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Xavi Socías Julbe: 
“En el futur m’agradaria estar al cos
tècnic del sénior masculí”
L’EXCAPITÀ RECORDA LES DUES PRIMERES TEMPORADES

D’EXISTÈNCIA DEL NOSTRE CLUB. CONTRAPORTADA
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EL NOSTRE 11È CAMPUS

Tot un èxit per als que estem i continuem amb aquest pro-
jecte de fer bàsquet. Aquest any després de la bona expe-
riència 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 doneu-
vos pressa!
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Des de la mirada d’una opció per a l’educa-
ció dels infants, adolescents i joves, i
observant la moguda esportiva que es rea-
litza als patis del nostre col·legi, omple de
satisfacció veure tanta activitat que respon
a la finalitat del nostre Projecte Educatiu,
que té com a nucli fonamental el compro-
mís amb una acció educativa que generi
vida, en dignifiqui la vida i treballi a favor
de la vida de les persones, impulsant el seu
desenvolupament i la seva maduresa. Les
seves dimensions de la societat, promovent
la llibertat, la justícia i la fraternitat entre
les persones i els pobles o de la natura:
cuidant i compartint els seus recursos de
manera responsable i equitativa.

A més, es du a terme des de la identitat
Vedruna, i pot ser compartida amb tots
aquells que, des d’opcions diverses i dife-
rents plantejaments, també treballen a
favor de la vida.
Per tant, vull animar els nostres alumnes a
la pràctica de l’esport, desitjant que ho feu
amb una actitud ben esportiva ja que això
ajuda a viure sanament la vida, com
també a il·lusionar el grup d’educadors, els
entrenadors que, amb la seva tasca,
col·laboren amb el projecte educatiu del
col·legi que desitja potenciar una vida
feliç, alegre i esportiva. I a tots, gràcies
per la vida que doneu al col·legi.

Una acció educativa que
genera vida al col·legi

El nivell de productivitat
del bàsquet a la demarcació
de Tarragona comença a ser
preocupant. No em referei-
xo als èxits esportius dels
clubs, sinó a la formació de
nous jugadors amb talent
que algun dia puguin jugar
de forma habitual amb un
cert protagonisme en el
món professional. Fent un
repàs mental ràpid penso
amb en Berni Álvarez com a
paradigma de l’èxit, en
haver jugat a la màxima
categoria en equips de cert
nivell, tot i no haver estat
mai el jugador franquícia.
Ara, en la seva última etapa
en actiu, és un jugador
temut a la Lliga LEB, i el
seu regnat a la demarcació
no sembla tenir un successó
digne a curt o mitjà termi-
ni. La llista de jugadors que
es troben en categories pro-
fessionals o mig professio-
nals és massa curta, i
alguns ja han iniciat el
camí de retorn, com Willy
Marcè o Antonio Rey. Dels
més joves, JJ Miguel s’ha

quedat en simple promesa
després d’haver inisistit en
quedar-se al Valls Fèlix
Hotel quan l’equip va
ascendir a la LEB. Gavaldà
no li va donar minuts i la
seva progressió es va tallar
de soca-rel. Ara, amb
Balaguer, però a la LEB 2,
gaudeix de més minuts,
però la seva aportació és
escassa i necessitarà molta
més presència en pista per
convertir-se en un jugador
determinant. 
L’esperança, però, es diu
David Navas, i juga a l’ADT
de la Lliga EBA. Reconec
que tothom me’n va dir
meravelles fa alguns anys, i
ara que l’he vist jugar tres
temporades puc afirmar que
si algú pot militar en un
equip de LEB amb minuts és
ell. És ràpid, intens, té
capacitat d’anotació i, a
més, ha tingut un líder a la
pista al seu costat com és
Natxo Farré. Navas manté la
il·lusió per jugar a bàsquet,
i fins i tot Salva Maldonado,
la temporada passada, es va

fixar en ell per formar part
del CBT. També cal fixar-se
en un parell de jugadors
que militen a EBA fora de
Catalunya com Dani Martín
o Pablo Avilés, que juguen
a l’Estudiantes de Lugo. La
resta, però, és un enorme
desert. 
El bàsquet femení és un
món a banda perquè sempre
ha tingut tradició d’equips
a la demarcació. Ara, el
Valls Crhysalis està jugant a
la segona màxima categoria
amb un equip format en
més d’un 80% per noies de
la casa.
Aquesta crisi de talents ha
de fer meditar els clubs,
que no han de pensar
només en els resultats

esportius immediats, sobre-
tot en categories no profes-
sionals. És una mica trist
comprovar la guerra d’ofer-
tes en pretemporada entre
clubs de Primera Catalana o
Copa Catalunya per endur-
se veterans, sense donar
pas als joves. El TGN, un
club sorgit de l’escola
Sagrat Cor, hauria de man-
tenir una filosofia de forma-
ció de talents, que l’allun-
yés d’altres polítiques que
han resultat, en molts
casos, un fracàs esportiu i
econòmic, i consolidar-se
com una de les pedreres de
prestigi de la demarcació.
És una tasca que depèn, i
molt, dels tècnics, però
que sense l’esperit de sacri-
fici i l’ilusió dels jugadors,
no servirà de res.
RAFA MARRASSÉ

