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TOTS ELS EQUIPS DEL SAGRAT COR I DOMINIQUES.
JUGADORS I JUGADORES.
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ENTRENAR-SE PER LA VIDA

2

Tota la vida de l’ésser
humà és un projecte que
es va realitzant amb el
dia a dia, amb la qüotidianitat de cada moment.
Una vida que anem construint tant amb projectes
transcendents com amb
projectes més materials,
ja que ambdós aspectes
complementen la realització d’aquest projecte.
L’educació és un projecte vital i transcendent en
el qual intervenen molts
factors: biològics, afectius, psicològics, socials,
mentals;
desenvolupa
capacitats per mitjà de
l’aprenentatge; guia la
nostra conducta per mitjà dels valors i ideals. En
educació ens hi juguem
tant que no ens la podem
jugar.
Sabent que volem jugar a
bàsquet, preparem els fonaments físics i tècnics, aspectes de la nostra preparació individual, però no és
suficient per entrar en un joc col.lectiu, necessitem
una tàctica d’equip, uns objectius i una metodologia fonamentats en l’esforç i la disciplina, amb la
repetició constant per a interioritzar els moviments
i les jugades. Serà jugant que podrem analitzar els
nostres encerts i errors.

A la vida s’ha de jugar i, com més preparat estàs,
més possibilitats tens per assolir les fites a les quals
vols arribar. Si tenim molt clar que per jugar a bàsquet hem d’entrenar els fonaments físics, tècnics i
tàctics, també és necessari comptar amb una bona
educació entrenant-nos amb l’esforç, la disciplina i
el respecte.
JOAN-ANDREU TORRES SABATÉ
TITULAR

- JAVIER FONTANET ROYO
FISIOTERAPEUTA - OSTEOPATA
- MARIA TERESA PRIETO CID
DOCTORA EN NUTRICION
- GUILLERMO ALZATE LOPEZ
PSIQUIATRA
- JESUS CAMPOS FRUTOS
PSICOLOGO CLINICO

ROVIRA I VIRGILI Nº 42 BAJOS - 43002 TARRAGONA - TEL. 977 226 900
xfr@tinet.org
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ESCOLA DE BÀSQUET
Després d’iniciar-se en
gran quantitat de nous
conceptes del món del
bàsquet, els darrers
mesos ens ha tocat posar en pràctica tot el
què hem après ; ens ha
tocat jugar. La majoria
han fet els seus primers
partits de bàsquet contra nens i nenes d’altres
escoles. Al principi hi
havia: pors, vergonyes,
nerviosismes, plors… ;
que s’han anat substituint per ilusions i alegries.
Han après a competir i a
jugar en equip. No s’han
guanyat tots els partits,
però sabem que en
aquestes edats, és molt
més important que juguin i que s’ho passin bé
més que el resultat final.
Els darrers dies de la
temporada els passa-

rem jugant els darrers
partits de lliga, així com
participant en diferents
trobades i diades dels
col-legis
tarragonins;
amb menció especial de
les nostres XXII hores
el dia 5 de juny on esperem poder compartir
amb vosaltres tot el que
hem millorat.
Així que, ens toca seguir
entrenant i aprenent!!
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BENJAMÍ MASCULÍ 3r

Benvolguts lectors de
la revista, com ja vam
dir en la primera edició
d’aquesta temporada,
us mantenim informats
sobre aquest equip de
nens que si fem balanç
de temporada podem
dir que poc a poc han
començat a aprendre
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qué és la disciplina basquetbolística com ara:
respectar i creure tot el
que diuen i fan les entrenadores, escoltar, intentar rectificar les errades
que es corregeixen, etc.
Evidentment no han
deixat de xerrar però
també han treballat.

Finalment hem aconseguit que pel costat
esquerra es boti amb
la mà esquerra i poc a
poc han fet les entrades amb l’esquerra. En
defensa cada un defensava a un nen i no tots a
la pilota.
Pel que fa al tema col.
lectiu, han vist clar que
el bàsquet és un joc
d’equip i si falla un, els
altres l’hem de recolzar
i cobrir la seva errada,
ja sigui en la defensa o
en l’atac.
A la lliga vam tenir una
fase prèvia on només
vam guanyar 1 partit
de 3 o 4. A la següent
fase ens vam trobar
amb equips més semblants a nosaltres i els
resultats no han estat

dolents. Tot i això volem deixar clar que en
aquesta etapa formativa
el marcador té una importància molt relativa
i del que no ens podem
queixar és que els “nostres nens” no deixen de
lluitar ni d’aprendre en
el món del bàsquet.
Per acabar dir que en
el segon tram de la
temporada hem tingut
una nova incorporació
a l’equip, aquesta és la
segona entrenadora, la
Mª Carme Martí.
Per part nostre res més,
ens veiem ben aviat per
les pistes del Sagrat
Cor. Fins aviat!!

MONTSE I Mª CARME MARTÍ

BENJAMÍN FEMENINO:
LA MIXTURA SE HA COMPLETADO

La mixtura entre las chicas Sagrat Cor y Dominicas e viceversa, se ha
completado con éxito.
Aparentemente han desaparecido las críticas de
unas hacia las otras, y
ahora hemos pasado a

ser 12 niñas que cuando
entramos en la pista de
baloncesto nos olvidamos de todos nuestros
problemas y de nuestros coles porque en lo
único en lo que pensamos es en divertirnos y

en aprender.
Los entrenadores estamos muy contentos de
esta evolución que habéis sufrido pero aún
esperamos más, nos habeis regalado partidazos como contra St Pau,

y con vuestro esfuerzo
el nivel de exigencia ha
subido y vosotras sois
las que lo tenéis que
mantener ahí arriba.
Desde este artículo
aprovechamos también
para agradecer a los papis el ofrecimiento para
colaborar y ayudar en
las tareas globales del
equipo. Aún así al igual
que a las niñas podemos
exigiros más y recordar
que con la ausencia de
alguna niña a un entrenamiento o partido la
única perjudicada es la
propia niña y las propias compañeras.
Un saludo, y felicitaros
a tod@s por vuestra colaboración.
SARA

Y

DIEGO
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BENJAMÍ MASCULÍ 4t
estat molt més profitosos i la receptivitat dels
nens cada DIA MILLOR.

