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Ja som centenaris!
El TGN Bàsquet compleix els seus primers 100 partits com a Club

Mónica Bueno: “Trobo a faltar
la tensió del dia de partit”
L’EXJUGADORA REPASSA
LA SEVA CARRERA ESPORTIVA
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EDITORIAL

Finalment ja tenim aquí el primer número de la Revista del nostre club, DO TGN
(Denominació d’Origen TGN), un nom que s’ha mantingut en secret fins a darrera hora, i
que vol posar de manifest el fet diferencial de pertànyer a aquesta jove entitat que, en
poc més de tres anys, ja s’està convertint en tota una referència a la ciutat. Doncs bé,
després de moltes hores d’esforç, i la col·laboració desinteressada per part de tothom, ja
ha vist la llum una publicació que pretén ser el nexe d’unió entre tots els estaments d’un
club que, recentment, ja ha vist complerta la seva primera gran fita: arribar als cent partits com a TGN Bàsquet. Però notícia a banda, en aquest primer exemplar hem volgut
donar una especial atenció al principal motor del club com és la base, els més de 360
joves que defensen la nostra samarreta aquesta temporada, ja que ells donen forma al nostre futur.
A banda, també hem fet el nostre petit homenatge a la Mónica Bueno, una esportista amb
majúscules que recentment va deixar la pràctica esportiva. Un exemple per a tots aquests
joves que ara tot just s’inicien en el bàsquet.

Encetem
una nova etapa
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JOAN-ANDREU TORRES I SABATÉ
DIRECTOR

Dóna goig passejar els matins dels dissabtes pels patis del col·legi. Una munió de
persones de totes les edats es van adreçant
a les instal·lacions esportives des de primera hora del matí. Cada equip comença a
preparar les cistelles, les taules i cadires, i
la fal·lera de fer llançaments de tres punt
o com més difícils, millor. Al mateix temps
els pares, mares i avis que acompanyen els
infants van cercant un bon lloc per poder
animar el seu nen o nena que aviat serà el
protagonista del matí.
Amb l’amalgama de colors dels equipatges,
l’ambient va prenent caliu entre els crits
d’ànim i els xiulets dels responsables de
col·laborar que aquests infants somiïn una
estona amb els seus ídols de l’ACB i els més
grandets en els de la NBA.
Hom observa, amb la impossible neutralitat
pels equips del col·legi, la il·lusió i les
ganes que hi posen, malgrat passar dissimuladament per les taules dels jutges i

donar una ullada per veure com van els
resultats, no puc deixar de revisar la setmana que aquests han passat al centre:
lluiten tan per superar-se en el seu rendiment acadèmic com ho fan quan una pilota queda en terreny de ningú i s’hi tiren per
agafar-la com si d’aquesta acció en depengués la victòria o una derrota honrosa?
Aquesta serà la tasca de tot educador del
centre, sigui pare/mare, professor/a, monitor/a: els valors són per viure’ls i compartir-los. Les ganes de superar-se, de millorar,
de fer cada dia les coses millor, de progressar,... no té límits en les nostres accions,
quan juguem a bàsquet, quan estudiem,
quan anem pel carrer, quan anem d’excursió, quan passegem amb els amics,.... sempre. Tots tornem a casa més contents.

NOVA SECCIÓ A LA PRÒXIMA EDICIÓ

CONCURS DE CARTELLS

Vols ser el guanyador del pròxim concurs de la Revista?
Explica’ns les experiències viscudes al vestidor, les anècdotes que passen als entrenaments i partits del teu equip,
i dóna’ns la teva opinió sobre l’entrenador i la Revista.
Ajuda’ns a millorar la Revista amb les teves idees.
Contacta’ns a: dotgn@tgnbasquet.com

Aquest any, amb motiu de les 25enes XII hores de minibàsquet al Sagrat Cor, convoquem un concurs de cartells
amb importants premis.
ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!
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Què és el bàsquet “Saco” i el
del nostre Club, el TGN Bàsquet
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J. M. ADAM
PRESIDENT DE L’APA DEL COL·LEGI
SAGRAT COR I DEL TGN BÀSQUET

