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JOSÉ LUÍS LLORENTE PRESENTA EL SEU
LLIBRE ‘ESPÍRITU DE REMONTADA’
Andorra la Vella q Membres del
BC MoraBanc Andorra van voler
acompanyar José Luís Llorente en
la presentació del seu libre ‘Espíritu
de remontada’. L’exjugador del
conjunt del Principat dels anys
noranta en la primera etapa a l’ACB
va donar a conèixer alguna de les
interioritats del llibre. És un fet
que haver estat esportista i haver
conegut l’èxit en el bàsquet l’ha
marcat, i aquesta situació ajuda
pels valors que s’aprenen a poder
iniciar una remuntada a nivell
personal. En el llibre parla de les

circumstàncies que provoquen
arribar a un estat que necessiti
fer un gir, on primer de tot està la
presència dels valors i després
l’acceptació de les pròpies errades i
que no tot surt com a un li agradaria.
Recorda que les comparacions,
com diu la frase feta, són odioses,
i que no s’ha de fer ni amb els
altres ni amb allò que esperàvem
i que finalment no va succeir.
Assenyala que les solucions a les
problemàtiques generades són més
a prop del que un mateix pot pensar
i que s’han d’encarar d’arrel.