Ja hem arribat pràcticament al final de la
temporada i els equips
benjamins masculins de
4t (A i B) han anat assolint els objectius que
ens vam marcar al començament del curs.
Per una banda la forma-

ció com a esportistes.
Cada dia anem millorant tant tècnicament,
com en l’aspecte més
important per nosaltres, que gaudeixin del
joc del bàsquet, sempre dins d’una dinàmica de grup i respecte

tant pel company com
del rival. També volem
destacar que, si bé ens
va costar una mica als
inicis de la temporada
poder controlar un grup
d’entrenament
molt
nombrós, darrerament
els entrenaments han

En l’aspecte dels resultats esportius, tots dos
equips es troben jugant
a la mateixa categoria
i el fet de tenir partit
cada dissabte ens ajuda
a ser cada dia més competitius. Cal destacar
que han estat molts els
nens que cada dissabte
han de jugar 2 partits,
un amb el seu equip i
a la vegada “reforçar”
tant l’altre equip, com
l’Aleví masculí de 5è.
En aquest aspecte volem agrair la bona disposició tant d’ells, com
dels pares, així com el
seu esforç.
El proper 5 de juny són
les XXII hores i esperem
que sigui una gran festa
de bàsquet per nosaltres.
ELS

ENTRENADORS

ALEVÍ MASCULÍ 5è

Els nostres nois van realitzar una bona primera
fase a la competició escolar; els resultats els
van col.locar tercers en
la classificació, però en
un triple empat amb segon i primer.Guiats pel

joc i l’evolució del seu
treball, més que pels
resultats des del Bàsquet Sagrat Cor vam
considerar que era de
justícia que es donés
l’oportunitat als nostres
de competir al nivell A

de la segona fase, donat
que s’havien classificat
amb les mateixes victòries i derrotes que els
altres en un grup molt
i molt competitiu. La
formació dels grups del
segon cicle de competició va racionalitzar el
nivell dels equips i vam
passar a jugar amb els
equips més exigents.
Aquesta situació ens va
afrontar a uns partits
molt més complicats;
el problema va ser que
això es va produir en
un moment en que la
intensitat del nostre treball i el compromís del
col.lectiu va baixar una
mica.
Malgrat tot això les sen-

sacions del balanç final
de temporada són bones. Aquests jugadors
han de seguir entrenant
per assolir una bona
base tècnica pel seu
futur basquetbolístic i
estem convençuts que
si ells continuen insistint en el seu esforç per
millorar i creixen en disciplina esportiva i compromís col.lectiu ens
seguiran fent gaudir de
grans partits.
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ALEVÍ FEMENÍ
SAGRAT COR – DOMINIQUES
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Ja arribem al final de la
temporada, això s’acaba
i és un bon moment per
reflexionar sobre com
ha anat tot aquest any.
Ha estat un any en el
que hem hagut de lluitar, un any de derrotes,
de victòries, però sobretot de diversió, de molta diversió i moments
inolvidables. Ja portem
dos anys juntes, amb alguna incorporació nova
d’aquesta
temporada
les quals han estat molt
positives per l’equip.
En dos anys hem pogut
coneixe’ns, jugar, aprendre, compartir, parlar,
riure i moltíssimes coses més que segur que
us venen al cap. Han
estat dos anys que els
entrenadors no oblidarem i segur que les jugadores tampoc, elles
han fet possible que la
temporada hagi estat
així, immillorable pel
que fa a l’actitud presa.
Elles han fet noves i bones amigues, elles han
jugat i han demostrat
el que saben fer, elles

ens han demostrat sempre la seva millor cara,
el seu millor somriure tot els dies i en tots
moments. Els que les
heu anat a veure segur
que esteu d’acord amb
que han donat un joc
dinàmic, un joc emocionant, un joc divertit,
un bon joc. És un equip
que es complementen
les unes a les altres, la
rapidesa, l’alçada, el
geni, la lluita, l’energia,
la tècnica, l’alegria, les
ganes, la simpatia, la
cohesió d’equip, la pinya que han fet, tot això
són algunes de les característiques d’aquest
equip, que no són poques però hi ha moltes
més, moltíssimes més
que a mesura que les
aneu veient anireu descobrint. És un equip que
pot donar molt de si, és
un equip que val la pena
entrenar, i nosaltres
hem tingut aquest luxe,
és un equip en qual pots
aprendre moltes coses,
és un equip especial.
Enhorabona noies per

aquest dos anys i GRÀCIES!
ALEVI FEMENÍ
SACO-DOMINIQUES
Aquest equip, el nostre
equip aleví femení SacoDominiques és com un
pastís: dolç, innocent,
alegre, bo, divertit i
amb la llevadura suficient perquè pugi. Tot
això són els nostres ingredients repartits de la
següent manera:
Amb el número 4: Mireia, un toc de timidesa
fet, poc a poc, valentia i
atreviment.
Blanca, amb el número
5, la velocitat, la concentració i la serenitat
que necessita un bon
pastís perquè es cogui
bé.
Amb el dorsal 6: Laura,
la compostura, el raonament i les ganes de seguir endavant.
Amb el 7: Irene, el nerviosisme, la imparable,
que fa que el pastís pugi
el més aviat possible.
El número 8, Marta, la
innocència, la felicitat,

la coqueteria i sens dubte, l’alçada, les mans
que sobresurten per posar la guinda.
El 9, Anna Alicia, lluitadora nata, pot amb tot
el que se li posi al davant.
El número 10, Maria,
l’alegria, el saber estar,
el somriure que fa barrejar tots els ingredients.
El 11, Zenaida, el poderío, l’energia, la diversió i el toc de gràcia del
pastís.
El 12, Sara, la tècnica, la que reparteix els
ingredients al seu lloc
perquè tot surti de la
millor manera.
El número 13, Claudia,
el caràcter de l’equip,
l’últim ingredient que fa
que el pastís tingui un
sabor fort i a la vegada
dolç.
El 14, Maribel, el cap
de l’equip, l’audàcia, la
confiança que fa aquest
postre deliciós tingui
cos.
El dorsal 15, l’Anna, l’
ingredient amagat, que
poc a poc va sorgint i
es saboreja com el que
més.
El 16, Raquel, un ingredient important pel
pastís,el geni, l’esforç i
les ganes d’aconseguir
els objectius, i no para
fins que s’aconsegueix
un bon resultat del postre.
El 18, Xènia, la força, la
garra i la veu de l’equip,
l’ingredient indispensable per fer-ho divertit.
I els entrenadors? Els
entrenadors qui tenen
el luxe de tastar-lo cada
dia. Voleu olorar-lo? Voleu tastar-lo? Veniu, us
agradarà segur!!!
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ALEVÍ MASCULÍ 6è

Portem gairebé 2 anys
entrenant, competint,
aprenent i gaudint del
bàsquet; intentant fer
una passa cap endavant
més cada dia. Una passa més cap a l’esforç,
una passa més cap al
sacrifici, però sobretot
una passa més cap a
la diversió i les GANES
de voler fer cada vegada
les coses millor.
Aquest Aleví masculí és
com un vaixell que cada
temporada ha anat perdent tripulants, degut a
altres jocs o als estudis,

però les seves ganes de
seguir jugant i l’ajuda
constant des del principi del Pablo Fontanet,
Alvaro Carrasco i Albert
Borràs, han fet que vencéssim l’adversitat de
ser massa pocs i no
poder formar un equip.
L’Albert de 5è aquest
any juga exclusivament
amb l’equip d’un any
més grans, de totes formes cada jugador que
puja per ajudar-nos intentem que sempre es
senti part de l’equip.
Enguany participem al