SUMARI

donem la benvinguda, i espeLa nostra història és molt
curta, però és important recor- AMB EL SUPORT DEL NOSTRE rem que es trobin a gust fordar-la perquè és la base d’a- COL·LEGI, EL SAGRAT COR, mant part del nostre –i ja
també seu- TGN .
quest projecte: des de fa uns
I AMB UN GRUP DE GENT
La nostra voluntat és que tots
anys, un bon nombre de nois i
DEL COL·LEGI SANTA
els jugadors juguin. I és evinoies es queixaven. Durant
TERESA DE JESÚS,
dent, i ja sé que em repeteixo,
força temps havien jugat a
AMB LES MATEIXES
bàsquet, i eren del “SACO”. INQUIETUDS, VAM DECIDIR perquè el que fan els jugadors
Però ara ja havien acabat el INICIAR UNA AVENTURA, UN és jugar. Però ha de quedar
molt clar que no volem que
“cole” i cadascú havia adoptat
PROJECTE, UNA APOSTA:
la seva opció de futur. Això sí, CREAR UN CLUB ON TOTHOM ningú “xupi banqueta”, o es
vegi apartat perquè no arriba a
tots tenien un mateix “rauPOGUÉS JUGAR.
una certa qualitat. Cadascú ha
rau”: volien continuar jugant
de trobar el seu lloc. Alguns
al “SACO”; oficialment, però,
després de la seva etapa escolar, no podien només voleu passar-vos-ho bé i no estar
en categories d’aquelles que estan dirigides
fer-ho.
Per això, amb el suport del nostre col·legi, als resultats; aquí ho podreu fer. D’altres
el Sagrat Cor, i amb un grup de gent del voleu arribar a una certa competitivitat; el
Col·legi Santa Teresa de Jesús, amb les fet d’anar-nos fent més grans, en nombre,
mateixes inquietuds, vam decidir iniciar ens ha permès, enguany, fer un intent en
una aventura, un projecte, una aposta: aquest sentit. Vull que tots tinguem molt
crear un club on tothom pogués jugar. I clar que és només això: un intent. Que no
vull insistir en aquesta paraula, molt curta, passa res si no s’aconsegueixen bons resulmolt simple, però la primera que defensem tats finals. Aquí només hi ha un resultat
que ens importa, i és que, malgrat el mari la més important pel nostre club: jugar.
A tots els que s’han sumat enguany a cador, estimeu l’esport, estimeu el bàsquet,
aquest projecte, -i especialment, per la sigueu bons amics i us ho passeu bé
quantitat de gent que representa, al nou jugant. Aquestes són les úniques condigrup de nois que fins ara jugaven al club on cions per ser un jugador amb nosaltres.
pertanyia l’Institut Martí Franqués-, els

• EL REPORTATGE: Cent partits
no es compleixen cada dia.
És per això que fem una
mirada enrere, i repassem
les tres primeres temporades d’existència dels séniors
del club. Parlem amb els
protagonistes i comentem
les perspectives de futur.
•AMUNT SACO: Els més petits
són el motor del club.
Descobrim alguns detalls de
la seva progressió i la feina
duta a terme pels set entrenadors que treballen amb
els més joves del col·legi.
• AMUNT TGN: Èxit de l’infantil i el cadet de l’entitat,
que després d’una brillant
primera fase s’han classificat per estar entre els
millors. Sembla que el conveni amb el Martí i
Franquès comença a donar
els primers fruits.
• GENT INTERESSANT: En aquest
primer número hem escollit
la Mònica Bueno. L’aler es
va retirar al final de la temporada passada i, tot just
mig any després, recordem
amb ella la seva carrera
esportiva.
• El gran secret:
DO TGN, BÀSQUET AL SACO
ha estat el nom seleccionat
per a la Revista del nostre
club. Us mostrem el procés
de selecció d’un dels
secrets més ben portats
dels darrers temps.
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Un bloc amb tota
EL
REPORTATGE

l’extensió de la paraula
Al llarg de les quatre temporades d’existència del sénior femení del TGN Bàsquet, una
ha estat la característica bàsica: la confiança en un mateix bloc, tal com reconeix
el seu entrenador al llarg dels darrers quatre anys, Noé Monroy. I és que en aquest
període de temps, fins ha sis han estat les

Céster. Per sort, però, tot va sortir molt bé”.
Després d’una extraordinària primera fase,
on les tarragonines van signar un
excel·lent balanç de 24 victòries i tan sols
6 derrotes, les noies de Noé van haver de
disputar una eliminatòria davant el Sant
Boi, “amb l’inconvenient afegit que llavors
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jugadores que han militat sempre a l’equip:
Montse Martí, Irene Mallol, Amèlia
Buqueras, Eugenia Chillón, Deli Garachana i
la Roser Borrell.

Un ascens inesperat
La primera temporada, a la Primera
Catalana, va ser un èxit absolut. Segons
comenta Monroy, “en principi l’objectiu no
era pujar de categoria. Érem un equip molt
jove, amb una mitjana d’edat de 22 o 23
anys. A més, a mitja lliga ho va deixar una
peça bàsica en el vestidor com era l’Anna

BALANÇ SÉNIOR FEMENÍ
Temporada

Guanyats Perduts

2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

25
13
12
2

7
17
20
4

Total:

52

48

Categoria
1a
1a
1a
1a

Catalana
Catalana
Catalana
Catalana

el sistema ens obligava a jugar contra un
equip de la categoria superior”, especifica
Monroy. En el partit d’anada, el TGN va
caure de nou punts (61-52) a la pista barcelonina, deixant-ho tot enlaire de cara a

NÚM. 1 - DESEMBRE 2005

DENOMINACIÓ D’ORIGEN TGN - BÀSQUET AL SACO

la tornada, que es va jugar set dies després
en un pavelló del Serrallo que va presentar
un gran aspecte. Segons recorda l’entrenador tarragoní, “per aquest encontre el nostre objectiu era arribar amb el marcador
igualat al l’últim quart. Aquesta era la nostra obsessió, ja que sabíem que si ho aconseguíem tindríem moltes opcions de treure
endavant l’eliminatòria”. Doncs bé, després
d’anar endarrere en l’electrònic, les liles
van aconseguir entrar en els darrers minuts
amb el marcador igualat. L’encert, la pressió del públic i la tensió de les visitants
van permetre segellar el triomf (62-51) i

l’ascens per un equip ple de gent de la casa
que va assolir un més que treballat ascens.
“Tot va sortir com havíem planejat. Va ser
impressionant”, recorda Monroy.

