Una xerradeta amb………
Mª TERESA FLORIT GOMILA
Per fi podem fer una xerradeta amb... Una dona! Una dona que ja de petita anava as
“Freginal” amb el seu pare a veure els partits de bàsquet, i que quan era una al·loteta
va jugar amb s’equip femení de s’Alcazar i ara que ja no és tan al·loteta, col·labora
amb el Club portant els comptes.
Així idò, avui xerrem amb na Tere.
P: Anem a conèixer un poquet més de tu, el teu nom
complert és?
R: Mª Teresa Florit Gomila
P: Ens vols dir quants anys tens?
R: Si, no me fa res. N’he fet 50 de ben rodons!
P: Estàs casada amb...
R: En Juan Luis Cardona Pons
P: I Teniu fills?
R: Si, en Carlos i en Xavi
P: A què et dediques?
R: Sóc funcionària al Consell. Treballo d’administrativa a l’àrea econòmica.
P: Ens dius un hobbie?
R: A jo m’agrada molt cosir, brodar o llegir... Ah! i nedar (a la piscina, eh? A la mar no
m’hi cerquis)
P: I el teu menjar preferit?
R: Uf! (Riu) Una ensalada, és que a jo tot m’engreixa! Però el que me torna loca és el
xocolati.
P: Digue’m un lloc que t’agradaria visitar.
R: El Japó, però no hi aniré mai, eh? És molt enfora, i es meu homo no és molt viatjador.
Però m’agrada sa cultura japonesa i sa manera de pensar que tenen allà.
P: I un lloc que ens recomanaries visitar?
R: Un balneari. Vaig estar a Caldes i està molt be. És molt agradable que et cuidin.
P: I com sempre, per acabar aquesta part més personal, digue’m què t’emportaries a
una illa deserta?
R: Uy, no ho sé... Suposo que un bon llibre i sa ràdio. Encara que també necessitaria
moltes piles! (Riu)
De moment gaire bé tothom que hem entrevistat s’emportaria un llibre a aquesta illa
deserta que estem fent “d’alcazarenyos”. Ara però, anem a conèixer què et lliga a
s’Alcazar.
<< A fora ens donaven de per tot. Els àrbitres els primers! A fora els arbitratges eren
descaradament casolans >>
P: El que jo sé és que, fa uns quants anys, vas ser jugadora de s’Alcazar... Expliquem
alguna cosa més.

R: Efectivament jo jugava amb s’Alcazar, devia tenir uns 12 anys i jugava amb s’únic
equip de dones que existia al Club. En aquella època no hi havia categories com amb els
homes. Al meu equip havia al·lotes de totes les edats. Jo era de ses mes petites.
Jugava amb el Verge del Carme (en competició escolar) i amb s’Alcazar (en competició
federada) a la vegada.
Just després de casar-me vaig deixar de jugar. I després d’uns anys me van demanar si
podia portar els comptes, i vaig acceptar. Així vaig començar a col·laborar amb el Club i
encara avui ho segueixo fent.
P: I durant aquells anys, qui era el teu
entrenador?
R: N’he tingut molts però recordo a en Jaume
Carcellers, en Pedrin, en Lluís Mangado, o en
Paco Gómez, en Bordas i per suposat, en José Luis
Alonso (amb qui vam pujar a 2ª Catalana)
P: És veritat!, vàreu estar amunt amb s’Alcazar
aquells anys. Quins records tens?
R: Uy! Molt bons! Anàvem setmana sí, setmana
no a jugar a Catalunya o a Mallorca. Quan viatges
passes moltes hores amb les teves companyes i fas una pinya.
El record més viu que tenc és que sempre coincidíem amb els equips dels homes del
Boscos o de l’Sporting i just baixàvem de l’avió quedàvem per després dels partits a la
pista de gel (a Barcelona) o a qualsevol lloc per fer alguna cosa junts. Ens ho passàvem
molt bé.
<< Recordo un partit contra el Sant Lluís que a la mitja part anàvem 0 a 2 >>
P: I éreu un equip competitiu? Vull dir, si éreu ses que ho guanyàveu tot a Menorca, o
hi havia un altre equip millor que vosaltres?
R: A Menorca sa cosa anava bé, però a fora ens donaven de per tot. Els àrbitres els primers!
A fora els arbitratges eren descaradament casolans.
P: I recordes algun àrbitre en especial?
R: Sí! En Fernández, ara ja és mort pobre... I es seu germà va ser directiu de s’Alcazar.
Però el recordo perquè sempre que me veia me deia: “avui no acabaràs es partit”, i no
l’acabava. Me pitava les 5 faltes i a seure.
Jo jugava fort, i normalment feia moltes faltes però m’es tost... Me tenia frita!
P: Amb quin equip hi havia brega normalment?
(Riu) Uf! amb Alaior i Ferre sempre anava gros.
P: Veig que ses coses no canvien gaire... I aquells anys quins eren els equips que havia
per Menorca?
R: Hi havia el Mobles Gali (que jugaven a La Salle), el Medina (que jugava a Sant Josep),
el Ferre, l’Alaior, el Sant Lluís, i no se si n’hi havia cap mes.
P: Quines companyes destacaries del teu equip?
R: Home, destacaria a na Itos i na Lina Mercadal (que era una fiera). A ses dues les van
agafar per fer una selecció Balear per a jugar un partit a Palma contra una selecció Cubana!
Però també recordo que na Marga Gelabert (base)
era molt bona i na Catalina Truyol o n’Angels
Andreu... I jo de pivot que feia servir el cul i feia
puesto (riu) No ho sé, en general teníem un bon
equipet.
P: I què va passar amb sa categoria?
R: Sa veritat és que allò de viatjar era molt car i el

Club va decidir fusionar l’equip amb el Sant Josep i així va començar el “Sant JosepAlcazar”. Entrenaven a l’escola, però després jo ho vaig deixar, així que no te puc contar
gaire cosa més d’aquells anys.

