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TOTS ELS EQUIPS DEL SAGRAT COR I DOMINIQUES.
ELS INICIS DEL BÀSQUET.
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Un somni que es
comença a fer realitat.
de bàsquet on entrenen i juguen els partits alguns
equips de l’APA i el Club. Espero que aquesta sigui
la darrera temporada de la provisionalitat, de la dispersió dels equips en diferents ubicacions: Campclar, Serrallo, URV, etc...
Aquesta instal.lació ens permetrà fer pinya tots
junts i fer créixer el projecte conjunt que tots tenim
en ment.

Aquesta temporada suposarà un canvi important pel
Sagrat Cor de Tarragona i també pel TGN Bàsquet
Club. Les noves instal.lacions estan fent-se, no sense
els inconvenients de tota mena que ha suposat la
trobada de restes arqueològiques a la zona. Malgrat
això les obres continuen a bon ritme.
Els patis han canviat, hem fet una nova pista exterior

Aprofito aquesta oportunitat que em dóna la revista
per agrair a tota la comunitat educativa i els pares
l’esforç que ha suposat tirar endavant aquest projecte que millorarà la qualitat educativa i esportiva
de l’escola.
Josep-Maria Adam Anfrons
President de l’Associació de Pares
Club

i del

TGN Bàsquet

UNA NOVA ETAPA AMB EL COL.LEGI
SANT DOMÈNEC DE GUZMAN.
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Aquest curs, l’AMPA del Col.legi Sant Domènec de
Guzman ha començat una nova etapa. Amb molta
força i il.lusió, s’han organitzat nous serveis, activitats i projectes per anar treballant sempre sota
l’objectiu de fomentar beneficis pels nostres fills.
Una activitat que hem recuperat aquest any, gràcies
al conveni entre el col.legi i el TGN Bàsquet Club, ha
estat el bàsquet. Un conveni de col.laboració per tal
d’unir esforços en alguns dels seus equips en categories de base. Gràcies a aquest més de 20 alumnes
gaudeixen d’aquest esport a la nostra escola.
En el marc d’aquest acord, totes dues entitats compartirem sis equips. Concretament són un equip de

la categoria infantil i un de preinfantil, que competiran sota el nom de TGN Bàsquet Club i la resta
un aleví, dos benjamins i un de l’escola, els quals
competiran sota el nom de SACO (Sagrat Cor). El
logotip del nostre col.legi ja apareix a la pàgina web
d’aquest club.
L’objectiu d’aquest acord és evitar que hi hagi nenes
i nens que es quedin sense jugar perquè d’aquella
categoria només són quatre o cinc i l’entitat no pot
formar equip, independent del seu nivell. Crec que
aquest és un pas molt important per a les dues entitats i centres educatius, i sobretot pel bàsquet de
base, que és pel que nosaltres treballem. A més a
més, també es comparteixen les instal.lacions, i els
diversos equips entrenaran i jugaran de manera indistinta a les pistes del nostre col.legi.
Només ens queda esperar que aquest camí de col.
laboració mútua entre ambdues entitats d’escola
doni bons fruits, sobretot de cara a que la pràctica de l’esport dels nostres fills i filles, que són
l’alumnat d’ambdós col.legis, aconsegueixi l’objectiu
d’esdevenir una bona plataforma de formació en valors més que, solament, una pura competició.
Paula López-Hervás Català
Presidenta de l’AMPA del Col.legi Sant Domènec
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EL BÀSQUET FEMENÍ A TARRAGONA,
UNA APOSTA DEL TGN BÀSQUET CLUB.

Des del TGN BÀSQUET
CLUB ens proposem
apostar per una línia
femenina potent dintre
de la ciutat de Tarragona. No n’hi ha cap, en
cap esport. I també és
cert que cap dels grans
Clubs de la ciutat aposten per la seva secció
femenina. No hi ha cap
Club a nivell nacional,
estatal, ni internacional
que tingui dos projectes
esportius amb garanties, amb seccions femenina i masculina a la
vegada, en cap esport.
Ni les grans entitats conegudes per nosaltres
com poden ser un Barça, Madrid, Joventut,
ni en un nivell més baix
com pot ser el Lleida o
Manresa. Creiem que
per aconseguir quelcom
necessitaríem centrar
tots els nostres possibles esforços en un
projecte únic i sòlid. Tenim i comptem amb un
equip humà per aconseguir-ho, gent preparada, amb il.lusió, força,
ganes i optimisme en

col.locar el basquetbol
femení de Tarragona a
un lloc destacat. Potser
els nostres objectius siguin ambiciosos, però
creiem que hem de serho i per aconseguir-los
ens hem marcat unes
pautes i temps per arribar a ells. No és només
un projecte de ciutat,
s’ha de mirar com alguna cosa més, ja que si
no, ens quedaríem amb
una part molt important
de la província que no
sentiria aquest projecte com a seu, per això
la necessitat de donarli
l’àmbit d’actuació que
es mereix i en el que
ningú deuria quedar-se
fora.
UNA PRIMERA
MESURA
Hem de ser coherents
amb la nostra proposta i també creiem que
només hauria d’existir
un projecte masculí a la
ciutat. Per això des del
TGN BÀSQUET CLUB a
partir d’aquesta temporada 2009-2010 no
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tindrem equips sèniors
masculins dintre de la
nostra línea masculina
(temporada 2). Arribarem fins a la categoria
júnior, edat de sortida
dels alumnes del col.
legi. D’aquesta manera
començarem per reconduir els recursos econòmics i de personal cap
al projecte femení. Això,
no vol dir que la vessant
masculina la deixem de
la mà de deu, continuarem treballant com fins
ara, amb les mateixes
ganes i il.lusió, i mirar de poder participar

amb els nostres equips
a la millor categoria
possible. Ens proposem
treballar i arribar a col.
laboracions amb altres
clubs de la ciutat, per
donar sortida als nostres possibles jugadors.
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ESCOLA MASCULÍNA.

Aquest any s’han ajuntat el Col.legi Sagrat Cor
i el Col.legi Sant Domènec per a formar les
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dues escoles de bàsquet
masculí.
Novament,
nens amb il.lusions i
ganes d’aprendre a:

botar, tirar a canasta,
atacar, defensar, jugar
en equip i, sobretot,
passar-ho bé. Són molts

nens que s’endinsen en
el nou món del bàsquet i
que les entrenadores, la
Laia i l’Alba, intentarem
que el puguin disfrutar .
Veurem com inicien els
primers partits, com
s’ilusionen al vestir amb
una samarreta de joc i
portar “un número” a
l’esquena, els nervis per
a jugar… Però el què
desitjem veure en els
nostres jugadors, sobretot, és que aprenguin
a jugar en equip i a divertir-se tots junts. Res
omple amb més orgull a
unes entrenadores com
veure com evolucionen
els nens durant la temporada i compartir amb
ells el què més ens agrada: EL BÀSQUET.