Categoria nova,
però amb el mateix nom
El cert és que tot i ascendir a la Segona
Nacional, el TGN Bàsquet va continuar militant a la Primera Catalana per la reestructuració que va dur a terme la Federació
Catalana. En aquest segon any, “la veritat
és que vam començar molt malament, amb
set derrotes seguides. Ens va costar molt
adaptar-nos a la categoria”. Aquesta temporada es van incorporar a l’equip la pivot
Raquel Vázquez, així com les júniors Eli
Sosa i Patrícia Carrasco, dient adéu la Sílvia

EL REPORTATGE

Mariné. El cert és que, després de la mala
primera volta, les tarragonines van dur a
terme una excel·lent segona part de la
lliga, signant un balanç final de 13 victòries i 17 derrotes, “que, contra tot pronòstic, ens van permetre salvar-nos sense
haver de jugar les fases de descens. Això si,
vam haver de patir fins al darrer partit”,
afirma Noé.
La segona temporada a la categoria va ser
molt menys exitosa. Amb la important
baixa de la base Ana Moreno, les liles van
anar, com l’any anterior, a remolc d’un mal
començament de temporada, fins al punt
que es van veure abocades a jugar el playout de descens, amb el factor pista advers,
després d’acabar la fase regular amb 11 victòries i 19 derrotes. El rival per a l’eliminatòria de descens va ser l’AE l’Hospitalet i,
després de guanyar per nou punts al
Serrallo, les liles van caure per 12 al Baix
Llobregat. “Va ser una llàstima, ja que en
l’últim segon vam tenir el triple de la salvació...i no va entrar”, es lamenta Noé.
Enguany, les nostres jugadores, patrocinades per la Cafeteria Hollywood, han iniciat
millor la temporada, ja que les dues primeres victòries en els dos primers partits han
donat una certa dosi de tranquil·litat. A
més, recentment també van derrotar al CBT,
posant de manifest quin és el primer equip
i la referència del bàsquet femení a la ciutat de Tarragona. Si es segueix per la
mateixa línia, segur que serà per molts
anys. Cal apostar, doncs, per el TGN
Bàsquet.

LLISTAT DE JUGADORES
QUE HAN JUGAT
AL TGN BÀSQUET (27)
Teresa Anguera
Cristina Arín
Roser Borrell
Mónica Bueno
Amèlia Buqueras
Laura Cabré
Patrícia Carrasco
Anna Céster
Eugenia Chillón
Montse Claravalls
Cristina Cos
Deli Garachana
Natàlia García
Paola García
Lídia Griñón
Irene Mallol
Sílvia Mariné
Montse Martí
Judith Mínguez
Anna Moreno
Aurora Pelejà
Ariadna Recasens
Ana Rodríguez
Ada Sala
Elisabeth Sosa
Raquel Vázquez
Irene Villegas
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EL REPORTATGE
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A l’estiu del 2002 es va iniciar una
aventura insòlita i fins al moment
sense precedents al Sagrat Cor: la creació d’un sénior masculí i la transformació en club, anomenat com tots
sabeu TGN Bàsquet. Molts eren els
dubtes i les incògnites que es plantejaven al voltant d’aquest equip que
iniciaria les seves primeres passes des
de baix de tot, és a dir, a la Tercera
Provincial. L’entrenador escollit va ser
un home de la casa, Francesc Cobo, i
les primeres incorporacions serien
gent ja amb un passat al col·legi. Un
dels primers integrants va ser en
Sancho Barbod, jugador que ja havia
defensat els colors del Sagrat Cor dels
15 als 17 anys, i que avui en dia és el
capità de l’equip. En Sancho explica
que ‘el primer objectiu que ens plantejàvem era donar sortida als joves
que acabaven la seva etapa júnior. La
veritat és que era una mancança que
hi havia, i ja feia temps que teníem
moltes ganes de fer un conjunt sénior
masculí’.

Una petita gran història

L’ACTUAL

CAPITÀ,

SANCHO BARBOD

RECORDA QUE ‘AL PRIMER ANY
ES VA FER UN EQUIP MOLT COMPETITIU,
AMB EL REPTE DE PUJAR.

VAM

ACONSEGUIR L’ASCENS AMB

MÉS PROBLEMES DELS PREVISTOS,
PERÒ ELS BONS RESULTATS VAN FER
QUE TOTHOM ES BOLQUÉS MOLT

El primer any

AMB NOSALTRES’.

