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CB Sant Pere Terrassa:relleu entrenador sènior a Solmania

Director, Thursday 22 February 2018 - 17:15:05

A petició de l entrenador Xavi Camacho i després de 10 temporades (en dues etapes) vinculat al primer equip del Club de
Bàsquet Sant Pere de Terrassa,el coordinador de
pilota gran i entrenador Sergi Torras agafa el primer equip fins a final de temporada 2017/18.
Des de la Junta Directiva, agraïm tota la dedicació de Xavi Camacho abocada en cada entrenament i partit per la millora del
nostre club, del primer equip i de c
ada jugador que ha passat per les seves mans, on sempre ha demostrat un treball i actitud de molt alt nivell.
És per això que aquest dissabte 24 de febrer a les 17.45h al Casal de Sant Pere, carrer Major de Sant Pere 63, conduirà el seu
darrer partit de la CC Segona Catalana Masculina contra el CB Cerdanyola al Dia B, on se li farà un comiat com mereix la seva
trajectòria al Club.
En Xavi Camacho ofereix i proposa poder seguir vinculat al Club amb la mateixa intensitat que fins ara, tot i que com a entrenador
dels equips de formació i conduint algunes de les sessions de Tecnificació interna i gratuïta dels jugadors de base de la nostra
entitat esportiva.
Les 10 temporades de Xavi Camacho, en dues etapes al CB Sant Pere de Terrassa:

2005/06 EBA
(Liga Española de Baloncesto Aficionado)

2006/07 EBA
(Liga Española de Baloncesto Aficionado)

2010/11 Segona
Catalana (Campió absolut de la Categoria)

2011/12 Primera Catalana

2012/13 Primera Catalana

2013/14 Copa Catalunya

2014/15 Primera Catalana

2015/16 Primera Catalana

2016/17 Segona Catalana

2017/18 Segona Catalana (actual temporada)
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En Sergi Torras agafa el relleu del primer equip d en Xavi Camacho fins a final de temporada
2017/18 amb l objectiu de competir el millor possible en la categoria Segona Catalana,
amb una clara aposta del Club per potenciar els entrenadors i els jugadors vinculats a la casa

.Aquest procés de reestructuració esportiva ja va iniciar-se fa unes setmanes amb
un primer relleu de l entrenador Jordi Bargalló davant del Sènior B
(que també agafa en Sergi Torras) i pretén començar a dissenyar el futur immediat
per a les properes 4 temporades.
En Sergi Torras
ja porta 4 temporades entrenant equips com el Sènior B,el Júnior Preferent i equips Cadet,
treballant sempre amb Xavi Camacho i la majoria de jugadors de les categories superiors del Club, i era el referent de la casa que
podia assumir aquest gran repte.
En Sergi Torras va arribar al nostre Club després de molts anys dedicats al bàsquet
,com a jugador i com a entrenador, en competició escolar i federada, vinculat a entitats com El Social , el Club Natació i la
JET, i fora de Terrassa, al Sant Nicolau i el Sant Quirze.

