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A questa onzena edició del Tor-
neig ha estat un èxit, tant a 

nivell esportiu -amb la participació 
de 48 equips-, com d’organització 
-amb 125 partits-. Potser ha estat 
l’edició més tranquil·la de totes, ja 
que la gent que hi participa ja co-
neix perfectament la dinàmica del 
torneig, com funciona. L’únic que cal 
és començar i després tot  va rodat, 
el més complicat és anar quadrant 
horaris. 
També hem comptat amb nous clubs 
participants, i de comunitats que mai 
havien vingut, és el cas del Distrito 
21 de Madrid que va quedar campió 
de la categoria Mini femenina i un 
equip Infantil femení d’Escòcia. Man-
tenim la bona relació amb el Toulo-
usse Travel Team de França (amb 
3 participacions) i amb els equips 
de la Comunitat d’Aragó, com Sta-
dium Casablanca (10 anys),  Doctor 
Azúa (9 anys), El Salvador (9 anys) 
i CD Romareda (6 anys). I, com no, 
amb equips de la nostra Comunitat 
que són un clàssic dintre del nostre 
Torneig, com el Parets (10 anys), Vi-
lassar (7 anys), CB Lleida (6 anys) o 
Sant Nicolau (5 anys). No puc deixar 
de citar els equips que porten menys 
participacions com el Collblanc,  AE 
Badalonès i el SESE. També al equips 
més propers CB Cambrils, Salle Ta-
rragona o Maria Cortina de Reus i 
agrair molt també la participació 
del Puigcerver -Salle Reus que és el 
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nostre comodí oficial del Torneig des 
dels seus inicis, allà per l’any 2004.
També vull des d’aquest article agrair 
sobre manera la col·laboració de 
tots el entrenadors/es, jugadors/es, 
pares i mares i gent anònima que 
s’involucra perquè el nostre torneig 
sigui  una referència del bàsquet a 

Setmana Santa. Hi ha molt i molt de 
treball previ per tenir tot preparat 
i quadrat el dia del seu inici, però 
sense la gent que després està allí 
present, atenent qualsevol proble-
ma, donant solucions, fent taules, 
penjant la informació, preparant els 
trofeus i l’entrega de premis, tot el 
treball informàtic (gràcies Sergi), el 
nostre valorat Fisio, els magnífics 
‘barmans’,  etc, etc, etc, segur que em 
deixo algú..., sense aquesta gent, sen-
se tota aquesta magnífica  gent que 
de forma voluntària i altruista mira 
pel seu Club,  això no funcionaria.
Si tornem de nou als números 
del torneig,  podem dir que amb 
aquesta onzena edició ja han pas-
sat pel nostre torneig  481 equips 
de 77 clubs o entitats diferents, de 
10 comunitats autònomes diferents 
i amb la participació de 4 clubs es-
trangers . Això implica que més de 
5.000 jugadors han participat del 
nostre torneig,  és de veritat d’agra-
ir que entrenadors que ara partici-
pen amb els seus equips ja han vin-
gut com a jugadors i una anècdota 
d’aquest passat cap de setmana 
participant en el Torneig de l’Azúa: 
un dels àrbitres que va xiular un par-
tit del meu equip se’m va apropar i 
em va dir “escolta, tu ets el coordi-
nador del torneig de Cambrils?, jo 
vaig estar de jugador fa 6 anys, i tinc 
un dels millors records de bàsquet”; 
després no va xiular malament... 

Vull agrair sobre 
manera la col·laboració 
de tots el entrenadors/
es, jugadors/es, pares i 
mares i gent anònima 
que s’involucra al nostre 
torneig



DENOMINACIÓ D’ORIGEN TGN    www.tgnbasquet.com    

4  Juny 2014

E       l pavelló del Sagrat Cor va ser la 
seu de les jornades de tecnifi-

cació per a jugadors alevins que va 
posar en marxa el TGN Bàsquet. Les 
jornades es van desenvolupar en tres 
dies (sempre en diumenge els dies 
30 de març, 27 d’abril i 17 de maig) i 
el club lila va reunir al pavelló, a ban-
da del bressol de l’entitat, l’escola 
Vedruna Sagrat Cor, els equips dels 
col·legis vinculats  -Cèsar August, 
Pràctiques i Dominiques- així com 
el Pax i l’Altafulla, que van ser les es-
coles convidades per aquesta edició. 
“Es pretén fer unes sessions de tecni-
ficació amb tots aquells jugadors que 
formen part de l’entorn del club i que 
la temporada vinent jugaran sota la 
disciplina de l’entitat”, diu el respon-
sable de les jornades, Jordi Crespo. 
“Es tracta dels jugadors [i jugadores, 
doncs les jornades són per les dues 

categories] que són a punt de fer el 
salt de la categoria mini a la de bàs-
quet i creiem que és un bon moment 
per fer un entrenament específic tots 
junts perquè així s’enriqueixin amb 

les aportacions d’altres entrenadors i 
que facin un primer contacte directe 
amb el club”, assegura Crespo alhora 
que afirma que  “cada dia es va treba-
llar una part específica”.
El club lila va decidir endegar aquesta 
iniciativa per millorar les prestacions 
dels joves jugadors que l’any que ve 
passaran completament a la disci-
plina de l’entitat. Així, un total de 48 
nois i noies de les escoles del Sagrat 
Cor (23 participants), Dominiques, 
Cèsar August, Pràctiques i Pax van 
posar-se a les ordres dels tècnics del 
TGN Bàsquet des de les onze del matí 
i fins l’una del migdia. “Vam quedar 
gratament sorpresos de la capacitat 
de treball i les ganes de voler apren-
dre de tots els jugadors. La dinàmica 
de l’entrenament va ser molt bona i 
vam poder fer molts progressos”, diu 
Javi Vinader, responsable tècnic de 

Progrés tècnic
El TGN Bàsquet ha impulsat les jornades de tecnificació per a ju-
gadors alevins amb l’objectiu de millorar les capacitats dels juga-
dors que faran el salt als equips del club.
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les trobades i encarregat de dissen-
yar els diferents punts de treball pre-
vistos. “Hem treballat molts aspectes 
del joc i estem contents de la pre-
disposició dels nois i de la feina feta”, 
assegura Vinader. Així, després de 
l’escalfament, els participants van fer, 
per parelles, passades a una mà, bot 
en l’un contra un, domini de la pilota 
en general, lectura d’espais en el dos 
contra dos, lectura d’espais en el tir i, 
per acabar, una competició de tir per 
parelles des de diferents punts en un 
termini de temps ajustat, un minut.
“La valoració de la sessió 
d’entrenament és molt bona perquè 
hem pogut apreciar clarament que 
els jugadors han assumit els concep-

tes de la primera jornada”. Així de clar 
i contundent es va manifestar Javier 
Vinader. Uns 36 nens del Sagrat Cor i 
les escoles vinculades van entrenar-
se a les ordres de nou tècnics del TGN 
Bàsquet en les sessions posteriors 
(segona i tercera). “Aquesta vegada 
hem fet molta més incidència en el 
tir, la posició del braç i tota la resta”, 

diu Vinader que explica que també 
es van treballar canvis de mans (pilo-
ta d’una mà a l’altra mentre es bota) 
en moviment, bot en velocitat, revers 
per encarar a cistella i un contra un 
per prendre decisions per anar cap 
al bàsquet. “Sempre intentem que hi 
hagi una evolució en els conceptes de 
joc que introduïm”, explica Vinader.
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E n l’onzena edició del Torneig 
de Cambrils del TGN Bàsquet el 