En Sancho recorda que ‘al primer any es
va fer un equip molt competitiu, amb el

Apodaca 34 - entlo. 2a. - 43004 TARRAGONA
tarracotransit@terra.es

repte de pujar. Vam aconseguir l’ascens
amb més problemes dels previstos, però
els bons resultats van fer que tothom es
bolqués molt amb l’equip’.
Aquella primera temporada els liles
van proclamar-se campions de la categoria, amb un espectacular balanç de
25 victòries i tant sols tres derrotes a
la fase regular, guanyant la lliga pel
bàsquet average davant el Calafell B.
D’aquella època, en Sancho ressaltava
especialment ‘els dinars que organitzàvem en cada desplaçament.. Alguna
vegada, fins i tot, vam saltar a la
pista amb la digestió a mig fer...’.

Tel. 977 24 59 50
Fax 977 24 59 51
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La consolidació
Amb l’ascens ja a la butxaca, el TGN es
va començar a donar a conèixer a
Barcelona. Francesc Cobo va mantenir
el bloc que tants bons resultats havia
donat la temporada anterior i, de cara
al segon any, es van incorporar jugadors que van millorar el nivell general
de l’equip, com el ja emblemàtic, estimat i cocapità, Óscar Guillén. Tot i un
mal inici de lliga, l’equip va donar el
millor de si mateix en una espectacular segona volta, finalitzant la competició en la quarta posició final, un fet
que va permetre jugar les fases d’ascens, les quals van anar de creu per
als tarragonins, curiosament també
pel bàsquet average.

El salt de qualitat
Amb la decepció per no aconseguir
l’ascens, va ser llavors, a l’estiu del
2004, quan en Francesc Cobo va decidir deixar l’equip. En Sancho Barbod
comenta que ‘va ser un entrenador
que va aconseguir molts bons resultats. Va fer una gran feina al club’. En
concret, Cobo va sumar 46 victòries i
tant sols 12 derrotes en fase regular al
capdavant de l’equip, per la qual cosa
les estadístiques parlen per si mateixes...
El seu substitut va ser en Sergio Lou,
un jugador amb una dil·latada experiència en categories superiors, i que
va acceptar el repte de dirigir, i jugar,
al conjunt de la Tercera Catalana. ‘Al
principi se’ns va fer raro tenir un
entrenador-jugador, però quan ens
vam adaptar l’equip va anar molt bé.
Ell, per la seva qualitat, ens va donar
aquella dosi de criteri que en alguns
instants ens havia faltat en moments
determinats’. A l’ombra, però, d’en Lou
cal ressaltar la feina que va desenvolupar en Pedro Uriz, un tècnic que,
amb Lou en pista, era l’encarregat de
posar el cap fred a la plantilla. A més
aquell any es van incorporar peces
bàsiques com l’Enric Masip, Leo
Olmedo o en Lluís Escrichs, que van
donar més potencial a l’equip.
L’ascens de l’any passat va ser inoblida-

ble. A manca de tant sols cinc jornades
per a l’acabament, el TGN es trobava a
tres victòries de la zona d’ascens. La
constància i la confiança, però, en el
propi treball van permetre als liles segellar un memorable final de temporada,
aconseguint, per segona ocasió, l’ascens
gràcies al bàsquet average, guanyat a la
Salle Bonanova en el darrer segon mitjançant un falta i bàsquet d’un jugador
que ha deixat empremta a l’entitat, com
és l’Albert Garcia.

El repte és el futur

EL REPORTATGE

BALANÇ SÉNIOR MASCULÍ
Temporada Guanyats Perduts Categoria
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

25
24
20
2

4
10
8
7

Total:

71

29

3a Provincial
3a Catalana
3a Catalana
2a Catalana

Actualment l’equip, dirigit per Nacho
López, ja es troba en una categoria
que es podria considerar important,
com és la Segona Catalana. Del primer
any encara continuen tres jugadors,
Marc Juanpera, Octavi Saumell i
Sancho Barbod. Malgrat no haver
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començat amb bon peu la lliga, en
Sancho està convençut que ‘treurem la
situació endavant. Estem treballant
bé, l’equip té qualitat i, amb temps i
paciència, arribaran els resultats’.
Enguany, l’objectiu és la permanència,
però el repte de futur per al tercer
equip de la ciutat ha de ser, segons en
Sancho, ‘seguir treballant la base, que
hi hagi més contacte entre els joves i
el primer equip. Hem d’aconseguir que
la gent vingui a jugar al TGN per la
bona metodologia de treball. Així
podrem treure molts jugadors per al
sénior’ i, perquè no, optar a jugar en
categories més altes en un termini de
temps no massa llunyà.

LLISTA DE JUGADORS (33)
Jaume Antón
Dani Aperte
Sancho Barbod
Álex Calle
David de la Cruz
Roger Dragó
Lluís Escrichs
Xavi Fortuño
Albert Garcia
Carlos González
Òscar Guillén
Marc Juanpera
Sergio Lou
Oriol March
Hugo Martos
Enric Masip
Sergi Millán

Miquel Moret
David Olivé
Leo Olmedo
Álex Piñero
Miki Pujol
Xavi Requena
Carles Ribas
Javi Sabalete
Octavi Saumell
Xavi Socías Benito
Xavi Socías Julbe
Joan Torné
Alfonso Torreño
Marc Travé
Dani Valldepérez
Jordi Yuste
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GALERIA
DE FOTOS

ELS DISSABTES AL MATÍ TOTHOM COL·LABORA AL SACO… I TU?

