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Ja les tenim aqui

El Sagrat Cor acull una nova edició de les XII hores, una de les cites
clàssiques del basquet base tarragoní. Pàgines 16 i 17

Esther Neila:
“En el futur no descarto
entrenar al col·legi”
PÀG.
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Arribats al mes de juny és el moment d'extreure les primeres conclusions del que ha estat
la temporada. A nivell de sèniors, sembla clar que hem patit, per resultats, la pitjor experiència dels quatre anys d'existència del club. Descens de tres dels quatre equips, ara no
és el moment, però, de lamentar-se, ja que cal mirar endavant i començar a construir un
ambiciós projecte que ens retorni, el més aviat millor, a les categories que mai hauríem
d'haver perdut. A vegades, per donar dos passos endavant se n'ha de donar un enrere.
Tema a part ha estat el bàsquet base, en el qual es podria considerar que hem realitzat
un punt d'inflexió, consolidant tota la feina que s'ha vingut realitzant en els darrers
temps. En aquest sentit, des de l'escola fins als júniors han mostrat una extraordinària
progressió que fa que el futur del nostre club estigui més que assegurat. Enhorabona a
tots per fer que aquesta entitat es faci cada dia més gran, ja que independentment dels
resultats, el que importa és la qualitat humana i capacitat de treball de tots els integrants
i simpatitzants del TGN Bàsquet.

EL
REPORTATGE

EL NOSTRE 11È CAMPUS
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Tot un èxit per als que estem i continuem amb aquest projecte de fer bàsquet. Aquest any després de la bona experiència de l’any passat hem volgut apostar de nou per
Cambrils. Amb això volem aconseguir que els esportistes
més petits també s’animin a venir.
L’equip tècnic estarà format pels entrenadors del TGN
BÀSQUET, APA SAGRAT COR i TERESIANES, amb la finalitat de
promocionar l’esport del bàsquet.
L’apartahotel disposa d’habitacions de 4 persones amb bany
complet, piscina, zona enjardinada, etc. El menjar és tipus
buffet. Respecte a les instal·lacions esportives, hi hauràn
tres pistes exteriors, piscina coberta i un pavelló cobert amb
tres pistes més. Les places són limitades, ja podeu demanar
el full d’inscripció a les seccions de bàsquet, així que doneuvos pressa!

JA VAS TROBAR LES 7 DIFERÈNCIES???
Les 7 solucions eren: el color de la cinta del cap, el color de la canellera, el protector del dit, les samarretes, la medalla, el pentinat i... les orelles (el Sergio té
dos mitges orelles mentre que l’Alejandro en té dos de senceres!!!).

TE’N RECORDES DE L’EDICIÓ Nº 1?? JA HAS TROBAT EL CÈNTIM D’EURO QUE VAN
PERDRE L’AMÈLIA, LA ROSER I LA IRENE??
DESPRÉS DE L’ESTIU RESOLDREM EL GRAN ENIGMA!!!

E-MAIL
Tenim una adreça d’e-mail, on hi podeu enviar qualsevol novetat o anècdota que us passi
al llarg de la temporada. El proper premi serà un samarreta de la NBA!!!

dotgn@tgnbasquet.com

3

La defensa “match-up”
DO TGN Bàsquet al Saco ha tingut accés i ha pogut conèixer de primera mà el plantejament defensiu i a la metodologia de treball d'un equip professional, el Plus Pujol
Lleida, conjunt que milita a la Lliga LEB 1. En concret, descobrirem els secrets més ben guardats d'una defensa que
es situa entre la individual i la zona, com és la Match-up.
El motiu de la pràctica d'aquesta defensa és el fet que
la plantilla de la capital de
la Terra Ferma disposava
enguany de jugadors interiors amb molta mobilitat,
capaços
d'emparellar-se
amb exteriors.

Els objectius
Els objectius bàsics d'aquest plantejament són

diversos, com ara generar
una defensa agressiva que
millorés la mentalitat de
l'equip, i ser capaços de
canviar ritmos propis en
defensa; afavorir la comunicació defensiva i la cohessió del conjunt; utilitzar
aquesta alternativa com
una variant de la defensa
base de l'equip; disposar en
la mesura que sigui possible
el major temps dels inte-

riors a prop de la cistella i
els exteriors en el perímetre; millorar el to defensiu,
amb l'anticipació de les
línies de pase; trencar el
ritme ofensiu rival; provocar confusions en l'elecció
dels sistemes ofensius
rivals; o crear incertesa
sobre si s'està atacant a
individual o zona.

Normes
bàsiques
Una vegada establerts els
criteris bàsics, anem ara a
especificar en situacions
concretes. Pel que fa a la

defensa del jugador amb
pilota, el tècnic lleidatà,
Andreu Casadevall, vol la
mateixa defensa que en
individual, basada en l'agressivitat i les lectures del
rival. Pel que fa a la defensa del jugador sense pilota
que estigui al costat fort, la
defensa ha de ser agressiva
en la línia exterior, per
intentar l'anticipació, mentre que els interiors han de
dur a terme una defensa de
negació per impedir que
arribin pilotes al pal baix.
Sobre el costat dèbil, tots
els jugadors de la zona han
d'estar tancant espais, i
actius per poder arribar a
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possibles inversions. En aquesta situació,
es poden realitzar intercanvis de jugadors.
Tema a part és la defensa dels talls. En
aquest sentit, Casadevall vol que, quan
siguin de costat fort a costat dèbil, es
segueixin i, si es pot, s'internvii, o bé que
es segueixin i el defensor es mantingui en
ajudes quan ja estigui al costat dèbil.
Quan és el cas contrari, és a dir, que el
moviment vagi del costat dèbil al fort, la
primera norma és seguir-los sempre, anticipant-se al tall, i obligant al canvi d'angles.
En aquest moment també treballa en bodychecks i es defensa en anticipació les línies
de pase.
Un alte moment destacat són els talls verticals d'exterior a interior. En aquesta
variant, es segueixen fins que es poden
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UN

ALTE MOMENT DESTACAT SÓN ELS TALLS

VERTICALS D'EXTERIOR A INTERIOR.

