
DENOMINACIÓ D’ORIGEN
TGN BÀSQUET

www.tgnbasquet.com
juny 2016 / núm. 16

www.facebook.com/tgn.basquet

@TGNBasquet

Pòquer de
campionats

La victòria de l'aleví femení tanca el cercle 
de triomfs pel TGN al Torneig de Cambrils
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Un equip formidable
Organitzar un torneig in-
ternacional com el de Cam-
brils, en què participen 800 
jugadors en un període de 
cinc dies, no és fàcil ni està a 
l'abast de qualsevol. 

Ja són tretze les edicions del 
campionat que s'ha conver-
tit en el vaixell insígnia de 
l'entitat lila, que té un pes 
específic molt important a 
la demarcació de Tarragona, 

cada vegada és més present a 
la resta de Catalunya i que, 
gràcies al Torneig, és conegut 
arreu de l'Estat i en alguns 
punts d'Europa.

Tot això no seria possible, 
ni de bon tros, sense l'equip 
humà del TGN Bàsquet 
Club. Dir que cadascun dels 
membres que formen l'enti-
tat són imprescindibles, seria 
un insult. Són molt més que 

això, són l'ànima, l'esperit 
d'un club que més enllà dels 
resultats esportius té el focus 
posat en els valors.

Que un grup humà tan im-
portant decideixi deixar-ho 
tot durant cinc dies —sen-
se comptar la preparació 
anterior— a les portes de 
Setmana Santa i posar-se a 
treballar com uns bojos per 
amor al bàsquet i al color 

lila, no té preu, és impaga-
ble. En aquest número del 
DO TGN hem volgut mos-
trar una part de la feina —
explicar-ho tot necessitaria 
una enciclopèdia— que fan 
aquests nois per posar en 
marxa el campionat i fer que 
tot rutlli cada dia, solucio-
nant els problemes que sor-
geixen. Ells són la raó de ser 
del TGN Bàsquet Club.

Foto: Pierre Grubius
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Creixement imparable
El TGN Bàsquet Club no 
para de créixer. L'apos-
ta de la nostra entitat pel 
bàsquet femení dóna els 
seus fruits en el nombre 
d'equips que tenim i els 
resultats esportius que 
s'aconsegueixen, cada ve-
gada més meritoris.

Aquesta inversió de talent i 
esforç per les noies no està 
lligat amb el bàsquet mas-
culí perquè el club compta 
amb un total d'equips de 
nois comparables.

Allà on es veu el presti-
gi de l'entitat, més enllà 
del dia a dia, del final de 
temporada, de les compe-
ticions domèstiques, és al 
Torneig Internacional de 
Cambrils que organitzem 
de fa 13 anys. L'any pas-

sat vam batre tots els rè-
cords de participació amb 
70 equips i semblava que 
seria molt difícil repetir 
aquesta xifra. De fet, i per 
ser honestos, vam vorejar 
el límit de la nostra capaci-
tat organitzativa. Enguany, 
però, vam afrontar el rep-
te amb valor i convicció, 
dues característiques que 
ens defineixen. Som un 
club que va sorgir del no-
res i ara som un referent.

L'objectiu d'aquesta edi-
ció era més difícil que mai 
perquè els nostres amics 
fidels de l'Aragó no po-
dien venir. El calendari 
escolar ho impedia i això 
ens restava, a priori, molts 
equips. Però gràcies al tre-
ball de tothom, vam acon-
seguir 66 participants. 

Increïble. El Torneig de 
Cambrils és un referent 
i ha desbordat totes les 
nostres previsions. Amb 
tot, si alguna cosa hem 
après en aquests dos anys 
és que som capaços de fer 
un campionat cada vegada 
més gran sense renunciar 
—això mai!— a la qualitat. 

El Torneig de Cambrils és 
el mirall de l'entitat. Som 
capaços de fer qualsevol 
cosa. Gràcies a tots els que 
formeu aquesta gran famí-
lia. Seguim endavant.

Josep  Maria Adam Afrons
President del TGN  
Bàsquet Club
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lla, agafant jugadores d'un 
club i altre i del cos tècnic 
feien que l'adaptació a la 
nova categoria fos encara 
més difícil del que calia 
preveure en un grup de 
noies sense gairebé expe-
riència a Copa Catalunya 
Femenina.

Amb tot, des de bon co-
mençament hi va haver 
una predisposició total al 
treball, a la feina ben feta. 
L'equip, en els entrena-
ments, semblava que ha-
via jugat junt de feia anys 
—això en certa manera 

El Tarragona Fem Bàsquet aconsegueix la permanència 
després de vèncer el Ploms en el play-off de descens

Emoció incontenible i 
alegria desbordada sobre 
la pista verda del Reus 
Ploms. Les noies que en-
trena Albert del Rey eren 
literalment una pinya a 
terra celebrant la salvació 
després d'una temporada 
de molt de treball i que al 
final va rebre el seu premi.

No va ser un camí de ro-
ses precisament pel Tarra-
gona Fem Bàsquet, aquest 
projecte de potenciació 
del bàsquet femení entre 
el TGN Bàsquet Club i el 
CBT. La fusió de la planti-

era així, perquè moltes 
jugadores procedents del 
CBT havien tingut a Al-
bert del Rey com a tècnic 
els últims anys— i això es 
va notar durant la compe-

tició. La sort, o millor dit, 
el punt que atorga l'expe-
riència, la veterania, va 
faltar en la primera fase de 
la competició on només es 
va poder guanyar 3 partits 
dels 18 que va disputar. 
Això era un maldecap per-
què condemnava el Tarra-
gona Fem Bàsquet al grup 
per evitar el descens en la 
segona fase i, a més, amb 
els resultats contra equips 
que també juguessin 
aquesta fase. El quadre lila 
va passar amb només dues 
victòries i tots els average 
en contra.

Un final 
de temporada pletòric

Les liles van 
sumar set 

triomfs 
seguits en el 
tram final de 

curs
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De seguida es va veure que 
la segona fase no plante-
java equips tan temibles. 
Les tarragonines s'havien 
foguejat en una primera 
part del campionat molt 
dura, on havien perdut 
un munt de partits en els 
últims segons. Així, tot i 
començar perdent, el Sa-
grat Cor semblava un fortí 
i, en una segona meitat de 
segona fase per emmarcar, 
el Tarragona Fem Bàsquet 
va guanyar els últims 5 
partits, va evitar el des-
cens directe i només una 
combinació de resultats 
li va impedir la salvació 
automàtica. El triomf de 
prestigi, patit i agònic a 
la pista del Sant Nicolau, 
però, va donar les armes i 

la força necessària per en-
carar el play-off de descens 
contra el Ploms Salle Reus, 
a qui va vèncer en dos par-
tits.