ESCOLA FEMENINA.

Som un equip composat
per la Laia, la Rosa, la
Laura, la Maria, la Marina, la Marta, l’Ariadna,
la Paula i l’Andrea i les
entrenadores, la Sònia i

la Marta.
Aquest equip té com a
característica principal
les seves ganes de jugar i de passar-s’ho bé.
Estan en un moment en

què és molt més important que juguin i gaudeixin amb la pràctica
de l’esport i així comencin a familiaritzar-se
amb els elements bàsics del bàsquet, que no
pas incidir en uns exercicis molts més tècnics.
Això de ben segur que
arribarà amb el temps,
doncs el que sí demostren aquestes nenes dia
a dia és que tenen ganes d’aprendre.
Tot això no treu la motivació que per elles representa poder disputar
algun partit, més que
res perquè serà la manera de posar en pràctica les coses que han
anat fent durant els entrenaments setmanals;
és passar de la part
(jocs de bot, de passi...)
al tot (partits on ho has
de posar en pràctica tot

a l’hora). Evidentment
per les entrenadores
continuarà sent primordial que elles gaudeixin
i s’ho passin el millor
possible tant en els partits com en els entrenaments. Tanmateix volem
incidir en el fet que en
aquest moment és tant
o més important que
les jugadores es formin
com a persones a més
de com a esportistes.
Estem davant d’un grup
que transmet alegria i
il.lusió, així que us animem a venir a veure els
nostres partits.
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Benjamí masculí 3r.

Benvinguts un altre any
més a la temporada de
bàsquet. El nostre equip
consta de 12 jugadors:
9 nens de 3r de primària i 3 nens de 2n de
primària.

Encara que siguin de
dos cursos diferents no
hi ha problemes entre
ells, ja que l’any passat,
a l’escola, ja entrenaven
i fins i tot van arribar a
jugar junts. També hi ha

incorporacions
noves
en les que aquests anys
d’escola no hi jugaven.
És un equip que encara s’està formant, com
a equip (saber jugar en
equip, passar-se més la
pilota…) i tècnicament,
ja que les incorporacions noves no havien
jugat a bàsquet. Poc
a poc anem treballant
aquests aspectes i sobretot la disciplina,
perquè són nens molt
divertits i s’ho passen
molt bé, però també els
hi agrada molt parlar i
durant
l’entrenament
ens passem més estona
intentant callar i escoltar les indicacions que
els hi faig que no pas
fent els exercicis, però
per sort això està canviant, cada vegada es
poden arribar a fer tots
els exercicis planificats
per l’entrenament.

Pel que fa a la lliga
aquest any ens toca
ser dels petits, això vol
dir que jugarem contra
nens de 4t de primària,
és a dir, més alts, més
forts, en definitiva, més
grans, però això no serà
un obstacle per poder
seguir aprenent i gaudir del nostre esport, el
bàsquet.
BENJAMÍ MASCULÍ 3r
Rubén Llanos
Marc Sarroca
Francesc Corsellas
Ángel Rodríguez
Guillermo Delegido
Alfons Sabaté
Víctor Fontanet
Enric Cabezas
Oriol Perpinyà
Xavier Borràs
Aleix Alejandre
Javier Azagra
Entrenadora:
Montse Martí

Benjamí masculí 4t.
amb el tema competicions. En veure un nombre molt gran per fer un
equip s’ha hagut de que
dividir en dos grups A i
B amb la nostra intenció de que siguin un sol
grup conjunt i compacte. Aquest any comptem
amb la incorporació
d’un jugador de Dominicas ja que s’ha firmat
un conveni entre els dos
coles. El Pedro i el Xavi
com a entrenadors del
grup de 4t s’ensenyarà
a que juguin en equip
i perfeccionin la tècnica i sobretot que s’ho
passin bé durant tota la
temporada.
Com cada any els entrenadors tenim ganes

de que els nens puguin
aprendre i ja encarar-se

amb cara i ulls amb la
paraula bàsquet i també
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Benjamí FEMENÍ SACO-DOMINICAS.
Nuestro futuro está aquí.
BENJAMÍ FEMENÍ
Georgina Pujol
Gemma Franco
Minerva Martin
Judith Piñol
Mónica Sánchez
María Velasco
Irene Urbistondo
Cristina Hernández
Mónica Martínez
Gemma Marsal
Paula Bermejo
Ana Lax
Entrenadors
Diego Valeiras
Sara Monclús
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Las previsiones del año
pasado hacían prever
que no habría muchas
niñas apuntadas a baloncesto, al principio
éramos pocos pero
cada semana que pasaba esto se iba animando
más, hasta llegar a las
12 niñas maravillosas
que somos ahora, y seguimos esperando más.
Somos un equipo inexperto en baloncesto y
en relaciones grupales

pero todo esto lo suplimos con nuestras ganas
y pasión que tenemos
por entrenar y jugar a
baloncesto.
A veces tenemos tanta
pasión que creemos que
las pelotas son nuestras
y no se las dejamos a
nadie.
Poco a poco vamos entendiendo las normas
que nos marcan nuestros entrenadores, quizás un poco exigentes

ALEVÍ MASCULÍ 6È.

para ser el primer año
en baloncesto de la mayoría. Pero todas sabemos que ellos lo hacen
por nuestro bien, para
que al final de la temporada consigamos ser un
grupo de chicas que se
ayuden unas a las otras
en la pista de baloncesto y en el colegio.
Los entrenadores: Estamos sorprendidos con
la capacidad de mejora
que habéis tenido ha

sido muy buena Os animamos públicamente a
que sigáis con la misma
predisposición para entendernos y conseguir
entre todos que seáis
muy buenas jugadoras y
tengáis unos hábitos correctos para poder estar
en cualquier grupo de
personas.
Y tener claro que estos
años son los que marcaran vuestro futuro en
este deporte, y que la
gente tenga claro que el
futuro del TGN pasa por
equipos como este.
Un saludo.
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ALEVÍ FEMENÍ SACO-DOMINICAS.

