans
que es pugui descuidar la cantera i em sembla perfecte. Jo soc l'entrenador del Primer
Equip del Club, però estic contractat com a Director Tècnic Professional, no com a
Entrenador Professional.
P: I com va la confecció de la plantilla per la nova temporada?
Ja està tancada. He aconseguit fer una plantilla amb 10 jugadors sub-21 i 4 una mica més
veterans. Sa veritat és que estic molt content de com ha anat tot fins ara perquè tinc els
jugadors que vull i hem tancat l'equip amb temps rècord.
P: Que esperes d'aquest equip que has confeccionat?
Esper que sigui un equip molt treballador, amb molta il•lusió (que crec que no els hi
faltarà) i amb un marge de millora i evolució molt gran. Serà un any dur i de molta
feina, segur.

P: Canviant de tema. Penses que amb la teva arribada al CD Alcazar hi ha hagut un
canvi de "filosofia" en el Club?
A veure, penso que he canviat algunes coses, que s'ha donat una "volta de torca" en
rendiment i formació, però d'aquí a canviar la "filosofia" del Club, pens que no. La filosofia

segueix essent la mateixa.
P: Supòs que penses que no, però
creus que el Club s'està
professionalitzant massa?
Tu ho has dit. Mira, durant els
darrers anys el club ha crescut molt
a tots els nivells i portar aquest
"barco" de 300 jugadors no és fàcil,
requereix d'una estructura mínima i
molta feina de molta gent.
L'estructura "professional" mínima
que et dic és la que tenim
actualment: un director tècnic, un
coordinador d'entrenadors, tres
entrenadors professionals (un d'ells
és el coordinador de l'escoleta), un
gerent, una secretària i un encarregat del pavelló. Ses hores que diàriament dediquen tota
aquesta gent a s'Alcazar són moltes i això s'ha de pagar (encara que no sigui gaire). També
paguem una quantitat, jo diria que simbòlica, a la trentena d'entrenadors, segons i delegats
que són el motor d'aquest Club.
El Club està a un Procés de professionalització on encara hi queden passes per fer i pens
que no hem tocat sostre, si no marxaria a un altre lloc.
P: A s'Alcazar has ensenyat moltes coses a jugadors, entrenadors... I tu? Què has
après?
He après a tenir paciència i a entendre que es pot arribar al mateix lloc per diferents
camins, això m'ho ha ensenyat el presi. Això si! després de dinars i dinars... (riu)
P: Esportivament, (com a jugador o entrenador) digue'ns quin ha estat el millor
moment que has viscut.
Com a Jugador, tenc un bon record de quan era petit, Campionats, Fases, Seleccions... de
més gran les temporades a EBA amb Celso Miguez, Tercers d'Espanya Universitaris i els
ascensos a EBA amb el Jovent i el Ciutadella.
Com a entrenador, tots els moments que he viscut els darrers 6 anys amb les categories de
formació i evidentment, l'ascens a EBA d'aquesta temporada també m'ha fet molta il·lusió!
P: Aquesta passada temporada has portat un mini i el primer equip masculí. Et sents
més realitzat entrenant categories de formació o les semi professionals?
Em sento més “realitzat” entrenant formació, sobretot Minis. Ara bé, el treball amb Sèniors,
tot i que és diferent, també m'agrada molt.
P: Confessa'ns quin és o ha estat el teu entrenador preferit?
(Pensa un poc) És difícil, de tots els entrenadors que tens sempre aprens alguna cosa, però
podria dir que els meus entrenadors preferits són: Miguel Àngel Ortega (ara a Puig d'en
Valls) i Robert Bonvehí.
P:I un model a seguir?
Sito Alonso (ex del DKV), Xavi Pascual (Barça) i un que tenim més proper, Paco Olmos.
P: Què li demanes als entrenadors del CD Alcazar?
(Ràpidament) Que siguin educats, bones persones i que ensenyin tot el que saben.
P: No has entrenat mai equips femenins. Perquè?
(Bromeja) Ets la persona que fa 1.635.363 que em fa aquesta pregunta! No tinc res en
contra del Bàsquet femení ni molt menys. Potser la diferència física fa que m'agradi més un
que l'altre... De tots maneres, també penso que els "vestidors femenins" són molt més

complicats que els masculins... Tu que penses Isa? (Riu)