club lila va aconseguir un èxit sense 
precedents a nivell esportiu. Els dos 
equips infantils A del club (masculí i 
femení) van aconseguir guanyar el 
torneig, un fet que no havia passat 
mai, doncs el TGN Bàsquet només ha-
via pogut aixecar una vegada el títol, 
en categoria aleví masculí, precisa-
ment els mateixos jugadors que en-
guany han guanyat en categoria in-
fantil. El conjunt masculí, entrenat per 
Jordi Hernández va rubricar la seva 
superioritat durant els quatre dies de 
competició guanyant el Badalonès 
(84-70) en un matx que va dominar 
de principi a final i en què va impo-
sar el seu alt ritme de joc. Els nois 
d’Hernández van certificar el bon mo-
ment de forma que també viuen en 
la fase A1 (la màxima a Catalunya) de 
la seva categoria, on ja ha guanyat 4 
partits. La festa va ser rodona perquè 
Àlex Santos, jugador del TGN Bàsquet, 
va ser nomenat MVP del torneig.
Per la seva banda, i en un dels millors 
partits del campionat, l’equip infantil 
femení A del TGN Bàsquet es va pro-
clamar campió després de vèncer 
en una final apassionant el CB Lleida 
(64-63). Un tir lliure anotat per Maria 
Velasco a falta de 4 dècimes pel final 
van atorgar el triomf a l’equip que 
entrena Iolanda Santiago. Va ser un 
matx intens, bonic, amb alternances 
en el marcador i que va servir per de-
mostrar la maduresa que han aconse-
guit les noies del TGN Bàsquet aques-
ta temporada, que també juguen en 
la fase A1. La MVP de la categoria va 
ser la jugadora del TGN Bàsquet Irene 
Sabaté.
La categoria aleví femení, va ser pel 
Distrito 21, un conjunt que ha mera-
vellat. L’equip madrileny, actual cam-
pió de la seva lliga, va exhibir un nivell 
de joc estratosfèric -els fonaments 
tècnics de les jugadores que dirigeix 

Victor Ruiz són simplement increï-
bles i permet predir que algunes 
d’aquestes noies poden fer carrera 
en el bàsquet estatal- i va guanyar els 
seus partits amb una facilitat incon-
testable. Així, en la final l’equip madri-
leny va tombar el Romareda (70-19), 
un conjunt que va fer una gran cam-
panya també. La MVP d’aquesta cate-
goria va ser per Carolina Coello.
Finalment, en aleví masculí, el con-
junt francès Toulouse Travel Team va 
ser el gran dominador del Torneig. 
La selecció creada per David Fau-
thoux -el Toulouse, o 3T com també 
l’anomenen, és una selecció de juga-
dors francesos, europeus i fins i tot 
mundial (tenen un jugador argentí) 
que any rere any es renova- va vèncer 
el Badalonès (dues finals per aquest 
club en aquesta edició del Torneig 
que, però, no va poder gaudir de la 
recompensa d’un títol) (98-81). Alex 
Skoczylas va ser nomenat MVP.
Durant aquests cinc dies, el pavelló 
de Cambrils va poder assistir a partits 
de forma ininterrompuda (sis pistes 
alhora) en què van competir més de 

500 jugadors que militen en els 47 
equips que van participar, entre ells 
dos d’estrangers, el Toulouse Travel 
Team i el ST Mirren d’Escòcia (primera 
participació). “El Torneig ha estat un 

èxit perquè hem pogut presenciar 
bàsquet de primer nivell i, perquè no 
dir-ho, el TGN Bàsquet ha pogut, fi-
nalment, guanyar en dues categories 
tan difícils com la infantil masculina 
i femenina”, diu tot somrient Iñaki 
Liarte, vicepresident del club i direc-
tor del Torneig. “La gent està satisfe-
ta amb la nostra organització i, fins i 
tot, alguns clubs ja ens han confirmat 
que tornaran l’any vinent. És una pro-
va que fem les coses ben fetes”, diu 

El llistó ben alt
Els dos equips infantils del TGN Bàsquet guanyen el torneig de 
Cambrils en una edició on es va poder veure bàsquet de molt ni-
vell.
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Liarte. Sobre l’aspecte estrictament 
esportiu, Liarte va destacar la presèn-
cia d’equips de gran qualitat: “Crec 
que s’han pogut veure partits molt 
equilibrats. En categories mini, s’ha 
d’admetre que Toulouse i Distrito 21 
han demostrat una gran superioritat, 
però això també situa el Torneig com 
un referent a l’hora de ser receptors 
d’equips com aquests. No cal oblidar, 
però, que els dos equips infantils del 
TGN Bàsquet que han guanyat, ju-
guen en la fase A1, la màxima de tot 
Catalunya. Estem contents”.

Els altres equips del club

A banda dels campionats aconse-
guits pels dos infantils A, cal desta-
car el gran paper dels altres conjunts 
del TGN Bàsquet, que han demostrat 
l’esperit competitiu que caracteritza 
l’entitat lila. Així, en categoria aleví 
femení, el Sagrat Cor de Carlos Puig-
domènech, va finalitzar en onzena 
posició, mentre que l’equip masculí 
de Pau Robert va acabar en una me-
ritòria cinquena posició. Els altres dos 
equips infantils també s’hi van deixar 
la pell. Les noies de l’infantil femení B, 
que van tenir un inici de Torneig com-
plicat, amb grans rivals al davant, van 
aconseguir la dotzena posició mentre 
que l’infantil masculí B va acabar en la 
quarta posició, després de perdre en 
semifinals contra el Badalonès.
L’onzena edició de la competició va 
portar a Cambrils més de 500 juga-
dors i jugadores d’entre 10 i 14 anys 
d’un total de 47 equips de diferents 
de diferents punts de Catalunya, 
Espanya i Europa que van dispu-
tar 120 partits. Els nens i nenes van 
arribar amb 60 tècnics, 40 persones 
d’organització i més de 300 acom-

panyants, que també es van allotjar 
al municipi. “Un fet destacable és la 
presència de molts pares que han 
decidit allotjar-se en els hotels que 
nosaltres oferim, un fet que valorem 
molt positivament perquè això vol dir 
que confien en la nostra organitza-
ció”, explica Liarte.
Entre els 20 clubs representats, tam-

bé hi ha els aragonesos Stadium Ca-
sablanca, Doctor Azúa, CD Romareda 
i El Salvador; els catalans com Parets, 
SESE, AE Badalonès, AEC Collblanc, CE 
Sant Nicolau, CB Lleida, CB Vilassar de 
Dalt, i els tarragonins CB Altafulla, La 
Salle Tarragona, Reus Ploms, l’escola 
Maria Cortina, Puigcerver-Salle Reus 
i CB Cambrils.
El regidor d’Esports, Lluís Abella, es va 
mostrar satisfet d’acollir un any més el 
torneig i va explicar que és un atrac-
tiu més pels visitants de Cambrils 
que potencia el segell de Destinació 
de Turisme Esportiu. Abella també 
va afirmar que la convivència entre 
tots els equips és molt interessant 

per facilitar les sinèrgies en el món 
del bàsquet. Finalment, va qualificar 
de bona notícia que més de la meitat 
dels equips (27 de 47) siguin feme-
nins, fet que demostra que les dones 
estan entrant amb força al món de 
l’esport de competició. ”És l’onzena 
edició d’aquest torneig que nosaltres 
creiem que està plenament consoli-

dat. Cal destacar que vam començar 
amb només 8 equips i enguany hi 
ha 47, un fet que demostra que la 
vessant esportiva està triomfant”, 
diu Abella. El regidor destaca el fet 
de la forta presència femenina en el 
bàsquet alhora que valora molt po-
sitivament per la ciutat l’arribada del 
Torneig. “És el pas previ dels dies més 
assenyalats de Setmana Santa i, per 
nosaltres això és molt important. El 
Torneig aporta turisme esportiu, que 
ens interessa molt a l’hora de promo-
cionar la ciutat”, assegura. El regidor 
cambrilenc afirma que la comunica-
ció amb el TGN Bàsquet ha estat molt 
fluïda sempre i destaca l’ambient que 
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es viu durant el Torneig. “Sempre he 
tingut molt bona relació amb els di-
rigents del TGN Bàsquet, hi ha molt 
bona química. M’encanta el format 
del Torneig perquè tots els jugadors 
s’allotgen en el mateix hotel i això 
fa que a l’establiment i a la ciutat, es 
respiri bàsquet pels quatre costats”, 
admet. Lluís Abella afirma que tenir 
al municipì tot aquest volum de gent 
l’omple “de felicitat”.
Per la seva banda, el vicepresident del 
TGN Bàsquet va agrair la col·laboració 
de Cambrils per “posar-ho tan fàcil” 
i també va voler posar èmfasi en els 
enriquidors intercanvis entre equips 
de diferents procedències, que tenen 
molts moments per conversar gràcies 
a compartir el mateix allotjament.  
El club gestiona tota l’estada en dos 
hotels, un pels jugadors i l’altre pels 
acompanyants.
El torneig es va iniciar divendres 11 
d‘abril  amb l’arribada dels equips 
i dissabte, a partir de les 9 del matí, 
es va començar a jugar. Dilluns 
tots els participants van anar a les 
instal·lacions de Port Aventura, i di-
marts va continuar el torneig amb les 
fases finals i dimecres 16 es van jugar 
totes les finals per a donar per finalit-
zat el torneig a les 14 hores.