Aquest any composen
l’aleví femení un grup
de jugadores del Sagrat
Cor i de Dominiques
unides des de l’any passat i amb alguna incorporació més d’enguany.
Cal destacar moltes
qualitats en elles: ale-

gres, dinàmiques, rialleres, bones amigues,
xerraires, distretes, si,
també, perquè no?,
lluitadores, amb ganes
d’aprendre, però el més
important són les ganes que tenen de jugar
a bàsquet. Un nombre

gran de jugadores formen aquest equip, jugadores molt diferents,
però cadascuna d’elles
fan que l’equip sigui un
EQUIP, un equip complert. És cert que hem
començat amb mal peu,
ja que els resultats del

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

partits no ens juguen a
favor, però cal tenir en
compte que lluitem contra equips més grans,
contra equips que porten ja una temporada en
aquesta categoria, però
això acaba de començar,
elles no es donaren per
vençudes, si les coneixeu
sabeu que no, i els seus
entrenadors
tampoc,
i seguirem tot plegats
esforçant-nos per aconseguir els nostres objectius, jugar a bàsquet
aprenent, divertint-nos i
si podem mantenir-nos
en els nostres resultats millor que millor,
ja ho veureu, que no ho
veureu?? doncs s’ho perdreu perquè és un equip
per veure, veure com juguen i tot el que saben
encara que de vegades
ho tenen amagat, però
us animem a que vingueu a veure-les val la
pena. Us esperem!!!

Tel. 977 24 59 50
Fax 977 24 59 51
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ALEVÍ MASCULÍ 5È.
ALEVÍ MASCULÍ 5È
Aleix Vicens
Pau Demattey
Daniel Alvarez
Pablo Fontanet
Francesc Ciurana
Marc Espinosa
Emiliano Luca
Alvaro Carrasco
Matheus Henrique Almeida
Abel
Alin
Entrenadors
Anton Cunillera Martin
Pedro Trechera
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La temporada ha començat millor del que
ens esperàvem ja que
l’equip ha guanyat els
3 partits que ha disputat fins ara i sobretot
està seguint una línia
ascendent en el que fa
al seu joc. Tot i les vic-

tòries els entrenadors
no estem molt contents
amb la forma que s’han
guanyat aquests partits
ja que alguns d’ells es
podrien haver decidit en
el 2n o 3r quart però sobretot per falta d’actitud
dels jugadors a l’hora

de lluitar i no afluixar el
ritme.
Ens trobem que quan
un partit es pot guanyar de molt ens relaxem
i que, quan un contrari
lluita, nosaltres no som
capaços de plantar cara
des del minut 0 fins que

s’ha acabat el partit.
No és que només
veiem coses dolentes
en l’equip, però sobretot els fa falta treballar
l’actitud i la concentració davant els partits i
els entrenaments, perquè el que és nivell i tècnica no els hi falta gens,
a aquest equip.

PREINFANTIL MASCULÍ.
El pre-infantil masculí és un equip format
per dotze jugadors.
Es tracta d’un grup de
nois que tot just deixen
enrere les cistelles minis per endinsar-se al
món del bàsquet, al
món dels “grans”.
Està sent i serà un
any dur, però són nois
que a part d’alegres i
extrovertits, saben posar-se a entrenar fort
quan toca i com toca.
Aquesta serà la clau
que els farà millorar
molt, no només com a
jugadors d’aquest esport, sinó que hauran
d’acceptar responsabilitats ja que és im-

portant començar a ferho en aquesta edat.
Si segueixen amb aquesta disciplina de maduresa i respecte envers
el material, jugadors i
entrenadors del club, a
part de bons jugadors,
també podrem sentirnos satisfets d’haver
format a bones persones.
Esperem que l’any continuï sent igual de profitós que fins ara i mantenir aquest bon clima de
treball.
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PREINFANTIL FEMENÍ.
Primeres passes d’adaptació
d’un nou projecte cap al camí del triomf.

L’equip ha iniciat la nova
temporada 09/10 d’una
manera diferent a la que
estaven
acostumades
fins el moment.
Una nova etapa per a les
jugadores que, coincidint
amb els canvis físics i
exigències escolars pròpies de la secundària,
es veuen sotmeses a un
procés de maduració i
organització que podran
desenvolupar amb la
pràctica del bàsquet.
També
s’han
hagut
d’adaptar als nous canvis en el bàsquet: les
dimensions de la pista,
alçada de les anelles,
aplicació més rigorosa
de les normatives de joc,
etc. Aquest procés s’ha
iniciat el 7 de setembre
amb la pre-temporada.
Un concepte que desconeixien i que ha estat
necessari per a realitzar les primeres passes
d’adaptació a les noves
exigències tècniques i físiques de la categoria.
La primera impressió de

l’equip va ser molt bona.
Només disposàvem de 7
jugadores (3 encara són
alevins de 6è), una plantilla curta, però que confiàvem ampliar. Els primers dies ja es va gaudir
d’un bon ambient dins
l’equip, i la idea ja era
ben clara llavors; s’havia
d’implicar a les noies en
un àmbit de treball i superació, doncs ja mostraven actitud i caràcter,
i el més important, unes
ganes boges per a jugar,
aprendre i passar-ho
bé. No obstant això, era
necessari marcar unes
pautes de disciplina que
les ajudaria al bàsquet i
a formar-se com a persones, com per exemple:
responsabilitat a l’hora
de recollir el material,
fomentar la bona relació
dins l’equip, la importància de compaginar
satisfactòriament el bàsquet i els estudis, etc.
Les expectatives dels entrenadors i el club vers
l’equip eren prou defini-

des. Es tracta d’un equip
molt jove, integrat directament en el nou projecte femení del club, doncs
són les futures jugadores
sèniors. Com a entrenador, s’ha d’aconseguir
desenvolupar el nivell
tècnic individual alhora
que aprenen a jugar en
equip. I mostrar els valors morals i disciplinaris indispensables per
aquells que anhelen el
triomf: actitud de superació i esforç tant als
entrenaments com als
partits, companyerisme
dins i fora la pista tant
amb companyes com
amb rivals, caràcter per
lluitar cada pilota i no
rendir-se mai.
Dues setmanes abans
del començament de lliga es van incorporar 5
noves jugadores, fet que
ens va permetre afrontar
els primers partits de lliga amb un total de 12
noies.
El primer partit es va
lluitar en tot moment i