PARTIT INFANTIL APA SAGRAT COR VS SANT PAU: ON ESTÀ LA PILOTA?

QUAN FA FRED, ES FA BASTANT DUR ESTAR A LA BANQUETA

UNA IMATGE DEL PARTIT PRE-INFANTIL APA SAGRAT COR VS CB VILA-SECA

S’ACCEPTEN APOSTES: ENTRARÀ O NO ENTRARÀ?

PREGUNTA PER A EXPERTS: ÉS EL PRIMER O EL SEGON LLANÇAMENT?
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LA FOTO CURIOSA DEL TRIMESTRE

JORDINA MASVIDAL, EN UNA PERFECTA EXECUCIÓ D’UN LLANÇAMENT

TROBEU LES DIFERÈNCIES ENTRE LA BEATRIZ ALTAREJOS I LA IRENE VILLEGAS
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EL BENJAMÍ FEMENÍ, DISPUTANT UN PARTIT EXCEL·LENTMENT UNIFORMADES

UN MOMENT DE LA PRESENTACIÓ REALITZADA AL PAVELLÓ DEL SERRALLO

L’ALBERT GARCÍA I LA LAURA SALES, AMB ELS MÉS PETITS DE LA CASA

LA PILOTA, LA GRAN PROTAGONISTA DEL NOSTRE ESPORT
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AMUNT
SACO

Ja de ben petits
juguen a bàsquet
Està clar, per ser el club amb més equips de
la demarcació s’ha de començar a treballar
desde ben abaix. Al Sagrat Cor els nens i
nenes de 5 a 7 anys ja entrenen 2 dies per
setmana, i els dissabtes al matí també realitzen una sessió de jocs i activitats per a

vament parlant, amb els companys de classe, i que al mateix temps, aprenguin actituds i valors de companyerisme i del que
significa jugar en un esport col·lectiu, on
no estan sols, ja que es troben sota la tutela dels entrenadors (6 en total) i, sobretot,

què comencin ja de ben petits la seva formació en el món del bàsquet.
Un total de 21 jugadors formen part d’aquesta escola que pretén que els més
menuts gaudeixin de les instal·lacions del
col·legi per a arribar a congeniar, esporti-

del seu coordinador, l’Albert Garcia, que
segons comenta “és la millor edat per
entrenar, ja que són educats i respectuosos” però també comenta que “els hi has
d’estar molt a sobre i no despistar-te en
cap moment, ja que són capaços de qualsevol cosa”.
D’aquests 21 jugadors, 8 formen part de l’equip més jove. L’Escola de P-5 APA Sagrat
Cor està formada pel Rubén Casino, la Ruth
Cendra, l’Álvaro López, la Clara Pagès, el
Miguel Puyuelo, l’Enric Ros, l’Álex Santos i
l’Adrián Torija. Les entrenadores són la
Laura Sales i la Mari Carme Martí, components totes dues del junior femení, i que
han decidit compartir bones estones amb
els més petits i així iniciar-se en el món de
la direcció tècnica.
Un total de 10 jugadors composen l’Escola
de 1r APA Sagrat Cor, ells són el Daniel
Álvarez, la Sara Anton, la Maribel Arjona, la
Maria Beltran, l’Albert Borràs, l’Abel
Casanovas, el Pau De-Matei, el Marc
Espinosa, el Pablo Fontanet i la Raquel
Olave. Tots ells són els deixebles de
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l’Ariadna Recasens i la Isabel Gras. Segons
comenta l’Ari “són grans estones les que
passes amb ells, i la veritat és que m’ho
passo molt bé” però també fa saber que
“has de tenir molta paciència i controlarlos en tot moment”.
Finalment, l’Escola de 2n APA Sagrat Cor
està composta pels 13 jugadors restants.
Ells són el Daniel Artero, la Yasmina Blasco,
la Núria Brey, el Henry Cano, l’Albert Carles,
el Xavier Gomis, el Pol López, el Juan Luís
Plazas, el Marc Pujol, el Víctor Ramírez,
l’Anna Tibau, el Víctor Valderrama i la Laia
Villacorta. En aques cas el Javier Garrido i
el Marc Prieto són els qui dirigeixen les
activitats dels més grans de l’Escola. Tots
aquests jugadors l’any vinent ja formaran
part de la categoria Benjamí, on l’entitat ja
hi participa de forma activa en el campionat que organitza el Consell Esportiu del
Tarragonès (CET).