CT Mini, a la fase prèvia
vam aconseguir classificar-nos pel Grup A. Estàvem acostumats a la
Lliga Escolar, amb unes
defenses més febles i
els atacs més desajustats. Per això a la nova
fase ens han posat les
coses molt més difícils i
hem après que si no treballem al 120% a cada
partit no tenim cap opció. De totes formes
s’ha de remarcar que
el treball dels nostres
jugadors ha fet que donem una bona imatge i
realitzem un bon paper
de competitivitat a la
majoria de partits.
La darrera part de la
temporada hem variat
la planificació dels entrenaments i hem passat a fer dues sessions
setmanals a les cistelles
grans, donat que aquesta és la darrera temporada amb cistelles
petites i s’està fent un
treball per ajudar a la

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

progressió dels propers
anys.
Ja per acabar i com
a exemple del que us
hem anat explicant fins
ara, us volem mostrar
alguns de les opinions
i crítiques constructives
que ens han fet des del
altres equips que han jugat amb nosaltres. Així
en una petita crònica
del Vallenc (publicació
de Valls) l’entrenador
contrari parlava així: “...
un atac contundent i un
físic imponent, però defensivament inferiors...”
Nois el que us remarquem cada dia A SEGUIR TREBALLANT!!!!
Les nostres regles:
JO JUGO PER L’EQUIP
JUGO PER MILLORAR
JUGO PELS MEUS COMPANYS
JUGO PERQUÈ GUANYEM TOTS
A ENTRENAR!!!!!

Tel. 977 24 59 50
Fax 977 24 59 51
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PREINFANTIL FEMENÍ
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Ens trobem al final de
la temporada i les jugadores poden celebrar
l’arribada de l’estiu i les
vacances tot i què, de
ben segur, trobaran a
faltar les companyes, els
entrenaments i la competició.
Però, no anem tan ràpid,
us volem explicar i fervos extensiu alguns dels
moments que hem viscut i moltes de les emocions que hem sentit.
Per començar, un tor-

neig a Itàlia (concretament a l’Alguer) on
l’equip es va desplaçar
el dia 25 de Març, amb
una estada de 5 dies en
els quals vam competir
i, alhora, conviurem en
grup aprofitant l’ocasió
per coneix-se’ns i establir llaços d’amistat més
forts que ens han ajudat a consolidar l’equip
com un únic i fort bloc.
Aquest era
l’objectiu
principal del viatge, no
obstant, no vam deixar

passar l’oportunitat de
mostrar sobre la pista
tot el que haviem après
des de l’inici de la temporada. A més vam
gaudir d’una bonica experiència
d’intercanvi
cultural amb les jugadores de l’Alguer.
Per últim, a aquestes
alçades de la temporada
ens podríem preguntar
si l’equip ha complert
els objectius i expectatives previstes. Doncs
el cert és que, tots dos

entrenadors, estem satisfets de les millores
tècniques i conceptuals
que ha mostrat l’equip i
la bona actitud adquirida amb el temps doncs,
ara sí, podem dir que
són un equip de noies
lluitadores que no dóna
una pilota per perduda
i l’ambició de les quals
cada dia ha anat en augment. Així doncs, cal felicitar aquest equip que
ha fet les coses correctament i ha sabut imposar-se davant adversitats
com són superar petites
lesions i entrenar els
dies de pluja.
Finalment, des d’aquí
aprofito per demanar
al club la seva total implicació i col.laboració
per tal d’aconseguir que
aquest equip i d’altres
del grup, puguin anar a
gaudir del bàsquet que
el Regal Barça està mostrant aquesta temporada i, perquè no, fer una
ullada més allunyada al
Regal Barça – Lakers de
l’Octubre del 2010.
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PREINFANTIL MASCULÍ

Des de Nadal es troba
jugant la segona fase de
nivell B. Després d’una
primera fase on no van
tenir massa sort amb el
grup ja que els dos primers classificats del primer grup ara també ho
són del grup de nivell A.
Tot i això el nostre equip
ha sabut competir i demostrar que tenen nivell

per lluitar amb qualsevol equip de la província
situant-se primer del
grup de nivell B, només
havent perdut un partit
molt ajustat contra La
Salle-Puigcerver.
Aquests bons resultats
i tanta millora com han
experimentat els jugadors des de l’inici de la
temporada, es degut al

gran esforç per part dels
jugadors cada dia d’ entrenament o partit, tot i
la edat que encara tenen,
han demostrat tenir una
ambició i esperit de sacrifici constant, quelcom
molt interessant de cara
a seguir evolucionant.
Ara, estem davant d’
un grup, un bloc molt
compacte de companys
amb molt bona relació
però que cada cop volen
més competitivitat, més
treball i més resultats.
Amb tots aquests ingredients, arribar cada dia
a l’entrenament ha estat motivant i gratificant
pels dos entrenadors,
sabent que tot el que
treballavem era ràpidament absorbit per uns
“homes” que comencen
a comprendre que ja no

són mini bàsquet, si no
un grup que treballa unit
i pensa a pista, sap que
busca i castiga les errades dels rivals amb una
intensitat digne de veure
a cada partit.
Per tot això només em
queda felicitar al grup
pel canvi que ha fet des
de l’ inici i per la bona
sintonia que hem aconseguit tenir entre jugadors i entre jugadorsentrenadors.
Remarcar que aquest
bon any i aquesta sintonia positiva no hagués
estat possible sense un
grup de pares tant unit
i hospitalari, que ensenyen als nens a respectar
als entrenadors, rivals
i tot allò que envolta el
nostre esport, el bàsquet.

INFANTIL B APA-SAGRAT COR - TGN BÀSQUET

Como entrenador del infantil B, la mejor expresión para describirlo es
que son un equipo como
la copa de un pino. Tienen sus momentos de
flojera y no tiene agresividad – bien entendida -,
pero también nos hacen
sufrir con grandes momentos de lucha, superación, de apoyo entre

todos, y gracias a eso
son capaces de plantar
cara a cualquiera…o perder contra cualquiera…
La asignatura para este
curso era “construir el
equipo”, que creyeran en
sí mismos, que se crecieran, que todos aportaran y tuvieran confianza en que su aportación
era importante para el

equipo…y parece que de
momento, lo estamos
consiguiendo.
Cada vez juegan con
más confianza, con más
descaro e incluso son
un poquito más “chulillos” (lógico, por edad
les toca), cosa que les
hacía falta. Este año han
aprendido que cuando
un jugador lleva el peso
del equipo como mucho
pueden mantenerse en
el partido, pero cuando
todos suman barren de
la pista a quién tengan
delante.
No sé quién los llevará el
año que viene, si seré yo
u otro entrenador, pero
sea quién sea quién los
lleve se encontrara con
un grupo de niños unidos, con coraje y previsiblemente, con carácter.
Con el paso de los años
uno puede mejorar cier-