L'alegria estava, doncs, 
ben justificada. Tothom 
s'havia guanyat a pols ser 
allí en aquell moment i 
l'aportació de totes du-
rant el curs va ser cabdal. 
Dos noms, però, han tin-
gut un pes específic. Un 
és Livy Fouty, la primera 
nord-americana del TGN 
Bàsquet ha estat tota una 
troballa, un diamant que 
ha estat cabdal en la per-
manència. Imparable sota 
els cèrcols, Fouty ha estat 
la gran referent de l'equip, 
fent partits per a la his-
tòria. L'altre nom és Lau-
ra Pascual. Pasku, de qui 
tothom esperava que fos 
una bona segona base, ha 
explotat definitivament i 
s'ha convertit, sense cap 
mena de dubte, en una 
de les millors directores 
de joc de Copa Catalunya 
Femenina. El seu concurs 
ha tingut el mateix pes 
que el de Fouty i, a més, 
ha aportat equilibri al joc 
de l'equip, orfe moltes 
vegades de referència ex-
terior. Quan més ho ne-
cessitava el grup, l'altra 
capitana, Laura Vilama-
jor, va aparèixer i, amb 5 
triples en el segon partit 
contra el Ploms, va decidir 
la permanència. Vila no 
havia estat encertada du-
rant el curs des de la línia 
de tres punts, però la seva 
convicció i sang freda van 
fer d'ella una peça clau. Ha 
estat un dels pals de paller 

de l'equip. La seva germa-
na petita, Núria, amb un 
talent innegable, ha fet un 
màster de competició en 
aquesta temporada i, tot 
i que només ha deixat es-
purnes del que és capaç de 
fer, tothom n'espera molt i 
ha sabut assumir el rol que 
li corresponia.

Un capítol a banda, com 
sempre, mereix Ona Fort. 
Els entesos pronosticaven 
que no seria capaç de tro-
bar el seu lloc en aquesta 
lliga, però ella sempre és 
on ha de ser, és a dir, on 
anirà la pilota i no hi ha 
rivals que la defensin. As-
tuta com ella sola i amb 
un caràcter competitiu 
extraordinari, va aportar 
aquells intangibles que fan 
que sigui una jugadora im-
prescindible en qualsevol 
equip. En el joc interior, 
la joventut i l'energia la va 
posar Claudia Vadillo, que 
tot i estar en condicions 
d'inferioritat física amb 
rivals més grans i fortes, 
va barallar-se sempre i va 
aportar el complement de 
combativitat necessari. 
L'experiència era Anna 
Pocino, que va combinar 

el seu principal equip, el 
sènior B a Primera Ca-
talana Femenina, amb el 
conjunt de Copa, aportant 
veterania i duresa sota 
l'anella.

En el perímetre, Analía 
Casado no va poder apor-
tar tot el que d'ella s'espe-
rava per culpa d'una in-
oportuna trombosi al braç 
que la va mantenir quatre 
mesos fora de les pistes. 
Anna Garcia, va aportar 
alguns minuts, sobretot de 
velocitat i canvis de ritme 
i Laura Tierno va ser la 
jugadora de confiança de 
Del Rey. Tierno ha estat 
a tot arreu, ha defensat 
dur, ha tingut el cap fred, 
ha estat la jugadora més 
regular de l'equip i un 
complement perfecte per 
a Pascual, amb qui s'entén 
de meravella. En la posició 
de tres, Laia López. Amb 
un físic privilegiat per ju-
gar en aquesta posició, va 
aportar força contra les 
alers-pivots rivals. Va fer 
una temporada irregular 
però en el tram final, com 
tot l'equip, va estar im-
mensa i el seu concurs va 
ser vital.
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Els follets del TGN 
Bàsquet
En una nit, gairebé per obra de màgia, el pavelló 
municipal d'esports de Cambrils queda enllestit per 
acollir un torneig on participen gairebé mil jugadors



www.tgnbasquet.com

7

«Per a molts, 
és la primera 
sortida com a 
esportistes»

La màgia és l'habilitat de 
fer semblar impossible allò 
que és simplement el fruit 
de l'habilitat i, sobretot, 
molta feina. A Cambrils 
passa quelcom màgic any 
rere any. Abans de cada 
torneig, en la foscor de la 
nit, un grup de treballadors 
silenciosos, molts d'ells jo-
veníssims, s'encarrega de 
deixar-ho tot a punt per 
l'inici del campionat. La 
instal·lació, que s'utilitza 
pels abonats del patronat 
d'esports d'aquesta vila de 
la Costa Daurada, queda 
en mans del TGN Bàsquet 
durant cinc dies i tot ha 
d'estar a punt per rebre els 
gairebé 1.000 jugadors i 
tècnics de Catalunya, arreu 
de l'Estat i d'Europa que 
es donen cita la setmana 
abans de Setmana Santa.

Els equips fa una estona 
que han arribat. Els auto-
busos han deixat les dife-
rents expedicions del club 
d'arreu a l'hotel. La recep-
ció ha estat plena de gent, 
de petits jugadors amb 
bosses de vegades més gran 
que ells mentre esperen les 
claus de les habitacions. 
És de nit. Enguany l'arri-
bada ha estat més tardana 

de l'habitual. Tots vestits 
amb el xandall, somrients. 
Alguns amb una pilota a 
la mà. Tindran bàsquet 
per atipar-se en els dies se-
güents. No tot, però, serà 
bàsquet. Hi haurà diversió, 
confessions a les habitaci-
ons després de cada nit de 
competició i moltes rialles. 
Per a molts és la primera 
sortida com a esportistes 
i no és una estança curta, 
són cinc nits.

Acabats d'arribar, un tor-
rent de joventut es dirigeix 
cap al menjador. Escales 
de gom a gom, ascensor 
que no para. Sopen i cap 
a dormir, demà comen-
ça el torneig. Però quan 
molts d'ells ja badallen o 
no poden agafar el son pel 
nerviosisme, donant voltes 
al llit o xiuxiuejant amb el 
del costat, hi ha una tropa 
de gent que treballa perquè 
tot estigui a punt l'endemà.
Van vestits de lila i entren 
en grup. Tot i ser una colla, 
no fan gaire soroll. Sembla 
que estiguin perfectament 
organitzats i sense gaires 
indicacions, tots saben 
què cal fer. Són els follets 
de Cambrils, els follets del 
TGN Bàsquet.
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La pista on es disputarà 
les categories benjamina i 
alevina és el centre d'ope-
racions de l'entramat del 
club la nit abans de la inau-
guració del campionat. Tot 
i que oficialment el tret de 
sortida del Torneig de Set-
mana Santa que organitza 
el TGN Bàsquet Club a 
Cambrils es produeix amb 
l'arribada dels equips, el 
dia d'inici de la competició, 

el dissabte, és la jornada 
gran, el primer examen per 
a l'organització.