AMUNT SACO

CARRER UNIÓ 31 - TARRAGONA - TEL. 977 227 265
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De victòria en victòria
AMUNT TGN
Sembla que ha funcionat. El conveni de
col·laboració amb el Martí i Franquès ha
donat els seus fruits. Aquesta primera fase
territorial per accedir a la lliga inter-territorial amb el grup de Lleida, en el cas de
l’equip cadet, i al Campionat de Catalunya

CBT per 20 punts de diferència. A continuació van venir tres partits consecutius a
casa, els quals el marcador va reflexar la
seva superioritat de nivell. Una vegada
més, el partit contra l’equip blau (primer de
la segona volta) va mostar un resultat ajus-

Preferent A-1 en el cas de l’equip infantil,
ha posat de manifest que aquests dos
equips, masculins tots dos, són capdavanters a la demarcació de Tarragona.
Si comencem per l’infantil, han estat 8 de
8 els partits guanyats. En la primera jornada de lliga ja es van imposar al camp del

tat, però la resta de jornades van tornar a
ser tot un passeig per als de Joan Giné i
Sergio Lou.
La competitivitat d’aquest equip ha estat
gràcies a la unió de jugadors provinents del
TGN Bàsquet, del Martí i Franquès i del Club
Gimnàstic. S’ha aconseguit crear un bloc
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molt homogeni, rigorosament entrenat i treballat, que segons ha determinat la FCBQ, aniran directament al
Campionat de Catalunya Preferent A-1
on es veuran les cares amb dos equips
més de Lleida i Girona, i també amb
deu equips de Barcelona, entre ells el
Joventut de Badalona i el F.C.
Barcelona. Tot un luxe per als nostres
infantils.
L’equip està format per 12 integrants,
que compensen perfectament la seva
línea exterior i la interior. Cal destacar
que la progressió de tot el bloc ha
estat molt bona tenint en compte la
seva diversificació de procedència de
clubs; però cal destacar l’aportació del
base Albert Cabré i el pivot Josep
Feliu, líders en punts i rebots, i que a
més estan dotant el joc d’un ritme
trepidant i que s’encomana a tot l’equip. Una gran oportunitat per a tots
ells poder jugar contra el club badaloní o el club culé.
En referència a l’equip cadet, han
estat 10 de 10 els partits guanyats.
Tot ells s’han aconseguit amb comoditat de resultat i de joc. Només a la
pista del CB Vila-Seca, on els vilasecans van apropar-se al marcador al
tercer quart, el nostres jugadors van
tenir dificultats de victòria, però el
53-82 final va deixar clar que es tractava d’una relaxació que també es va
posar de manifest en altres partits.
L’equip cadet TGN Bàsquet Martí i
Franquès s’ha format aquesta temporada amb 12 jugadors procedents de 4

equips diferents: tres d’ells venen del
cadet de primer any de l’APA Sagrat
Cor, cinc més procedeixen del cadet de
primer any del Club Gimnàstic, tres
més de l’infantil preferent del Club
Gimnàstic i un únic jugador del cadet
de la Salle de Tarragona. Malgrat ser el
primer any que juguen junts, han
demostrat que hi ha molt bon ambient
i moltes ganes de treballar. Com a
mostra d’aquest bon “rotllo”, ells
mateixos s’anomenen els “panolis” i
utilitzen aquesta paraula com a crit de
guerra en tots els partits.

EL BALANÇ ESTÀ CLAR:
8 DE 8 I 10 DE 10. L’INFANTIL I EL
CADET MASCULÍ COMPTEN PER VICTÒRIES
TOTS ELS SEUS PARTITS. PER UNA BANDA,
ELS DEIXEBLES DE JOAN

GINÉ

AMUNT TGN

riors a la resta d’equips, arribant
invictes fins al final. Ara toca mostrar
el seu nivell al campionat inter-territorial de Lleida, amb els millors equips
de la Terra Ferma. L’objectiu no està
marcat, però el seu entrenador, José
Ángel Albert comenta que “esperem
acabar la competició en els primers
llocs de la classificació”. Ell mateix
afirma que “és un bloc molt homogeni, que destaca pel seu joc de conjunt” i que “és difícil destacar algun
jugador per damunt dels altres”.
Desitgem molta sort a tots dos equips
en les seves experiències a fora de la
demarcació, i que l’esportivitat i el
bon joc estiguin presents en tots els
seus partits.

I SERGIO LOU JUGARAN EL CAMPIONAT
DE CATALUNYA PREFERENT A-1.
PER L’ALTRA, ELS DE JOSÉ ÁNGEL ALBERT
DISPUTARAN EL CAMPIONAT
INTER-TERRITORIAL AMB ELS MILLORS
EQUIPS DE LLEIDA,

Van intentar classificar-se per la competició preferent de Barcelona, però
van topar amb un gran equip, el Reus
Deportiu, que els va superar clarament
i els va deixar fora de la competició.
Així doncs, s’han vist obligats a disputar la competició territorial de
Tarragona, esdevenint clarament supe-
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‘El secret és que
t’agradi molt el
bàsquet i tenir
ganes d’aprendre
cada dia’

GENT
INTERESSANT
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La Mónica Bueno va començar des
dels nou anys a jugar al col·legi, i no
va parar fins al final de la temporada
passada, quan es va decidir retirar. Es
tracta, doncs, d’una de les jugadores
més carismàtiques que ha tingut el
nostre club al llarg de la seva història.
- LA

