
Un-futur 

mestre d'alc;ada 
'M'agrada ensenyar i més a nens 
petits, per aixo he triat Vespecia
litat de Primaria ... (somriu) Per 
la meva alc;ada segur que em fan 
cas -fa 1,92 metres-. M'agradaria 
continuar jugant a la Superlliga, 
pero si estudio és pel meu futuro 
Jugar esta molt bé, pero s'ha de 
tenir alguna cosa més', explica 
Caries Mora. 

El tarragoní Carles Mora té 20 anys, 
es,tudia Magisteri, especialitat de 
Primaria, a la Facultat de Ciencies de 
l'Educació i Psicologia de la U niversi
tat Rovira i Virgili, al Campus Sescela- _ 
des. Pero també, a més,juga al voleibol 
ainb l'equip del CVSant Pere i Sant 
Pau a la Superlliga masculina. Aquest 
any les coses li van bé. 

Es pot compaginar estudiar una ,:arre
ra universitaria i fer esport d' eHt? 
Vaig comenc;ar a estudiar Enginyeria 
electrica i va ser una temporada molt 
estranya per a mi. Era el meu primer 
anya la U niversitat i també el primer 
que jugava a la Superlliga. Se'm va fer 
difícil compaginar-ho. 

La Festa de l'Esport 

1 ara fas Magisteri? 
Al final vaig aprovar la meitat de les as
signatures i em vaig decidirper canviar 
de carrera. 

Satisfet amb el canvi? 
Sí. Vaig decidir-me per la carrera de Ma

- gisteri i la veritat és que es pot compa
ginar millor les dues coses. 

Per que és més Íacil? 
A Magisteri tenim molts més treballs 
que els que hi ha en qualsevol enginye
ria, pero en el dia a dia en una enginye
riahas deestarfentmolts problemes i, 
en canvi, aquí, a les das ses de Magiste
ri, no hi ha tanta pressió i és més facil 
d'aprovar. 

La URVva celebrar el passat 13 de maig, a l'Aula Magna de 
la Facultat d'Empresarials de Reus, la Festa de l'Esport, 
on s'entregaren els certificats de credits lliures a tots els 
estudiants. Hi van participar150 persones. L'acte va 
comptar amb la presencia del president del Reus Depor
tiu,Joan Sabater, així com del porter Guillem Trabal. 
També hi va haver un reconeixement per als esportistes 
d'alt nivel!, a més de "entrega de premis de la !liga interna 
de futbol sala i futbol7. 

Caries Mora 

compagina els 

seus estudis de 

Magisteri amb la 

practica del volei, 

amb el SPiSP de la 

Superlliga 
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Has canviat els estudis per adaptar
ho a la practica de l' esport? 
Crec que es pot adaptar. Penso també 

. que es pot compaginar l'estudi amb l' es
port professional. El que s'ha de tenir 
molt dar és el nivell de sacrifici que pot 

. fer cada persona. Saberfins a quin punt 
pots i vols sacrificar ~ertes coses, per
que entre el volei i si a més has de dedi
car molt de temps a la carrera, potser 
no tens vida propia. Llavors, cadascú 
ha de valorar-ho tot i triar. 

Hi hauria d'haver algun tipus d'aju
da a niveH d'estudis? 
Penso que aixo no és l'important. Crec 
que les cosesvanmés encaminadesate
nir dar quins són els teus límits i saber 

• Caries Mora, a més de 
jugar amb el CV SPiSP, 
estudia Magisteri al 
Campus Sescelades. 
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fins on pots arribar a sacrificar-te per 
l' esport. N o crec que la U niversitat ha
gi de donarajudes, etpotfacilitar les co
ses en el cas que un examen coincideixi 
amb un partít, pero pel quefaals estudis 
penso que te'ls has de treure tu mateix. 

En l'ambit esportiu, com ha anat? 
La veritat és que molt bé. El fet de que-

. dartercers a la lliga és una gran satisfac
ció per a tot l'equip. L'únic problema 
que tenim és enl'ambit economic, pero 
esperem que es pugui solucionar, mal-· 
grat la crisi actual. 

1 pe! que fa als estudis? 
Bé, ara e18 de juny acabem el curs i he 
aprovat.- PATXI SARACHO 

Candidats a ser el millor 
esportista catala 
Precisament, Caries Mora, com a jugador de laSuperlli

. ga devoleibol amb el Sant Pere i Sant Pau, i també la ju
gadora ebrenca d'handbol Alba Simon, que juga amb 
VAmposta i que recentment ha estat internacional amb 
Espanya, són dos deis esportistes que la URV presenta 
a la Festa de l'Esport Catala per ser escollits com a mi
lIors esportistes catalans. 
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