PERIODISTA ESPECIALITZAT EN

BÀSQUET DEL “9 ESPORTIU”

SUMARI
• ACTUALITAT: En aquest
número analitzem la com-
plicada situació que
viuen els dos séniors A
del club.   
•REPORTATGES: Parlem amb
els dos nous entrenadors
nacionals del club, Juan
Carlos Arjona i Noe
Monroy, i amb les torres
bessones, Dani Vallepérez
i Xavi Fortuño. 
• AMUNT SACO I AMUNT TGN:
Us descobrim el treball
dels alevins i dels júniors
de l’entitat. 
• EN PROFUNDITAT: Un any
més, ja tenim aquí el tra-
dicional torneig de
Setmana Santa que durem
a terme a Cambrils.   
• GENT INTERESSANT: Parlem
amb el primer capità del
sénior masculí: Xavi
Socías.

ESCASSOS SÓN ELS

JUGADORS TARRAGONINS

QUE HAN ARRIBAT A

CATEGORIES PROFESSIONALS.
EL TGN BÀSQUET HAURIA

DE MANTENIR UNA

FILOSOFIA DE FORMACIÓ,
ALLUNYANT-SE DE LES

POLÍTIQUES RESULTADISTES

Arriba el moment de la veritat. Els dos séniors A del nostre club necessiten, ara més que
mai, el suport de l’afició per tal de poder tirar endavant i evitar el descens de categoria.
Queden poques jornades per posar el punt i final a la temporada, i els nostres jugadors i
jugadores del primer equip afrontaran cada partit com una final per tal d’aconseguir vic-
tòries que, en aquestes alçades de lliga, valen el seu pes en or. La pressió serà màxima i
els pavellons del Serrallo i Campclar han d’estar plens per donar recolzament als nostres
conjunts. És en aquestes circumstàncies quan tots plegats hem de demostrar que formem
part d’un club unit, i que estem al costat dels esportistes que ens representen, encara que
per diverses circumstàncies aquest any no hagin pogut estar entre els millors. Per damunt
dels resultats puntuals, el que importa és que tots remem en una mateixa direcció.     

LES SOLUCIONS 
DE LA SOPA DE
LLETRES
Heu estat capaços de tro-
bar els 11 elements
rel·lacionats amb el món
del bàsquet? Doncs bé, per
si a cas, us oferim les solu-
cions del primer número:
xiulet, pilota, dorsal, tri-
ple, tècnica, àrbitre, farma-
ciola, tir, zona, falta i MVP.
Si, si, us assegurem que hi
són tots... 

E-MAIL
Tenim una adreça d’e-mail,
on hi podeu enviar qualse-
vol novetat o anècdota que
us passi al llarg de la tem-
porada. El proper premi
serà un samarreta de la
NBA!!!
dotgn@tgnbasquet.com

EDITORIAL

PILAR BAS

TITULAR DEL SAGRAT COR

Tarragona és poc fèrtil
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Segons recorden els protagonistes, abans
de viatjar a Andalusia van haver de superar
la part no presencial entre els mesos de
març i juny. «Teníem molta feina, ja que
havíem de presentar pràctiques i treballs
cada 15 dies», recorda en Noe. Una vegada
aprovada aquesta part, imprescindible per
poder optar al títol, els nostres dos tècnics
van poder formar part d’un curs en el qual
també hi van prendre part gent tan cone-
guda del món del bàsquet com Velimir
Perasovic (recent campió de la Copa del Rei
amb el Tau Vitoria), en Rafa Vecina o en
Toni Espinosa, jugador de l’Akasvayu
Girona. Precisament parlant sobre aquest
darrer aspirant, en Juan Carlos bromejava
comentant que «era l’únic jugador en actiu
d’ACB que hi havia i, en canvi, ningú el
coneixia». A la cita també hi van prendre
part altres dos representants de Tarragona,
en Robert Hernández, de l’ADT, i en Berni
Rubio, del Reus Deportiu.  

Entre els mestres que impartien les classes,
destacaven les figures de Moncho
Monsalve, Pedro Martínez (entrenador de
l’Estudiantes), Ricard Casas (Pamesa) o en
Joan Creus (tècnic ajudant de la selecció
espanyola). A diferència, però, del que es
pugui esperar, en Juanka remarcava que «hi
va haver classes molt avorrides, massa teò-
riques». En la mateixa línia es mostrava en
Noe, el qual, però, destacava per sobre de
totes «la d’en Ricard Casas, que parlava de
la defensa. Va ser molt interessant, però al
nostre nivell no es pot aplicar, ja que
requereix masses hores d’entrenament, tan
sols a l’abast dels equips professionals».  
En el temari hi havia assignatures tan
diverses com de reglament, aspectes legals
en la contractació, medicina, psicologia o
tàctica, ja que «no va només dirigit a
entrenadors, sinó també a directors espor-
tius», afirmava en Noe, qui destava la la
curiositat que «quan un equip contracta a
un estranger li ha de pagar el bitllet d’ana-
da i tornada al seu país». 
Els nostres dos protagonistes remarcaven
«el bon ambient que hi havia. Per exemple,
en Perasovic és una persona molt amable».
Ja de cara al futur, tant en Juanka com en
Nou tenen clar que aquest títol «ens pot
obrir moltes portes, però hauria d’arribar
una oferta molt interessant per canviar
d’aires. El que està clar és que a Tarragona
hi ha molts equips i pocs entrenadors amb
el títol nacional». 
Sobre la dificultat per aconseguir aquest
reconeixement, en Noe declarava que «aquí
a Catalunya és bastant complicat. Hi ha
molts aspirants i per arribar al final te
n’has de treure abans molts d’altres. En
canvi, a Múrcia treien-te’n un ja pot optar
al nacional».
Els dos, però, animen a tots aquells que
vulguin ser tècnics que se’l treguin. De
moment, ells dos ja el tenen. Potser algun
dia els veurem dirigint a algun conjunt de
la Lliga ACB...