«Vosaltres, veniu amb mi 
i vosaltres, estigueu atents 
a allò que us digui l'Adri». 
Jordi Crespo va repartint 
instruccions, és un autèn-
tic gat vell i coneix la feina 
a la perfecció perquè ha 
estat en cadascuna de les 
edicions del torneig. Potser 
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per això, per la veterania, 
Crespo no transmet nervi-
osisme o estrès, sinó tot el 
contrari, una tranquil·litat 
sorprenent tot i que només 
falten algunes hores perquè 
es posi en marxa l'edició 
2016 del campionat.

«A veure, hem de treure les 
tanques del voltant de la 
pista i després hem de se-
nyalitzar amb cinta les di-
ferents línies de cada camp 
de bàsquet. Quan acabem 
anirem a buscar les ciste-
lles», diu Adrià Adam, fi-
sioterapeuta del club i que 
també ha agafat les regnes 
de la direcció del grup de 
treball aquesta nit.

Com si es tractés d'un for-
miguer a escala, els nois 
i noies del TGN Bàsquet, 
entrenadors i jugadors 
del club, s'agrupen i es 
reparteixen la feina. Uns 
quants comencen a treure 
les tanques per un costat 
de la pista —són tanques 
metàl·liques d'una mica 
més d'un metre d'alçada i 
que delimiten la pista on es 
juga habitualment a hoquei 
sobre patins—, uns altres, 
més grans, estiren del car-
ro on es posarà tot aquest 
material. Alguns, tot i que 
ja és vora la mitjanit, en-
cara tenen ganes de gresca 
i pugen al carro divertits 
entre rialles. La xerinola, 
però, és molt inferior a la 
que es podria esperar de 
tot aquest jovent junt en un 
espai tan gran.

«Com si es 
tractés d'un 
formiguer a 

escala tothom 
es reparteix la 

feina»

La nit abans del torneig
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El pavelló té la llum gaire-
bé al mínim i això provoca 
que a la llunyania només 
s'apreciïn ombres. Tothom 
fa molta via. «Vosaltres, 
encarregueu-vos de posar 
aquesta pancarta allí. No, 
allà no, allà!», corregeix 
Montse Martí, exjugadora 
del sènior A del TGN Bàs-
quet.

A la pista on es juga a tot 
el llarg del camp a hoquei, 
s'han de delimitar tres pis-
tes de minibàsquet a tot 
l'ample del camp. És una 
feina prou delicada tot i 
que sembla senzilla perquè 
un error de càlcul i farà 
que les pistes es sobreposin 
unes sobre les altres i s'hau-
ria de començar de nou. A 
la tarda, els primers en-
trenadors que han arribat, 
però, han anat a marcar el 
camp i així, a la nit, només 
cal posar la cinta.

Agrupats en parelles, els 
nois del TGN Bàsquet van 
enganxant la cinta a ter-
ra. Línies de fons, la zona, 
etc. Tots amorrats a la pis-
ta, com si estiguessin fent 
algun treball de plàstica. 
«Quina escena tan romàn-
tica», comenta Laureà Ca-
talà en veure dos entrena-
dors amb els caps gairebé 
tocant en el seu intent de 
alinear la cinta. I vinga a 
riure.

Les jugadores més joves 
s'han enfilat a la primera 
fila de graderies per posar 
les grans pancartes de tela 
lila amb el nom i el logo del 
club. No es vol deixar res a 
la improvisació i, d'aques-

ta manera, els espectadors 
que estiguin asseguts a la 
graderia principal podran 
veure, mentre segueixen 
els partits, el nom del club 
en tot moment.

El xou de les cistelles

El moment àlgid de la nit, 
però, es troba en l'entrada 
de les cistelles de minibàs-
quet al pavelló. Com es diu 
habitualment en el món 
del circ: perilla la vida de 
l'artista. Tot i ser cistelles 
petites, la seva estructura 
és de ferro i, a més, tenen 
un contrapès a la part in-
ferior. Resultat: pesen com 
un mort.

És una feina reservada als 
més forçuts amb el risc 
d'acabar tenint una lum-
bàlgia, és clar. En tot cas, 
aquesta tasca és digna de 
ser explicada.

La gran porta de metall 
d'accés per un dels fons 
del pavelló s'obre. A fora 
surten uns quants entre-
nadors. Fa una nit rúfola, 
amb vent i amb una mica 
de pluja. Hi ha una llum 
que il·lumina des del car-
rer l'entrada i, a fora, els 
entrenadors mirant-se les 
cistelles. No passen per la 
porta.

El sistema és arcaic però 
l'únic que es pot fer servir. 
S'han d'inclinar les cistelles 
per fer-les passar cap dins 
del pavelló. Això requereix 
una bona coordinació per-

«No es vol 
deixar res a la 
improvisació»
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Les emocions provoquen 
set i obren la gana. Això ho 
saben bé des del TGN Bàs-
quet i s'encarreguen que 
el bar estigui sempre ben 
proveït de menjar i beguda. 
Mentre la gran part dels 
tècnics i jugadors es troben 
a la pista deixant el terreny 
de joc a punt, un grup de 
tres s'encarrega d'omplir 
les neveres i portar caixes 
al magatzem. 

«Quan arriben aquests 
dies, treballo més que 
mai», diu amb un somriure 
Raúl Bueno, que fa quinze 
minuts que ha acabat el seu 
torn en una empresa del 
sector químic de Tarragona 
i ara està omplint la nevera 
de refrescos. «Hi ha dies 
de molta feina però ens ho 
passem molt bé perquè la 
gent ve al torneig a gaudir 
i això es nota». Bueno di-
rigeix a les dues noies que 
també estan al bar. El seu 
germà petit, Andrés, també 
dóna un cop de mà. 