EN

AQUESTA VARIANT, ES SEGUEIXEN FINS QUE ES
PODEN INTERCANVIAR EL JUGADOR AMB UN
ALTRE COMPANY PER TAL DE QUEDAR EN LA
DISPOSICIÓ DE PIVOTS A LA ZONA I JUGADORS
EXTERIORS AL PERÍMETRE.

intercanviar el jugador amb un altre company per tal de quedar en la disposició de
pivots a la zona i jugadors exteriors al perímetre. Aquesta opció es produirà quan hi
hagi un jugador al pal alt amb el qual es
podrà fer un intercanvi directe, ja que si el
pivot està al pal mitjà no es podrà produir
aquest relleu directament.
Sobre les pujades verticals dels interiors,
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funció en aquell de l'exterior ha de ser
d'impedir la sortida, fer un body-check i
perseguir al seu home, mentre que l'interior
ha d'impedir el bloqueig, reduir l'angle, fer
un flash i, dependent del tipis d'acció de
l'exterior, fa un flash i torna, o per al contrari, canvia l'home amb l'exterior. Hi ha,
però diverses alternatives, tenint en compte la ubicació on es donin. Així, quan es
produeixi als 45 graus, amb continuació de
l'exterior, sempre es faran canvis d'homes,
mentre que si és l'interior el qui continua,
l'exterior ha de negar el bloqueig, i envia al
seu home alt al fons perquè quedi emparellat amb el pivot lleidatà. Per la seva part,
l'interior haurà de mantenir-se, amb fintes,
a la zona.
Quan el dos per dos es dóni al centre, amb
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La defensa miss match
Es tracta d'intentar que els desajustaments
defensius siguin sempre amb exteriors en el
perímetre i interiors a la zona. Si es produeix una sitació de miss match l'intercanvi per eliminar-lo ha de solucionar-se al
costat dèbil.
Al costat fort, amb l'interior contra exterior
a la pintura, l'objectiu serà protegir la cistella, anticipant-se per evitar la recepció
per davant, reduint espais des del costat
dèbil, i fent un 2 contra 1 al costat dèbil si
arriba la pilota.
Si el miss match s'ataca amb un exterior
contra un interior en dribling, l'objectiu en
aquell moment serà no permetre tirs i
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SI

EL MISS MATCH S'ATACA

AMB UN EXTERIOR CONTRA
UN INTERIOR EN DRIBLING,
L'OBJECTIU EN AQUELL
MOMENT SERÀ NO PERMETRE
TIRS I REDUIR ESPAIS,
DEFENSAR EN U CONTRA U
AMB PILOTA, I REALITZAR
FINTES DE LA RESTA DE
JUGADORS PER CREAR
INCERTESA I REDUIR ESPAIS
A LA PILOTA.
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Andreu Casadevall té clar que s'han de perseguir home a home, amb body-check, realitzant una defensa d'anticipació i amb
agressivitat en la línia de pase.
En els talls per la línia de fons, el tècnic
lleidatà té clar que s'han de seguir sempre,
i que, quan s'arribi al costat dèbil, el jugador s'ha de mantenir en ajudes.

Els bloquejos directes
Quan es realitzen entre exteriors, canvi
sempre, a l'igual que entre interiors.
Diferent és la resposta, però, quan és entre
un interior i un exterior. Per Casadevall, la

continuació exterior sempre hi haurà canvi
defensiu automàtic, mentre que si es produeix una continuació de l'home interior,
l'exterior haurà de perseguir-lo, reduint les
seves possibilitats ofensives donant-li un
costat. Per la seva banda, el pivot es mantindrà a una certa distància activa amb fintes per reduir espais, controlant la continuació de l'interior.
Quan hi hagi bloquejos per la línia de fons,
els lleidatans es situen en una situació
semblant a la defensa 2-3.

reduir espais, defensar en u contra u amb
pilota, i realitzar fintes de la resta de jugadors per crear incertesa i reduir espais a la
pilota. En cas que el miss match s'ataqui
amb un exterior abans de la recepció, es fa
una defensa d'anticipació per impedir la
recepció.
Aquesta situació es fa, tot i que Casadevall
és conscient que hi pot haver el perill d'alguns desajustaments en el rebot defensiu.

DENOMINACIÓ D’ORIGEN TGN - BÀSQUET AL SACO

SÉNIOR
FEMENÍ
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Després de quatre temporades al capdavant del primer equip, Noé Monroy
confirma en aquesta entrevista que
deixa de ser entrenador del sénior
femení. El descens de categoria, i el
desgast lògic dels quatre anys n'han
estat les causes.
- Quina valoració fas de la temporada?
A nivell de resultats, evidentment que
negativa. Es va començar molt bé,
fent una primera volta il·lusionant,
però després vam caure en picat,
segurament per un excés de relaxació.
D'altra banda, però, ha estat molt
positiva l'entrada de jugadores tant
dels sénior B com de l'equip júnior, ja
que han jugat minuts importants.
- Quines creus que han estat les causes del descens?
Diverses. Des de les vacances de nadal
ens vam quedar amb tant sols set
jugadores. no vam saber reforçar-nos
en el moment adequat i, a més, hi ha
hagut integrants de l'equip que no
han tingut gens de compromís. Era
obvi que, si l'any passat es va perdre
la categoria amb una plantilla de més
qualitat, que enguany es patiria. Ha
estat un cúmul de circumstàncies. De
totes maneres això només són excuses, ja que penso que el que realment
ens ha fet baixar ha estat la manca de
motivació. No érem un equip per baixar directes, ni per jugar play-out.
Evidentment estic satisfet amb el rendiment d'algunes jugadores, que ho
han donat tot i m'han demostrat tenir
orgull, que serveixen per jugar perfectament en aquesta categoria o alguna
fins i tot superior.
- Què significa per al club tornar a
Segona catalana?
Una magnífica oportunitat per definir
una línia de treball des de zero. Es
podran donar encara més minuts a
jugadores joves que tinguin ambició
esportiva. També servirà per aprendre
dels errros que s'han comès.
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"Crec que ha arribat el
moment de deixar-ho"
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Amb tot el futur
per endavant

SÉNIOR FEMENÍ

Entrevista a Noé Monroy
La temporada passada el sénior B
femení va aconseguir un ascens a
Segona Catalana molt destacat, i on
tots els estaments del club hi tenien
dipositades moltes esperances. La
joventut, però, i la mala fortuna no ha
permès al filial mantenir la categoria.