Ja hi han al club dos nous

tècnics amb el títol nacional
Després d’un esperançador començament
de temporada, la mala sort en forma de
lesions ha perseguit al sénior femení A. La
primera a caure va ser Lidia Griñón, trenca-
ment de lligaments creuats de genoll i tota
la temporada fora. Després va ser la Roser
Borrell, amb una rotura d’un dit del peu, i
mes i mig de baixa. Patricia Carrasco va
abandonar l’equip al Nadal per la porta de
darrere sense donar explicacions a ningú. I,
finalment, Natalia García es va trencar
també els lligaments del genoll i ja se li ha
acabat la lliga. 
Amb aquest panorama de lesions “greus”
més les baixes per malaltia posteriors, cada
partit ha estat i és extremadament compli-
cat. L’equip s’ha quedat amb 7 jugadores
disponibles des de les vacances de Nadal
per afrontar aquest tram final de lliga.
Evidentment els resultats no han estat gens
favorables i es lluitarà de nou per a salvar
la categoria. Malgrat aquesta adversitat en
forma de lesions, en la majoria de partits
s’ha tingut opcions fins a a el final però la
falta de profunditat de banqueta es nota
molt. Han pujat al primer equip habitual-
ment Irene Villegas (sénior B) i Aurora
Pelejà (júnior), i han debutat a Primera
catalana les júniors Alba Sáez i Carol Polo. 
Segons l’entrenador de l’equip, Noe Monroy,
l’objectiu prioritari és «no estar en els llocs

de descens directe i seria tot un èxit no
haver de promocionar. En Baixen dos direc-
tes i en promocionen 4, així que és bastant
difícil que no promocionem, però estem
bastants equips a 1 i 2 partits de diferèn-
cia, amb la qual cosa qualsevol victòria o
derrota és vital. Amb l’equip justet que ens
ha  quedat haurem de suar cada pilota. Ara
afrontem la recta final de temporada i cada
partit serà una autèntica final».

EL
REPORTATGE

SÉNIOR FEMENÍ

EL nostre club ja pot presumir de tenir dos nous entrenadors amb el títol
nacional. I és que l’estiu passat, en Noe Monroy i en Juan Carlos Arjona
(Juanka) van aprovar el curset presencial que es va dur a terme a Màlaga
entre el 16 i el 29 de juliol. Van ser dues setmanes intenses, en què els
dos representants del TGN Bàsquet van conviure amb el bo i millor de
l’esport de la cistella. 

Dos mesos on cada partit

serà una autèntica final

Tres locales

Complejo del OcioComplejo del Ocio

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

LES LESIONS DE LIDIA

GRIÑON, NATÀLIA GARCIA,
I LA BAIXA DE PATRÍCIA

CARRASCO HA DEIXAT AL

SÉNIOR FEMENÍ AMB TANT

SOLS SET JUGADORES DEL

PRIMER EQUIP PER

AFRONTAR EL TRAM FINAL

DE LA TEMPORADA
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No està sent l’actual la temporada del
Seníor masculí A. El conjunt dirigit
per Nacho López es troba immers en la
lluita per el·ludir el descens directe,
quan resten poques jornades per posar
el punt i final a la competició. Molts
han estat els factors que han portat a
la situació actual, però el que és obvi
és que el nostre primer equip ha hagut
de suportar un gran nombre d’adversi-
tats que no han permès a la plantilla
poder rendir al cent per cent. 
Així, després de les vacances de Nadal
es va produir la baixa, sense motiu
aparent, del pivot Alfonso Torreño, un
jugador que, després d’incorporar-se
amb la temporada ja començada, sem-
blava que s’havia integrat a la planti-
lla. 
Posteriorment, diverses lesions
(Sancho, Xavi Requena) i la mala sort
(diverses derrotes per poc marge de
diferència), han fet que en aquests
dos darrers mesos l’equip que aquest
any s’estrena a la Segona Catalana
s’hagi de jugar les places de descens
directe amb l’Esplugues B i el Vilanova
i la Geltrú. Dos dels tres equips baixa-
ran directe a la Tercera Catalana, men-
tre que el que eviti les dues darreres

places s’enfrontarà amb un equip del
grup I (Barcelona), molt possiblement
amb el factor camp a favor del conjunt
barceloní. Fa poques setmanes, el
nostre equip va sumar una trascende-
tal victòria a la pista de l’Esplugues B
(71-74), però el bàsquet average està
en favor del quadre del Baix Llobregat.  
És per això que ara, més que mai, els
nostres jugadors necessitem el recol-

zament de l’afició, ja que amb un
pavelló ple, difícilment s’escaparan
més victòries del pavelló de Campclar.