Militar de carrera, Andrés 
Bueno aprofita els permi-
sos per ajudar al club, com 
ha fet sempre. «El Torneig 
de Cambrils està marcat 
al calendari. Demano dies 
d'assumptes propis per ve-
nir a ajudar», diu ell que 
està destinat a una divi-
sió que s'encarrega de fer 
ponts a l'exèrcit de terra, 
a Saragossa. «Aquí faig 
de tot, poso música, es-
tic al bar, xiulo partits [és 
àrbitre]... Ho faig perquè 
m'encanta, vindria encara 
que fos amb cadira de ro-

què si el pes de les cistelles 
venç cap endavant, els que 
hi estiguin a sota poden 
resultar lesionats. Català i 
Crespo s'ho miren decidint 
com transportar-les. «Jo 
crec que hem d'agafar-les 
per aquí i ells que es posin 
aguantant el tauler perquè 
no caiguin cap endavant», 
diu Laureà.

La teoria és molt senzilla, 
però la pràctica no tant. «A 
veure, no hem dit que ho 
faríem així?», diu Català, 
que s'ha quedat sol en el 
seu intent d'aixecar la ciste-
lla per darrere, cosa que no 
ha pogut fer, és clar, pel seu 
gran pes. Crespo se'l mira 
i es posen a riure. La resta 
d'entrenadors també.

Al final són necessaris set 
nois per cada cistella i su-
ant. Els bàsquets tenen unes 
rodes petites a la base per 
poder-los moure, però són 

antics i algunes estan rove-
llades i no roden prou bé. 
Tot això dificulta la feina.

Mitja hora després, les cis-
telles estan a dins. Català 
esbufega assegut en un 
banc. «Com pesaven», diu 
somrient. La resta de nois 
i noies, en veure que els 
bàsquets ja estan al recinte, 
s'afanyen a donar un cop de 
mà i posar-les al seu lloc. 
Totes es lliguen a la tanca 
de la graderia per evitar 
que, en un cop o qualsevol 
circumstància, poguessin 
caure sobre alguns dels ju-
gadors de la pista.

Ha passat una hora i la 
feina està molt avançada. 
Uns altres nois arriben car-
regant taules i cadires que 
es posaran a cada pista per 
fer, mai millor dit, la tau-
la de cada partit. També 
porten els bancs per a les 
banquetes. Les pistes estan 

L'avituallamentmarcades i les pancartes 
a lloc. Mentre tot això es 
feia dins el pavelló, a l'en-
trada del poliesportiu un 
altre grup preparava les 
banderoles amb els colors 
del TGN Bàsquet. I encara 
un altre grup ha enllestit la 
pista dels infantils, la del 
pavelló gran. Allí, les cis-
telles ja estan instal·lades 
—pengen del sostre—, no 
cal posar cinta per delimi-
tar les pistes i la feina prin-
cipal ha estat la de portar 
taules i retirar les dues 
porteries de futbol sala.
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«Vindria 
encara que fos 

amb cadira 
de rodes»

des», afirma mentre expli-
ca que membres d'un altre 
club dels que participen 
en el campionat li havien 
comentat que tant de bo 
tinguessin un col·labora-
dor com ell en aquest tipus 
d'esdeveniment.

Per Alexandra Domingo i 
Raquel Rodríguez aquest 
és el segon any que col·la-
boren en l'organització del 
campionat. Elles donen 
un cop de mà als germans 
Bueno i afirmen, entre 
caixa de refrescos i ampo-
lles d'aigua —al torneig es 
consumeixen 1.200 ampo-
lles d'1,5 litres— que mal-
grat la feina que comporta, 
l'ambient és molt bo i que 
l'experiència és «molt di-
vertida».

Mònica Bueno és qui porta 
el pes de l'organització del 
Torneig de Cambrils. So-
bre ella recau gran part de 
la responsabilitat que tot 
surti bé, una responsabili-
tat compartida amb el seu 
marit, Iñaki Liarte. «Hi ha 
molta feina, moltíssima. 
Un parell de mesos abans 
del Torneig és com si tin-
gués una altra jornada la-
boral. Ara ho tinc molt per 
la mà, però hi ha estrès», 
confessa Mònica.

Ella comença a planificar 
el campionat sis mesos 
abans. El mes d'octubre ja 
parla amb els hotels i, tot 
i que intenta que els clubs 
tinguin la informació —els 
dossiers els fa Nuri Bordas, 
exjugadora del club, mare 
de jugadora i membre de 
la junta directiva— i les re-
serves fetes amb antelació, 
sempre hi ha canvis d'úl-
tima hora que cal corregir 

a cuita-corrents. «Per a 
nosaltres és molt impor-
tant. El Torneig és la nostra 
principal font d'ingressos 
i ens permet fer moltes de 
les coses que fem durant 
tota la temporada», diu. 
Durant els dies de Torneig, 
després de passar el dia al 
pavelló, se'n va a dormir 
molt tard, a les dues de la 
matinada enllestint tot ti-
pus de detalls. «Quan aca-

ba el Torneig penso 'oh, 
que bé!'», diu tot rient al 
mateix temps que assegu-
ra que la gent, els partici-
pants, són «molt agraïts».

«Al torneig es 
consumeixen 

1.200 ampolles 
d'1,5 l»

L'ànima de l'organització
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El dia després

El tret de sortida del cam-
pionat només és l'avança-
da del que vindrà després: 
jornades interminables, 
problemes que s'han de re-
soldre al moment i feina, 
molta feina. Anna Berasa-
tegui ha arribat al pavelló 
a dos quarts de nou del 
matí. Està ajupida sota un 
mar de bosses de plàstic 
i una llista de paper. A la 
boca té un bolígraf. «Estic 
omplint les bosses que do-
nem als equips. Hi ha les 
samarretes oficials del tor-
neig —enguany es regalen 
als participants per prime-
ra vegada—un mapa de la 
ciutat i una guia gastronò-
mica», diu.

El quarter general es troba 
repartit entre aquesta sala, 
que és la del fisioterapeuta, 
i on es troba Àlex Garrido, 
encarregat d'actualitzar 
resultats i classificacions. 

Aquesta feina, que sembla 
poc pesada, té una trans-
cendència vital. Un error 
en un resultat i tot pot can-
viar a la classificació, amb 
els problemes derivats. Ga-
rrido sembla petrificat en 
el seu lloc de treball, sem-
pre que algú entra a la sala 
el troba amb la mateixa po-
sició, amb el mateix gest al 
rostre, de concentració.