- Seguiràs com a tècnic del primer equip?
Sempre he dit que prendria aquesta
decisió independentment dels resultats
esportius. Crec que és el moment idoni
de deixar-ho, ja que després de quatre
temporades serà el millor tant per mi
com per al club. Ha estat una decisió
molt difícil, ja que són molts els sentiments i sensacions que he viscut.
- Que creus que s'ha de fer a partir d'ara?
El fet de perdre la categoria directament ens permet començar a planificar la propera temporada amb més
temps. Això s'ha d'aprofitar i s'ha de
començar a treballar a partir de ja,
tant a nivell de jugadores, com d'entrenadors, i marcar la filosofia a seguir
i les despeses a realitzar.
- Us plantejareu comprar plaça com
l'any passat?
Crec que a la vida s'ha de ser coherents, i que si es decideix intentar
adquirir una plaça a Primera Catalana
s'ha de tenir molt clar que no només
s'ha d'invertir als despatxos, sinó
també en l'aspecte esportiu. De totes
maneres crec que tal i com està el
nivell femení a Tarragona el millor
serà treballar amb gent jove de casa

des de Segona catalana i fixar objectius a llarg termini.
- Creus que s'ha acabat un cicle?
No ho crec, perquè aquesta paraula normalment va associada a una determinada edat, i aquest no és el cas. Crec que
s'ha de fer una plantilla en la qual les
jugadores tinguin ganes de competir, i
que tinguin clar quin és l'objectiu marcat pel club. I això ho han d'inculcar ls
entrenadors de la base, que han de fer
que la meta de les joves sigui arribar al
primer equip sénior, i aquí és on més
vegades ens equivoquem. Al llarg dels
darrers quatre anys hi ha hagut més
d'un conflicte a l'hora de marcar una
línia de treball conjunta amb els equips
inferiors, perquè hi ha tècnics que tant
sols miren pels seus interessos particulars. I és una pena, perquè les grans
perjudicades precisament són les pròpies jugadores.
- Ara que te'n vas, quins records t'emportes?
Me n'emporto una infinitat, tant bons
com no tant bons. Sobretot me'n vaig
satisfet pel treball realitzat, i amb la
consciència tranquil·la d'haver donat
el màxim. Per mi no és un adéu definitiu.

Segons expliquen els dos tècnics de
l'equip, Iñaky Liarte i Eduard Àvila,
“vam començar la lliga bastant malament, amb una série important de
partits perduts”, un fet que va ser clau
perquè les nostres joves jugadores no
poguessin demostrar tota la seva qualitat, degut a la gran prressió existent
per redreçar l'adversa situació. “Tot i
això, es van aconseguir dues victòries
consecutives que ens van fer agafar
una altra vegada la confiança que
havíem perdut”, reamarcava Àvila.
Des d'un bon principi, el plantejament
d'aquest conjunt era evitar el descens
directe, és a dir, les dues darreres
posicions de la classificació. “Sabíem
que seria una feina difícil per part de
tots, ja que som un equip molt jove,
amb poca experiència en aquesta
categoria tant dura. Però ho havíem
d'intentar”.
En el moment de tancar aquesta edició de la revista, i faltant molt poc per

posar el punt i final a la temporada,
l'equip no ha pogut sortir del pou, ja
que continua en aquesta fatídica
penúltima posició, que condemna al
descens de categoria.
Segons Eduard Àvila, “es poden
extreure moltes conclusions d'aquest
any, quasi totes negatives referents a
l'aspecte purament esportiu. Jo prefereixo, però, recordar que des del primer dia hi ha hagut un gran ambient
d'equip, un grup de gent que s'ha portat molt bé, i amb el qual hem passat

molt bones estones. Encara tenint
desastrossos resultats, la unió ente
nosaltres no s'ha perdut, gràciesa
totes”, afirmava el segon entrenador,
qui finalment es mostrava convençut
que “l'any vinent a Tercera Catalana es
tornarà a pujar de ben segur, i la
teporada 2007/08 tornarem a donar
guerra en aquesta categoria que
enguany ens ha vingut una mica
gran”.
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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
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SÉNIOR
MASCULÍ
Finalment no va ha pogut ser i el
sénior masculí ha finalitzat en la
penúltima posició de la classificació.
El primer equip del club, després d'una
complicada temporada, tornarà a
jugar el pròxim any a la Tercera
Catalana. Ara, el repte és aconseguir,
el més aviat possible, el bitllet de
retorn cap a la categoria d'enguany.
Quatre derrotes consecutives en les
darreres jornades de lliga, juntament
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Una temporada
complicada
amb dues victòries del gran rival, el
Vilanova, han fet que l'equip dirigit
per Nacho López s'hagi vist abocat al
descens directe, malgrat haver-se
imposat en dues ocasions als del
Garraf durant la competició regular.
Moltes poden ser les causes que han
desembocat en un desenllaç fatídic
que, tot i que tothom volia evitar, es
veia a venir des de feia mesos. D'una
banda, les complicacions per poder
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Començant
des de baix de tot