tas habilidades como su
tiro, sus conceptos de
táctica baloncestística,
su manejo de balón…lo
que difícilmente se podrá mejorar son ciertas
actitudes, que han de
aprenderse e interiorizar
desde pequeños como el
no rendirse, esforzarse y
sobre todo a disfrutar
del juego, que para algo
lo practican. La competitividad sin disfrutar del
juego, vale la mitad.
No falta mucho para el
final de temporada, pero
estoy seguro de que de
aquí a que terminemos
aún nos quedan muchas cosas por corregir,
mucho por aprender y
sobre todo, mucho por
disfrutar.
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RELACIONES PADRES-ENTRENADOR
Y VICEVERSA
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Durante estos días, he
leído las informaciones
y los reportajes elaborados alrededor del Campeonato de España de
Minibasket, una fiesta
del baloncesto. Alguien
afirmaba que “lo prioritario en el Mini no es
ganar, sino estar con
los amigos y aprender”.
Suscribo esta finalidad
en mi doble papel de
padre y entrenador profesional.
Me doy cuenta de lo importante que es la educación a través del deporte y de la función tan
esencial que ejercen los
entrenadores. Es a estos
entrenadores a los que
debemos pedir un esfuerzo de coherencia entre el mensaje educativo
que transmiten y sus
acciones en los entrena-

mientos y los partidos.
Añado en este punto la
transcendencia e importancia que aquí debe
desempeñar el club,
responsable de la elección y formación de los
entrenadores que trabajan con los jugadores en
edades de formación.
Es fundamental que los
clubes mantengan una
coherencia entre lo que
piden a sus entrenadores y cómo valoran su
trabajo.
Considero que la educación táctica y competitiva tiene que ser
progresiva y lógica en
la evolución del jugador
por las categorías de
cantera. Por consecuencia, igual de progresiva
tiene que ser la exigencia de resultados.
Puede pasar que en al-

gunas ocasiones los
clubes promocionen a
aquellos entrenadores
que han conseguido títulos con los equipos
de formación, pero raramente he visto a un
instructor transformarse
en un gran entrenador
“sobre la piel” de sus
propios jugadores. Indudablemente ganar no es
malo. Sí lo es si se logra
de una forma especulativa, acudiendo, por
ejemplo, a una defensa
zonal durante cuarenta
minutos o extremando
la sistematizando de los
ataques. Esa conducta
puede ayudar a ganar
un partido, pero no impulsa la consagración
del técnico como un entrenador de alto nivel.
A los entrenadores que
trabajáis con equipos
de formación os ánimo
a ser equilibrados, eligiendo adecuadamente
los instrumentos que os
ayuden a competir sin
desviaros de la línea de
coherencia y del objetivo de una progresión
adecuada de los jóvenes
valores.

LOS PADRES SEGÚN EL
ENTRENADOR
Los hijos reclaman de los
padres un seguimiento
discreto, alejado de los
“espectáculos” que algunos ofrecen desde la
grada. Los padres deben
interesarse por su hijo
deportista, animar al
equipo e incluso celebrar
los pequeños éxitos.
Si yo fuera el entrenador de ese equipo de
formación, reclamaría a
los padres que arropen
a sus hijos y que colaboren conmigo en crear
un buen deportista en
un deporte de equipo.
El cariño y el apoyo de
los padres resultan fundamentales y se complementan con la labor
que desempeña el entrenador, pero para ello
se debe predicar con el
ejemplo.
La confusión no puede
desconcertar al jugador.
Los mensajes de los padres y del entrenador
deben concordar y la vía
educativa puede tener
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manifiesten sus preferencias.

dos canales que confluyan en una misma línea.
El clima positivo debe rodear el entorno del niño.
Recomiendo a los entrenadores que organicen
una serie de reuniones
con los padres de sus
chavales en las que se
les expliquen las claves
de este trabajo y la coordinación en los mensajes
que los niños reciben por
parte de su entrenador y
los que le llegan desde
el entorno familiar.

EL ENTRENADOR SEGÚN LOS PADRES
Mis dos hijos practican
ocasionalmente cuatro
o cinco deportes, pero
a la hora de definir su
propia pasión, al niño le
gusta el baloncesto y la
niña se decanta por el
baile. Mi papel de padre
me impulsa a no forzar
la práctica de alguna
disciplina, animándoles
a seguir con todo lo que
les atrae sin impedir que

Ser padre también me
exige una función de
control sobre el funcionamiento del grupo deportivo en el que
está inmerso mi hijo.
Creo que podemos estar legitimados a exigir
seriedad, puntualidad,
higiene,
educación…
En definitiva, el respeto
por los múltiples valores
que son inherentes a la
práctica deportiva y que
apuntalan la formación
integral de la persona.
Otro de los aspectos que
me interesa conocer es si
en los entrenamientos se
trabaja en una dirección
coherente con lo que se
considera la correcta
progresión y evolución
–no utilización- del jugador. Por ejemplo, me
preocuparía que en los
ejercicios de fundamentos individuales se trabajen por igual ambas
manos y también que se

enseñe a utilizar el pivote con ambos pies. No
creo que comentar estos aspectos sea extralimitarme en mi función
como padre sino ofrecer
una contribución positiva, manteniendo como
último recurso integrar
lo que le niño practica
con su equipo jugandoentrenando a solas con
él.
De todos modos, las
relaciones padres-entrenador y padres-jugador
no se extinguen cuando
el deportista finaliza su
etapa de formación. Sorprendería a muchos darse cuenta de que esta
influencia también es
muy importante cuando
el joven se convierte en
jugador del primer equipo.

SERGIO SCARIOLO
SEL.LECCIONADOR NACIONAL

11
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INFANTIL MASCULÍ A

12

S’apropa el final de
temporada i arriben les
diades, els tornejos, les
fases finals, pares atabalats amb tants horaris
nous,
desplaçaments,
entrepans i bosses amb
roba de recanvi preparades per sortir a les 6 del
matí, viatges… Coordinadors bojos perquè els ha
fallat un equip, entrenadors que no els diuen a
quina pista juguen, falta
gent per fer de taula, sol,
calor…
Per mi és la part de la
temporada més bonica,
és la que es celebren els
actes festius dels clubs i
les escoles de bàsquet,
juntament amb les activitats de convivència més
interessants i divertides.
A aquestes alçades de
temporada es més difícil
treballar tècnicament ja
que els nens tenen el cap
en altres coses (final de
curs, vacances d’estiu…)
i el cansanci s’acumula,
però es pot comprovar
l’evolució de l’equip, enfortir els llaços amb el
club, amb els companys
d’equip,
entrenadors
i altres membres de
l’entorn.
És el moment de fer
balanç de la temporada. Tot i semblar que
l’equip no millora, o li

costa apendre conceptes
nous, fem un salt en el
temps i anem al principi
de temporada. Deu n´hi
do quin canvi! Aquell xiquet petit i rabassut, ara
em treu mig cap. Aquella
nena que no tenia força
per botar… està tirant
de triple! El nen nou que
ha començat aquest any
i no parlava amb quasi
ningú s’envia SMS amb
els de l’equip i té agregat al Facebook a gent
d’altres equips del club.
Quina meravella!