La sala on es troba Garri-
do té una gran finestra que 
connecta amb la pista de 
joc. A través del vidre es 
pot comprovar com un hi 
ha un grup de jugadores 
i jugadors del TGN Bàs-
quet que tenen tovalloles 
a les mans. A cada temps 
mort, a cada atac de l'equip 
que defensa la cistella més 
pròxima a Garrido, els 
nois entren al camp de joc, 
s'agenollen i eixuguen la 
pista. Està plovent a Cam-

brils i el pavelló té algunes 
goteres. Per evitar que els 
jugadors rellisquin i es fa-
cin mal, i per no ajornar 
els partits en un horari 
atapeït per si mateix, el 
club ha decidit solucio-
nar-ho d'aquesta manera. 
«Ens han dit que vingués-
sim aquí. Estava fent altres 
tasques, com taules i ens 
han portat aquí perquè cal 
eixugar la pista», diu Laia 
Mallol. Lala López coordi-
na aquest equip encarregat 
d'acabar amb l'aigua sobre 
la pista. Els nois treballen 
mentre tenen un ull ficat 
en el joc, evitant d'aquesta 
manera trobar-se al mig de 
la pista en cas d'atac de l'al-
tre equip.

«Un error en 
un resultat 

i tot pot 
canviar a la 

classificació»



www.tgnbasquet.com

13

El fisio

Durant el primer matí de 
competició Adrià Adam 
està tranquil. Encara no ha 
rebut massa peticions de 
revisions de lesió però as-
segurà que «tot arribarà». 
Adam obre consulta a les 
9 del matí i fins a les 2 del 
migdia i des de les quatre 
de la tarda i fins a les 9 del 
vespre. Aquest servei, com-
pletament gratuït per a tots 
els participants del Torneig, 
és un dels més ben valorats 
pels equips, per l'assistèn-
cia immediata d'un pro-
fessional de la medicina de 
l'esport, un fisioterapeuta, 
al cor del pavelló. «L'any 
passat hi va haver una allau 
de jugadors amb esquinç 
de turmell. També acos-
tumen a haver-hi moltes 
sobrecàrregues musculars 
que són, en gran part cul-
pa de mal escalfament i a la 
falta d'estiraments després 
dels partits», diu Adam.

Per Adam, és la sisena 
edició del Torneig. Pri-
mer com a estudiant de 
fisioteràpia i ara, amb tres 
anys amb el títol a les seves 
mans, com a fisioterapeuta 
diplomat. «La gent agraeix 
que donem aquest servei. 
Molts es lamenten que als 
seus clubs no hi hagi fisio-
terapeuta i valoren molt 
que nosaltres en tinguem 
un, en aquest cas jo ma-
teix». Adam explica que 
en una de les edicions, una 
jugadora va arribar amb un 
esquinç de turmell. Des-
prés de tractar la lesió, la 
jugadora va poder disputar 
el següent partit, però es va 

lesionar l'altre turmell. «Va 
abandonar el pavelló amb 
cadira de rodes aquell dia. 
Va tenir molt mala sort». 
O com quan una jugadora 
va visitar-lo quatre vegades 
per dues lesions similars. 
«Després em van dir que 
eren germanes bessones. 
No entenia res en aquell 
moment», diu rient.

Tot i que el campionat 
sembla menys accidentat 
que en altres anys, al final, 
coincidint amb semifinals i 
finals, els lesionats arriben 
amb més freqüència. «Són 
molts dies seguits de com-
petició i, de vegades, les 
sobrecàrregues apareixen». 
La mala fortuna provoca 
que una jugadora infantil 
s'hagi fet mal al genoll. No 
fa bona pinta i Adam creu 
que es tracta d'una lesió de 
lligament. «No passa sem-
pre, però entre tants partits 
i tants jugadors és habitual 
que algú pateixi una lesió 
una mica més forta. Amb 
tot, amb els anys que por-
to aquí, no recordo casos 
greus».

El volum del Torneig, que 
s'ha anat fent gran amb el 
pas dels anys, exigeix la 

col·laboració de tots els 
membres del club. Com 
no es cansa mai de repetir, 
Iñaki Liarte sempre diu: 
«Durant aquests dies, el 
club es trasllada a Cambri-
ls. Tota la nostra operativa 
la tenim allí». I és cert. Al 
partit que juga el sènior A 
el dissabte només hi ha el 
personal mínim per cobrir 
el matx. En acabar, es tan-
ca el pavelló i aquells que 
han donat un cop de mà al 
partit tornen a Cambrils.
Les jugadores i cos tècnic 

del primer i segon equips 
també fan la seva feina. Cal 
molta gent per fer taules i 
la implicació de tothom és 
total. Vestides amb el xan-
dall del club, les noies del 
sènior A agafen els bolí-
grafs i vinga a omplir actes. 
«Sense la nostra gent, sense 
la seva il·lusió i dedicació 
a la feina, no podríem ni 
somiar fer una cosa així. 
Tenim un equip humà sen-
sacional, el millor de tots. 
Mai els hi estaré suficient-
ment agraït», diu Liarte.

«Amb els anys 
que porto aquí, 

no recordo 
casos greus»
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Un dia històric pel TGN 
Bàsquet
L’aleví femení del Sagrat Cor, campió del Torneig de 
Cambrils per primera vegada

Dimecres 23 de març de 
2016 va ser un dia his-
tòric pel TGN Bàsquet. El 
club lila ja té el pòquer de 
triomfs en el Torneig de 
Cambrils que organitza 

cada any. L’aleví femení de 
6è va proclamar-se campió 
per primera vegada en les 
tretze edicions que s’han 
disputat fins ara en una 
final que va dominar des 

del començament contra 
el Sant Nicolau (87-45), 
precisament el rival que 
l’any passat va evitar que 
el Sagrat Cor aconseguís 
el títol, en un partit molt 

14

ben jugat pels dos equips. 
L’equip que entrena Iñaki 
Liarte i Lala López va de-
mostrar la seva superiori-
tat durant tot el campionat 
amb un joc ràpid i agressiu 

«Superioritat 
amb un 

joc ràpid i 
agressiu en 

defensa»
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en defensa. «Tenim moltes 
esperances dipositades en 
aquestes noies que, junta-
ment amb algunes altres 
que hi ha al club ens fan 
pensar que podrem dispo-
sar d’un equip cadet prou 
potent en pocs anys», ad-
met Liarte.

La feina dels tècnics ha 
estat enorme i no només 
en l’aspecte purament 
basquetbolístic. Cada nit, 
Liarte i López feien una 
reunió amb les joves ju-
gadores per destacar la 
importància de l’equip per 
damunt de les individuali-
tats. «El més important és 
el col·lectiu. Els hi fèiem 
veure que els punts no són 
l’única cosa que importa. 
Pot haver-hi alguna juga-
dora que ha anotat molt, 
però una altra ha agafat 
molts rebots o ha defen-
sat molt bé. Això és la clau 
d’un equip, que tothom 
treballi i aporti en cada 
aspecte del joc. Ningú està 
per sobre de ningú».