va estar igualat, però es
va acabar perdent com
a conseqüència del poc
temps de treball en la
integració de les noves
incorporacions a l’equip.
La resta de partits de
la primera volta no es
van desenvolupar amb
un millora en el joc. Un
equip faltat de ritme i rodatge, tot i que continuava treballant i millorant
poc a poc. A més a més,
va caure sobre l’equip
certa falta de confiança
en algunes jugadores i
una pèrdua important
d’actitud a nivell general.
No obstant això, el treball dels entrenadors
sobre l’equip i l’arribada
de 4 noves jugadores,
establint un equip de 16,
van fomentar una nova
dinàmica de millora en
l’equip a finals de la
primera volta, que s’ha
vist reflectida al primer
partit de la segona volta,
on l’equip ha aconseguit la primera victòria
treballada i merescuda
de la temporada, desprès de dues pròrrogues
(36-38). Un equip que
va mostrar que ha recuperat la confiança, el
caràcter i la actitud, on
totes les jugadores van
tenir una participació
destacada.
Cal esmentar que aquest
equip té ben definit quin
és el pilar de la victòria,
la defensa. I es treballarà
dur al llarg de tota la
temporada sobre aquest
aspecte, doncs són moltes més les victòries que
desitja el grup.
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ELS INICIS DEL BÀSQUET
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El professor James A. Naismith,
de l’escola YMCA Springfield, Massachusetts, estava buscant un joc
esportiu que mantingués ocupat
i en forma als seus alumnes durant el fred hivern que separava
les lligues de futbol americà i de
beisbol. Va ser l’any 1891 quan al
professor se li va ocorrer penjar
unes caixes de fusta de les baranes
del gimnàs, a una alçada de 3,05
metres (alçada mantinguda fins a
l’actualitat). La casualitat va voler
que no hi hagués caixes de fusta
al centre i s’acabéssin penjant cistelles de fruita (basket) en el seu
lloc. Aquesta casualitat va ser la
que va donar el nom a l’esport,
“basket ball”, després que el propi
professor refusés la idea de posarli el seu nom, “Naismith Ball”. La
idea de la creació li va sorgir al
professor com una adaptació d’un
joc d’infancia, el “duck-on-a-rock”
(L’Ànec a la Roca), que consistia en
intentar picar amb una pedra a un
ànec colocat sobre una roca.
En un primer moment el joc és per
a 9 jugadors per equip ja que a
les classes del professor Naismith
sempre hi havia 18 alumnes, més
endavant es va passar a jugar amb
7 jugadors, fins que al final van
acabar jugant amb 5 participants
per cada equip de la mateixa manera que avui en dia. 3 anys més
tard, el 1894, es van publicar les
primeres regles oficials. Les 13
primeres normes presentades pel
professoreren les següents:
1. La pilota podia ser llençada en

qualsevol direcció amb una o dues
mans. 2. La pilota podia ser colpejada amb una o dues mans però
mai amb els punys. 3. Un jugador no pot córrer amb la pilota a
les mans. L’ha de llençar des del
lloc on es troba. 4. La pilota s’ha
d’agafar entre les mans. Qualsevol
altra part del cos no pot ser utilitzada. 5. No es permet carregar amb
les espatlles, agafar, espitjar, colpejar o fer caure a un cap jugador de
l’equip contrari. La primera imfracció a aquesta norma per qualsevol
persona contarà com una falta; la
segona el desqualificarà fins que
s’aconssegueixi una cistella o, si hi
ha una evident intenció de causar
una lesió, s’excloura al jugador durant la resta del partit. No es permetrà la substitució de l’imfractor.
6. Es considerarà falta colpejar la
pilota amb el puny, les violacions
de les regles 3 i 4 i qualsevol acció
descrita a la regla 5. 7. Si un equip
fa tres faltes consecutives (o sigui
sense que l’oponent n’hagi fet cap
en aquest interval) es contarà un
punt per a l’adversari. 8. Els punts
s’obtindran quan la pilota sigui
llençada o colpejada desde la pista
cap a dins de la cistella i es quedi allí. Si la pilota es queda sobre
la cistella sense antrar i un adversari mou la cistella, contarà com
un punto. 9. Quan la pilota surti
fora de banda, serà llençada dins
del camp i jugada per la primera persona en tocar-la. En cas de
dubte, l’àrbitre llençarà la pilota en
linia recta cap al camp. El jugador
que llença la pilota des de la banda disposa de 5 segons. Si tarda
més, la pilota passarà en mans de
l’adversari. 10. L’”umpire” jutjarà
als jugadors i escriurà les faltes, i
avisarà a l’àrbitre quan un equip
cometi tres faltes consecutives.
Tindrà poder per a desqualificar
als jugadors segons la regla 5. 11.
L’àrbitre jutjarà la pilota i decideix
quan està en joc o dins del camp
o fora, a qui pertany, i portarà el
temps del partit. Decidirà quan
s’aconssegueix un punt i portarà
el tanteig i qualsevol altra tasca
pròpia d’un àrbitre. 12. El temps
de joc serà de dues meitats de 15

minuts amb un descans de 5 minuts entre elles. 13. L’equip que
obtingui més punts quan acabi el
temps serà el guanyador.
Un dels clars objectius buscats pel
professor amb aquestes regles era
evitar el contact físic que es buscava de forma activa en altres modalitats esportives com era el futbol
americà.
Una altra curiositat del bàsquet és
l’utilització dels taulells. Així com
la seva alçada la va marcar en el
seu dia l’alçada de les baranes del
gimnàs, els taulells van néixer en
un primer moment per evitar que
els espectadors, que es situaven
darrera aquestes baranes, molestéssin durant el partit. Avui en dia
és un dels elements principals del
joc. Una altra característica inicial
de l’esport va ser l’utilització de la
pilota de futbol europeu, i no va ser
fins l’any 1929 que G.L. Pierce va
disenyar la primera pilota de bàsquet.
L’any 1893 ja es jugaven diverses
lligues escolars de bàsquet als
Estats Units. I l’any 1895 ja hi jagaven les universitats americanes.
Els primers jocs interescolars es
van fer al Madison Square Garden
de Nova York el 1934.
El 1925 es van crear la primera
lliga professional, l’American Basketball League i el 1946 es va formar la American Basketball Association. Aquestes dues institucions
es van unir formant la NBA l’any
1949.
En el proper número explicarem
una mica d’història del bàsquet a
Catalunya, mentrestant us deixem
per a que analitzeu i compareu les
normes inicials amb les actuals i
us animeu a apendre una mica
més sobre l’esport que més ens
uneix.
Sergi Martí
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INFANTIL MASCULÍ A.
Després de participar en
la categoria Pre-infantil
els jugadors dels equips
A i B van participar en
una pre-selecció durant
el mes de juny per tal de
confeccionar dos equips
i poder participar en la
competició infantil en
categories adequades
a les necessitats i evolució basquetbolistica
de cada nen. Durant
el mes d’agost es van
començar a realitzar
entrenaments més enfocats a jocs, convivència i de caràcter més
lúdic que vindrien a ser
l’equivalent a una pretemporada d’un equip
de categoria superior.
Els nens van participar
activament a les activitats preparades i van
disfrutar de jocs tradicionals de carrer, competicions de 3x3, salts,
exercicis de velocitat,
circuits a la platja i al
riu Francolí, pista americana... totes elles amb
l’objectiu de conèixer altres aspectes de la preparació basquetbolística i no de sobrecarregar
en l’esforç del nen i que
es fa difícil poder practicar durant la temporada
o en espais urbans. Posteriorment a aquestes
activitats es realitzà la
sel.lecció definitiva dels
equips i es començaren els entrenaments
específics de bàsquet.
L’objectiu esportiu de
la temporada era quedar entre els dos millors
classificats del grup
per tal d’optar a participar en l’eliminatòria
d’accés en el campionat
de Catalunya A-1, amb
els millors equips de
Catalunya en Categoria
Infantil. Tot i passar els
habituals processos gripals i dues lesions im-