Aquests petits canvis mirats amb la perspectiva
de tota la temporada són
una gran evolució a nivell
personal de cada nen. A
part de l’evolució tècnica
que dependrà de factors
com l’entrenador, la qualitat tècnica de cada nen,
el desenvolupament físic… és moment de fixarnos en el benefici personal i social que l’activitat
li ha aportat al nen. Moltes vegades no analitzem
si l’experiència de participar en un equip és positiva, ens quedem amb allò
que és facil: l’aconseguir
cistelles o ser el líder de
l’equip, deixant de banda
que el nen hagi disfrutat
durant l’any, o bé el que
és pitjor: què hagués
estat fent el nen durant
totes aquelles hores que
ha dedicat al bàsquet:
avorrir-se, donar voltes
pel carrer, mandrejar,
quedar-se a casa tancat
envoltat d’electrònica o
relacionar-se amb gent
que li pugui fer mal.
És clar que l’experiència

ha de ser positiva en
qualsevol cas. L’esforç ha
valgut la pena i si a més
a més els èxits esportius
acompanyen quin preu té
tot això, es difícil valorarho econòmicament però
cal utilitzar un altre vector com és la satisfacció
personal. Cada vegada
més difícil de trobar en la
nostra societat. Podem
mantenir-ho amb l’esforç
de tots o deixar que….
Millor no acabar la frase.
XAVI
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INFANTIL FEMENÍ
Les noies de l’Infantil
han fet una temporada
amb alts i baixos, però
és ben cert que també
ens han regalat molt
bons partits i millors
moments.
De fet per la gent que
les hem vist entrenar el
garbuix d’emocions que
dibuixen les seves cares;
ara alegres, ara concentrades, ara engrescades
i perquè no dir-ho algun
cop descentrades, és
molt satisfactori. Mostra
un equip que viu l’esport
i que com tothom té moments millors i d’altres
pitjors, però mai perd
les ganes de jugar a bàsquet.
Pel que fa a la competició pròpiament dita,
l’equip es va classificar
per la interterritorial

amb Lleida i en aquest
tram final de la temporada és on potser s’han
mostrat més irregulars.
Més enllà de la classifi-

cació final, mitja taula,
han estat capaces de fer
bons partits i de combinar-los amb d’altres en
que no assolíem ni molt

menys el nivell desitjat.
No ens basem només en
els resultats, sinó en la
capacitat de concentració, la tensió de partit i
aquests altres valors del
joc que van més enllà
dels estrictament tècnics.
Malgrat tot l’evolució
de l’equip durant la
temporada ha estat evident i no podem negar
que la capacitat de treball d’aquestes noies
fa que restem molt a
l’expectativa dels seus
futurs avenços.
Hem parlat que el nostre
equip ha patit derrotes
i ha gaudit de victòries
durant aquesta temporada; però on sempre
guanyen i es fan molt i
molt grans és a les Calçotades. En aquestes
trobades que reforcen el
col.lectiu, tant les nostres noies, com els seus
entrenadors i familiars
mostren la vessant més
festiva i fan gala d’un
bon ambient i sentit de
l’humor envejable.

13
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RETALLS DE L’ANY

14

SETMANA SANTA
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CADET FEMENÍ B
Aunque
lleven
poco
tiempo jugando juntas,
ya se va notando que,
junto a las entrenadoras,
forman un equipo. Aún
siguen faltando disciplina, técnica, trabajo y
esfuerzo, pero han mejorado mucho respecto al
principio de temporada.
Se nota que hay ganas
de aprender y aptitudes
para ganar en el grupo
en el que están, sólo falta que se crean que son
capaces de hacerlo y
que peleen por ello.

CADET MASCULÍ B
16

final pero es evidente
que se ha realizado un
gran esfuerzo para seguir aprendiendo y progresando. Un saludo a
todos!

La temporada se ha caracterizado por el buen
trabajo y las ganas de
mejorar del equipo cadete masculino que,
entrenamiento a entrenamiento y partido a
partido ha ido evolucionando tanto en su nivel

de juego como en el
compromiso de cada jugador con el equipo.
En la 2ª fase, los nuestros han mostrado una
gran mejora tanto en
resultado como en esfuerzo y convicción, consiguiendo ser superiores

en el juego durante todo
el partido a rivales de
nivel similar en la fase
anterior.
Lástima que no poder
afrontar los últimos partidos con el equipo al
completo ha condicionado un poco el resultado
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CADET FEMENÍ A
cunstancias más inexplicables?

Qué decir de nuestro
equipo cadete? Después
de disputar una primera
vuelta en la que el compromiso,
compañerismo, alegría y ganas de

superación eran la tónica
de los entrenamientos,
partidos y que tantas
alegrías nos dieron con
su
juego………parecio
al avanzar la temporada

que se había perdido un
poco ese tren; tal vez por
los exámenes? o quizás
por los viajes a la nieve,
o las excursiones de las
clases?, o por otras cir-

Lo cierto es que el equipo debe esforzarse por
volver a esa senda que
tan bien empezamos y
que por orgullo de deportistas
tendríamos
que retomar en la próxima temporada. Hemos
demostrado durante algunas fases de ésta que
el equipo puede y debe
competir a un buen nivel, es por ello que pese
a que el final de liga no
ha sido bueno y algunas
de las derrotas nos han
dolido de manera importante; debemos levantarnos y recuperar la mejor
versión de nosotras mismas como equipo.

17

CADET MASCULÍ A
El nostre equip podem
considerar que ha seguit
una evolució ascendent
aquesta
temporada;
després d’una primera
fase complicada on no
mostràvem el verdader
potencial de l’equip, ens
vam posar a treballar
per a millorar els punts
negatius del conjunt i
també els resultats.
Després de les vancances de Nadal començava
novament la competició
amb equips que ja ens
haviem trobat i d’altres
que
eren
completament desconeguts per
a nosaltres. Durant un
període massa llarg el
comformisme de l’equip
ens va dur a ocupar una
més que merescuda darrera posició a la classificació.