La tasca pedagògica és 
part de la filosofia del 
TGN Bàsquet, un club 
sorgit de l’escola Vedruna 
Sagrat Cor. Així, la cate-
goria alevina és un dels 
punts forts del club i pe-
riòdicament es fan tecnifi-
cacions. «Són un grup de 
noies molt competitiu, que 
s’apunten a tot el que fem 
per a millorar. Saben que 
demanem un compromís 
a l’hora d’entrenar i jugar 
perquè si no, l’equip el for-
maran altres jugadores. 
Els hi agrada molt el bàs-
quet i això es nota».

«Els hi fèiem 
vere que els 
punts no són 
l'única cosa 

que importa»

Com en l’equip de l’any 
passat, l’aleví femení de 6è 
juga la lliga alevina i una 
preinfantil. És a dir, dues 
competicions l’any (ciste-
lla petita i cistella gran), 
dos partits cada cap de 
setmana. «El nostre objec-
tiu és poder formar bones 
jugadores que ens ajudin 
en les categories superiors 
del club. Falta molta feina 
a fer», sentencia Liarte.

Irene Fernández va ser no-
menada, a més, MVP de la 
categoria.
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nat. Aquell que queda sol, 
guanya—. Cada equip va 
triar dos jugadors per a la 
competició de triples i dos 
per a la de tirs lliures. En la 
de K.O. hi podia participar 
tothom que vulgués. 

«Vam anar a un torneig i 
vam veure que ho feien. 
Ens va agradar molt i les 
noies dels nostres equips 
s'ho van passar molt bé, tot 
i no guanyar. Vam pensar 
que seria una gran activi-
tat pel Torneig de Cambri-

Bojos pels triples
Per primera vegada el Torneig incorpora un concurs de 
tirs de tres punts, tirs lliures i K.O.

Per primera vegada en la 
història del Torneig Inter-
nacional de Cambrils, es va 
celebrar un nou concurs, 
de triples. De fet, van ser 
tres concursos addicionals 
a banda del torneig. Així, 
cada categoria va tenir la 
seva pròpia competició de 
triples, tirs lliures i K.O. 
—un joc que consisteix a 
fer una fila de jugadors, 
els dos primers tenen una 
pilota, el que anota pri-
mer es queda i el següent 
a la fila reemplaça l'elimi-

«Ha estat un 
èxit total que 
ha desbordat 
les nostres 
previsions»

ls», diu Laura López, enca-
rregada d'aquesta activitat 
juntament amb Anna Be-
rasategui. 

Les eliminatòries d'aquests 
concursos es van fer dis-
sabte a la tarda i les finals 
es van disputar dimecres 
al matí.

«Ha estat un èxit total. La 
participació ha estat mas-
siva i ha desbordat les nos-
tres previsions», diu Anna 
Berasategui, amb una 
carpeta plena de papers 
intentant dur l'organit-
zació d'un esdeveniment 
que ha omplert les pistes 
de concursants i les gra-
deries d'aficionats per se-
guir en directe les fases del 
campionat de tir de llarga 
distància. Cada cistella 
se celebra des del públic i 
tothom porta els comptes, 



www.tgnbasquet.com

17

propis i el dels rivals, per 
tal de saber si els jugadors 
i les jugadores s'acaben 
classificant o no.

En categories inferiors, el 
concurs es veu més com 
un al·licient, com una ju-
guesca, un fet divertit, 
però en infantils, la cosa 
és més seriosa i ningú vol 
perdre sota cap concepte.

GUANYADORS
Aleví femení:

 Judith Nebot 

 (Collblanc)

Aleví masculí:

 Martí Corbera

 (Sant Nicolau)

Infantil femení:

 Shauna Russel 

 (Dublin Blue)

Infantil masculí:

 Dani Vilchez

 (Sant Nicolau)

Tirs lliures
GUANYADORS

Aleví femení:

 Marta Jiménez

 (Lliçà d'Amunt)

Aleví masculí:

 Roger Llinares

 (Sant Nicolau)

Infantil femení:

 Laura Alejo 

 (AESE)

Infantil masculí:

 Gonzalo Gómez

 (AESE)

K.O.
GUANYADORS

Aleví femení:

 Alba Hernández

 (Salle Tarragona)

Aleví masculí:

 Adrià Navarro

 (lliçà d'Amunt)

Infantil femení:

 Pilar Navarro

 (Alameda B)

Infantil masculí:

 Àlex Mar

 (Sant Nicolau)

Triples
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privada de Madrid parti-
cipen al campionat i han 
deixat una molt bona sen-
sació. La seva presència, a 
més, no ha estat testimo-
nial, han competit amb 
quatre equips —infantil, 
preinfantil, aleví de pri-
mer any i aleví de segon 
any—, tots femenins, tots 
de noies. «El futbol atreu 

Alameda de Osuna
El creixement exponencial d’una escola que aposta pel 
bàsquet

Hi havia hagut altres pre-
cedents d’equips madrilen-
ys al Torneig de Cambrils 
del TGN Bàsquet i sempre 
havien estat equips molt 
forts, competitius, amb 
bones condicions tècni-
ques. Alameda de Osuna 
ha seguit la mateixa línia. 
És la primera vegada que 
els equips d’aquesta escola 

«Tenim 15 
equips i 

només 2 són 
masculins»

els nois i el bàsquet s’està 
convertint en l’esport fe-

mení per excel·lència. De 
fet, nosaltres tenim un 
total de 15 equips i només 
2 són masculins, un prein-
fantil i un benjamí de pri-
mer any», explica Fran 
Martínez, coordinador de 
bàsquet del Colegio Ala-
meda de Osuna de Ma-
drid.
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Els equips d’Alameda que 
han vingut al Torneig de 
Cambrils són novells pel 
que fa a aquest tipus d’ex-
periències, tot i que els 
tècnics acostumen a par-
ticipar amb altres conjunts 
en campionats d’arreu 
de l’Estat. «Ho fem per 
preparar els campionats 
d’Espanya. De fa uns anys 
estem treballant molt bé i 
obtenim resultats. Aquests 
equips que han vingut 
aquí no havien viatjat mai 
com a grup de bàsquet i 
crec que és una gran ex-
periència per a elles. Hi ha 
molta gent i el nivell com-

petitiu és molt bo», diu 
Martínez, que destaca que 
amb el sistema competitiu 
del Torneig Internacional 
del TGN Bàsquet a Cam-
brils, cada equip acaba ju-
gant amb un altre del seu 
mateix nivell: «Està molt 
ben organitzat perquè pots 
disputar partits igualats. 
És el que buscàvem».