En Dani Valldepérez, un ‘center’ d’1,95
metres d’alçada, considera “molt positi-
va” a nivell personal la seva estada al
l’entitat. “L’ambient que tenim a l’equip
és fantàstic. De moment els resultats no
estan acompanyant, però s’ha de tenir
en compte que hi ha molts jugadors
nous i que la categoria també és nova...
Encara queden moltes jornades i estic
convençut  que ho treurem endavant, ja
que a la plantilla hi ha molta qualitat”.
En Xavi Fortuño, un 3-4 d’1,92 metres,
recorda que “vam arribar al TGN després
d’apuntar-nos primer a l’equip de la
Universitat Rovira i Virgili. Allí ens va
entrenar el Lou, i ens va comentar la
possibilitat de venir aquí. Des del pri-
mer moment ens vam sentir molt a
gust, i per això hem volgut continuar”. 
En Dani, nascut a Tortosa l’any 1983, és
estudiant de cinquè de Filologia angle-
sa, i ja fa cinc anys que viu a Tarragona.
Va començar a jugar a l’edat de cadet,
“sobretot degut a l’alçada que tenia.
Sobresortia de la mitjana”.
Posteriorment va militar una temporada
al CBT, i va  arribar a entrenar amb el
primer equip, llavors dirigit per Porfirio
Fisac a la LEB 2. El mal ambient, però,
el va fer tornar al Cantaires, on va jugar
fins la darrera campanya. Sobre el seu
nou club, destaca “el gran treball que
s’està duent a terme amb la cantera. És
una feina fosca que segur que a la llar-
ga donarà els seus fruits”.  
Per la seva banda, en Xavi, natural
d’Amposta, fa quart d’enginyeria elèc-
trica, i explica que un dels motius prin-
cipals per venir al TGN “és el nivell molt
més alt que hi ha respecte al nostre
antic equip”, un fet corroborat per en

Dani que afegia que “la Segona
Catalana era tota una llaminadura”. En
Fortuño, també va començar de cadet a
l’Amposta, i el primer any de júnior va
passar al Cantaires, on va coincidir amb
en Dani. Els dos han compartit vestidor
durant  quatre temporades, per la qual
cosa “ens coneixem a la perfecció. A la
pista sempre sabem que farà l’altre”.
Així, en Dani veu en el Xavi a “un juga-
dor imponent pel seu físic, que qualse-
vol entrenador el voldria tenir a les

seves ordres per la implicació que
demostra. Viu cada dia pel bàsquet”. 
Paral·lelament, en Xavi creu que en
Dani “és un autèntic enamorat d’aquest
esport. A Tortosa va viure moltes situa-
cions complicades i tot i així ha seguit
jugant. És un gran amic i un molt bon
jugador”. 
De dilluns a divendres els dos viuen a
Tarragona. Molts divendres, després
d’entrenar, marxen cap a Tortosa, i
depenent del dia de partit, tornen a
pujar. “Al principi era dur perquè pràc-
ticament no vèiem a la família, però ara
ja ens hem acostumat i ja ens sentim
uns tarragonins més” expliquen els nos-
tres dos protagonistes. 
De cara a la propera temporada, els dos
tenen clar que “la nostra primera opció
serà continuar al TGN”. Per sort doncs,
tenim ‘comunitaris’ per estona. Esperem
que sigui per molt de temps.

Les torres bessones Lluitant contra tota
mena d’adversitats

EL REPORTATGE EL REPORTATGE

En Xavi i en Dani són aquesta
temporada els dos ‘comunitaris’ del
sénior masculí. Fitxats provinents del
Cantaires de Tortosa, aquestes dues
torres bessones ens expliquen la seva
experiència al nostre club

ELS PIVOTS DANI VALLDEPÉREZ (1,95
METRES) I XAVI FORTUÑO (1,92)

COMENTEN SENTIR-SE «MOLT A GUST»
EN LA SEVA PRIMERA TEMPORADA

JUGANT AL TGN BÀSQUET. ELS DOS,
NASCUTS A TORTOSA I AMPOSTA,

RESPECTIVAMENT, COMENTEN LA SEVA

VISIÓ SOBRE EL NOSTRE CLUB, AIXÍ COM

LES SEVES PERSPECTIVES DE FUTUR, QUE

PASSEN PER CONTINUAR L’ANY VINENT A

L’ENTITAT

C. Martí d’Ardenyà 5 - Mòbil 686 480 983 BUFET CATALÀ
Tel. 977 235 403 - Fax 977 208 578 eltiberi@tinet.fut.es
43001 TARRAGONA www.eltiberi.com

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
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GALERIA
DE FOTOS

LA FOTO CURIOSA DEL TRIMESTRE

EL TEMPS MORT: UN MINUT ON S’HAN D’ASSIMILAR MOLTS CONCEPTES

PER CAMBRILS, SAPS ON VA A PARAR EL BON MARISC? DE L’AIGUA A LA CUINA, DE LA CUINA AL PLAT I DEL PLAT A...