Un equip superlatiu

El Torneig de Cambrils va gaudir d’un 
equip extraordinari que per primera 
vegada disputava el campionat or-
ganitzat pel TGN Bàsquet. El conjunt 
madrileny Distrito 21, campió aleví 
femení de Madrid, va demostar una 
qualitat superlativa, que va deixar bo-
cabadats aquells que el van veure en 
acció. “Estàvem buscant un torneig de 
bon nivell i, de tots els que vaig mirar, 
aquest és el que em va agradar més”, 
diu Victor Ruiz, entrenador de Distrito 
21. Ruiz assegura que va demanar al-
gunes referències i tothom li va parlar 
molt bé d’aquest campionat organit-
zat pel TGN Bàsquet i que enguany va 
complir la seva onzena edició. “Hem 
disputat partits massa fàcils durant 
tot el curs i buscàvem una bona pe-
dra de toc per afrontar la part final del 
nostre campionat, del qual som favo-
rits”, explica Ruiz.
Ruiz, que fa 15 anys que entrena, as-
segura que la temporada passada no 
es va plantejar anar a cap torneig per-

què les jugadores eren massa petites. 
“Ho vam parlar amb els pares i van 
coincidir que les noies eren massa 
joves. Enguany crec que és perfecte. 
Quan vaig proposar anar al Torneig 
de Cambrils, tots els pares van estar 
encantats. Crec que hi ha una mica 
de tot, amb l’atractiu de Port Aven-
tura també”, explica l’entrenador del 
Distrito 21. Ruiz assegura que, tot i 
ser el gran dominador del campio-
nat de Madrid, no té cap jugadora 
en la selecció d’aquesta comunitat 
autònoma. “Nosaltres guanyem per-
què tenim una forma de jugar molt 
especial. Cap de les jugadores, tot i 

guanyar-ho tot, no forma part de la 
selecció de Madrid perquè són molt 
baixetes. El nostre secret és jugar 
com un equip. Fem molts vuits [en 
referència a un moviment del llegen-
dari Alexander Gomelsky, exseleccio-
nador de la Unió Soviètica] i llencem 
molts triples, més que tirs de dos. De 
fet, anotem uns 15 triples per partit”, 
assegura. L’excel·lent tècnica indivi-
dual va ser objecte d’admiració entre 
els entrenadors i aficionats. El domini 
de pilota de cadascuna de les inte-
grants de Distrito 21 era envejable, 
fruit del treball del tècnic, i de la seva 
gran exigència. “Només entreno tèc-
nica individual, no faig res més”, afir-
ma Ruiz.

El conjunt que sempre hi és
El Toulouse Travel Team és un con-

cepte nou dins del món del bàsquet 
tradicional. No és un club en el sentit 
usual de la paraula, tampoc un equip, 
és més aviat una selecció de jugadors 
d’arreu de França i d’Europa que te-
nen en comú el bàsquet. Un dels seus 
creadors és David Fauthoux que, amb 
la d’enguany, ja compta amb tres edi-
cions de Cambrils en el seu historial. 
”És la tercera vegada que venim i puc 
assegurar que el Torneig de Cambrils 
és el millor de tots els que coneixem. 
L’organització és perfecta, la compe-
tició molt interessant perquè hi ha di-
ferents nivells d’equips i l’ambient és 
genial”, assegura Fauthoux que, fa cinc 

anys va decidir endegar un 
projecte amb un altre entre-
nador d’un altre club. ”Fa cinc 
anys, quan estava al meu club 
d’aleshores em vaig adonar 
que no era feliç fent el que 
feia en el bàsquet. Aleshores, 
juntament amb un amic d’un 
altre club, vam decidir fusio-
nar els dos equips amb els 
jugadors que teníem i vam 
cridar alguns de fora per fun-
dar el Toulouse Travel Team”, 
explica. És una organització 
que tria diferents jugadors 
no tan sols per les seves apti-
tuds basquetbolístiques sinó 
pels seus valors humans. Així, 
en aquesta edició, hi ha, fins 
i tot, un jugador sudamericà. 
”Tenim vuit jugadors fran-
cesos, un irlandès i un altre 
d’Argentina. Els meus juga-

dors no es coneixien abans d’arribar 
a Cambrils i el fet que la gent sigui tan 
amable aquí fa que agafin confiança 
de seguida. Així, al segon dia, ja són 
amics”, assegura David Fauthoux.
L’objectiu general de Toulouse Travel 
Team és fer un equip nou cada any 
amb integrans de tot arreu, possibili-
tant als joves jugadors una experièn-
cia més enllà del bàsquet. ”Pel Tolo-
use Travel Team, el bàsquet és només 
un nexe pels nois que formen l’equip. 
Ells no parlen la mateixa llengua, però 
tenen la mateixa passió”, diu. Segons 
Fauthoux, la tria dels jugadors es fa 
gràcies als seus nombrosos contac-
tes en el món del bàsquet. “Conec 
moltíssims entrenadors d’arreu del 
món perquè viatjo molt per culpa de 
la meva feina [enginyer informàtic]. 
Quan sóc fora, sempre intento quedar 



DENOMINACIÓ D’ORIGEN TGN    www.tgnbasquet.com    

9 Juny 2014

ALEVÍ MASCULÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL
1 TOULOUSSE TT
2 Badalonès A
3 Doctor Azúa A
4 CB Parets
5 Sagrat Cor
6 Salle Tarragona
7 Doctor Azúa B
8 Badalonès B
9 El Salvador
10  CB Cambrils

ALEVÍ  FEMENÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL
1 Distrito 21
2 CD Romareda
3 Sant Nicolau
4 Maria Cortina
5 CB Lleida
6 El Salvador
7 Reus Ploms
8 CB Vilassar A
9 CB Parets
10  ST. Casablanca
11 Sagrat Cor
12 Doctor Azúa
13  CB Vilassar B

 Millors jugadors
     
Aleví masculí
Alex Skoczylas – Toulousse TT
Aleví Femení
Carolina Coello - Distrito 21
Infantil Masculí
Àlex Santos – TGN Bàsquet A
Infantil Femení 
Irene Sabaté – TGN Bàsquet A

amb gent relacionada amb el bàsquet”, 
explica.