En els últims anys, Alame-
da de Osuna ha disputat 
4 campionats d’Espanya, 
un salt qualitatiu que Fran 
Martínez atribueix al can-
vi de mentalitat que es va 
produir fa 7 anys a l’en-
titat, coincidint amb un 
grup nou de tècnics, entre 
els que estava ell. «Fa pocs 
anys que vam començar a 
plantejar el bàsquet de for-
ma més organitzada i es-
tem tenint èxits. Nosaltres 
no som una activitat ex-
traescolar més en què fem 
les nostres hores i mar-
xem. Si cal quedar-se més 
temps, ho fem. Organit-
zem tecnificacions, anem 
a campionats, hipotequem 
les nostres vacances. Fem 
tot això per a millorar i 
demanem, a canvi, el com-
promís dels pares. Quan 
ho vam aconseguir, van 
arribar els bons resultats».

Com el TGN Bàsquet, 
Alameda de Osuna té dos 
equips sèniors femenins. 
El sènior A juga a prime-
ra autonòmica, que seria 
l’equivalent de Primera 
Catalana Femenina, i el 
sènior B competeix en l’úl-
tima categoria. «El nostre 
objectiu, i estem treballant 
en això, és que el sènior 

A jugui a Primera Nacio-
nal —equivalent de Copa 
Catalunya Femenina—. 
El sènior B dóna sortida 
a aquelles jugadores que 
sempre han militat als 
nostres equips de base», 
afirma.

«Està molt 
ben organitzat 

perquè pots 
disputar 
partits 

igualats»
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Mollat, coordinador de 
bàsquet d’El Salvador que 
assegura que aquesta és 

una bona iniciativa per-
què equilibra els trimestres 
escolars, no els fa massa 

El motiu de la no presèn-
cia dels equips de l’Aragó 
és perquè el calendari es-
colar no coincideix amb el 
català. Si això és així, com 
és que alguns anys poden 
participar i d’altres no? 
«Tot va canviar amb l’últi-
ma legislatura al parlament 
aragonès. Aleshores es va 
decidir que si la Setmana 
Santa era aviat, els dies de 
festa es farien després i, 
els anys que aquesta festa 
religiosa anés més tard, 
els dies festius es farien 
abans», explica Fernando 

El Salvador
Únic equip aragonès del Torneig perquè ha inclòs el 
bàsquet en el seu programa educatiu

«L’esport és part de la filo-
sofia educativa del nostre 
col·legi». El Salvador ha 
estat l’únic representant 
dels clubs aragonesos de 
l’edició de 2016 del Torneig 
Internacional del TGN 
Bàsquet a Cambrils. 

Tradicionalment, la presèn-
cia dels equips d’aquesta 
comunitat autònoma són 
legió al campionat i, amb 
ells, enguany el rècord de 
participants hauria estat 
estratosfèric, superant de 
molt els 70 de 2015. 

«L'esport 
aporta uns 
valors molt 
importants»

llargs o massa curts segons 
quan se celebri Setmana 
Santa.

El Colegio El Salvador és 
un centre de titularitat de 
la Companyia de Jesús, és 
a dir, els jesuïtes, i que es 
troba a Saragossa. Té més 
de 1.800 alumnes i de fa 
anys l’esport forma part 
del programa educatiu 
del centre, per això poden 
estar a Cambrils a hores 
d’ara. «Intentem formar 
als nens globalment i això 
inclou l’activitat física. 
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L’esport aporta uns valors 
molt importants. Ara es-
tem en un moment en què 
els nens creuen que són 
els grans protagonistes, 
en aquest sentit, l’esport 
els posa al seu lloc. Apre-
nen a guanyar i a perdre, 
a assumir que hi ha altres 
nens millor que ells. Això 
els prepara per a la vida», 
diu Mollat.

Futbol, bàsquet i les activi-
tats pastorals (religioses), 
són les activitats extraes-
colars més sol·licitades per 
l’alumnat d’El Salvador, 
que disposa de dos camps 
de futbol de gespa artifi-
cial i un pavelló dedicat 
exclusivament al bàsquet. 
«Tenim 33 equips i 4 esco-
les de bàsquet i això fa que 
comptem amb uns 415 ju-
gadors de totes les edats».
 
«Quan em van oferir el 
càrrec fa deu anys vaig dir 
que sí amb la condició de 
poder participar en torne-
jos. Crec que és important 
pels nens. Poden conèixer 
altres nois i, un fet impor-
tant, comencen a ser autò-
noms. Un exemple: molts 
dels que han vingut aquí 
no s’han fet la maleta, sinó 
que l’han fet els seus pa-
res. Ara, però, per tornar, 
se l’hauran de fer ells, per 
a molts serà la seva pri-
mera vegada. Sembla una 
ximpleria, però són coses 
que van sumant». De fet, 
el col·legi considera que 
entre els 10 i els 14 anys 
els jugadors han de par-
ticipar en tornejos. Més 
enllà d’aquesta edat només 
«si s’han guanyat el dret 

de participar-hi». «Són 
edats clau en la formació 
d’esportistes, per això ho 
hem programat d’aques-
ta manera». Els tècnics es 
troben ara en ple debat 
per decidir si els jugadors 
i jugadores de categoria 
benjamina han de parti-
cipar en aquests tipus de 
campionats.

Per a Mollat, el Torneig 
Internacional del TGN 
Bàsquet a Cambrils és un 
dels campionats més im-
portants a l’hora de for-
mar els jugadors. El coor-
dinador de bàsquet d’El 
Salvador destaca la gran 
quantitat d’equips, el for-
mat i l’afluència de públic 
a les graderies: «Això és el 
més semblant que hi ha a 
un campionat d’Espanya, 
exceptuant, òbviament, la 
diferència de qualitat en 
el joc, és clar. Em refereixo 
que hi ha un format de 
competició molt semblant, 
hi ha molts equips de tot 
arreu i les graderies estan 
plenes de gom a gom amb 
un públic molt visceral, 
que anima moltíssim. Tot 
això serveix d’aprenentatge 
pels jugadors, per a com-
petir». 