PRIMERA PREGUNTA ÉS ÒBVIA, PER QUÈ HO

VAS DEIXAR? Ja feia temps que ho tenia
clar. Bàsicament per la feina. Físicament, a més, tampoc m’acabava de trobar còmode.
- HO TROBES A FALTAR? El que més s’enyora són els partits i l’ambient que es
viu en un equip, però no els entrenaments. Trobo a faltar la tensió que es
viu abans i durant un partit...
- DE VERITAT QUE SEMPRE HAS JUGAT AL
COL·LEGI? Si. Des de petita vaig jugar al
Sagrat cor, però en arribar a júnior hi
havia un conveni amb el CBT i vaig anar
a jugar allà. En arribar a l’edat sénior,

però, si no entraves al primer equip no
podies seguir, i per això vam decidir
formar l’equip al col·legi l’any 1992.
- M’IMAGINO QUE ELS COMENÇAMENTS DEURIEN
SER DURS... Vam començar des de baix,
i des d’allà hem anat pujant fins arribar a la que ara és la Primera catalana
i abans la Segona Nacional, que anomenat de manera antiga sembla més
important...
- QUI US VA ENTRENAR AL PRIMER ANY? El
Fran Jurado i l’Esther Neila. Va anar
molt bé. No me’n recordo si vam pujar,
però el que importava era que ens ho
passéssim bé, i així va ser.
- HI HAVIA MOLTES DIFERÈNCIES D’AQUELL
TEMPS A ARA? La principal diferència és
que llavors no hi havia tants equips de
Tarragona, però l’afició i les ganes de
jugar eren les mateixes.
- TE’N RECORDES DE QUANTS ENTRENADORS HAS
TINGUT AL LLARG DE TOTS AQUESTS ANYS? La
veritar és que molts. Des de l’Iñaky

Lyarte, el Robert Hernández, el Toni
Martorell, el Francesc Cobo, el Pere
Tubilla, el Rafa Pintado, la Olga Neila,
el Francesc Colomar, la Tere Estil·les,
el Noe Monroy, el Juanca, el Jordi
Crespo, Jordi Pedrol, Fran Jurado,
l’Esther Neila, en Fernando Uriz… De
tots vaig aprendre coses i vaig estar
molt bé.
- EN TOTS AQUESTS ANYS DEUS HAVER FET MOLTES AMISTATS AL MÓN DEL BÀSQUET... Si, per
exemple amb la Deli he jugat des de
petites, i tenim molt bona relació fora
de les pistes.
- EXPLICA’M ALGUNA ANÈCOTA… Recordo
que quan érem infantils vam anar als
campionats d’Espanya, on vam quedar
sisenes. Vam anar a jugar a Bilbao, i
la veritat és que va ser tota una aventura. Ens entrenava en Francesc
Colomar i la Olga Neila. Ja com a
sénior també guardo especial records
dels ascensos, l’ambient que es vivia
al vestidor i com ho celebràvem.
- QUIN ÉS EL SECRET PER AGUANTAR TAN DE
TEMPS JUGANT? Que t’agradi molt el bàsquet. S’han de tenir ganes d’aprendre
cada dia i estar motivat per entrenar,
i no ser egoista.
- COM VEUS EL FUTUR DEL TGN BÀSQUET?
Molt bé. Al principi em feia una mica
de por que es desvinculés del col·legi,
però no ha estat així, i crec que s’està treballant en la bona línia. Igual no
aspirem a tenir equips molt a dalt
massa aviat, però no hem d’oblidar
que només tenim tres anys d’història.
Hem d’anar poc a poc i no deixar mai
de tenir els peus al terra, així podrem
optar a fites més importants.
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Per fi es desvetlla
El Gran Enigme
Missió complerta. Ha costat però ho
hem aconseguit. Hem cregut més
adient que pel nom de la nova Revista
del club el més conveninent era proposar un concurs entre tots els jugadors.
Així féiem partícep a tothom, i amb la
col·laboració tan nombrosa de participants, hi ha hagut moltes més possibilitats perquè sorti un nom més original
i divertit. Hem pogut escollir entre més
d’un centenar de noms. Ha resultat una
tasca difícil, que hem decidit portar-la
a terme mitjançant diverses rondes de
votacions. Primer hem seleccionat un
total de 25 noms que resultaven divertits. Destaquem: saco magazine, el món
del saco, el crack, la pilota de bàsquet,
I love this game, saco 4ever, súper saco,
incresaco, saco ball, electrosaco, la
Revista del TGN, tot bàsquet saco i TGN
all star. A la següent ronda, eren 6 els
noms que seguien ballant pels nostres
caps. Entre ells, històries del pati, el
bàsquet és saco, TGN magazine,
sTaGcNo, tigres del bàsquet, TGN team,
saco a l’atac i marquem TGN. Finalment,
han estat 2 els noms que han arribat a
la final; els guanyadors del concurs són
en Javier Guerrero i en Pau Miquel.
DO.- COM SE’T VA ACUDIR AQUEST NOM? P.- Bé,
sincerament el nom el vaig anar pensant mentre els meus companys anaven
dient el seu. Hi ha un “concurs” de
grups de música per Santa Tecla, i vaig
pensar que podria ser un bon nom. J.El tenia al cap feia uns dies i el vaig dir
perquè hem semblava bastant bo.
DO.- PER QUÈ CREUS QUE HA DE SER EL NOM DE
LA REVISTA? P.- Perquè és una entitat amb
una importància destacada pel gran
nombre d’equips que té. La DO és perquè es tracta d’un club de Tarragona, i
com bé indiquen les inicials TGN. J.Perquè és bastant bo i “guay”.
DO.- QUÈ EN PENSES DE QUÈ HI HAGI UNA
REVISTA AL COL·LEGI? P.- Penso que és molt
bo per donar una bona imatge de cara a