estructurar una plantilla competitiva,
després de les baixes de tres pilars
bàsics de l'ascens de l'any passat com
eren Lou, Miki Pujol i Albert Garcia
(tornaran els tres la propera temporada?) han pesat molt; a més, també
han influit les dificultats lògiques d'adaptació al nou tècnic i a la nova
categoria; la mala sort en partits
puntuals; juntament amb les baixes
per motius personals d'Alfonso
Torreño (a principis de temporada) i
d'Octavi (al final) han fet que els nostres jugadors no hagin pogut amb tot.
El balanç de vuit victòries i 22 derrotes és prou clar, i parla de la duresa
d'un grup que, segons tots els analistes, era el més dur de la Segona
Catalana.
Ara, però, s'ha de començar a construir el nou projecte. L'entrenador,
Nacho López, ja ha fet oficial que no
continuarà la propera temporada, però
tot indica que si que seguirà gran part
del bloc actual. Entre tots hem de fer
que tant sols es tracti d'un pas enrere
i que, consolidant el projecte, en un
breu periode de temps se'n puguin
donar dos, o tres, cap endavant. El
futur del sénior masculí A del TGN
Bàsquet comença a partir de ja.

Enguany ha estat la primera temporada d'existència del sénior B masculí.
L'objectiu eren dos: donar sortida als
nostres jugadors joves, i formar un
grup de gent que gaudís jugant a bàsquet.
Amb aquesta propòsit, es va buscar el
suport de dos dels històrics del club,
com són Josep Maria Torné (Chema) i
Xavi Socías (Sosu), que segons l'entrenador de l'equip, Sergio Lou, “han

aportat aquell saber fer que tant sols
dóna l'experiència”.
Segons Lou, “al llarg de l'any s'han
anat alternant victòries i derrotes
d'una manera bastant digne”, tot i que
“entre tots sempre ens quedarà el convenciment que podríem haver estat
bastant més amunt a la classificació”.
La nota curiosa del bloc ha estat la
diversitat del membres de la plantilla.
En aquest sentit, hi havia un rus, un

SÉNIOR MASCULÍ

hispanoportuguès, un 'suec', un de
l'antiga Iugoslàvia, “un de l'altre
banda del riu...i algun que ni se sabia
d'on era”, comenta en to de broma
Lou.
La procedència comú d'algun dels
jugadors, als quals es pot trobar cada
tarda d'estiu jugant a la cistella que hi
ha instal·lada a la plaça dels Infants
(si és que aquest cop l'Ajuntament es
decideix a arreglar-la, és clar), ha fet
que l'equip “es contagiï en excés de
malabarismes, birgueries i diversos
enfrontaments, que ha vegades al desembocat en malentesos amb el rival”,
explica un Lou que vol fer una menció
especial per a tots els extres qye han
col·laborat puntualment amb l'equip
en tots els entrenaments, i que, sense
cap mena de dubte, continuen augmentant la fama 'd'ONU'. Així, cal destacar el treball d'en Jordi, els valencians Calderón, David i Julio; Ferran,
Ernest, Alessandro (italià) i Arizmendi
(dominicà).
De cara al futur, aquest ha de ser un
equip molt important per a la formació
de les nostres futures promeses, per tal
que el salt al primer equip no sigui
tant traumàtic, i puguin demostrat
tota la seva qualitat.

C. Martí d’Ardenyà 6 - Tarragona
Tel. 977 234 851 - fax 977 230 274
tel. mòbil 658 871 495
pisco@piscolabis.com
www.piscolabis.com

C. Martí d’Ardenyà 5 - Mòbil 686 480 983
Tel. 977 235 403 - Fax 977 208 578
43001 TARRAGONA

BUFET CATALÀ
eltiberi@tinet.fut.es
www.eltiberi.com

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

Tel. 977 24 59 50
Fax 977 24 59 51
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Per començar voldria dir la veritat, i
tot i que és una mica dura, no hem
guanyat cap partit encara; també val a
dir que ens han tocat en les dues
fases els grups més forts. A les altures
en què escric aquesta crònica encara
que ens queden tres partits de lliga,
dos d'ells podríem qualificar-los com a
“guanyables” i l'altre com a... “igualat”?? Només vull destacar que tot i
aquest fet no ens hem enfonsat i em
seguit lluitant.
A continuació, parlaré de l'equip: som
irregulars!!! Voleu exemples??? Un
podria ser el famós cap de setmana
del triple de l'Àngel, perdent de dos i
en l'última posició ens anul·len un
triple totalment legal; això ja ens va
marcar molt, ja que es tractava d'un
dels equips capdavanters a la classificació. El següent cap de setmana,
l'enfrontament amb el CBT, penúltim
classificat (just per davant nostre amb
només 3 victòries més que nosaltres,
és a dir, ells 3 i nosaltres 0) la derrota va ser bastant considerable.
Tot i perdre molts partit (podríem dir
que tot en números rodons) crec que
ha estat sorprenent que als entrenaments la presència dels jugadors ha
estat molt nombrosa, però no podem
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XXL Peuets, un equip ni
millor ni pitjor, diferent!

GALERIA
DE FOTOS

ES

BUSCA!!

HI

PER UNS EL PRIMER ANY DE JUGADORS, PER A ALTRES COM A TÈCNICS DE FORMACIÓ

HA RECOMPENSA
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dir el mateix als partit, perquè diferents causes com els problemes que
hem tingut amb les lesions de genolls,
de dits, d'esquena... i d'altres com els
compromisos amb la família, les
comunions, els bateigs... han condicionat en algunes ocasions fins i tot,
arribar a anar amb 5 jugadors a disputar un encontre.

Això si, amb 5 o amb 12, el circ de
l'XXL PEUETS ha fet una gira per la
demarcació mostrant cistelles tirant
d'esquena des de darrera el taulell,
també donant lliçons de motociclisme
amb derrapades i agafant tombs completament plegats, i sobretot hem
alçat la vista, però no per veure els
trapezistes, sinó per contemplar si la
pilota entraria o no entraria, ja que
som... com ho diria... un equip tirador, excessivament tirador: Tòful,
Àngel, Sergi, Pau, Gomi... i un servidor mateix en som els principals
exemples. Ah, també cal destacar que
molt de tant en tant som bons defensors, però... molt de tant en tant.
Atentament Aleix Llorac.
Visca el SACO, visca el TGN i visca l'XXL
Peuets.

