
– Per què el SQBC deci-
deix fer un campus ma-
de in USA i comptar amb 
Offlimits per a portar-lo a 
terme?
– Buscàvem un campus 
d’alta qualitat per tecnifi-
car les jugadores i jugadors 
del nostre club i que, alhora, 
es convertís en un referent 
anual. Qual vam conèixer 
Offlimits i la seva proposta 
ens va encantar i la prime-
ra experiència va ser sensa-
cional, així que vam establir 
aquesta relació duradora.
– En aquestes tres edicio-
ns, quina evolució hi ha 
hagut?
– L’obertura, el vam crear 
pensant primer en els nos-
tres esportistes però també 
perquè vingués gent d’altres 
clubs i en aquesta tercera 
edició la participació externa 
creixerà significativament, 
que és quelcom que també 
enriqueix.
– Què suposa a escala institucional i 
de ciutat tenir aquest campus?
– És una manera de fer ciutat a través de 
l’esport perquè poses Sant Quirze com a 
referent del bàsquet nord-americà a Es-

panya i Europa. A més, és un municipi molt 
ben ubicat que ofereix moltes possibilitats 
ja que està ben comunicat amb Barcelo-
na, amb la qual cosa l’experiència de qui ve 
sempre és positiva.

Carmina Serra, presidenta del 
SQBC: “És una manera de fer ciutat 
a través de l’esport”

Ignasi Caballé, cap de projectes 
d’Offlimits Camps: “Posem l’esport 
al servei dels i les esportistes”
– Per què la internacio-
nalització dels campus és 
un dels valors d’Offlimits 
Camps?
– Penso en l’esport com 
un motor de sociabilitat, 
d’immersió cultural i lingüís-
tica, i per això en els cam-
pus els nois i les noies tenen 
l’oportunitat de conèixer gent 
d’altres llocs i altres maneres 
de fer en l’esport i, a més, vi-
vint en anglès, el que et dó-
na un aprenentatge molt més 
gran que les classes. I tot això, 
gaudint del que t’agrada.
– Es treballa des d’una 
perspectiva educacional, aleshores.
– Totalment, la meva experiència de do-
cent em dóna aquesta visió. L’esport és im-
portant, volem millorar les habilitats tèc-
niques dels participants, però no ho és tot. 
De fet, no exigim cap nivell per a participar, 
és suficient amb tenir uns coneixements 
bàsics de la disciplina. Posem l’esport al 

servei dels i les esportistes i no al revés.
– El campus d’aquí i el de Nova York 
són iguals?
– Sí, canvia la ubicació, però els tècnics i els 
entrenaments no varien en absolut. Apro-
pem aquells campus a la gent que no pu-
gui permetre’s anar als Estats Units a fer-
ho. Et portem els USA a casa.

GARRIANNE 
‘GiGi’ BROWN

DAVID
RAIMER

La Head Coach del campus destaca per la seva 
especialització en habilitats tècniques, forma-
ció que li ha permès ser part de la NASM Sports 
Performance Training de Nova York i fundar el 
G’s Fitness/Basketball Program LLC. Al llarg de 
la seva carrera, ha estat en el Basketball City, en 
NYC Basketball Kids, al Programa de Desenvo-
lupament Juvenil d’USA Basketball, a l’Hazan 
Sports Management, a l’NBA Fit i a la WNBA All-
Star amb la jugadora Skylar Diggins.
Va fer el gran salt professional entrenant els ju-
gadors de l’NBA, l’NBA DLeague i els jugadors 
intercontinentals.

És un veterà entrenador del Basketball City que 
ha participat en programes de bàsquet juvenil 
des de 1997 i als campus d’estiu dels New York 
Knicks durant gairebé deu anys.
Ha format part del programa dels YMCA Jr. 
Knicks, els clínics de l’NBA Fit i el BC Hoop Sco-
op. Aquest bagatge professional li ha permès 
adquirir una gran experiència amb els joves i un 
excel•lent coneixement del joc que reflecteix en 
els seus entrenaments.

ROUDY 
‘MOVEZ 

GALORE’

Apassionat del bàsquet des de 
molt jove, va començar a des-
tacar per la seva agilitat en la 
pista, incorporant moviments 
molt cridaners en el seu joc. El 
seu talent li ha permès parti-
cipar en programes de televi-
sió, documentals, videoclips, 
pel•lícules i anuncis relacionats 
amb el món del bàsquet.
Gràcies a aquesta fama, ha 
aconseguit crear la seva pròpia 
marca de roba MKN+MVZ New 
York, inspirada en la moda ur-
bana i el bàsquet americà.

LLUÍS
PALET

Graduat en Ciències de 
l’Activitat Física i Esportiva en 
INEFC Barcelona, Tècnic Su-
perior d’Animació d’Activitats  
Físiques i Esportives per IC 
CIC i Tècnic Esportiu al CEM  
Maresme.
En la seva trajectòria destaca 
la seva experiència com a en-
trenador en el Basketball City 
New York durant sis anys i com 
a entrenador de bàsquet Nive-
ll I de la Federació Catalana de 
Bàsquet.

TAYLOR
LLOYD

Va jugar a bàsquet professio-
nal a Bolívia el 2016. Durant 
els anys de la seva universitat, 
va jugar diversos esports, bàs-
quet i atletisme, sota una beca 
universitària. Va ser conegu-
da com a especialista en bàs-
quet de defensa i va guanyar 
nombroses medalles i trofeus 
en atletisme. Ara és assistent  
del G’s Fitness & Basketball 
Program.
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