QUE DIFÍCIL ÉS PER ALS ENTRENADORS INCULCAR UNA BONA DEFENSAAPOSTES GUANYADORES: LA PILOTA ENTRA A CISTELLA!!!

CADA DISSABTE PEL MATÍ... AL SACO TOTHOM HA DE FER DE TOT. AIXÒ DE LA SEGONA CATALANA ENS HA DEIXAT ALS DOS PELS NÚVOLS

SOM TANTS QUE JUGUEM ENTRE NOSALTRES DE TANT EN TANT

AQUEST ANY A CAMBRILS TORNAREM A REPARTIT IL·LUSIÓ I PREMIS

ELS VIATGES EN AUTOBUS PROPICIEN ALGUNA COSA MÉS QUE AMISTATS

EL NOSTRE COL·LEGI ARRIBA MÉS ENLLÀ DE LES FRONTERES AUTONÒMIQUES

PRAT DE LA RIBA 10 - 43001 TARRAGONA
Tel. 977 211 726 Fax 977 211 944
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Esportivament les noies van acabar la pri-
mera fase de la lliga com a primeres de
grup, havent tancat acta en tots els par-
tits, cosa difícil en un equip que compta
amb 4 jugadores noves i amb 2 de primer
any. La segona fase no es tant fàcil però
actualment estan classificades en segona
posició amb només una derrota. En general
és un equip “nou” que està donant bons
resultat aquesta temporada.

L’aleví de cinquè
Pel que fa a l’aleví de cinquè, les noves
incorporacions han donat un aire diferent i
més motivador als nens d’aquest equip a
l’hora de treballar en els entrenaments. El
nou entrenador, Nacho López que compta
amb l’ajuda de Toni Cunillera, destaca del
grup que «els agrada molt el bàsquet, són
força treballadors i molt ben disciplinats i
educats» cosa que sorprèn donat els anys
que porta entrenant equips de mini on n’ha
tingut de tots els colors. Això facilita molt
el treball amb ells, malgrat la diferència de

nivell entre els components de l’equip (hi
ha hagut alguna incorporació nova de nens
que no havien jugat a bàsquet)  i que plan-
teja diversos problemes a l’hora de treballar
amb ells, ja que són poques vegades les
que coincideixen tots els jugadors en les
sessions d’entrenament, i a nivell d’un tre-
ball més col·lectiu el percentatge està sent
molt baix, dirigint més el treball cap a la
millora individual i tècnica en el domini de
pilota, tir, joc de l’1x1, joc de peus, i joc de
recepció o joc sense pilota. Aquest treball
no està sent gens fàcil degut a les noves
incorporacions i a la diversitat de nivells
que hi ha entre els jugadors, on s’estan
fent constantment adaptacions en les tas-
ques per tal de fer el Bàsquet més a la mida
de cadascú.

L’aleví de sisè 
Pel que fa l’aleví masculí de 6è, la primera
fase que va disputar aquest equip va ser
molt interessant, quedant segons després
d’haver perdut només 2 partits. Ara, a la
segona part de la lliga, és més complicat,
ja que es van classificar pel grup “A”, i ara
mateix estan situats en la penúltima posi-
ció, havent guanyat un sol partit, contra
Lestonnac.
La nota curiosa de la categoria és que els
tres equips disposen de torneigs fora de
Catalunya per a disfrutar del bàsquet i d’un
bon moment de fer bones amistats. Així,
els dos equips masculins viatgen rumb a
Saragossa. L’equip de sisè hi va anar al des-
embre, i el de cinquè hi anirà a finals d’a-
bril. El femení no faran el desplaçament
fins a finals de juny, quan aniran encara
més lluny, ja que entre els dies 23 i 26 de
juny estaran presents en un torneig a Foix,

Benvinguts al planeta aleví

situat al mig de la regió
francesa de Midi-Pyrenées.
Ànims als tres equips d’aquí
a final de temporada, i
també animem a que aneu a
veure els seus partits. Són

igual d’apassioants que els
de moltes altres categories. 

AMUNT
SACO

AMUNT SACO

CARRER UNIÓ 31 - TARRAGONA - TEL. 977 227 265

Actualment disposem de 3 equips alevins, dos masculins i un femení. La diferència entre
els masculins està en l’edat. La Marta Cortés, juntament amb en Joan Cortés són els
entrenadors del conjunt femení que entrena al col·legi Teresianes ja que l’equip disposa
de 10 nenes d’aquesta escola i 2 del Sagrat Cor. Pel que fa l’aleví masculí de cinquè,
aquest és dirigit per Nacho López i Toni Cunillera, mentre que el de sisè, ens trobem
amb un equip que ja fa uns anys que juguen junts tot i que s’ha reforçat amb alguna
incorporació com pot ser principalment la de l’entrenador Àlex Daniel.