Lloances al Torneig           
del TGN Bàsquet

David Fauthoux assegura que el Tor-
neig de Cambrils els va servir de pro-
jecció quan van decidir participar-hi 
ara fa tres anys. ”La primera vegada 
que vam participar a Cambrils vam 
trucar Iñaki dues setmanes abans del 
Torneig i ens va dir que ens podíem 
inscriure perquè hi havia una baixa 
d’última hora. Va ser genial i ens va ser-
vir de llançament pel nostre projecte”, 
afirma Fauthoux alhora que assegura 
que aquest tipus de campionats són 
inexistents en tota França. ”No hi ha tornejos com el de Cam-
brils al sud de França. Allà només pots trobar campionats d’un 
sol dia o de dos, com a molt. Al nord de França sí que n’hi han 
alguns de semblants, però només duren tres dies”, diu.
En el seu periple buscant competicions per formar els joves 
jugadors, Fauthoux assenyala un altre Torneig a l’Estat prou in-
teressant, tot i que no de l’envergadura del de Cambrils. ”Ens 
agrada un altre torneig a Espanya com el de Jaca, que orga-
nitza la Federación Aragonesa, però no té la durada d’aquest. 
Allà som l’únic equip estranger que hi participa”, explica. El res-
ponsable del Toulouse Travel Team assenyala que s’han marcat 
dos objectius per la cita cambrilenca, una més personal i l’altra 
purament competitiva: ”Tenim dos objectius clars per aquest 
torneig. El primer de tot és construir un equip del no res per-
què tenim jugadors que no es coneixien fins arribar aquí, que 
parlen tres llengües diferents. El segon objectiu és arribar el 
més amunt possible dins el Torneig, poder disputar partits di-
fícils. L’any passat vam arribar a semifinals i vam perdre perquè 
el rival era molt bo però va ser genial per nosaltres perquè ens 
va permetre competir a un gran nivell”.
La filosofia del Toulouse Travel Team i l’equip de treball del TGN 
Bàsquet van cristal·litzar fa uns mesos en un intercanvi que 
va permetre l’equip infantil masculí A del club lila viatjar fins 
a Toulouse. Els jugadors i cos tècnic del TGN Bàsquet van ser 
allotjats en els domicilis particulars de jugadors i organització 
francesos per enfortir els vincles entre ambdues institucions i 
persones.

INFANTIL MASCULÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL
1 TGN A
2 AE Badalonès
3 Doctor Azúa A
4 TGN B
5 CD Romareda
6 Doctor Azúa C
7 Doctor Azúa B
8 CB Cambrils
9 CB Parets
10  Puigcerver Salle

INFANTIL FEMENÍ
CLASSIFICACIÓ FINAL 

1 TGN A
2 CB Lleida
3 CB Vilassar A
4 S.E.S.E.
5 Doctor Azúa A
6 CD Romareda
7 St. Mirren
8 AEC Collblanc
9 El Salvador
10  Doctor Azúa B
11 St. Casablanca
12 TGN B
13  CB Vilassar B
14 CB Altafulla



DENOMINACIÓ D’ORIGEN TGN    www.tgnbasquet.com    

10  Juny 2014

A quest jugador aragonès va fer-
se un nom en aquell gran CAI 

Saragossa dels germans Arcega que 
va guanyar dues Copes del Rei (1983 
i 1990), i això li va servir per ser in-
ternacional i per fitxar pel Barça que 
aleshores entrenava Bozidar Maljko-
vich. “Tinc un gran record de la meva 
etapa al Barça, el primer any allí vaig 

jugar una mitjana d’uns vint minuts 
per partit però el segon any hi va ha-
ver un canvi d’entrenador i vaig pas-
sar a jugar quatre minuts. Veient que 
no jugaria molt, vaig marxar a Ando-
rra”, recorda. Zapata va ser un dels  ju-
gadors fonamentals per entendre 
aquell gran CAI SAragossa que era 
un dels referents basquetbolístics de 

l’Estat. ”Jugar al CAI va ser molt espe-
cial per a mi perquè sóc de Saragossa. 
Va ser una gran època perquè hi ha-
vien molts jugadors de la pedrera que 
estaven al primer equip i també hi 
havia una gran comunió amb l’afició. 
Van ser uns anys ideals. Tot i que no 
vam aconseguir cap lliga, sempre es-
tàvem lluitant amb els equips més 

Un mite a Cambrils

Passejant per les gra-
deries del Torneig de 

Cambrils es pot veure 
molta gent relacionada 

amb el món del bàsquet, 
fins i tot un exjugador 

ACB (CAI Saragossa, FC 
Barcelona i Andorra) i 

de la selecció espanyola. 
Francisco Javier Zapa-

ta (1966), va ser un dels 
noms propis en el bàs-

quet estatal de finals dels 
anys 80 i començaments 
de la dècada dels 90 del 

segle passat. 
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poderosos i vam guanyar dues Copes 
del Rei”, explica.
Paco Zapata va formar part de la se-
lecció espanyola que es va quedar 
amb la mel als llavis en l’Europeu de 
Grècia  el 1987 -Espanya va ser l’únic 
equip que va vèncer a l’equip amfitrió 
comandat per Nikos Galis i Panana-
giotis Giannakis, que es va endur l’or 

en una final història contra la Unió 
Soviètica-. ”En aquell europeu ens va 
guanyar la Unió Soviètica i, en el par-
tit pel tercer i quart lloc, vam perdre 
contra la Iugoslàvia de Drazen Petro-
vic i companyia”, recorda. Van ser anys 
on Espanya no dominava com fins 
ara en el panorama mundial i, així, 
en el Campionat del món de 1990 a 
l’Argentina, la selecció espanyola va 
quedar en desena posició. ”Al mun-
dial vam quedar desens perquè el 
sistema de competició era molt dur, 
es van fer grups de quatre i passaven 
dos, però en el nostre grup hi havia 
Estats Units i Grècia. Guanyar títols 
amb la selecció és molt difícil, hem 
de ser conscients que vivim una èpo-
ca excepcional perquè disposem de 
grans jugadors, els millors, com Pau 
Gasol o Navarro”, explica. L’exjugador 
aragonès afirma que les principals di-
ferències entre el bàsquet de la seva 
època i el d’ara es troben en la millora 
de mitjans per practicar-lo:  ”Ara hi ha 
entrenadors més preparats, s’estudia 
molt més al rival, una preparació fí-
sica molt bona…El nivell tècnic dels 
jugadors, però, crec que no és tan di-
ferent”, assegura. Zapata es va retirar 
als 33 anys, però, cinc anys més tard, 
l’UGT Aragón de la lliga EBA el va con-
vèncer per tornar a competir. Va jugar 
dos anys més.
El Torneig de Cambrils 
Zapata viu la seva primera expe-
riència al Torneig de Cambrils del 
TGN Bàsquet. La seva filla, que juga 
a l’Stadium Casablanca, forma part 
de l’expedició aragonesa. “Tinc una 

nena d’11 anys que ha començat a 
jugar bàsquet enguany a l’Stadium 
Casablanca. Ens han parlat molt bé 
d’aquest torneig i per això hem vin-
gut. Malauradament, en el primer 

partit hem perdut de molt”, diu rient. 
L’exjugador del CAI valora molt po-
sitivament aquest tipus de tornejos 
per la formació esportiva i personals 
dels nois i noies:  ”Crec que aquest 
tipus de tornejos són una gran inicia-
tiva pels nens, no tan sols pel tema 
basquetbolístic, sinó també per la 
seva experiència personal. Tothom 
que m’ha parlat d’aquest torneig, ho 
fa fet molt bé, de veritat, tinc unes 
referències excel·lents”, afirma. Paco 
Zapata admet que, de petit, li hagués 
encantat participar en un Torneig 
com el que organitza el TGN Bàsquet 
cada Setmana Santa. ”Vaig començar 
a jugar al bàsquet als 13 anys, que 
actualment es consideraria molt 
tard, però havia fet d’altres esports al 
col·legi. No hi havia tantes iniciatives 
com aquestes en relació als tornejos 
i és una llàstima no haver pogut viure 
aquests tipus d’experiències en pri-
mera persona”, diu.

Paco Zapata admet 
que, de petit, li hagués 
encantat participar en 
un Torneig com el que 
organitza el TGN Bàsquet
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José Antonio González, 
entrenador de l’infantil 

masculí B, ha unit, gràcies a l’esport de la cistella, les altres dues passions de 
la seva vida: el submarinisme i l’amor a la seva dona.

El TGN Bàsquet no oblida la seva 
vessant formativa. Tot i trobar-se 
en plena temporada competitiva, 
el conjunt lila organitza un parell 
de campus per oferir la possibilitat 
de millorar els diferents concep-
tes tècnics a aquells jugadors que 
ho desitgin. Així, i coincidint amb 
les festes escolars, el club posa 
a la disposició de tothom que hi 
estigui interessat, el Campus de 
Nadal i el de Setmana Santa. Amb-
dós tenen funcions específiques i 
s’estructuren segons les directrius 
dels tècnics responsables del club. 