P: Jo penso que tens tota sa raó. Ses dones som molt més complicades, els homes sou
més ximples, jaja. Ara conte'ns alguna anècdota que hagis viscut dins del Club durant
aquestes tres temporades.
Dons mira! Després de tres anys aquí, vaig formar part d'una "Comissió de Festes" formada
per Paco Franco(president), Gaby Miñarro (gerent) i jo. Tothom sap que el presi fa temps
que vol portar a tot el Club a Port Aventura, com que açò de moment no ha arribat, vam
anar noltros dos a PORT AVENTURA amb ell. Només puc dir que en Gaby i jo no podíem
seguir el ritme del Presi i que quan hi anem amb tot el Club, recomano a la gent que
s'entreni uns dies abans...(Riu)
P: Quin perill! He vist alguna foto d'aquesta "aventura" i no tenen desperdici...
Ara ens posem més seriosos. Què et faria abandonar el projecte que tens en marxa a
s'Alcazar?
Actualment absolutament res. Ni diners, ni projectes més ambiciosos. Hauria de passar
alguna cosa molt greu i ara per ara l'enteniment és total, així que veig molt poc probable
que això passi. A mig plaç, una oferta de segón entrenador de LEB o ACB seria com a
mínim, temptadora...
P: Que li falta a s'Alcazar per ser el Club que t'agradaria tenir?
Supòs que com per tot, falten diners per fer moltes coses com són tapar les pistes de fora
per tenir més espais per entrenar a l'hivern, m'agradaria poder portar als jugadors del Club a
jugar tornejos pagats pel Club, portar gent qualificada per fer cursos de formació als nostres
entrenadors, portar alguns entrenadors més de fora...
P: I què creus que té s'Alcazar que no tenen els altres clubs de Menorca?
S'Alcazar té un “feeling” que no es pot explicar i que crec que no té ningú més... es un Club
ESPECIAL.
P: Parlant d'altres clubs. Has tingut temps de seguir al MB durant aquesta
temporada? Que penses de tornar a tenir un equip ACB a Menorca?
Sí, clar! He seguit la LEB en general. Em sembla perfecte tenir ACB a Menorca, és un
luxe!
P: El MB te l'equip a ACB i el CD Alcazar te la pedrera més nombrosa de Balears.
Veus possible que a un lloc tan petit com Menorca hi hagi un Club amb l'estructura
d'un Estudiantes o Joventut, amb equips a totes les categories?
El Menorca Bàsquet té un Equip Professional a ACB, nosaltres som un Club de Formació i
Cantera que actualment, i de forma anecdòtica està a lliga EBA (que penso que
esportivament és el "sostre" d'aquest Club). Penso que tenir a Menorca un Club amb una
cantera com Estu o Penya i el seu 1er equip a ACB és impossible per varis motius, però
sobretot perquè les competicions insulars i balears no ajuden a poder competir quan tens
jugadors d’elit o bones generacions... No hi ha prou gent per tot això.
P: Paco Franco acaba de renovar el carreg de president per 4 anys més. Penso que té
molts de projectes per s'Alcazar i no crec que abandoni mai, però veus un substitut
per ell?
Està clar que en Paco un dia o un altre ho haurà de deixar, però crec que de moment hi ha
Paco per molt de temps. I tampoc veig a ningú per revelar-lo, ningú viu i treballa per
s'Alcazar com ell.
P: Com veus s’Alcazar d’aquí a 10 anys?
Millor que ara a tots els nivells, fruit de la molta feina que es fa dia a dia.
P: Per acabar vull demanar-te un un desig per s’Alcazar.
Que mai perdi l'esperit “Alcazar” que té i que el fa diferent a tots els Clubs!

P: I un desig personal?
Disfrutar els dos anys que venen tant com he disfrutat els 3 anys passats.
Gràcies pel teu temps, Lluís. He passat una estona molt divertida fent aquesta
xerradeta amb tu.
He de dir que quan en Lluís va arribar al Club va ser com és ell, un "terratrèmol"
amb molts projectes i moltes idees per portar a terme. Des del primer moment ha
tingut les coses molt clares i poc a poc m'ha demostrat que tot i sa seva joventut és
una persona molt madura, professional i molt feinera.
Des que en Lluís és aquí el Club ha canviat, ha millorat i ha crescut, segurament no és
l'únic "culpable", però hi ha tingut molt a veure.
Et desitjo molta sort i que puguis complir el teu somni.