ALEVÍ MASCULÍ SISÈ

4.- Pablo Bueno
5.- Sergio Ramos
7.- Àlex Sánchez
8.- Marc Yago
9.- Adrià Moreno
10.- Antoni Rovira
11.- Albert Armesto
13.- Sergi Valldosera
14.- Abel Ramírez
15.- Oriol Sech
Entrenador: Álex Daniel

ALEVÍ MASCULÍ CINQUÈ

4.- Joan Font
5.- Albert Morera
6.- Eduard Rovira
7.- Miquel Roig
8.- Ferran Gebellí
10.- Pau Robert
11.- Josep Magriñà
12.- Xavier Grané
13.- Jordi Brey
14.- Rubén Espinosa
15.- Álex Garrido
16.- Marc Lázaro
Entrenadors: 
Nacho López i Toni Cunillera

ALEVÍ FEMENÍ

4.- María Pérez
5.- Cristina Giménez
6.- Marina Arjona
7.- Nuria Rivas
8.- Silvia Bonamusa
9.- Mª Roser Tous 
10.- Mariona Bayarri
11.- Alegría Molina  
12.- Miriam Blesa 
13.- Alicia Villegas 
14.- Lidia Pardell
15.- Laia Puigdomènech
Entrenadora:  Marta Cortés
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pel grup A de la segona fase. Ara s’es-
tà demostrant que l’equip està crei-
xent i, més enllà de les individuali-
tats, demostra una maduresa, unes
ganes i una implicació fora de lo nor-
mal. Cal destacar que alguns dels seus
components fan les seves “hores
extres” amb el sénior masculí.
En Sancho però, creu convenient
donar un toc d’atenció als seus juga-
dors pel que fa a l’organització de
sopar d’equip, «sense paraules..». 

En referència al júnior B, aquest va ser
format a última hora. Van realitzar la
pretemporada conjuntament amb els
jugadors de l’A per tal de començar
amb un ritme d’entrenaments adient a
les necessitats del campionat.
Un cop es va decidir formar l’equip,

l’escollit per dirigir-lo va ser en Xavi
Fortuño. Un equip dur de bon comen-
çament a la primera jornada va fer
creure que les coses no anirien bé,
però una millor progressiva en el joc a
la recta final de les vacances de Nadal
ha fet pensar que si aquest equip dis-
posés de més integrants, les coses
pintarien de diferent color.
Un exemple n’és el partit disputat a
Valls contra l’AAEET Masia Bou, en el
qual tan sols s’hi van desplaçar 6

júniors. Ua forta defensa i un atac
sense precipitacions van permetre
anar pel davant en el marcador durant
tot el partit, fins que a 4 minuts per
al  final l’equip es va quedar amb 3
jugadors, i en l’últim minut només dos
van poder continuar en pista. Davant

d’aquesta adversitat, l’avantatge es va
reduir fins que els vallencs es van
poder situar 1 punt per davant i van
guanyar. No estem parlant d’una
derrota de les que fa mal, sinó de les
que fan equip i pinya per continuar
treballant. 
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Quan parlem del júnior femení del TGN
Bàsquet-Tarracotrànsit ens estem referint a
un grup de noies nascudes entre 1988 i
1990, perquè n’hi ha 5 que són juniors de
2n any, 3 més de 1r any i, a més a més, 5
cadets. Tot i aquesta varietat, és un equip
compactat i que ha assolit cohesionar-se i
funcionar com a bloc.
Tot això es posa de manifet vist que, un
cop finalitzada la primera fase de competi-
ció han aconseguit la classificació pel grup
A en la segona fase del campionat; per
altra banda les estadístiques són agredol-
ces, ja que han aconseguit una mitja de 62
punts a favor per 45 punts en contra, un
promig clarament positiu. La nota negativa
la dóna el percentatge en els tirs lliures, un
46% que ha suposat una lacra important en
molts encontres.
Deixant enrere les xifres, que no deixen de
ser un reflex massa fred de la realitat, cal
ressaltar que el júnior femení ha aconse-
guit els objectius que s’havien marcat per
aquest primer trajecte de la temporada: la

classificació pel grup A, conjuntar l’equip i
formar un bloc sòlid, així com definir un
patró de joc, marcar un estil propi, el tre-
ball de les jugadores per anar-se coneixent
a pista, ser realment un equip... ho han
fet, i amb molt bona nota!!!
Amb tot això arribem a la segona fase, on
s’enfronten a tres rivals d’entitat: el Reus
Deportiu, la verdadera bèstia negra per a
les nostres jugadores i màxim favorit, la
Salle Tarragona-CBT, un rival dur que garan-
titzarà uns partits interessants i dignes
dels millors derbis ciutadans, i finalment el
Calafell, la gran revelació de la temporada
amb una actitud capaç de derrotar qualse-
vol rival i amb una jugadora en plantilla
molt per sobre de la mitjana. En aquests
moments l’equip només depèn de sí mateix
i de la seva capacitat per afrontar als par-
tits importants sense perdre les seves sen-
yes d’identitat.