A L'ESCOLA

HAN PROGRESSAT MOLT AQUEST ANY; S'HA DE SEGUIR AIXÍ

PER

COMENÇAR BÉ UN PARTIT, S'HA DE REALITZAR UN BON ESCALFAMENT

PRAT DE LA RIBA 10 - 43001 TARRAGONA • Tel. 977 211 726 Fax 977 211 944
AQUÍ

NO BUSQUEM EL

WALLY,

SINÓ LA

MARINA MORALES,

LA TROBES?

A CAMBRILS

LES COSES ES VAN FER... MÉS O MENYS BÉ
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GALERIA DE FOTOS

LA

PARELLA DE L'ANY, POTSER?
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GALERIA DE FOTOS

QUALSEVOL

EXCUSA ERA BONA PER ENTRETENIR-SE ENTRE HORES

REIS

DE REIS
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A CAMBRILS

ELS

VA REINAR EL "FAIR PLAY

MÉS PETITS, NENS I NENES, ENS VAN DELAITAR AMB GRANS ESTONES DE JOC

PER LIDERAR UN EQUIP FAN FALTA MOLTS VALORS, A MÉS A MÉS DE SER BO TÈCNICAMENT

FINALMENT,

LA

GLÒRIA

I EL

JK

HAN DIT EL “SI, VULL”…

“PRECAUCIÓN, AMIGO CONDUCTOR…”

UNA MICA D’ESBARJO ENTRE PARTITS…

APUNTA, DISPARA I… PREMI!

QUI VA GUANYAR, QUI VA PERDRE?
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Arriba la nostra diada,
LA NOSTRA
DIADA

i ja van 25!
Arriba el final de temporada i tornem a tindre aquí el torneig de les 12 hores. I aquest és
un any especial perque ja en fa 25 que s'organitzen les de mini-basquet i és el 12è de les
de básquet.
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Ens hem anat fent grans i a mesura que han
anat passant els anys hem vist com les 12
hores també han anat creixent.
Actualment, degut a la gran quantitat d'equips que venen fins a Tarragona i en conseqüència a la gran quantitat de partits, es
disputa entre els camps del col·legi i el
pavelló del Serrallo.
Aquest any el cap de setmana del 3 i 4 de
juny es disputaran partits de totes les categories. L'ambient d'aquest clàssic cap de
setmana del nostre club es immillorable.
Finals vibrants en moltes categories i les
grades plenes. Derbis i partits de despedida de jugadors i jugadores que han passat
pel nostre col·legi i club.
El dissabte 3 com ve sent habitual surten a
escena els petits del col·legi en les 3 categories de mini: escola, benjamí i aleví. En
total els 9 equips del Sagrat Cor i els 5 de
Teresianes jugaran els seus partits contra
equips de Tarragona, Igualada, Saragossa,
Reus, Terrassa i Altafulla.
Pel que fa les categories més grans, la com-

petició serà el diumenge dia 4. El club disposa de 20 equips que s'enfrontaran a
equips de Sant Celoni, Reus, Saragossa,
Terrassa i de Tarragona ciutat.
En tots aquest anys han passat per les nostres instal·lacions equips de bona part de
Catalunya i també algun que altre equip de
l'estat espanyol. Tortosa, Logroño, Valls,
Tàrrega, Vilanova, Saragossa, Reus, Girona,
Barcelona i Lleida són algunes de les ciutats que s'han vist representades en les
anteriors edicions del nostre torneig.
Anècdotes n'hi ha un munt, des d'equips
que no s'han presentat a equips que han
guanyat el primer i únic partit de la temporada dins del mateix torneig. Alguns us
podran explicar com va ser el partit d'AllStar que es va disputar l'any que es van
presentar les samarretes actuals del Saco,
en ell fins i tot hi va participar en Jordi LP
(segur que es un desconegut per molts
joves). Segur que parlant amb qui sigui del
club en pot explicar incontables.
Fins hi tot podem dir que la figura del tigre
del Saco va sortir d'un cartell publicitari de
les 12 hores. Cartells en els que han aparegut pilotes, cistelles, jugadors i jugadores,
rellotges i samarretes.
Tots esteu convidats a veure i participar de
la festa del bàsquet a les nostres pistes.
Recordeu, el primer cap de setmana de
juny, veniu a disfrutar del bàsquet amb
nosaltres, veniu a les 12 hores.

Amb els més petits
hi tenim les atencions
més grans…
Aquesta és la tasca del teu Consell Comarcal.
Donar suport a tots els veïns del Tarragonès i arribar allí
on els municipis tot sols no ho poden fer .
Per això, amb els més petits hi tenim les atencions més
grans i amb tots plegats sumem forces.

Des del Consell Comarcal del Tarragonès
cada dia treballem amb tu

C O N SELL C O M A RC A L DEL T A RRA G O N ÈS

Carrer de les Coques, 3 - 43003 TARRAGONA
Tel. 977 244 500 - Fax. 977 244 513
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Benjaminolàndia
AMUNT SACO
Sí, parlar del benjamí masculí vol dir parlar de l'equip més nombrós del nostre col·legi (18 jugadors); per aquest motiu
es va decidir, entre pares i entrenadores, dividir-los en dos equips, ja que en aquesta edat el que volen els nens és jugar
i passar-s'ho bé, no volen saber res de res d'asseure's a la banqueta.
Al inici de la temporada, durant la primera fase, va ser difícil perquè els nens
s'havien d'habituar el fet de jugar separats. Tot i això els dos equips es van
classificar pel nivell A. Un cop arribada
la segona fase, el nivell va ser més alt i
per aquest motiu hi van haver més
derrotes, però l'actitud dels jugadors va
ser positiva en el moment d'encaixar-
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les. Com a premi a l'esforç mostrat en
els entrenaments i els partits, se'n van
anar en un torneig a Saragossa els dies
22 i 23 d'abril, on es van enfrontar contra equips locals amb un nivell molt alt,
cosa que va fer motivar els nostres per
mostrar el seu millor nivell de joc.
Pel que fa el tema dels entrenaments,
cal dir que la Montse i la Lara ho han