El campus de Nadal del TGN Bàsquet 
va començar a rodar el 24 de des-
embre a les instal·lacions del pavelló 
Sagrat Cor. Un total de 15 joves es-
portistes en edats compreses entre 
els 4 i 13 anys, van fer les primeres 
maniobres basquetbolístiques amb 
les festes nadalenques com a gran 
protagonista. Així, el tió va ser el cen-
tre de l’inici matinal del Campus. Els 
jugadors van anar a buscar-lo per 
ficar-lo dins el pavelló i després es va 
dibuixar un arbre de Nadal.  Al dia se-
güent, els nens i nenes van fer cagar 
el tió que va ser un element central 
en les activitats dels dos primers dies 
del Campus. Així, es va utilitzar el bàs-
quet com a element per unir aquesta 
tradició i l’esport de la cistella.
El campus va ser un èxit de partici-

pació pel que fa a jugadors i hi van 
haver dos entrenadors. En els primers 
dies es va treballar el bot i més enda-
vant el tir i la passada. Els grups es 
formen en funció de l’edat dels juga-
dors i l’horari és de 9 del matí a 1 del 
migdia. El campus va obrir les seves 
portes el 23, 24, 27, 30 i 31 de desem-
bre i el 2 i 3 de gener de 2014.
Les estades basquetbolístiques, mar-
cades pels dies festius, van comptar 
amb la participació d’una quinze-
na de jugadors del club de totes les 
edats, des dels 4 anys dins cadets, 
que van poder millorar els diferents 
aspectes del joc mentre celebraven 
les tradicions nadalenques. Així, al 

treball esportiu pròpiament dit, s’hi 
van afegir la creació de murals de 
bons propòsits en vista el nou any, 
fer cagar el tió o, fins i tot, jugar amb 
el patge reial el dia 30 de desembre. 
“Hem fet diferents activitats com-
paginant el bàsquet i el Nadal i tots 
els nens han quedat encantats”, diu 
Marta Vallhonrat, coordinadora del 
Campus de Nadal del TGN Bàsquet. 
Cada dia les sessions eren diferents 
i tematitzades, buscant millorar as-
pectes com el bot, el tir i la passada. 
“El més difícil era poder fer una plani-
ficació de la feina tenint en compte 
la diferència d’edat entre tots els nos-
tres jugadors, però ha sortit molt bé. 

Un club en constant 
formació 
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Quan fèiem treball tècnic les cadets 
ho feien a banda i els més petits per 
una altra, tothom ha treballat molt 
bé”, diu Vallhonrat.
Per la seva banda, el Campus de Set-
mana Santa del TGN Bàsquet va viu-
re la seva segona edició del 14 al 17 
d’abril, coincidint, durant un parell 
de dies, amb el gran esdeveniment 
anual del club, el Torneig de Cam-

brils. El Campus es va fer al pavelló 
Sagrat Cor i es tracta d’un esdeveni-
ment adreçat a jugadors de les cate-
gories d’escola fins a preinfantil i que 
es va fer els matins de 9 del matí a 1 
del migdia. “Els primers tres dies vam 
dedicar els entrenaments a un treball 
específic. Així, el dilluns vam fer tir, di-
marts defensa i dimecres vam practi-
car les passades. Dijous vam fer una 

combinació de tot allò que havíem 
treballat durant la setmana”, explica 
Miquel Farran, responsable del Cam-
pus de Setmana Santa del TGN Bàs-
quet. Els entrenaments van ser d’una 
hora i mitja, mentre que després es 
van fer diverses competicions. “Es-
tem al final de temporada i és molt 
important que els jugadors tinguin 
continuïtat en el joc”, diu Farran.
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L a cita més emblemàtica del bàs-
quet de Tarragona, les XII Ho-

res del Col·legi Vedruna Sagrat Cor, 
tornen el 7 de juny. Aquesta serà la 
33ena edició d’un esdeveniment que 
converteix en una festa les pistes de 
l’escola i el pavelló on juga habitual-
ment el TGN Bàsquet. Des de la tem-
porada passada, les XII hores estan 
destinades a equips de les categories 
de prebenjamí a infantil, deixant els 
més grans pel Torneig de Santa Tecla, 
que s’organitza durant la pretem-
porada, tot just abans d’iniciar-se la 
competició. L’organització de la cita 
basquetbolísitica preveu que hi par-
ticipin uns 80 equips, un fet que de-
mostra el potencial de les XII Hores i 
la seva capacitat d’atreure equips dis-
posats a participar en una diada tan 
assenyalada. 
Les XII Hores són una bona mos-
tra del bon estat de salut del bàs-
quet al Sagrat cor i de la capacitat 
d’organització del club, que mobilitza 
tots els seus efectius per tal que tot 
surti a la perfecció. El fet de celebrar 
la 33ena edició indica fins a quin 
punt la feina ben feta té continuïtat. 
S’esperen, a més dels equips propis 

del TGN Bàsquet, de la resta de Ta-
rragona, Catalunya i d’altres punt de 
l’Estat (especialment Saragossa).

La tradició continua
El col·legi Vedruna Sagrat Cor organitza la 33ena edició de les se-
ves XII Hores

L’organització de la cita 
basquetbolísitica preveu 
que hi participin uns 80 
equips
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El guardià del club
T othom el coneix i l’estima. Jo-

sep Maria “Txema” Valverde és 
el conserge, encarregat de manteni-
ment, vigilant, company de xerrades, 
porter…és  a dir, tot en el TGN Bàs-
quet. Des de la seva taula, a la recep-
ció del pavelló del Sagrat Cor, Txema 
coneix tot allò que passa al club i és 
una figura indispensable en el bon 
funcionament de l’entitat. “Faig de 
tot, des de la neteja, manteniment, 
vigilar que els nens no s’escapin…”, 
diu amb un somriure a la cara. Txema 
s’ha guanyat l’estima de tothom pel 
seu caràcter afable que l’ha convertit 
en un personatge entranyable en la 
gran família del TGN Bàsquet. De fet, 
quan algú entra per la porta del pa-
velló del Sagrat Cor la primera perso-
na que veu és ell, assegut rere el tau-
lell, amatent a qualsevol incidència o 
demanda dels membres de l’entitat.
Txema va arribar “per casualitat” al 
club lila. Havent fet multitud de pro-
fessions, des de serraller a munta-
dor, un familiar li va comunicar que 
el club necessitava una persona de 
confiança per fer-se càrrec de les 
feines de manteniment del pave-
lló i ell no ho va dubtar. De 55 anys, 
casat, Txema Valverde està encantat 
de treballar en el TGN Bàsquet tot i 
que admet que el més dur de la seva 
feina és passar els llargs dissabtes 
de partits. “M’agrada allò que faig, 
sobretot el contacte amb els més pe-
tits, ells sempre venen a parlar amb 
mi i els pares em fan confiança. Allò 
que menys m’agrada, però, és treba-
llar els dissabtes. Divendres acabo 
molt tard i el dissabte obro el pavelló 

Josep Maria 
“Txema” Valver-
de, és l’home 
per a tot del TGN 
Bàsquet, la pri-
mera persona 
que un veu quan 
entra al pavelló 
del Sagrat Cor.

a les vuit del matí. Hi ha molts partits 
i em passo moltes hores només vigi-
lant perquè la pista està ocupada. Jo 
prefereixo estar actiu i anar fent co-
ses, les hores se’m passen més ràpid”, 
diu tot rient.