portants que han tingut
fora dels entrenaments
un mes i gairebé més de
dos mesos a dos membres de l’equip, el bloc
format ha afrontat satisfactòriament els entrebancs i els ha superat. A l’espera de l’últim
partit de la fase previa,
l’equip del Sagrat Cor
ha aconseguit pràcticament l’objectiu ja que
ha quedat empatat amb
el tercer classificat de
grup però aconsegueix
salvar el bàsquet average per un punt en un
partit d’aquells difícil
d’oblidar. A més l’equip
ha aconseguit practicar
un joc molt vistós que
es basa en una defensa molt pressionant i
un atac en equip amb
molta circulació de la
pilota i movilitat, fet que
ha aconseguit atraure
molts pares, avis, germans i altres membres
del col.legi a veure els
partits. A part de la vessant esportiva, els membres de l’equip també estan implicats en
l’aspecte social del club
i han ajudat a la realització d’actes i arbitratges
per a altres equips, habitualment van a veure
partits d’altres categories i sobretot segueixen
els femenins!!! fet que
posa de manifest el bon
ambient de grup i de
club que ells mateixos
han creat i que acaben
disfrutant de qualsevol
cosa relacionada amb
les activitats del Sagrat
Cor. També ajuden als
equips superiors quan
els han mancat efectius.
Uns altres components
del grup són els membres de l’equip B i de
l’equip pre-infantil que
han compartit entrenaments, partits i altres

activitats
conjuntes,
amb una bona predisposició per aportar el seu
granet d’arena al grup
participant amb ells en
el torneig STAGE PRO
de Reus a l’inici de temporada i dsfrutar d’uns
entrenaments o partits
més exigents i intensos. L’objectiu principal del grup és crear
una dinàmica positiva
que permet conèixer
molts dels valors que
es poden apendre durant la practica del
bàsquet: el respecte, la
cooperació, el treball
en equip, la solidaritat,
la participació, l’esforç,
la disciplina, l’ordre, el
companyerisme, la responsabilitat, la dificultat... que els serviran en
situacions quotidianes
futures. Molt important
és que puguin compaginar els estudis amb
les activitats esportives
o extraescolars ja que
els aporta una motivació extra, però requereix
una organització també
extra, que és convenient
que se’n responsabilitzin el més aviat possi-

INFANTIL MASCULÍ A
Marc	Hernández
David	Cattarin
Adrià
Rivas
Mike	Keenan
Gerard	Jané
David	Yago
Òscar	Santos
Álvaro	Beltrán
Jordi	Bondia
Entrenadors
Xavi
Requena
Eugeni	Tolosana

ble. L’èxit del grup és
atribuïble al treball dels
nens però es imprecindible el suport dels pares i cal reconèixer que
participar en un esport,
requereix més desplaçaments, més rentadores
de roba bruta, més organització d’horaris i altres esforços que no es
veuen però que hi són.
Amb tota aquesta dinàmica positiva i entorn
favorable és més fàcil
traballar, progressar i
els resultats individuals
i col.lectius venen sols!

11
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INFANTIL MASCULÍ B.

¿Y quieren que haga un
comentario sobre este
equipo? Solo cabe un comentario. Es un EQUIPO.

12

La clasificación, mientras escribo estas líneas,
dice que somos cuartos.
Lo que no dice, es que
aunque con altibajos,
este EQUIPO se ha ido
consolidando como tal.

Han ido mejorando la
forma física, la coordinación entre ellos, la ejecución técnica… están
aprendiendo a conocerse
y entenderse. Eso es lo
más difícil y como entrenadores, creemos que
están haciendo una estupenda labor. Son competitivos y tienen ganas de
aprender. Hemos tenido

INFANTIL MASCULÍ B

un comienzo de temporada difícil por diversas
razones. Casi no hemos
podido entrenar todos
juntos, había que combinar otras actividades con
los días de entrenamiento, en fin, un rosario de
causas que gracias a sus
ganas, se han ido superando semana a semana.
Como he dicho antes han
ido creando EQUIPO.
Partido a partido han
ido mejorando, lo cual a
nosotros como entrenadores nos priva y llena
de orgullo. Ahora bien,
aún no es suficiente. Sito
Alonso (entrenador del
DKV Joventut) dijo este
fin de semana a sus jugadores durante un tiempo
muerto: “¿Queréis ir a la
Copa (del Rey)? ¿Sí? Pues
si queréis ir a la copa
tenemos que ganar de
más, de más y de más”
(El resultado final fue 61103 para la Penya).
Y eso es lo que les vamos

Gerrard Tortajada
David Artero
Sergio López
Arnau Fabrat
Eloi Moliner
David Olave
Josep Manent
Pau Hernández
Daniel Fernández
Pau Martí
Entrenadors
Javier Fernández
Sergi Pinyol

a exigir a los niños a partir de ahora. Que lo den
todo, que luchen cada
balón como si fuera el
último, que se diviertan,
que disfruten de cada
uno de los partidos que
juegan… Sí ahora que
son jóvenes no les enseñamos a querer mejorar,
a superarse, a dar lo mejor de sí mismos…¿para
cuándo lo dejamos?
Ánimo chicos, que el
próximo entrenamiento
haremos algunas líneas
americanas, esas que
tanto os gustan. ¿Vale?

CADET MASCULÍ B.
de la temporada ha ido
a más y ha servido para
la cohesión del equipo.
Empezamos a trabajar
en pretemporada con
sólo 8 jugadores por lo
que se creó cierta incertidumbre hasta la llegada de los fichajes.