tingut complicat per portar a terme
entrenaments dinàmics, ja que per fer
moure contínuament 18 jugadors en un
camp de mini bàsquet no és gens fàcil,
però amb els treball de tots s'ha pogut
treure el millor de cada jugador. Elles
mateixes comenten que ”després de
tres anys d'entrenar aquest equip arriba
el moment de dir adéu a aquest grup de
jugadors que durant aquests anys els hi
hem transmès les nostres ganes de
viure el bàsquet i fer que cada minut
d'entrenament hagi estat un moment
divertit”. Elles esperen i desitgen que
els 18 jugadors segueixin la temporada
pròxima amb el mateix interès, ganes,
esforç i il·lusió que des del primer dia
han sabut transmetre tant a les entrenadores com als pares, uns pares que
han sabut acceptar les decisions preses
i que en tots moments han participat i
col·laborat en l'esforç i la il·lusió contínua dels seus fills. Amb tot això les
entrenadores desitgen que aquest equip
segueixi unit i amb les mateixes ganes
de viure el bàsquet com fins ara, ja que
tots els jugadors d'aquest macro-equip
tenen molt per aportar. Així doncs s'acomiaden i fins la temporada vinent.
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res ha estat molt positiva, una evolució
normal dintre de l'etapa en la què
estan. És molt important que a partir
d'ara aprenguin més i sobretot segueixin treballant als entrenaments com
fins ara, i si és possible, “una miqueta
més” ens comenta en Juanka. Els
“resultats no són importants”, és més,
“aliminaria els marcadors en aquestes
edats ja que distorsionen la realitat
dels equips” també comenta. Ell opina
que no serveix de res guanyar de 40,
50, 60 o 100, si després les jugadores
no assoleixen unes qualitats tècniques
bàsiques.
Les jugadores són ambicioses i això no
significa fer més punts, sinó que han
d'aprendre més encara, cada dia una
miqueta més; enrecordeu-vos d'aquesta
frase: “...el Tuerto és el Rey en al país
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de los ciegos...”.
El Juan Carlos té clar que ell n'és el responsable i és qui ha de controlar les
emocions tant internes com externes
dins de l'equip. Ens comenta que
“aquestes nenes treballen bé als entrenaments, els hi agrada el bàsquet,
intentem ser un equip i només desitjo
una cosa, que totes segueixin gaudint
amb el bàsquet durant molts anys sense
estar pressionades per l'èxit”.
L'experiència diu que tot equip que
“triomfa” abans de cadets no va enlloc.
Aquest equip no ha triomfat aquest any,
tot i que molta gent creu que si, simplement han treballat i tan sols han fet
el que havien de fer, entrenar, competir, i disfrutar jugant a bàsquet. El
Juanka n'està molt orgullós d'haver
entrenat aquest equip, però ens comen-

AMUNT SACO

ta que ho estarà més si l'equip sencer
arriba a jugar fins la categoria sènior
algun dia.

Atenció
personalitzada
Quan parlem del benjamí de 3r, podríem
dir que aquests nens i nenes reben una
atenció pràcticament personalitzada.
L'equip es compon de 7 jugadors amb
un cos tècnic de 3 entrenadors, quasi
un entrenador per cada dos integrants
de l'equip. A més a més, en tenen una
de molt bona per explicar. Al torneig del
Cèsar August es van trobar amb un àrbitre de parla anglesa, i cada vegada que
tenien que sacar els nostres, deia
“blue!!!” i els més petits s'estranyaven
i no podien parar de riure; sí sí, durant
tot el partit. La veritat és que aquell dia
van aprendre una lliçó de bàsquet i
també d'anglès.
19

Un, dos, tres…
EQUIPO!!
Amb aquest crit comencen cada partit
les nostres jugadores del benjamí. Elles
mateixes tenen claríssim que l'equip és
l'únic que fa la força i en aquest esport
és el més important.
Inicialment, aquest equip va començar
la temporada amb les mateixes 9 jugadores de l'any anterior, fet que ha ajudat a què funcionin com a bloc; i a meitat de temporada hi va haver una nova
incorporació. L'evolució de les jugado-

CARRER UNIÓ 31 - TARRAGONA - TEL. 977 227 265
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Federats

Escolars

Quan parlem del preinfantil masculí federat del TGN Bàsquet, ens referim a un
equip format pels mateixos 12 jugadors de plantilla de l'any anterior, un gran
avantatge segons es miri, però per altra banda l'equip tècnic ha estat renovat
completament. La Isa Rovira, l'Ana de la Torre i el Jordi Yuste s'han fet càrrec
d'un equip que ha fet el salt a les cistelles grans.

El preinfantil masculí escolar, format
per 11 jugadors, tot el contrari que el
federat, està format per jugadors que
han començat a practicar bàsquet
aquesta mateixa temporada per primera vegada; inclús alguns d'ells han
canviat el futbol pel bàsquet.
La trajectòria d'aquest equip ha estat
una mica difícil, perquè la majoria d'equips eren un any més grans, però tot
i això han donat la cara en tots els
partits fins al final, guanyant-n'he
alguns i perdent-n'he d'altres. En
aqeusta alçada de la temporada
podem observar quines han estat les
millores de l'equip, i segons comenta
l'Ana: “ens ha sorprès el rendiment i la
progressió de tots ells, en poc temps
han evolucionat favorablement; ens
omple d'orgull que mai han deixat de
treballar i lluitar tan als entrenaments
com en els partits”.
L'objectiu de la temporada no era
guanyar tots els partits, sinó jugar,
aprendre i passar-s'ho bé: objectiu
complert favorablement!!!
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AMUNT TGN