Objectius diferents
En primer lloc, el júnior A masculí està
plantejat com un projecte a dos anys vista.
Tots els seus integrants, menys un, són
nascuts al 1989, una circumstància que van
fer que en Sancho Barbod es decidís final-
ment a acceptar la proposta d’entrenar
aquest conjunt.
Des d’un bon principi l’equip va provar sort
i va jugar les fases de preferent B, on es va
veure les cares amb el CN Sabadell “A”, l’AE
Minguella i el CB Vic, però una pretempora-
da atípica i la falta de conjunció dels juga-
dors (provinents de 2 clubs diferents) van
fer que l’equip decidís anar a per totes en
el campionat territorial, on els nostres
juniors han pogut madurar jugant davant
equips, la majoria d’ells, de segon any.
El balanç de la primera fase està clar, 6 vic-
tòries per 2 derrotes. Això va permetre,
juntament amb La Salle Reus, classificar-se

Cóctel d’adolescència

AMUNT TGN

AMUNT TGN

Quan es barregen els extrems, mai saps que en pot sortir; però si qui barreja en sap, el
cóctel sortirà bé de ben segur. En el món del bàsquet no només es tracta de saber-ne,
sinó de dedicar-s’hi amb cos i ànima en el dia a dia, partit a partit, amb molta cura i molt
de tacte, sobretot quan estem parlant d’extrems en plena “adolescència”.

PLANTILLA JÚNIOR A

4.- David Llop … … … Escorta
5.- Guillermo García … Escorta
6.- Toni Carreras… … … Ala-pívot
7.- Alberto Azcárate … Pívot
8.- Jordi Yuste … … … Aler
9.- Álvaro Altarejos… … Aler
10.- Héctor Sánchez … Pívot
11.- David Álvarez … … Ala-pívot
12.- Joan Cortés… … … Aler
13.- Jaume Antòn … … Base
15.- Joan Fernández … Base
Entrenador:  Sancho Barbod

PLANTILLA JÚNIOR B

5.- Andrés Bueno … … Aler
6.- Marc Cornagó … … Aler
7.- David Mallol … … … Base
8.- Pere Grané … … … Aler
9.- Aleix Arnau … … … Aler
10.- Pere Miquel Garcia Aler
11.- Jordi Romà Adam … Aler-pívot
12.- Gerard Massons … Pívot
14.- Ricard Sáez … … … Aler
Entrenador:  Xavi Fortuño

PLANTILLA JÚNIOR FEMENÍ

4.- Alba Sáez … … Base
5.- Aurora Pelejà … Ala-pívot
6.- Laura Sales … … Aler
7.- Patrícia Cos … … Pívot
8.- Anna Bordas… … Aler
9.- Irene Macías… … Base
10.- Marina Giné … Aler
13.- Raquel Segura … Ala-pívot
14.- M. Carme Martí Pívot
15.- Sílvia Figuerola Aler
16.- Carol Polo … … Aler
17.- Beli Gras … … Aler
18.- Maria Masvidal… Ala-pívot
Entrenador:  Jordi Crespo
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situacions de joc per afrontar nova-
ment la recta final del seu campionat
particular després de Setmana Santa. 
Deixant de banda l’aspecte merament
esportiu, també cal dir que el Dragon
Khan, l’Huracan Condor o el tutuki
Splash també són protagonistes del
torneig, ja que durant un dia, per a
molts el més esperat, es fa una sorti-
da a Port Aventura, que aquest com-
pleix el seu 11è aniversari. Així doncs,
es converteix en un dia on ningú
pensa en bàsquet, i on la diversió i
l’esgotament s’apoderen dels més

petits en una jornada molt intensa. Si
continuem parlant d’aspectes aliens al
bàsquet, està clar que hem destacar al
gran reclam d’aquest torneig. L’hotel

Port Eugeni (3 estrelles) i l’aparthotel
Olimar II faciliten les seves infraes-
tructures per a l’allotjament dels par-
ticipants, que en total seran més de
700 entre jugadors entrenadors i
acompanyants omplirem els 3 edificis
d’apartaments i bona part de les habi-
tacions del Port Eugeni. L’estància
resulta molt agradable, amb un servei
de menjador excel·lent, i les diferents
activitats organitzades. A més, al
pavelló, la piscina coberta amenitza
les estones d’oci de les quals gaudei-
xen tots els jugadors en els espais de

temps que no tenen partits.
En definitiva, un torneig que any rere
any es va superant i no seria pas així
si no fós per la col·laboració de tots

aquells que desinteressadament aju-
den en les diferents tasques de direc-
ció del torneig: realització de les
actes dels partits, coordinar els torns
de menjador, controlar el material
esportiu, confeccionar els calendaris
de partits, agrupar i actualitzar ins-

tantàneament els resultats i classifi-
cacions provisionals durant el tor-
neig...
Així doncs, veniu i disfrutareu de les
noves experiències d’aquesta tercera
edició. Per qualsevol dubte, pregunteu
als qui ja hi han estat.