Este año el equipo ha
realizado un salto de categoría. Si a esto se le

une la incorporación de
tres jugadores y del entrenador, la primera fase

La temporada comenzó
con mucha ilusión por
parte de todos aunque
demasiado pronto, lo que
nos costó las dos primeras derrotas seguidas. A
partir de aquí, el trabajo
en los entrenamientos
se ha visto recompensado con grandes partidos
jugados hasta el final
y cada vez una mayor
integración de toda la

plantilla para conseguir
los objetivos marcados.
La experiencia adquirida en la primera vuelta
se ha unido a la llegada
de Víctor Álvarez, otro
entrenador para que el
equipo muestre un mayor rendimiento. Nos
encontramos en una
posición discreta para
el juego desarrollado debido a los altibajos mostrados en algunas fases.
Desde éste artículo quiero agradecer el esfuerzo
y dedicación al equipo y
animarles a seguir progresando con actitud y
mucho trabajo y a que
sigan pasándoselo bien
con el básquet.
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INFANTIL FEMENÍ.
Aquest any tenim un
equip més madur que
l’any passat, es comença a veure el treball
realitzat en el primer
any i els seus fruits. En
la primera fase s’ha assolit jugar la lliga interterritorial contra Lleida,
a Barcelona no ha pogut
ser ja que em competit
contra dos equips superiors, Reus Deportiu i La
Salle de Tarragona.
També hem començat la
lliga escolar que el nostre propòsit és arribar
als campionats de Catalunya que es jugaran a la
Seu d’Urgell.
A part del treball basquetbolístic les jugadores també estan aprenen

INFANTIL FEMENÍ
Eva Palau
Mercè Miquel
Júlia Massagué
Núria Gebellí
Marina Roig
Anna Garcia
Farners Rubio
Marina Roda
Marina Vidal
Claudia Pérez
Marta Rodríguez
Maria Virgili
Entrenadors
SergioLou
Bea Altarejos

a conviure entre elles dins
l’equip, a respectar als
entrenadors i a entendre
la feina que desenvolupa
cadascuna dins l’equip.
Això les fara crèixer tam-

bé com a persones, ja
que el club no només vol
formar jugadores, sino

també persones.

CADET MASCULÍ A.
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CADET MASCULÍ A
Sergio Ramos
Sergi Casadesús
Marc Yago
Francesc Porta
Eric Martín
Sergi Valldosera
Ignacio Martín
Oriol Sech
Marc Martínez
Pablo Bueno
Entrenadors
Sergi Martí
Andrés Bueno

Estem
davant
d’un
equip amb prou qualitat
per competir amb qualsevol. En aquesta primera part de la temporada
hem descobert qualitats
i mancances ens tots els
jugadors que cal aprofitar i reforçar segons els
casos. En general són

bons jugadors però cal
dir que una mica individualistes.
Aquestes
individualitats propicien
que en els partits ens
precipitem en prendre
decisions i moltes vegades no aixequem el cap
per buscar al company.
Per altra banda les seves

ganes fan que els entrenaments siguin intensos
cada dia i mica en mica
ells mateixos intenten
canviar aquests vicis.
De moment la lliga no ha
començat gaire bé per a
nosaltres, hem guanyat
només 1 partit però ens
hem pres aquesta pri-

mera part de la temporada com una preparació per a la segona que
es on trobarem equips
amb un nivell més semblant al nostre. De ben
segur que a partir del
gener podrem veure un
equip diferent i preparat
per a competir contra
tothom.
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CADET FEMENÍ A.

CADET FEMENÍ A
Maria Pérez
Gemma Ceballos
Ari Puig
Núria Rivas
Ariadna Guasch
Laia Puigdomenech
Alegria Molina
Miriam Blesa
Claudia Ardid
Lídia Pardell
Martha Diago
Marta Perelló
Elena Duran
Entrenadors
Herman Danilo
Maria Masvidal
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És un equip que ha reformat pràcticament la
meitat de la seva plantilla respecte l’any passat. L’objectiu inicial
era intentar pujar
a
interterritorial, però ni
les jugadores ni els entrenadors es coneixien
i ha sigut necessari un
període d’adaptació.

És un equip amb grans
diferències pel que fa
a la tècnica individual i
formes de joc, això ha
fet que s’hagi hagut de
començar un treball des
de baix (bot, entrades,
tir, situació a pista, defensa indivdual,…) per
assentar bé la base i
poder treballar després
nous conceptes.

queda molt!! Esperem
poder veure-les jugar
cada vegada millor i tenir al final de temporada un equip compacte,
que pugui jugar d’una
manera ordenada.
Hi ha molt bon ambient
entre les jugadores cosa
que ha facilitat molt la
integració de les que
han vingut noves, que
ràpidament s’han adaptat al nou equip.
S’ha vist una clar canvi
des de principi de temporada però encara

Creiem que amb ganes,
intensitat i compromís,
és un equip que pot
créixer molt! Només necesiten ser conscients
del que significa estar en
un equip A (ritme i exigències d’entrenaments
i partits) i confiar TOTES
en elles mateixes.

POL. IND. ENTREVIES - CAMÍ VELL DE SALOU s/n - TARRAGONA

Tel. 977 54 04 72 - Fax 977 54 08 35
a/e: esfera@cementosesfera.com
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JÚnior Femení Interterritorial
Es fa molt difícil escriure
sobre com es va desenvolupant la temporada
d’aquest equip. De ben
segur quan va començar
l’any basquebolístic ningú esperava que la dinàmica de l’equip s’anes
torçant com ho ha fet.
Seria inútil entrar a buscar explicacions de perquè l’equip es troba en
la situació actual (amb
0 victòries al seu haver)
i quins són els motius
d’aquest desenllaç; seria inútil principalment
donat que el més probable és que no hi hagi
cap explicació racional
si no que s’ha entrat en
una dinàmica negativa de la que sempre és

complicat sortir.
Així doncs és molt millor pensar en el que ha
de venir, evitant així que
l’influència negativa de
la classificació actual
ens pesi més del compte i doni el marge de
tranquilitat que necessita l’equip per seguir treballant i mostrar el seu
potencial.
Recorrerem doncs al
treball i sacrifici de les
jugadores que amb la
seva actitut i amb un
augment del seu compromís amb el col.lectiu de ben segur que
aconseguiràn dur a bon
port l’imatge d’equip
consistent a final de la
temporada. Poca cosa

més podem dir ara toca
plasmar tot això en els

propers partits.
Salut i bàsquet.

CADET FEMENÍ B.
siete partidos se han
ganado ya dos, lo que
demuestra la mejora del
equipo.
Este esfuerzo junto a
una mejora en la disciplina de asistencia a
partidos y entrenamientos nos llevará a tener
muchos más éxitos.

