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Iván Matemalas: “Hem de fer valer la nostra
experiència”
MIQUEL RAMIS | Actualitzada el 04/04/2014 00:33
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Iván Matemalas (Palma, 1984) és una de les referències ofensives del Palma Air Europa. Tot i
els problemes al genoll que li han impedit jugar els dos darrers partits, serà present a
Fuenlabrada, on demà l’equip es juga les seves opcions d’ascens directe. Per aconseguir-ho,
han de superar un repte majúscul: guanyar en el camp del líder per més de dotze punts.

Com està el genoll? Podràs ser a la pista per ajudar l’equip?

Si no hi ha res de nou, podré ajudar l’equip perquè ja he entrenat amb els companys, però no
estaré al cent per cent. Tenc un petit problema a la ròtula que fa que el genoll no funcioni bé,
però amb un bon embenatge podré ajudar l’equip.

Una llàstima que apareguin aquests problemes físics en els moments decisius
de la temporada...

Fa molta ràbia, perquè fas feina per jugar aquests partits. La gent diu que és una feina de set
mesos, etc., però ens ho jugam tot en aquests dos partits i són els duels que tot jugador vol
disputar; és el millor de la temporada. Seria frustrant no poder jugar.

 El recomano

Matemalas és una de les referències ofensives del Palma.

Actualitat Esports

 

L'Ara.cat utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes. D'acord  Més Informació

 Catalunya | Balears

Edició

Inicia sessió Registra't Subscriu-t'hi Espai del subscriptor

Actualitat Opinió Ara TV Xarxa Local El Diari La Botiga

arabalears.cat

http://p.ara.cat/5c/arabalears.cat/home/557997078/Frame1/default/empty.gif/564839636c6c4f57476834414455356b?x
http://images.ara.cat/premium/esports/que-partits-Fuenlabrada-no-Hem_ARAIMA20140404_0109_5.jpg
http://images.ara.cat/premium/esports/que-partits-Fuenlabrada-no-Hem_ARAIMA20140404_0109_5.jpg
http://www.arabalears.cat/
http://www.arabalears.cat/esports/
http://p.ara.cat/5c/arabalears.cat/home/L19/67840825/Top/Ara/ARABAL_Pulsera_Polar_Mg_250514/ARABAL_Pulsera_Polar_Mg_200514.html/564839636c6c4f57476834414455356b
http://p.ara.cat/5c/arabalears.cat/home/733569111/TopRight/default/empty.gif/564839636c6c4f57476834414455356b?x
http://www.ara.cat/cookies.html
http://www.ara.cat/
http://www.arabalears.cat/
http://www.arabalears.cat/login.html?url=http%3A%2F%2Fwww.arabalears.cat%2Fpremium%2Fesports%2FIvan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
http://www.arabalears.cat/usuari/registre/dades_personals.html
https://subscripcions.ara.cat/balears/?dis=a
https://subscripcions.ara.cat/espai/
http://www.arabalears.cat/videos/
http://www.arabalears.cat/videos/
http://www.arabalears.cat/xarxa_local/
http://www.arabalears.cat/xarxa_local/
http://www.arabalears.cat/premium/hemeroteca/
http://www.arabalears.cat/premium/hemeroteca/
http://botiga.ara.cat/?ref=home
http://botiga.ara.cat/?ref=home


 

El Mallorca, davant una
responsabilitat històrica

Jaume Antoni Munar, a la final
júnior

El rei de París contra l’aspirant
més en forma

L’ascens directe passa no només per guanyar a casa del líder, sinó fer-ho per
més de 12 punts. Us veis capacitats per aconseguir aquest repte?

Hem plantejat el partit de manera molt cauta. Està clar que hi anam amb la il·lusió de guanyar de
13, 15 o 20 punts si podem, però hem de ser realistes. El Fuenlabrada només ha perdut sis
partits en tota la temporada, ha anat la major part de la temporada líder i és un equip que
complementa molt bé la seva joventut amb algun jugador experimentat. Serà complicat, però
primer hem de pensar a guanyar, després ja intentarem aconseguir la renda necessària. Hem de
fer valer la nostra experiència per jugar amb els seus nervis, ja que ells han plantejat el partit
com una festa.

El Fuenlabrada només ha perdut tres partits a casa, i cap d’ells per més de 12
punts...

I, a més, dues d’aquestes derrotes foren en els dos primers partits de la temporada que
disputaven a casa. És un conjunt molt intens i el seu entrenador, Armando Gómez, no els deixa
amollar ni quan van 20 punts per damunt en el marcador. Però hem d’agafar la referència de la
Copa contra el Prat, en què els catalans arribaren a tenir 25 punts d’avantatge. A més, hem
d’aprofitar la seva joventut, la seva immaduresa, per jugar amb els seus nervis, perquè nosaltres,
d’experiència, en tenim molta.

Dius que la vostra experiència serà clau. Quina altra clau hi ha que serà
decisiva per guanyar?

Sobretot, tenir les idees molt clares. Hem de disputar el partit en conjunt, ser intel·ligents. Hem
de proposar un partit dur que no els permeti cistelles fàcils, ni esmaixades que encenguin el
pavelló. Hem de ser incòmodes per a ells i no regalar cap cistella.

0  Comentaris

Comparteix  Envia a un amic  Imprimeix

0M'agrada  

Més continguts de Esports

 El recomano

http://www.arabalears.cat/premium/esports/Mallorca-davant-responsabilitat-historica_0_1152484939.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Mallorca-davant-responsabilitat-historica_0_1152484939.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Jaume-Antoni-Munar-final-junior_0_1152484920.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Jaume-Antoni-Munar-final-junior_0_1152484920.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Paris-contra-laspirant-mes-forma_0_1152484903.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Paris-contra-laspirant-mes-forma_0_1152484903.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html?print=1
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Mallorca-davant-responsabilitat-historica_0_1152484939.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Jaume-Antoni-Munar-final-junior_0_1152484920.html
http://www.arabalears.cat/premium/esports/Paris-contra-laspirant-mes-forma_0_1152484903.html

	arabalears.cat
	Iván Matemalas: “Hem de fer valer la nostra experiència”


	xpa2UmY29sb3JzY2hlbWU9bGlnaHQA: 
	form0: 
	lsd: AVqZsBJE
	href: http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	ref: 
	button0: 
	lsd_(1): AVqZsBJE
	href_(1): http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	ref_(1): 
	lsd_(1)_(2): AVpVA6cR
	href_(1)_(2): http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	action_(1)_(2): like
	nobootload_(1)_(2): 
	iframe_referer_(1)_(2): http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	ref_(1)_(2): 
	button0_(1): 
	lsd_(1)_(2)_(3): AVpVA6cR
	href_(1)_(2)_(3): http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	action_(1)_(2)_(3): like
	nobootload_(1)_(2)_(3): 
	iframe_referer_(1)_(2)_(3): http://www.arabalears.cat/premium/esports/Ivan-Matemalas-Hem-nostra-experiencia_0_1114088729.html
	ref_(1)_(2)_(3): 


	NpYV8wXzExMTQwODg3MjkuaHRtbAA=: 
	form1: 
	text: Cerca...
	input3: 