Fent una mica de resum,
els primers partits de la
segona fase van tenir un
desenvolupament força
similar. Un inici de partit
esperançador, amb els
nostres nois posats en el
matx i realitzant un joc
prou bo, que malauradament sempre ha anat
seguit d’una important
baixada d’intensitat i
qualitat en el joc al segon quart que ens desanimava i acabava duent
a tirar la tovallola massa
d’hora. Aquest guió dels
encontres es va anar repetint fins que afortunadament l’equip va reaccionar. Els entrenadors i
els jugadors van trobar
el camí de l’inspiració
esportiva i en el darrer
terç de la temporada
han realitzat uns encon-

tres força remarcables,
que han dut les victòries
al nostre marcador i que
a més ens ha donat partits molt vibrants amb
alguns triomfs assolits
en pròrrogues que ens
han fet vibrar. Així doncs
ens hem de marcar com
a objectiu dels propers
anys marcar una línia de
regularitat i constància
que ens dugui a millorar els resultats i donar

més alegries a familiars
i companys que ens venen a veure i també a
nosaltres mateixos.
Bons i mals resultats
que ens han donat bons
i mals moments. Com
pots veure a l’equip no
li falta de res, només hi
faltes tu.

PILAR MUÑOZ INMOBILIARIA
CALLE 21, N∫. 37 BAJOS
TARRAGONA
977546225-638478283
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JÚNIOR FEMENÍ B
Com passa cada any
mica en mica vas
avançant i gaire bé sense adonar-te arribEs al
final de la temporada.
L’evolució
d’aquest
equip ha estat més que
lloable i això va dur que
els resultats de la segona volta fOssin superiors
als de la primera.Aquest
fet es va produir gràcies
a un bon treball a nivell
tècnic-tàctic i al’hora
una unitat com a grup,
gràcies a aquest esforç
de les jugadores vam
assolir bons resultats.
Així doncs al mantenirnos entre les tres primeres posicions de la lliga
territorial
tarragonina
vam acabar entrant al
grup dels millors en la
fase interterritorial amb
Lleida. En aquesta darrera fase l’equip potser

18

ha acusat una mica més
el desgast de tota una
temporada i no ha obtingut el resultats desitjats,
tot i això el balanç final

és més que positiu.
Seguirem treballant per
formar un gran equip,
per formar grans persones.

JÚNIOR MASCULÍ A
La temporada del Júnior Interterritorial ha
estat estranya i força
moguda. Hem competit en una lliga que ens
ha exigit el màxim de
cada jugador, però en la
que ens ha faltat un pel
de sort ja que no hem
deixat de trobar-nos circumstàncies adverses.
La relació equip-àrbitres ha estat una de les
creus de l’any, per una
banda hem d’assumir
que en moltes ocasions
no hem sabut controlar
les situacions de partit,
ni les actituds dels col.
legiats. Això ha ocasionat que haguem anat
acumulant
sancions
i que durant tot l’any
fos gairebé impossible
disposar de tot l’equip
als encontres. Ara bé,
d’altra banda també
s’ha de fer constar que

hem sigut protagonistes
d’algunes
actuacions
i criteris arbitrals més
que sorprenents.
Aquests no han estat els
únics fets convulsos de
la temporada, l’equip
ha sofert baixes de jugadors un cop iniciada la
competició; la baixa de
l’entrenador durant uns
mesos i alguns finals de
partit on l’infortuni ha
estat cruel amb nosaltres.
Doncs bé com diuen el
que no mata, engreixa i
malgrat tot això que us
hem explicat els nostres
jugadors no han defallit
en cap moment i s’han
mostrat
competitius
durant tota la temporada. Probablement els
resultats no fan justícia
a l’esforç i capacitat de
treball mostrada per
aquest col.lectiu, però

volem fer constar que
tenen el reconeixement
del Club i que valorem la
seva capacitat de sobre
posar-se a l’adversitat.
Malgrat algunes actituds recriminables i poc
comprensibles a partit,
són un grup amb el que
dóna gust treballar.
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JÚNIOR FEMENÍ INTERTERRITORIAL

El Júnior Femení, després d’una primera
part de temporada on
no vam tenir massa sort
per diferents motius, el
treball va anar canviant
i també el joc i nivell de
l’equip tant en entrenaments com partits, però
era massa camí en molt
poc temps i l’ansietat va
perjudicar molt les forces per intentar canviar
la dinàmica negativa.
Tot i això, el nostre equip
ha sabut competir i demostrar que tenen nivell
per lluitar amb qualsevol
rival quan som capaços
de sobreposar-nos a totes les adversitats que
hem anat arrossegant
des de l’inici.
Aquests intents i treball,
no van estar acompanyats d’una victòria molt
necessària des de que
hi va haver el canvi a la
banqueta i el grup ho va
pagar molt car anímicament, degut a que el
gran esforç per part de

les jugadores cada dia
d’entrenament o partit
no es veia recompensat. Tot i la duresa de la
temporada que han patit, han demostrat tenir
una ambició i esperit de
sacrifici constant, quelcom molt interessant de
cara a seguir evolucionant com a jugadores.
En alguns moments de
la temporada hem trobat un equip trencat,
desanimat i desmotivat
de seguir treballant i
jugar a bàsquet. Finalment, però, l’esforç de
les jugadores ens va dur
un grup que treballava,
però que es mostrava
molt necessitat de resultats, fet que de vegades feia oblidar el nivell
de joc que podria tenir
l’equip amb una bona
dinàmica, són jugadores de qualitat, a les
que desgraciadament
un cúmul de factors no
ha permès desenvolupar
el bon joc que sempre

han estat acostumades
a mostrar. Tot i semblar
difícil, els que hem viscut el dia a dia amb el
grup veiem un canvi, no
de resultats ni dinàmica
desgraciadament, però
sí una imatge diferent,
una línia de treball, molt
dèbil, però una línia.
Amb tots aquests ingredients, arribar cada
dia a l’entrenament era
complicat, però només
es pot afirmar que elles
van seguir amb ganes i
actitud, fet molt lloable.
Per tot això només em
queda felicitar al grup
pel canvi que ha fet des
de l’ inici i per la bona
sintonia que hem aconseguit tenir entre jugadores i entre jugadoresentrenadors.
Estic convençut que amb
més temps per endavant i sense el grup tant
trencat anímicament, o
bé, simplement havent
aconseguit una o dos
victòries en els primers
partits ajustats que vam
tenir tot just arribar el
relleu a la banqueta, ara
parlaríem d’un equip diferent. Crec que alguns
dels problemes del grup
han estat anímics, hem
de fer una doble lectura, ser positius i valorar
que els factors anímics,
tant enfonsen com motiven, però el nivell no
varia, i elles en tenen.