CADET FEMENÍ B

El Cadete Femenino B,
formado por jugadoras
nacidas en 1995 y que
esta es su segunda temporada jugando a básquet, es un equipo con
mucha ilusión. A pesar
del poco tiempo que
llevan practicando este
bonito deporte, su entu-

siasmo les hace mejorar
día a día, no sin esfuerzo.
Tras este corto periodo desde el inicio de
la temporada la mejora ha sido sustancial.
Empezamos un primer
partido jugando en casa

contra el C.B. Cambrils
con un resultado no
muy positivo, pero nos
sirvió para unir al equipo, tanto entrenadoras
como jugadoras y a partir de ahí los resultados
y el modo de juego, no
todos, han empezado
a dar fruto, ya que de

Natalie Martínez
Beatriz Seco
Júlia Gómez
Marina Tibau
Ruth Benet
Aina Iglesias
Laura López
Sandra Figuerola
Maria Yago
Ariadna Piñol
Paula Llamas
Paula Canuto
Entrenadors
Txell Rodríguez
Inès Ladera
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JÚNIOR MASCULÍ INTERTERRITORIAL.
JÚNIOR MASCULÍ INT.
Albert Sáez
Raúl Gómez
David Ruiz
Jordi Rofes
Jordi Díaz
Coen Duijneveld
Ferrán Boix
Angel Andreu
Miquel Salvadó
Albert De La Fuente
Gerard Martín
Albert Segura
Entrenador
Luis Vázquez
Ayudante y preparador
físico
Xavier Gils
Ayudante y delegada
Sara De La Fuente
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Equipo compuesto integramente por jugadores
de segundo año, el cual
está formado por cinco
jugadores nuevos, fichados este año, más siete

jugadores que ya militaban en el club.
El
equipo está compitiendo a nivel de Cataluña
(liga interterritorial), y
está realizando un buen

trabajo, luchando todos
los partidos y cosechando victorias logradas.
En resumen el equipo
se ha conjuntado bien
y está entrenando a un

JÚNIOR MASCULÍ B.
Esta temporada 20092010 el club cuenta con
un júnior masculino que
juega a nivel territorial.
El equipo, forma parte
del segundo grupo del
nivel A territorial, un
grupo bastante igualado donde cada jornada
podemos ver unos marcadores muy ajustados

entre unos y otros. El
equipo local a salido
victorioso de un solo
partido, no ha hecho
malos resultados en los
anteriores, pero la falta
de acierto en momentos
cruciales es su principal
debilidad y esto a llevado hasta perder algunos
partidos por muy pocos

PILAR MUÑOZ INMOBILIARIA
CALLE 21, N∫. 37 BAJOS
TARRAGONA
977546225-638478283

buen nivel, aprovechando todas sus cualidades
y todos los entrenos.

JÚNIOR MASCULÍ INT.

puntos. Un equipo fuerte en defensa pero con
manca de ataque. Esperemos que la segunda
vuelta, la cual empezará
después de vacaciones
de navidad, sea mucho
mejor y nuestros chicos
consoliden de una vez
su juego de ataque.

Marc Fernandez
Guillem Bas Cañas
Marc Yago
Joan Garrido Cortes
Roger Nolla Cantos
Eric Sabaté Sevil
Daniel Sanchez Lopez
Guillem Romero Nevado
Arturo Maluenda Caceres
Joan Lluis Molina Ortiz
Entrenador
Xavier Gils Contreras
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JÚNIOR FEMENÍ B.
JÚNIOR FEMENÍ A
Selene Fernández
Anna Guinovart
Lorena Lanchares
Clara López
Txell Olivé
Bea Pérez
Júlia Sarroca
Anna Sánchez
Sílvia Espejo
Marta Riba
Bea Moreno
Aixa Garriga
Adriana Puigdevall
Maria Villaconta Pellisé
Sònia Mas Mina
Mar
Entrenadors
Xavier Inglés
Xavier Gils

Nuestro club cuenta
este año con un nuevo
equipo júnior formado
gracias a la unión de varias jugadoras de diferentes equipos. Hemos
hecho una buena consolidación de jugadoras
hasta llegar a tener 16
chicas disponibles para
jugar con este equipo.
El equipo femenino está

jugando en el grupo A a
nivel territorial, un grupo
formado por 9 equipos,
nuestras chicas actualmente se encuentran en
la tercera posición.
Empezaron con dos derrotas en los primeros
partidos; muchas de
ellas no habían jugado
nunca juntas y eso se
noto en los primeros

partidos. La mejora de
su juego se empezó a
ver junto a las primeras victorias y así hasta
ahora. Día a día mejoran
su compenetración y se
van formando como jugadoras y equipo dejando atrás individualizaciones. Queda mucho
trabajo por hacer, pero
creemos que es un equi-

po con mucho futuro,
con una buena base y en
el cual confiamos. Queremos ver a sus jugadoras muchos años en el
club gozando de este
juego y regalándonos
grandes momentos.

ROVIRA I VIRGILI Nº 42 BAJOS - 43002 TARRAGONA - TEL. 977 226 900
xfr@tinet.org
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SÈNIOR FEMENÍ TERRITORIAL.
Un buen grupo.

18

En ocasiones las circunstancias se alían y tras
una anterior experiencia
negativa, de un proyecto
que no salió, de repente poniendo los mismos
ingredientes, acertamos
con la fórmula, y lo que
parecía negativo se convierte en positivo y de
tener que abandonar una
competición hace dos
temporadas, la pasada
estuvimos a punto de
poner el cartel de completos y en esta hemos
podido continuar con el
proyecto iniciado.
Cuando te encuentras

con un grupo de personas capaces de venir a
entrenar, a pasar frío a
altas horas de la tarde/
noche, a trabajar y a
participar, y que además
mientras hacen todo
esto se les oye reir, hacer
comentarios divertidos,
bromas de buen tono y
que sus caras, al cabo
de un rato, demuestran
esfuerzo. Solo puedes
pensar en que se les ha
ido la “olla” o en que lo
que hacen realmente les
gusta de verdad.
Os aseguro que a los
que estamos como res-

ponsables del grupo
esta actitud nos llena
de satisfacción, no porque pensemos que lo
que estamos haciendo lo
estemos haciendo bien,
sino por la simple gratificación de ver que tu esfuerzo personal es compartido por los demás.
Y eso que luego, entre
nosotros, siempre nos
quejemos de que podrían
saltar mas alto, correr
mas rápido, pasar mas
fuerte, perder menos
pelotas, defender mejor,
cerrar el rebote, fallar
menos tiros y hacer mas
puntos.
Hacer deporte en equipo requiere de esfuerzo,
sacrificio, aptitud positiva, desinterés hacia uno
mismo, y compañerismo,
mucho compañerismo. Y
estos valores se encuentran en nuestro grupo.
La mayoría de las jugadoras eran nuevas en el
club, algunas se conocían
entre ellas y otras no,
unas son de aquí y otras
son de allí, tenemos más
jóvenes y menos jóvenes,
más altas y menos altas,
más rápidas y menos rápidas. Pero lo que si tienen todas ellas en común