Malgrat que sempre sembla estar 
de bon humor, Txema també té molt 
caràcter i no permet que els jugadors 
no es comportin com cal o embrutin 
les instal·lacions. Amb tot, demostra 
tenir una bona mà esquerra, segura-
ment conseqüència de la seva etapa 
com a entrenador de futbol a la Pas-
toreta de Reus. “Jo vaig jugar a futbol 
i vaig estar entrenant a la Pastoreta 
durant alguns anys. Lamentable-
ment, una lesió em va impedir con-
tinuar fent-ho i em sap greu, perquè 
m’agradava molt”, assegura.
De vegades sembla que no hi sigui, 
però sempre hi és i l’eficiència és la 
paraula que el definiria. “Vaig fent la 
meva feina segons allò que calgui. 
Sempre intento millorar”, diu. Jo-
sep Maria “Txema” Valverde no juga 
a bàsquet, no entrena cap equip, 
però és una peça imprescindible en 
l’engranatge del club lila.
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Un any difícil
El sènior femení A ha tingut un any difícil, la classifica-
ció no ha estat justa amb el conjunt de Juan Carlos Ar-
jona que ha demostrat un esperit competitiu exemplar 
durant tot el curs però que no va tenir sort. Primer, les 
lesions van minvar el potencial de l’equip i, després, en 
els finals ajustats, les noies del conjunt lila van encaixar 
moltes derrotes, en uns últims segons cruels. El treball 
defensiu de l’equip ha estat una de les seves principals 
armes, però això no va poder evitar que el Nemser TGN 
Bàsquet hagués de jugar el ‘play-off’ de descens contra 
el Torelló que, finalment, va acabar guanyant i, per tant, 
jugarà un curs més a la primera catalana.

Un camí sorprenent
Amb una renovació important de la plantilla (6 de les 12 
jugadores s’estrenaven a la categoria sènior) i entrenador 
nou, s’afrontava la temporada amb les ganes i el conven-
ciment de lluitar per estar a les posicions altes de la taula 
i tenir opcions de pujar fins al final. Després d’una pre-
temporada on tot no havia sortit com s’esperava i amb al-
guna sorpresa als partits amistosos, es va iniciar la tem-
porada amb l’aparició d’alguns equips imprevistos en la 
lluita per les primeres posicions. Tot i així, l’equip va lluitar, 
practicant un joc divertit, ràpid, intens, buscant una de-
fensa sòlida que permetés aconseguir molts punts. L’equip 
ha tingut molta mobilitat de pilota en atac que apor-
tava molts tirs alliberats, aconseguint una mitjana de 5 triples per partit. La temporada va acabar amb 22 victòries 
en 30 partits, entre elles la del derbi contra la Salle Tarragona i el partit contra el campió de la lliga, CB Àguiles.

Sense sort
El Júnior femení A ha viscut una temporada de contrastos. 
La sensació final és que l’equip ha tingut un nivell de joc i de 
treball als entrenaments que no ha sabut plasmar en la com-
petició. Probablement aquest és el gran però que pot definir 
aquest grup, en alguns moments de la temporada s’ha jugat 
molt bé i tot i això ha faltat l’esperit competitiu. Les dades 
són fredes i al mateix temps molt cruels amb el júnior; fins a 
8 partits s’han perdut per menys de 5 punts, molts d’ells da-
vant d’equips potents de la competició Sant Fruitós, Manresa 
i Sama classificats, per exemple, segon, tercer i quart respec-
tivament en acabar la competició. Per si no fos prou aquest 
fet l’equip ha afrontat fins a 4 pròrrogues aquesta temporada sense haver pogut guanyar cap d’elles. Especialment 
dolorosa va ser la disputada a la pista del Joviat Manresa on es va caure després de realitzar probablement un dels mi-
llors partits que ha pogut gaudir aquella pista aquesta temporada. Malgrat tots aquests fets la sensació final és d’una 
temporada on l’equip ha crescut, tot i que aquest fet no s’hagi plasmat en els resultats.
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Unitat per damunt de tot
L’equip ha fet una temporada amb una petita sensació d’haver 
pogut fer més, tot i això la valoració és positiva. La temporada 
va començar  amb resultats  dispars,  contra  els  equips  supe-
riors  es perdia  de  molta diferència  i  contra  els  equips  més 
semblants al nivell de les noies del júnior va  faltar  intensitat  
i concentració per poder guanyar. Al final de la lliga regular 
es va acabar avantpenúltimes i es va haver de jugar una mini 
lligueta entre els tres últims classificats. En aquests partits es 
va poder treballar molt els  conceptes plantejats durant tota 
la temporada, i cal dir que les jugadores van treballar i ho van 
plasmar a la pista. Potser els resultats no han sigut bons però 
la sensació de tenir un equip unit sí.

De menys a molt més
Els objectius que es van fixar a principi de temporada, 
passaven per canviar la forma de treballar, tot incre-
mentant el nivell d’exigència en els entrenaments, amb 
la finalitat de formar millor a les jugadores i que en un 
futur puguin jugar en el Sènior del club, i com a equip, 
competir el més amunt possible. El treball individual 
amb les jugadores s’ha fet, mirant sobretot de reforçar 
aquells aspectes de tècnica i tàctica individual que te-
nien menys desenvolupats. Les noies s’han esforçat, i la 
evolució ha estat notable, tot i que sempre es pot mi-
llorar més. A nivell d’equip s’han entrat principalment 
fonaments de tàctica col·lectiva en defensa individual, i 
en zones pressionant a tota la pista. Manca per treballar totes les zones a mitja pista, que s’haurà de fer en els dos anys 
de Júnior, tot i que si es tenen els fonaments de defensa individual clars, fer les zones és molt més fàcil.  Els fonaments 
d’atac col·lectiu s’han limitat a conceptes d’inversió de pilota, i blocs indirectes, sense fer servir cap sistema tancat.  En 
aquesta vessant, manca per treballar el bloc directe, fonamental en el bàsquet modern. 

L’éxit un bloc
El Cadet femení B va iniciar la temporada en unes cir-
cumstàncies inesperades pels tècnics i que van fer mo-
dificar la planificació prevista. D’aquesta manera l’equip 
quedava format per un col.lectiu de jugadores de pri-
mer any que arribant de diferents equips tenien com 
a objectiu inicial formar un bloc i aprendre a funcionar 
com a col.lectiu. El cert és que s’havia de treballar molt 
i que a més s’havia de gestionar un equip de 15 juga-
dores amb el que això comporta en quan a dinàmica 
d’entrenament i de convocatòries pels partits, però 
també ho és que l’actitud positiva i la perserverança del 
grup va facilitar la tasca dels entrenadors. Que aquest equip seria un grup compacte es va veure ben aviat, el suport 
entre les jugadores ha estat constant i la predisposició a sumar sempre ha estat extraordinària. Ha estat realment en-
coratjador viure i aprendre de les jugadores que setmana a setmana han quedat fora de la convocatòria i sempre han 
estat present en els partits per animar les companyes i donar suport a l’equip.

Júnior B femení  

Cadet A femení  

Cadet B femení  
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La maduresa té premi
L’equip Infantil Femení A ha tingut un any de contrastos. Una 
primera fase amb rivals molt assequibles.  Es va aconseguir 
el primer lloc en aquesta primera fase territorial i l’equip es 
va guanyar un lloc entre els 16 millors equips de Catalunya 
jugant en la categoria A1. A partir d’aquí l’equip va anar apre-
nent setmana a setmana i la maduresa de les  noies cada dia 
ajudava més en la seva progressió.  I va arribar el Torneig de 
Cambrils. La seva participació va ser positiva en tots els as-
pectes.  L’equip, molt unit, va ser excel.lent dins i fora de la 
pista, va demostrar que havia donat un pas endavant i, en 
una final d’infart, va guanyar el títol per primer cop en la his-
tòria del club. 

Equip revelació
Aquesta temporada almenys en els seus inicis era una tem-
porada d’adaptació ja que mig equip venia de Sant Pau. En 
la primera fase l’equip es va anar coneixent i des d’un bon 
inici es va veure que hi havia una bona compenetració entre 
les jugadores nouvingudes i les que ja estaven a l’equip. En 
la primera fase l’equip va obtenir molts bons resultats i es 
va classificar per B-1.  En la segona fase l’equip es va trobar 
equips molt potents com ara La Selva o Pare  Manyanet però 
tot i així l’equip va plantar cara i va a quedar a una posició 
de classificar-se per la  Final a 4.  Estar en aquesta divisió ha 
permés l’equip disputar sempre partits complicats i això ha 
fet madurar les jugdores dins i fora de la pista. En aquesta temporada hem pogut veure una important millora tècnica 
de les jugadores sobretot en les finalitzacions a prop de cistella i en els canvis de mà. De mica en mica es van anar cor-
regint aspectes més tàctics i  madurant dintre la pista. Destacar també que l’equip és de 15  jugadores i que totes han 
entés el seu paper dins el grup.