JAVIER GUERRERO ARROYO
CATEGORIA: BENJAMÍ. POSICIÓ: ALER
ELS

EL SECRET
MÉS BEN
GUARDAT

PAU MIQUEL DIEGO.
CATEGORIA: CADET. POSICIÓ: BASE

GUANYADORS JA TENEN LES PILOTES FIRMADES PELS JUGADORS DEL SÉNIOR MASCULÍ I FEMENÍ!!!

altres col·legis o clubs, perquè puguin
veure que la secció de bàsquet al Sagrat
Cor o al TGN és molt important, i està
força treballada. J.- Que és bo perquè la
gent se n’adoni del que passa.
DO.- QUINS JUGADORS CONEIXES DEL SÈNIOR
MASCULÍ? P.- L’Octavi, l’Enric, el Leo,
l’Óscar i l’entrenador, el Nacho. J.- Cap.
DO.- I DEL SÈNIOR FEMENÍ? P.- Les dues
Montses, la Deli i la Irene. J.- La
Montse.
DO.- QUANTS ANYS FA QUE JUGUES A BÀSQUET AL
COL·LEGI? P.- Vaig començar amb sis
anys, aquesta és la meva novena temporada. J.- Dos anys.

DO.- T’AGRADARIA ARRIBAR A JUGAR AL SÈNIOR?
P.- Si, és clar. A qui no li agradaria arribar a l’equip absolut del seu club? J.Sí, molt.
DO.- QUIN ÉS EL TEU JUGADOR PREFERIT DE LA
ACB? P.- Pablo Prigioni, perquè dóna
moltes assistències. No és un base que
faci 30 punts per partit, però dirigeix
molt bé al TAU. J.- J. C. avarro.
DO.- I de la NBA? P.- Tot són admirables, hi han hagut estrelles com Magic
Johnson o Larry Bird. Segueixo a en Pau
Gasol, l’Steve Nash i en Dirk Nowitzki.
J.- Kobe Bryant i Jermaine O’Neal.

PRAT DE LA RIBA 10 - 43001 TARRAGONA - Tel. 977 211 726 Fax 977 211 944
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Complejo del Ocio

Tres locales
Restaurante

Cenas

Celebraciones
Despedidas
Cenas de Empresa

Cafetería

Tertulias

Café Internet
Liga de fútbol T.V.
Juegos de mesa

Pub Temático Nocturnas
Fiestas de Empresa
Fiestas Post-Banquete
Fiestas Privadas

Marqués de Montoliu 4 - TARRAGONA - Tel. 977 231 404

AL SÉNIOR FEMENÍ EN PASSA CADA UNA...
Com ja sabem tots, el Sénior femení els divendres
entrena a les 20:00 h. al col·legi; i com ja ve sent
habitual, la Roser, la Irene i la Amèlia queden una
hora abans per tal de comentar com ha anat la setmana i quines expectatives tenen del partit de la pròxima jornada. Ara fa unes setmanes, els hi va passar
una anècdota ben curiosa. Van demanar 3 cafès amb
llet i a l’hora de pagar la factura, aquesta marcava
3.30 €. Cadascuna va ficar 1.10 € a parts iguals. La
cambrera, que ja les coneix de cada divendres, les
obsequia amb un descompte de 0.05 €. La Roser, la
Irene i la Amèlia decideixen repartir-se 0.01 € cadascuna i deixar 0.02 € de propina ja que no saben
com repartir-ho. És a dir, que cadascuna a pagat 1 euro i 9 cèntims, i la cambrera s’ha quedat amb
2 cèntims de propina. No trobeu que falten diners???
Roser 1.09 € + Irene1.09 € + Amèlia 1.09 € + Cambrera0.02 € = 3.29 €
ON ESTÀ EL CÈNTIM QUE FALTA???

SOPA DE... BÀSQUET!!!
Troba dins d’aquesta sopa de lletres 11 elements referents a la pràctica del bàsquet.
Al proper número trobaràs les respostes.

EL CINC IDEAL
AURORA
PELEJÀ

DANI
VALLDEPÉREZ

ORIOL
SECH

BEATRIZ
ALTAREJOS
JAVI
GARRIDO
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