son ganas por jugar.
Quiero destacar el grado de compromiso que
todas han adquirido con
nosotros, no voy a decir
que no tengamos problemas, pero estos los
estamos solucionando
con voluntad y actitud
positiva.
Y como no puede ser de
otra forma, cuando hay
buen ambiente, los resultados suelen acompañar.
A falta de dos partidos
para acabar la primera
vuelta, hemos ganado 6
de los 9 jugados, prácticamente igualados a
puntos con otros cinco
equipos y con todas las
posibilidades de alcanzar
una buena clasificación
final. Todo depende de
nosotros, del grupo, de
seguir siendo y haciendo
equipo.
Personalmente
quiero
hacer público mi agradecimiento a todas y cada
una de ellas, sin olvidarme de Carles Rivas que
inicio el proyecto conmigo y que gracias a él
muchos de mis miedos
y limitaciones no fueron
tantos.
Carlos Puigdomènech

Hotel Port Eugeni y Apartamentos Aragó
Plaza Aragón, 49 - 43850 CAMBRILS - Port - Teléfono 977 36 52 61
Aparthotel Olimar II
C. Colon, 3 - 43850 CAMBRILS - Tel.: 977 79 55 66
Aparthotel Voramar
Avda. Diputació, 67 - 43850 CAMBRILS - Teléfono 977 36 15 17
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SÈNIOR FEMENÍ 1a. catalana.

El nostre Sènior femení
“A” ha iniciat una temporada complicada, però
que pot ser molt divertida. Finalment desprès d’haver disputat
les fases d’ascens vam
aconseguir la desitjada
plaça a Primera Catalana. Aquest fet és un repte tant per l’equip, com
pel Club; ja feia forces
anys que cap dels nostres sèniors competia a
aquest nivell i això hauria d’ompli’ns primer
d’orgull i després de
compromís.
Un cop feta aquesta primera valoració
m’agradaria parlar del
verdader protagonista
de tot això, l’equip. És
important
començar
valorant el gran esforç
que van fer les nostres
jugadores la temporada passada per assolir
l’ascens; no van tirar en
cap moment la tovallola i en el moment més
complicat, quan ja ningú
comptava amb nosaltres
va saber tirar de treball

i sacrifici per acabar
fent una segona volta
de somni. Just per això
crec necessari transmetre la meva admiració a
tot l’equip i agrair especialment la seva aportació a les jugadores que
aquesta temporada no
han continuat a l’equip:
Yoli, Montse, Mar i Maria (ella sí que continua
però ajudant com a entrenadora no com a jugadora) gràcies per ajudar a fer-ho possible.
Menys aquestes quatre
jugadores s’ha mantingut el bloc de l’equip de
la temporada passada
i s’han incorporat 4 jugadores noves. La Maria
del Carme Martí (Mamen) que ha jugat tota
la vida als equips de la
nostra entitat i després
d’una temporada al Sènior B ha pujat al primer
equip. La Bea Borrellas,
una altra jugadora de
la casa que després del
seu periple andalús ha
tornat a l’equip. La Marta Armengol que havent

jugat a diferents equips
de la província i després
d’un temps allunyada
de les pistes ha tornat
per ajuda’ns en aquesta
temporada. I finalment
Rosalia Piñol provinent
de l’UDT. La resta de
l’equip les coneixeu tots
perfectament,
Vane,
Ona, Patri, Bea, Isa,
Irene, Montse i Núria;
entre totes formen un
grup força compacte i
prou jove com per ser la
base de futur del projecte del TGN BÀSQUET.
Aquest és l’equip i la
nostra situació actual
és que un cop disputades les 10 primeres
jornades portem 5 victòries i 5 derrotes; això
ens situa a la zona mitja
de la classificació, però
amb l’incòmoda sensació de que podíem haver
fet alguna cosa més. El
col.lectiu és prou jove i
potser encara ens falta
un punt d’experiència,
aquella dosis de tranquil.litat que et dóna saber-te assentat en la ca-

tegoria. Aquest fet ens
ha dut algunes derrotes
evitables, ara bé també
voldria remarcar que
mai podrem retreure
a aquest equip manca
de treball. De fet ara
mateix són les 16.30h
del dia 8 de desembre i
d’aquí 2 hores i escaig
tenim partit, doncs bé
puc donar voltes a com
plantejar el partit, quina
és la rotació correcte,
com plantejar el partit
d’inici... però en cap
cas em passa pel cap
que l’equip falli en quan
a capacitat i això per
un entrenador és molt
d’agrair.
Finalment
remarcar
la tasca d’un grup
d’entrenadors que fan
que tot sigui molt més
fàcil i en molts casos molt més divertit.
L’Oriol contínua sent
el nostre segon entrenador desprès de la
seva vital aportació de
la temporada passada;
l’Aleix s’incorpora enguany com a preparador físic, i ja comencem
a beneficia’ns dels fruits
de la seva feina; i la Maria ens ajuda amb un rol
molt més important del
que ella creu com a delegada d’equip.
Res més que convidarvos a recolza’ns en els
nostres partits al Pavelló del Serrallo, com va
dir Guardiola dels seus:
“aquest equip ho farà
millor o pitjor, però mai
li podreu retreure falta
de treball i de sacrifici.”
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CLUBS PARTICIPANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AE Santa Eulàlia (Barcelona)
Alierta Augusto (Zaragoza)
AD Pirineos (Zaragoza)
Casal Vilafranca (Barcelona)
CB Cambrils (Tarragona)
CB Lleida (Lleida)
CB Mollet (Barcelona)
CB Parets (Barcelona)
CD Champagnat (Logroño)
CD Romareda (Zaragoza)
CE Les Franqueses (Barcelona)
CE Maristes Montserrat (Lleida)
CP La Roda (Albacete)
Doctor Azúa (Zaragoza)
EB Albacete (Albacete)
Jesús Mª El Salvador (Zaragoza)
Las Gaunas (Logroño)
St. Casablanca (Zaragoza)
Sagrat Cor
Dominiques
TGN Bàsquet
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NENS I NENES!
EL DIA DE
REIS ENS
VISITARÀ EL
REI MELCHOR!
A la Sala d’Actes del
Col·legi Sagrat Cor.
Des de les 11:30h.