Al llarg de la temporada s'han vist un
grapat de coses: positives i negatives.
El inici va ser prometedor, amb 5 partits seguits guanyats, però el CB Valls
va impedir que les victòries conti-

millorat com a conjunt i actualment ja
comencen a funcionar com a bloc, factor clau en alguns moments de la temporada. Un altre punt a destacar ha
estat el caràcter alegre, simpàtic i

PREINFANTIL MASCULÍ FEDERAT
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4-Marc Roch
5-Lluís Jiménez
6-Albert Rivas
7-Vidal García
8-David Campoy
9-Guillem Bas
10-Adrián Garrido
12-Eric Sabaté
14-Daniel Guillén
15-Marc Baiget
16-Víctor Sienes
17-Pablo Villegas
PREINFANTIL MASCULÍ ESCOLAR
4-Lluís Maiso
6-Víctor Juanpera
7-Miquel Martí
8-Guillem Blanch
9-Marc Sendra
10-Joan Lluís Molina
11-Héctor Hernández
12-Eneko
13-Albert Bonet
14-Eduardo Macón
15-Adrián Sánchez
Entrenadors:
Isa Rovira
Ana de la Torre
Jordi Yuste

Visita blaugrana a
“Can TGN”
Qui ens ho havia de dir que perdre per
nuessin arribant cap a casa nostra. Tot
seguit, un grapat de lesions van ocasionar la disputa de diversos encontres sense la totalitat de la plantilla.
La primera entrenadora comenta:
“som un equip molt irregular, capaços
del millor i del pitjor; mai hem jugat
al cent per cent, i ens costa mantenir
un nivell acceptable durant un partit
sencer”.
Tot el cos tècnic al complert, està
convençut que el dia que aquests
joves explotin com a conjunt i facin el
que saben fer, es veurà quin és realment el seu nivell, i de ben segur que
serà altíssim. Reconeixen que han

humorístic que tenen tots i cadascun
dels jugadors, com comenta la Isa:
“ens ha permès compaginar moments
de treball i moments de diversió
durant la temporada”.

16 a 66 a casa nostra ens faria tant
feliços. Sí, TGN Bàsquet 16 i
Winterthur FC Barcelona 66; possiblement el millor equip infantil
d'Espanya: alçada, potència, velocitat,
qualitat... en definitiva un equip
imparable.
Molt d'entusiasme, serietat i esforç
per part dels nostres, però que no va
poder evitar la derrota; al primer període el resultat ja reflexava un resultat
de 11 a 31. al segon període la superioritat física encara va ser més clara i

la màquina blaugrana va continuar a
ple rendiment. Tot i el gran esforç, el
partit es tanca amb el definitiu 16 a
66 a un minut abans d'arribar a la
mitja part.
Enhorabona als nostres que en tot
moment van donar la cara mantenint
una defensa amb pressió per dificultar
l'atac blaugrana, i també al públic,
que va estar al costat de l'equip
durant tot el partit. Són ocasions en
les que no sap greu perdre.
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EL NOSTRE
TORNEIG
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va començar a veure quins equips no
havien vingut de passeig i anaven a
per totes des de bon començament.
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de casos, de tot els equips participants.
Era dissabte dia 8 d'abril quan va
arrancar el nostre torneig a Cambrils.
Un primer dia d'acollida a tots els
equips participants provinents de fora
de la demarcació per què s'acomodessin a les seves respectives habitacions
i també de posada a punt de tot el
material necessari (pilotes, actes de
joc...) incloent la configuració dels
camps de mini, una tasca ni fàcil ni
difícil, sinó diferent.
Diumenge dia 9, amb ja tots els
equips a la població cambrilenca va
començar la competició. Les fases
regulars es van posar en marxa i ja es
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Vist i no vist

Quan parlem del torneig de Cambrils estem parlant només de 6 dies i 5 nits;
sis dies de partits i 5 nits de diversió que per a la opinió de tots, van acabarse massa aviat.
Només hi va haver un dia de descans, dimarts a Port Aventura, tot i que per a
molts va significar una dura jornada d'hores d'espera en moltes atraccions i. a
més a més, molts van ser els qui van carregar amb enormes ossets de peluix
amunt i avall sense parar.
Destacar doncs la gran tasca portada a
terme pels organitzadors i el comportament, molt exemplar en la majoria
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Jugadors i entrenadors van mostrar la
seva millor imatge a la pista i a les
banquetes, respectivament. A més a
més, l'organització va comptar a partir del migdia amb la totalitat dels
col·laboradors del club.
Un cop arribat dilluns, esportivament
parlant, es va començar a decidir
quins equips jugarien els enfrontaments que decidirien els primers lloc
de la classificació i quins lluitarien
per no quedar en les últimes posicions.
A mini masculí els nostres es classificaven sorprenentment per a optar a
les posicions capdavanteres, junta-

ment amb EB Albacete, Vilassar de
Dalt i Doctor Azúa. En l'apartat femení de la mateixa categoria, les nostres
noies de l'APA Sagrat Cor - Teresianes
també aconseguien classificar-se per
optar a les primeres posicions després
de realitzar una primera fase molt brillant. Stadium Casablanca, Jesus
Maria i CB Parets les van acompanyar
per jugar les semifinals.
En categoria infantil, el nostre representant va aconseguir la primera plaça
del seu grup, i així doncs, la classificació pels quarts de final juntament
amb CE Lleida (l'altre campió de la
fase regular), Doctor Azúa, CB Clavijo,
CB Cardedeu, Casal Vilafranca, Vilassar
de Dalt, i FC Martinenc. I finalment,
les nostres jugadores infantils, van
segellar una gran fase regular aconseguint el passaport directe als quarts
de final amb Viña Ijalba, CB Parets,
Stadium Casablanca, Reus Deportiu,
FC Martinenc, AE l'Hospitalet i el CB
Cardedeu.
Dimarts dia 11 d'abril, Port Aventura
va servir de “kit-kat” a l'emoció que
s'havia viscut al pavelló de Cambrils
fins al moment. De bon de matí,
tothom a l'autocar preparat per a
divertir-se al parc temàtic amb el
sempre admirat Dragon Khan i el sorprenent Huracan Condor, novetat
inclús per als que som de la demarcació. Cansats però amb una jornada
més que interessant, tots vam tornar
a l'hotel, i un cop dutxats, a sopar i a
dormir, com cada dia...
Ja era dimecres i el torneig arribava a
la seva fase final. Les nostres infantils
topaven amb l'Hospitalet i els nostres
minis perdien un interessant partit
amb el Vilassar de Dalt (52-51); tot i
la derrota el seu entrenador Àlex
Daniel, comentava després del partit:
“estic orgullós dels meus jugadors i
afrontarem el partit del tercer i quart
lloc amb molta il·lusió”.