Més enllà de les expectatives
La temporada del júnior masculí es pot qualificar d’excel·lent. 
En línies generals, el joc en la competició ha estat molt bo, 
fet que s’ha comprovat en estar entre els tres primers en an-
otació general i entre els tres primers que millor defensen. La 
intensitat en cada partit ha estat molt alta, venent molt cares 
les derrotes. Cal destacar que totes les desfetes, excepte en 
una ocasió, han estat per menys de 4 punts. Hem aconseguit 
sobrepassar el límit -sobretot mental- a la segona volta per 
aconseguir 14 victòries seguides i, sobretot, aprendre a ju-
gar aquests minuts finals on es decideix el partit . Com a fet 
negatiu, cal apuntar la dificultat que es va tenir a la primera 
volta per guanyar partits igualats que al final van fer que no es pogués optar a ser campions encara que  l’equip s’ho ha 
merescut. No hi ha més fórmula màgica que la feina que han dut a terme els jugadors durant els entrenaments i que 
demostra que aquest és el camí per a la superació, des de la  pretemporada fins l’últim entrenament han estat capaços 
d’aprendre i millorar aspectes del joc dels que no tenien al principi.  

Infantil A femení  

Infantil B femení  

Júnior A masculí
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Un salt qualitatiu notable
El fet que la majoria de jugadors  fossin de primer any va 
significar que la temporada havia de ser d’adaptació. Ràpi-
dament van sorgir diferents dificultats a superar, conjuntar 
un equip, establir un sistema de joc nou pels nois tal com 
es va establir des de la direcció esportiva, i una autoestima 
baixa de molts jugadors, resultat de segones fases de la 
temporada anterior on no van poder competir. La primera 
fase de la competició va servir per comprovar que aquesta 
autoestima feia que l’equip no entrés mai bé als partits, i 
sempre s’hagués de remuntar el resultat aconseguint-ho en 
contades ocasions. Malgrat tot, el grup salva la categoria. La millora en la segona fase va ser increïble. La confiança i la 
constància delsjugadors es va demostrar en els bons resultats recollits.

De tots els colors
L’equip va estar format des de la pretemporada  per 13 juga-
dors, si bé Anand no va arribar a  jugar i va deixar els entrena-
ments pocs mesos després de començar i Mihai va haver de 
deixar l’equip a meitat de temporada per mudar-se a Aleman-
ya. D’aquests tretze jugadors només Hurtado i Mihai eren de 
segon any, la resta de primer any. En la fase prèvia,  donada la 
baixa d’última hora d’un equip, el CB Calafell, el grup només 
va quedar en 3 rivals: el CB Morell, el CB Amposta, i l’AAEET. 
S’anava a començar guanyant al Morell, però després es per-
drien dos partits seguits contra els  equips d’Amposta i de Valls.  La segona volta va ser més productiva, es va aconseguir 
vèncer als tres equips, arribant en l’últim  trobada a guanyar un partit ajustat per només un punt de diferència contra 
l’equip de  Valls.  Des del punt de vista resultadista la primera fase va ser un èxit, mentre que en la segona fase perdent 
molts partits podria qüestionar-se la valoració, però no hi ha d’oblidar que l’equip és un conjunt amb jugadors cadets de 
primer any excepte per la participació d’Albert Hurtado, que tant ha ajudat a l’equip, així com donar gran part de mèrit 
als equips rivals pel seu treball a la pista. Des del punt de vista no resultadista, l’equip, els jugadors, han millorat, s’han 
format i s’han divertit amb el seu esport.

Un equip campió
L’Infantil maculí A afrontava l’inici de la temporada amb la mateixa 
plantilla que l’any anterior s’havia proclamat campió provincial i 
5è al campionat de Catalunya. La primera fase va estar plena de 
victòries sense gaire oposició per part dels altres rivals del grup. 
La primera plaça els donava l’accés i l’oportunitat de competir 
contra els millors equips de la seva edat a la categoria A-1. FC 
Barcelona, Horta, Sant Narcís, Grup Barna, Sedis, Hospitalet 
i Manresa serien els rivals. Durant la primera volta el procés 
d’adaptació a la competició va fer que només arribes una victòria. 
Dos partits es van escapar en els últims segons, però d’aquestes 
derrotes sorgeixen els millors aprenentatges i així doncs, a la 
segona volta van ser tres victòries les que van caure al seu favor. Aquestes quetre victòries els van assegurar la cinquena 
plaça. Molt bon resultat per un equip que està format per un 90% de jugadors de la pròpia escola. Al mes d’abril van 
disputar el torneig de Cambrils proclamant-se campió comptant tots els partits per victòries. Molt bona temporada per 
un equip que ha trobat la seva identitat en el treball, la constància, la lluita i el sentiment de grup. 

Cadet A masculí

Cadet B masculí  

Infantil A masculí
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Infantil B masculí

Procés d’adaptació
El preinfantil masculí és un equip de nova formació on els 
diferents jugadors provenien de fins a 5 clubs diferents. Era, 
doncs, una temporada d’adaptació. En la primera fase l’equip 
va sorprendre obtenint molts bons resultats i es va classifi-
car per a nivell. En aquesta segona fase l’equip es va trobar 
equips de molt nivell, i es va mostrar com un conjunt molt 
irregular, capaç de competir i plantar cara a grans equips, i 
amb equips superiors físicament a ells o, en canvi, de mostrar 
la seva pitjor cara  i ser una joguina davant aquest equips.  En 
la millor versió de l’equip, la intensitat i la lluita han estat les 
seves principals armes, així com la verticalitat en el joc.

Preinfantil masculí

Superant l’adversitat
L’Infantil Masculí B ha afrontat una temporada molt per 
sobre del seu nivell.  Començar la temporada inscrit en la 
Sèrie A ha resultat com un repte massa complicat per a un 
grup de jugadors sense gran potencial físic i amb un ni-
vell tècnic clarament inferior. El repte no va sortir bé, i va 
haver d’afrontar aquesta primera fase sense més objectiu 
que preparar-se i millorar de cara a una segona fase, que 
semblava estar més ajustada a les possibilitats reals del 
grup.  No va ser fàcil afrontar el treball diari quan cada 
partit s’enfrontaven a rivals molt superiors i el desànim 
dels jugadors no els permetia visualitzar els fruits del seu 
esforç. A la segona fase, l’equip va donar mostres del seu potencial, jugant alguns partits a un gran nivell, però, d’altra 
banda es va veure clarament la manca de confiança en la seva capacitat . Així, es van alternar partits d’una bona inten-
sitat amb altres en què la falta de concentració provocava multitud d’errors. A destacar els dos grans partits realitzats 
en els derbis contra l’Infantil C,  en els que va quedar palès que quan afronta els partits amb motivació i intensitat el 
nivell de joc que realitza arriba a un nivell molt superior .

Objectius complerts
L’equip Infantil masculí C va ser concebut per a un grup de 
8 jugadors d’edat preinfantil que es va creure oportú decidir 
que havien de jugar en una categoria superior a la seva, en 
benefici d’una major progressió tècnica en haver de lluitar 
sempre en inferioritat física davant jugadors d’un any més 
grans. Aquest grup va rebre el suport de jugadors de l’equip 
Preinfantil, així com per algun jugador de l’equip Infantil. 
Amb aquesta premissa l’objectiu principal va ser classificar-
se en la fase prèvia de nivell B per poder disputar una sego-
na fase amb els equips competitius que no havien aconse-
guit la classificació per jugar la competició interterritorial . 
En aquesta primera fase només es va  haver de superar un 
rival - Alcanar - en un inici de competició sense massa oposició per 
part dels contraris. Aconseguit l’objectiu esportiu de jugar al nivell que 
s’esperava, la progressió tècnica dels jugadors va ser la correcta, si bé 
amb diferents alts i baixos .