Per tant, tenim jugadores de nivell que poden
oferir moltísim més del
que els resultats ens
han deixat veure.
Com a entrenador és
una experiència que
agraeixo i valoro positivament. L’ acollida va
ser bona i em va fer més
fàcil començar a treballar. Desgraciadament,
els resultats obtinguts
no han sigut els esperats i només em queda dir que lamento no
haver pogut aixecar la
moral d’ un equip on em
veia identificat a la causa. Això sí, potser això
no varia la valoració final de la temporada,
però en el darrer partit,
a la darrera oportunitat l’esport va ser just i
aquestes jugadores van
obtenir una victòria que,
si més no, feia justicia a
una gran quantitat de
treball que fins llavors
no havia obtingut cap tipus de recompensa.
Només em queda remarcar que estem parlant de JUGADORES DE
NIVELL que no han passat per un bon moment,
continueu endavant perquè aquest esport us
agrada i a més, sabeu
jugar-lo. Ànims a totes!

partit que podíem disputar bons minuts de
joc que van deixar enrere
aquells períodes de baix
nivell d’inici de temporada. L’equip ha acabat
la temporada en un bon
moment anímicament i

això s’ha notat.
Esperem poder seguir
treballant així fins a final
de temporada i esperar
la següent amb ganes
de participar-hi.

JÚNIOR MASCULÍ B
A causa d’un mal inici
de temporada l’equip
de casa va anar a jugar
al grup B de la seva Lliga.
Un cop iniciada aquesta
fase però, si que podem
dir que l’equip va treba-

llar d’una manera adequada, els resultats van
anar millorant setmana
a setmana als partits i
la classificació, on vam
acabar trobant-nos a la
part alta. També vam
anar mostrant partit a
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UN EQUIP DE BASQUETBOL...
Un equip de basquetbol va ser el centre del
món,

20

I quin és el secret?,
es preguntava tothom.
El bàsquet més bonic?
La velocitat? El control?
Anar sempre a l’atac?
És el joc en equip?,
no serà la humilitat?
Sense protagonistes,
ni cap “divinitat”.
Un equip de basquetbol
va ser el centre del
món,
I quin és el secret?,
es preguntava tothom.
Intentar entrenar un cop
a la setmana,
jugar algun partit...
i sobretot, no fer-nos
mal, que amb l’edat ja
no tot s’hi val.
No oblidar la vessant
social, com ho són els
sopars i la relació
que establim entre nosaltres i les nostres rivals.
Recordar els orígens,
quan jugàvem fa molts

anys, per trasnmetre als
nostres fills com n’és
d’important fer esport, i
si pot ser en equip,
per a que vegin que tots
sumem des de ben petits.
Animar-vos a la resta a
venir a jugar,

sense que l’edat ni el
sexe ens faci retirar.
I el que facin els altres,
ens és igual.
L’esport en equip, ni té
fronteres, ni té rival.
LES MARES O
EQUIP DE MARES

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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SÉNIOR FEMENINO B:
EN QUÉ ESTAMOS FALLANDO

Ya hace tiempo que me
ronda por la cabeza que
algo de lo que hacemos
como entrenadores no
es del todo correcto.
No acabo de entender
cómo jugadoras que tienen talento, fundamentos, que botan, rompen, penetran, pasan,
tiran y deciden a nivel
individual. Cuando lo
hacen a nivel colectivo
les cuesta leer las defensas, posicionarse en
el campo, ver sus mejores opciones y la de sus
compañeras, asimilar
sistemas de juego, recordar jugadas, en definitiva jugar en equipo.
Algo estamos haciendo
mal, empezando por mí
y acabando por el pri-

mer entrenador que tuvieron en la escuela de
básquet. No olvidemos
que todas ellas son buenas jugadoras, que les
gusta este juego, que
llevan practicándolo un
mínimo de 8 / 10 años
y que en algún momento en sus equipos han
sido jugadoras decisivas, que aportaban y
sumaban. Por esto han
continuado y por esto
siguen activas.
Por favor que nadie
piense que esto es una
critica hacia ellas, todo
lo contrario, al primero
en criticar es a mí mismo. Se trata de una reflexión.
Algo estamos haciendo
mal. Cuando hablamos

entre entrenadores muchos de nosotros coincidimos en que lo mismo ocurre en diferentes
equipos. Nuestro mensaje no les llega.
Todos, repetitivamente,
insistimos en que tienen que ser más intensas, estar más concentradas, hacer las cosas
fáciles, que el juego sea
mas fluido. A cualquiera
de nosotros no es difícil
vernos chillar desde la
banda los mismos mensajes, abriros, cubrir la
línea de pase, defender
más cerca, saltar al rebote, bajar a defender,
correr, etc..
No lo sé, hay algo en
que estamos fallando.
Yo por mi parte seguiré

intentado encontrar la
forma de encontrar ese
interruptor que las active de forma constante,
que las haga regulares,
en pocas palabras que
sean mejor equipo.
En cuanto a nuestro Senior B, después de una
buena primera vuelta,
hemos tenido algún
que otro contratiempo
en esta segunda. La
pérdida de los partidos
contra el Salou A y el
Cantaires de Tortosa ha
sido un lastre que no
hemos podido superar
en la parte final de la
temporada.
Esos dos puntos nos han
descolgado de la clasificación y al final hemos
quedado séptimos, muy
lejos de la posición que
por nivel y calidad de jugadoras nos correspondía.
Ahora ya se ha acabado
todo y sólo nos queda
preparar la siguiente
temporada y aprender
de nuestros errores
para, como no puede
ser de otra manera, mejorar año tras año.
Yo sigo creyendo en
mis jugadoras, para mí
están
sobradamente
capacitadas para conseguir metas mejores.
Y sólo espero que ellas
continúen porque nosotros lo vamos a seguir
intentando.
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Com ja sabeu aquesta
temporada hem tornat,
després de masses anys
d’absència, a Primera
Catalana. Aquesta és la
màxima categoria assolida mai per un equip
del Club, així com el
nivell màxim del bàsquet femení a Tarragona durant també massa
temps.
Hem arribat fins aquí
consolidant un grup de
jugadores joves, amb
il.lusió, tarragonines i
de la casa. Tot això ens
hauria de fer valorar
molt el que hem aconseguit fins ara; és més,
ens hauria d’enorgullir
molt que aquestes noies
potenciant al màxim les
senyes d’identitat del
TGN Bàsquet i gràcies
exclusivament a la seva
constància en el treball
ens hagin dut al que
probablement és un
dels millors moments
del nostre Sènior.
Tot això arriba amb el
suport clar i decidit del
Club que en la temporada de posar en marxa el

seu Projecte de Bàsquet
Femení per la ciutat de
Tarragona, ha fet un esforç importantíssim per
donar el major nombre
de facilitats possibles a
l’equip.
Doncs bé tot això està
molt bé, però necessitem quelcom més. Les
nostres jugadores van
realitzar una primera
volta gairebé de somni, assolint una classificació força còmoda
allunyada del descens.
Ara bé quan competeixes en aquests nivells
l’exigència puja molt i
ningú vol perdre posicions de privilegi, tots
som molt conscients
del que ens ha costat
arribar fins aquí, i els
equips de la zona baixa
s’han anat reforçant per
afrontar la segona volta
de la lliga amb el màxim
de garanties. Nosaltres
en canvi hem seguit tirant de gent de la casa
per suplir les baixes que
hem sofert, així doncs
la Bea Altarejos del Júnior Interterritorial i