EL NOSTRE TORNEIG

En l'apartat mini femení, les jugadores
de Marta Cortés aconseguien la classificació per a la final després de jugar
un amb el CB Parets i aconseguir una
victòria important per 46 a 18. L'equip
de Sergio Lou, també va segellar la
classificació per a la final del campio-

nat, al igual que el CB Lleida, que
volia dir que els pronòstic s'havien
complert i es jugaria el partit que
tothom portava desitjant tot el torneig.
Ja era dijous i les finals prometien el
millor bàsquet del torneig concentrat

en un mateix dia. Mini masculí: EB
Albacete vs. Vilassar de Dalt (57-45).
Mini femení: APA Sagrat Cor Teresianes vs. Stadium Casablanca
(47-66); tot i la derrota, la jugadora
Mª Roser Tous va aconseguir per majoria dels entrenadors, el títol a millor
jugadora mini del torneig. Infantil
Masculí: TGN Bàsquet vs. CB Lleida
(61-86). Infantil Femení: AE
l'Hospitalet vs. Viña Ijalba (35-40);
un resultat que a la conclusió del primer període, ningú esperava.
La veritat és que aquesta 3ª edició del
torneig de Cambrils, ens ha deixat
moltes anècdotes i molts bons
records. Tots recordarem la disciplina
que van mostrar els entrenadors del
Doctor Azúa amb els seus jugadors un
any més, el tercer lloc aconseguit pels
nostres minis masculins quan ningú
comptava amb ells, l'entrenadora del
mini femení de Las Gaunas de
Logroño, Laura Gil, amb la seva famosa frase “vamos Anita, pasa i meneate”, les més que conegudes i famoses
jugadores del Jesús Maria el Salvador
pels seus pentinats, la parella d'entrenadors del CB Parets (mini femení)
sempre uniformats en tots els partits,
i evidentment la col·laboració dels
nostres monitors; la participació
incondicional de la Bea i la Ingrid, el
caraoke en parella de la Mari Carme i
la Laura Sales, la cançó en solitari de
la Patri Cos, amb el seu “Xiqui-pum”,
la col·laboració del nostre fotògraf
argentí, el famós concurs de flams i el
nostre estimat Jose...
Us esperem l'any vinent a tots i a
totes!!!
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Esther Neila: Una vida dedicada al bàsquet
La nostra protagonista va entrar a
estudiar amb tres anys al Sagrat Cor.
Va començar a jugar a bàsquet als deu
fins a 8è d'EGB. Va ser llavors quan
se'n va anar al CBT, on hi va estar
durant cinc anys. Després va fitxar per
l'ADT, i posteriorment va tornar al CBT.
Com a entrenadora va començar amb
16 anys portant un benjamí, i fins
l'any 2000 va dirigir un gran nombre
d'equips al col·legi. La temporada
1993/94, dirigint al sènior femení, va
assolir l'ascens a la Primera Catalana.
- Suposo que el fet de pertànyer a una
família dedicada al bàsquet va influir
bastant,no?
Si, la pionera va ser la meva germana
(Olga), i com que vivíem fora de
Tarragona i ens havíem d'esperar que
s'acabessin els entrenaments, moltes
vegades em quedava tirant a cistella.
Llavors jo i el meu germà (Víctor) vam
seguir els seus passos.
- A que es deu aquesta dedicació per
part de tots? Quin és el secret?
Els meus pares sempre s'hi ha implicat
molt, ens portaven amb el cotxe on
fés falta. Suposo que com que és una
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manera de viure vas coneixent gent
relacionada amb aquest món. Els diumenges dinem junts tota la família i,
és clar, el bàsquet és un dels temes
principals de les converses. És com fer
clínics menjant.
- Com erets com a jugadora?
És difícil de dir, però bàsicament lluitadora i constant.
- Perquè te'n vas anar?
L'escola era la continuació del que
feia durant al llarg del dia a la classe.
En aquell moment necessitava altres
coses, ja que era allargar la jornada
laboral. A més, era una època en la
qual estudiava un postgrau a
Barcelona, i vaig veure que no podia
arribar a tot.
- Et planteges tornar algun dia?
És una cosa que no descarto. És un
club especial i clar que m'agradaria
que en el futur es donessin les condicions idònies per poder-hi ajudar.
- I ara que fa l'Esther Neila?
Estic entrenant al sènior masculí del
Cambrils. La temporada ha anat molt
bé (han acabat tercers del grup V de
Tercera Catalana). L'objectiu prioritari
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no era pujar, ja que és un equip molt
jove, volíem fer un bloc sòlid a llarg
termini. Hem aconseguit ser la millor
defensa de la competició, i amb una
mica de sort assolirem l'ascens.
- Ets la única entrenadora de la
demarcació que entrena a séniors.
Com ho portes?
Bé. A vegades em trobo amb situacions curioses, com per exemple en els
darrers partits, quan des de la taula
van a preguntar-li al nostre delegat
per les sortides del cinc titular, ja que
es pensen que és ell l'entrenador.
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