Infantil C masculí
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Actitud competitiva
A principis de temporada, l’equip tenia moltes ganes de ju-
gar a bàsquet, però amb una filosofia únicament de passar-
s’ho bé amb els companys i jugant de qualsevol manera. Poc 
a poc es va anar introduïnt la competitivitat esportiva i les 
ganes de millorar i progressar tan individualment com tam-
bé a nivell d’equip i això es va notar bàsicament en l’actitud 
en els entrenaments i com a conseqüència, també, a les pis-
tes de joc.. La lliga ha estat relativament còmoda a nivell de 
resultats, amb un balanç de 13 victòries de 14 partits jugats 
i amb força potencial per demostrar encara. Pel que fa a les 
sensacions durant l’any, cal dir que l’equip és bastant irregular a pista però amb molt caràcter i que té molt potencial.

Ambició de futur
L’equip va disputar una primera fase on amb prou feines va 
trobar rival. Per tal que els nens continuessin amb la seva pro-
gressió, es va optar, després de Nadal, per inscriure’ls al nivell 
A Territorial on es trobarien amb els equips més punters de 
6è i passarien a ser els petits de la categoria. La segona fase 
s’ha de qualificar com a molt bona on s’ha competit en molts 
partits contra equips superiors i, fins i tot, s’han guanyat cinc 
partits. L’equip de 5è no destaca principalment pel seu po-
tencial físic on, podríem dir que és un equip de baixets. La di-
ferència física a la segona fase ha sigut molt notòria en molts 
encontres on els jugadors s’han esforçat el triple per poder 
plantar cara. Els jugadors han viscut durant l’any situacions d’alegria per victòries ajustades com també d’impotència i 
ràbia davant partits on s’han vist superats clarament pels equips de segon any. No són conscients però tot els ha fet mi-
llorar de cara al futur.   Malgrat les dificultats que hi han hagut per poder entrenar amb l’equip al complet, els jugadors 
ho han donat tot i el més important és la dedicació i les ganes de tots a l’hora de fer bàsquet.  

Alevi 6è masculí

Alevi 5è masculí

Progressen adequadament
La falta de experiència en el joc en equip no va en la fase 
prèvia, però gràcies a l’esforç es va aconseguir capgirar la 
dinàmica dels partits amb tres victòries consecutives. La 
segona posició final en la classificatòria demostra les ga-
nes de millora, tant a nivell individual com en equip.

Benjamí 3r masculí

Diversió i ganes
La temporada no semblava fàcil ja que el reduït nombre 
de nens de l’equip no ajudava, però la predisposició dels 
pares i les ganes i actitud d’aquestes set “bèsties” per 
aprendre i millorar el joc individual i d’equip, han fet pos-
sible crear una dinàmica de treball més que correcta. 

Prebenjamí 2n masculí
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Energia positiva
Tot ha sortit  millor del que s’esperava al principi en 
un bloc de 13 nens (tots del Sagrat Cor). La multi-
tud de jugadors feia preveure un curs molt mogut. 
Però aquesta energia, des del primer moment, ja 
era símptoma de moltes ganes d’aprendre i jugar 
cada entrenament amb emoció. Els partits de cada 
cap de setmana van servir per veure el gran progrés 
dels més petits dia a dia. El record de la seva evolu-
ció és molt positiu; gaudir veient seva cara de felici-
tat quan els surt un moviment nou, després d’haver 
estat  estona intentant-ho una vegada i una altra. 

Prebenjamí 1r masculí

Poder d’adaptació
L’equip va assimilar bé el canvi d’entrenador a prin-
cipi de temporada, un fet que comportava un canvi 
de metodologia de treball. Així, es va fer una bona 
primera fase que comportar que les jugadores mi-
lloressin tècnicament, tant individualment com 
col·lectivament. D’aquesta manera es va aconseguir 
la primera posició del grup.
Lasegona fase de la temporada va agafar el grup per 
sorpresa. L’equip s’havia confiat en excés pel seu bon 
joc però la realitat va demostrar que el nivell dels 
competidors havia augmentat i quedava molta feina 
per fer. Així, les jugadores van anar millorant i oferint 
un rendiment més competitiu. La progressió, però, es va aturar. La mala sort 
amb les lesions va impedir poder fer entrenaments complets. Malgrat tot, les 
noies van assimilar els conceptes que es van posar en pràctica i això obre el 
seu futur en la propera categoria.

Alevi 6è femení

L’equip que es multiplica
Què dir d’aquest multitudinari equip! S’ha fet una 
temporada més que correcta si comptem amb el 
munt de noves incorporacions que hi ha hagut, sen-
se oblidar les lesions llargues i curtes que s’han patit. 
L’equip es va dividir en dos per participar en dues 
competicions diferents, fet que va fer que moltes ju-
gadores cada cap de setmana juguessin dos partits. 
Els objectius dels dos equips, a part de que juguin, 
aprenguin, s’ho passin bé i gaudeixin amb aquest es-
port, s’han complert amb escreix i, a més, s’ha format 
un grup humà molt i molt bo.  Un any amb moltes experiències boniques com el fet d’anar amb 17 jugadores tot 
l’equip a la sortida de Saragossa. 

Alevi 5è femení
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Equip cohesionat
L’escola femenina, es comença a treballar amb nenes 
de dos cursos diferents, es mantenen les nenes de se-
gon, mentre que  pugen les nenes que abans feien p5, 
i actualment primer. I rebem amb els braços ben oberts 
a les jugadores del col·legi Dominiques.Edats molt dife-
renciades, però que al llarg de la temporada, i amb un 
bon treball d’equip, han fet que aquestes diferències 
vagin desapareixent i creant un grup cohesionat i tre-
ballador.  Grup molt nombrós, amb ganes d’aprendre i 
millorar. De passar-s‘ho bé i disfrutar jugant a bàsquet.  
Sempre adquirint valors com el companyerisme, jugant com equip, el respecte als nostres companys i adversaris, la 
generositat en el joc, el compromís assistint a cada entrenament.

Escola 2n femení

Millora ostensible
Gran temporada la de les benjamines, que han experi-
mentat una substancial progressió respecte l’any pas-
sat. Aquest grup ha mostrat unes ganes i una passió per 
aquest esport impropi per a l’edat que tenen i això s’ha 
traslladat de manera positiva als entrenaments i als par-
tits on elles mateixes s’han exigit molt. Gràcies a aquesta 
predisposició, als entrenadors els ha estat molt fàcil poder 
ajudar-les a desenvolupar el seu joc. Aquest és un grup 
que pot arribar molt lluny si segueixen amb aquesta 
dinàmica i amb aquestes ganes dia a dia.  Aquesta pro-
gressió s’ha desenvolupat més significativament en els últims temps, on la participació en diferents tornejos ha ajudat a 
pujar el nivell de joc i poder comprovar les possibilitats reals del grup.

Benjamí 4rt femení

Primer contacte
L’escola de p-5, on els nostres jugadors més petits han 
mantingut el seu primer contacte amb el món del bàs-
quet. La temporada va començar amb un nombre petit, 
tant sols  6 jugadors fins que a dia d’avui em duplicat 
aquest número. Poc a poc i sempre sense deixar de pro-
gressar, han anat millorant molt positivament la seva re-
lació amb la pilota, han aconseguit les forces, la motiva-
ció i les ganes necessàries per arribar a cistella.

Escola P-5

Ganes d’aprendre
A la primera lligueta, van començar amb alguna que altra 
dura derrota, que s’enllaçava amb cares tristes per part 
de les petites que, tot i això, van seguir esforçant-se i poc 
a poc van aconseguir la victòria en algun partit.  Durant 
la segona lligueta, aquestes “petites guerreres” van anar 
evolucionant mentre es convertien en un equip unit, 
d’aquesta manera van arribar els resultats, fins arribar a 
guanyar 4 partits seguits.

Benjamí 3r femení
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