Aquest col·legi de Saragos-
sa fa 11 anys que no falta 
a la seva cita amb Cam-
brils. El fet d’haver inclòs 
el bàsquet —i altres disci-
plines— com a part inte-
gral de l’educació dels seus 
alumnes assegura la seva 
presència any rere any sen-
se haver de preocupar-se 
si la Setmana Santa cau un 
dia o un altre.

«Són edats 
clau en la 
formació 

d'esportistes»
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landa del Nord (territori 
anglès) en què competiran 
equips d’Anglaterra i Escò-
cia també. «Representarem 
la nostra ciutat en aquest 
torneig. Cambrils ens ha 
servit de preparació per un 
campionat europeu FIBA», 
diu Maloney.

El campionat FIBA què 
es refereix el responsable 
dels equips irlandesos, és 
un torneig que se cele-
bra a la localitat escocesa 
d’Stirling, on participaran 
equips d’arreu d’Europa.

«La meva esperança és ve-
nir amb quatre equips que 
representin Dublin l’any 
que ve. Serien equips de 

L'aposta irlandesa
Quatre equips irlandesos per a l’edició de 2017 del 
Torneig de Cambrils

El bàsquet de la Repúbli-
ca d’Irlanda s’ha fet fort al 
Torneig Internacional del 
TGN Bàsquet de Cambrils. 
En els últims anys, un dels 
clubs de la capital, el Me-
teors Crest, s’ha convertit 
en un clàssic del campionat 
i enguany ha vingut acom-
panyat de dos equips més, 
el Dublin White i el Dublin 
Blue, una mena de selecció 
de jugadores de la princi-
pal ciutat del país que, fins 
aquest torneig, no havien 
jugat mai juntes. Tal com 
afirma el responsable de 
l’expedició irlandesa, Ken 
Maloney, l’experiència és 
molt bona per als equips 
i servirà per preparar un 
important campionat a Ir-

«Cambrils ens 
ha servit de 

preparació per 
un campionat 

europeu»

nois i noies d’entre 12 i 14 
anys», afirma Maloney, que 
va començar a fer d’entre-
nador quan tenia 17 anys.

Enguany, els tres equips 
irlandesos han competit 
en la categoria infantil fe-
menina. Així, el Dublin 
White va acabar en quar-
ta posició, el Dublin Blue 

en el novè lloc i el Me-
teors, onzè. Maloney va 
començar a entrenar a 17 
anys i va arribar al món del 
bàsquet després de jugar a 
futbol i a hurling, un esport 
d’origen celta però del que 
es creu que ja es jugava a la 
prehistòria. Està considerat 
l’esport de camp més ràpid 
del món i és molt popular 
a Irlanda i, per si a algú li 
fa mandra buscar imat-
ges o més informació per 
internet, es pot dir que és 
semblant, com a concepte, 
tot i que no són ni de bon 
tros el mateix, al lacrosse, 
aquell esport que les pel·lí-
cules d’universitats ameri-
canes han donat a conèixer 
al món.
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Benjamí femení
EQUIP 1  RESULTAT EQUIP 2  Dia, hora i pista
Sagrat Cor 4t  42  13 CB Altafulla  19-mar.-16 10:00 - 11:00 5
Sagrat Cor 4t   20 59 Franqueses 19-mar.-16 12:00 - 13:00 1
CB Altafulla  18 25 CB Parets 19-mar.-16 12:00 - 13:00 5
CB Altafulla 24 68 Franqueses 19-mar.-16 17:00 - 18:00 5
Sagrat Cor 4t 28 33 CB Parets 19-mar.-16 18:00 - 19:00 5
CB Parets 16 56 Franqueses 20-mar.-16 11:00 - 12:00 5
Sagrat Cor 3r - - CB Parets 20-mar.-16 16:00 - 17:00 5
Sagrat Cor 3r - - Franqueses 20-mar.-16 18:00 - 19:00 5
Franqueses 17 53 Sagrat Cor 4t 22-mar.-16 10:00 - 11:00 1
CB Parets 28 25 Salle TGN 22-mar.-16 10:00 - 11:00 5
Franqueses 48 16 Salle TGN 22-mar.-16 12:00 - 13:00 5
CB Parets 30 39 Sagrat Cor 4t 22-mar.-16 16:00 - 17:00 5

Resultats
i classificacions

Fora de competició
Sagrat Cor 4t  42  13 CB Altafulla  19-mar.-16 10:00 - 11:00 5
Sagrat Cor 4t   20 59 Franqueses 19-mar.-16 12:00 - 13:00 1
CB Altafulla  18 25 CB Parets 19-mar.-16 12:00 - 13:00 5

CLASSIFICACIÓ FINALCLASSIFICACIÓ FINAL
1 Sant Nicolau

2 Lliçà d'Amunt

3 Toulouse TT

4 El Salvador

5 Sagrat Cor

6 L'Hospitalet

7 Portalada

8 CB Cambrils

9 Salle TGN 6

10 CB Parets

11 Salle TGN 5

12 Champagnat

Millor jugador:
Martí Corbera
(Sant Nicolau)

Aleví femení Aleví masculí

CLASSIFICACIÓ FINALCLASSIFICACIÓ FINAL
1 CB Vilassar A

2 Sant Nicolau

3 Lliçà d'Amunt

4 TGN Bàsquet

5 AESE

6 AE Badalonès

7 CB Parets

8 Loyola

9 CB Cambrils

10 CB Tarragona

11 CB Vilassar

Millor jugador:
Àlex Espin
(CB Vilassar A)

Infantil femení Infantil masculí

1 Reus Ploms

2 AESE

3 TGN Bàsquet

4 Dublin White

5 Sant Nicolau

6 CB Lleida A

7 CB Tarragona

8 CB Parets

9 Dublin Blue

10 CB Vilassar

11 Meteors Crest

12 Alameda A

13 Alameda B

14 CB Lleida B

15 EL Salvador

16 AEC Collblanc

17 Champagnat

18 AE Badalonès

Millor jugadora:
Laia Besora
(Reus Ploms)

1 Sagrat Cor A

2 Sant Nicolau

3 CB Vilassar

4 CB Lleida A

5 Alameda A

6 Barça CBS

7 Lliçà d'Amunt

8 El Salvador

9 Salle TGN

10 AE Minguella

11 Champagnat

12 CB Lleida B

13 Joan Rebull

14 Alameda B

15 CB Parets

16 Sagrat Cor B

17 AEC Collblanc

18 CB Cambrils

Millor jugadora:
Irene Fernàndez
(Sagrat Cor A)
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