l’Anni Vila i la Laia Moreno del Sènior B ja han
debutat a Primera i a
més tenim el fitxatge de
darrera hora de la Maria
Masvidal, jugadora que
també s’ha format al
Bàsquet del Sagrat Cor
i entrena el Cadet femení. Tot això ho fem per
convenciment, perquè
ens ho creiem i forma
part de la identitat del
TGN, però ens porta a la
conclusió final, necessitem alguna cosa més
i aquesta sou VOSALTRES!!!
És el moment que la relació del Sènior amb la
seva gent sigui recíproca; elles han fet un gran
esforç per arribar el
més amunt possible i el
continuaran fent, però a
l’esprint final de la temporada la classificació
es va ajustar molt per
baix. Quan visitàvem
els pavellons contraris
suportem ambients de
molt suport per les locals i en canvi jugar al
Serrallo era plàcid pel
rival. La temporada pas-

sada quan es lluitava
per l’ascens vam tenir
una gran afluència de
gent als partits, inclòs
algun desplaçament històric com la visita a Torredembarra, i evidentment això va ser clau
per assolir l’objectiu
final. Ara en el moment
d’escriure aquest article encara ens juguem
més, lluitem per mantenir l’equip a Primera
i seguir així consolidant
amb bons fonaments el
nostre projecte.
Ja hem tingut un partit
de recolzament i comunió total entre les jugadores i la gent del club,
el derbi amb el CBT.
Aquell dia les grades del
Serrallo es van poblar
de jugador-es, entrenador-es, familiars i amics
del TGN BÀSQUET i les
jugadores van volar empeses per aquest alè,
realitzant un partit difícil d’oblidar més enllà
del resultat. Quan llegiu
aquest escrit l’equip
haurà jugat un partit
encara més important,
la tornada de les fases
per la permanència
amb el CB Quart. Espero que tots haguem
gaudit d’un ambient espectacular a la grada i
d’una bonica festa final
a la pista, però passés
el que passés si us plau
que serveixi per sempre
si anem junts som molt
GRANS i quan i som tots
som molt FORTS.
Permeteu-me un missatge final a l’equip, ha
estat un gran orgull entrenar aquest col.lectiu
i un plaer immens compartir banqueta amb
aquest staff tècnic.
Gràcies
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EL BÀSQUET A CATALUNYA

Els origens del bàsquet
a Catalunya es remonten
als anys 20 quan el pare
Eusebi Millan va formar
els primers equips infantils al col.legi de les
Escoles Pies de Sant
Anton de Barcelona. Tot
i aquest fet ja hi havia
hagut activitat abans;
l’any 1913 a l’escola
Vallparadís de Terrassa
i també al gimnàs belga
Tiberghien al carrer Aragó de Barcelona ja s’hi
practicava l’esport.
L’any 1922 neix el primer club català, el
Laietà Basket-Ball Club
i més tard també la colònia francesa de Barcelona crea la Société
Sportive Patrie i d’altres
clubs van apareixen al
panorama esportiu català. El primer partit
es va jugar al camp del
CE Europa al desembre
d’aquell any amb les
cistelles damunt de les
porteries de futbol.
La creació de tot aquest
nombre d’equips, entre
ells el RCD Espanyol,
provoca que l’any 1923
s’inicia el Campionat
de Catalunya de bàsquet que va tenir con-

tinuitat fins l’any 1957
interrompent-se només
durant els anys de la
Guerra Civil. A Barcelona es constitueixen la
Federación Nacional de
Basquetbol, amb la presidència d’en Findel Bricall, i també el Comitè
Regional de Catalunya
que més endavant rebria
el nom de Federació Catalana de Basquetbol.
Paral.lelament, a Madrid és formava la Confederación Española de
Baloncesto, la qual es
fusionaria amb la Federación Nacional l’any
1933 creant-se la Federación Española de Baloncesto fixant la seva
seu a Barcelona.
A l’inici es jugaven els
partits en camps de
futbol amb 7 jugadors
però l’any 1927, un club
argentí, l’Hindu Club de
Buenos Aires, va jugar
diferents partits amistosos amb la Selecció
Catalana i es començà a
jugar amb 5 jugadors.
Un any més tard es
crea el Col.legi Català
d’Àrbitres presidit per
Miquel Ros, i en aquell
mateix any es va jugar

el primer partit en un
recinte tancat entre el
FC Martinenc i el UE
Sants.
Pel que fa als equips
punters, a Catalunya,
dir que la secció del Barça és va formar l’any
1926 i un any més tard
inauguraven unes instal.lacions a la Travessera de Les Corts per a
la pràctica de l’esport.
Aquell mateix any apareix també el bàsquet a
Badalona però no és fins
el 1930 quan Màrius
Cuixart funda la Penya
Spirit of Badalona que
l’any 1939 passà a anomenar-se Club Joventut
de Badalona. El Bages
descobreix el bàsquet
l’any 1929 i es juguen
els primers partits entre clubs, la fusió dels
quals constitueix la UE
Manresana, antesesora
de l’actual CB Manresa.
A Valls els pioners van
ser els de la Penya Ben
Forjats i el Reus Deportiu a la capital del Baix
Camp. Lleida veia com
el Sícoris Club apareixia
el 1957. I l’any 1967
Girona veu neixer el CB
Sant Josep, més tard

anomenat CB Girona.
L’elevat
nombre
d’equips a Catalunya va
fer que el nivell català
en aquest esport fós i
encara sigui dels millors
a tota Espanya. El 1955
Barcelona acull els II
Jocs Mediterranis destacant el bàsquet com
a esport. En ells la Selecció Espanyola guanya la medalla d’or amb
catalans com Kucharski
i Bonareu.
Els èxits del bàsquet
català els han aconseguit un limitat nombre
d’equips de primer nivell que no serien res
sense tots els altres
que estan per sota. Així
trobem que el Barça i
la Penya han guanyat
L’Eurolliga i el Girona,
el Manresa i el Lleida
han participat en les
màximes competicions
europees. També a Catalunya s’han organitzat
esdeveniments importants com Campionats
d’Europa de Seleccions.
Barcelona ha sigut la
única ciutat que ha vist
l’equip més complet de
la història del bàsquet,
el Dream Team americà
durant els Jocs Olímpics
de 1992.
També cal dir que Catalunya ha format excel.
lents jugadors durant
totes les èpoques del
bàsquet al nostre país.
Clars exemples en són
els germans Gasol, Joan
Carles Navarro, Rudy
Fernández i Ricki Rubio i altres anteriors a
aquests com Natxo Solozábal, Margall, Joan
Creus, Jordi Villacampa
i els germans Jofresa.
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