Arriba la tercera edició i el nostre tor-
neig continua creixent. Aquest cop
seran 42 els equips que formaran part
d’aquesta trobada de molts conjunts
d’arreu de Catalunya i de l’Estat. Lluny
queden ja els 28 participants de la
primera edició de l’any 2004, o els 36
de l’edició passada. Aquest salt quan-
titatiu és degut a la bona rebuda que
ha tingut el torneig a la localitat de
Cambrils i la disponibilitat de molta
gent que ajuda a què es pugui dur a
terme.
La intenció d’aquest torneig és donar
a conèixer el nostre club fora de la
demarcació de Tarragona i fer-nos més
grans. D’aquesta manera trobem que
en la primera edició van participar
clubs de 14 localitats catalanes i
només dos de la resta de l’estat

espanyol: el Pamesa València i
l’Stadium Casablanca de Saragossa.
L’any passat es va fer un important
salt qualitatiu amb la presència de 8
equips catalans (la qual cosa implica
major participació de cada club en les
categories mini i infantil) i 5 entitats
de diferents punts de l’estat com Las
Gaunas de Logroño, Doctor Azúa de
Saragossa, CB Albacete-5  els dos
“repetidors” de l’any anterior.
Cal dir que també s’ha comptat en
aquests torneigs amb participants que
són tot un referent en les categories
de màxim nivell estatals, com el ja
mencionat Pamesa de València, el CB
Lleida, el Casademont Girona (ara
Akasvayu) i també el Joventut de
Badalona, que va estar present en la
primera edició de l’any 2004 en la

categoria infantil masculí, amb un
convidat d’excepció: Ricky Rubio.
Aquest any el campionat segueix crei-
xent i tret del TGN Bàsquet, tots els
altres equips són de fora de la demar-
cació. Les localitats que tindran repre-
sentació al torneig seran Lleida,
Cardedeu, Vilassar de Dalt, Parets del
Vallès, Vilafranca del Penedès,
Barcelona i Girona. Pel que fa a la
resta de l’Estat, Saragossa, Logroño i
Albacete representaran el bàsquet de
la seva zona al nostre torneig.
Fer un bon paper, classificar-se per als
enfrontaments capdavanters que per-
metin arribar a la final o aconseguir el
MVP del torneig, entre d’altres, poden
ser els alicients dels diferents equips
de cara al torneig. A més a més,  cada
entrenador provarà noves tàctiques i

EL NOSTRE
TORNEIG

EL NOSTRE
TORNEIG

Apodaca 34 - entlo. 2a. - 43004 TARRAGONA Tel. 977 24 59 50
tarracotransit@terra.es Fax 977 24 59 51

Un any més,
ja el tenim aquí
S’acosta Setmana Santa i el TGN Bàsquet ja prepara, un any més, el torneig de
Cambrils. Una cita que any rere any va creixent, tan amb quantitat com amb
qualitat, i creant la seva pròpia història. Són 5 dies on nens i nenes d’entre
11 i 13 anys comparteixen alguna cosa més que bàsquet, on el més
important, i salvant el tòpic, l’important és participar. Veniu, hi esteu tots
convidats. 

EN TOTAL, ENGUANY PARTICIPEN 42
EQUIPS, I SERAN MÉS DE 700 (ENTRE

JUGADORS, ENTRENADORS I

ACOMPANYANTS) ELS ESPORTISTES QUE

PRENDRAN PART EN LA TERCERA EDICIÓ

D’UN TORNEIG QUE, ANY RERE ANY, ES

CONTINUA CONSOLIDANT COM EL CLAR

REFERENT DEL BÀSQUET BASE DE LA

DEMARCACIÓ DE TARRAGONA.
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Xavi Socías Julbe va ser durant les
temporades 2002/03 i 2003/04 el
primer capità del sénior masculí del
TGN Bàsquet. Conegut com ‘Il Capo’,
ens explica les seves sensacions dos
anys després de penjar les botes.

- Què fa ara en Xavi Socías?
Doncs sincerament enyorar el bàsquet.
En canvi, però, puc gaudir més de la
família. He de reconèixer que es troba
a faltar l’ambient i les bromes amb els
companys. Són coses que, a la llarga,
valores molt.  
- Per què ho vas deixar?
Bàsicament perquè vaig creure que
havia acabat una etapa. Era el
moment que la gent jove del col·legi
agafés el relleu del que nosaltres haví-
em començat.   
- Practiques algun altre esport?
De tant en tant jugo al paddel. La

veritat és que practico d’altres esports
no tan sacrificats com el bàsquet. 
- Quan penses amb la teva etapa al
club, quin és el primer record que et
vé al cap?
Que vam aconseguir que un grup d’a-
mics s’ho passés bé jugant a bàsquet.
En dues temporades vam assolir un
ascens i mig. Vam generar molta
il·lusió en l’inici del club.   
- Com valores el fet d’haver estat el
primer capità del sénior masculí?
Va ser tot un honor i una anècdota, ja
que ho va decidir el vestidor. Vaig
assumir perfectament aquest rol, que
era ensenyar als més joves el que és
un grup i intentar cohesionar el bloc. 
- El primer any del club va ser difícil...
Si, perquè era un projecte en el que
tothom hi tenia molta il·lusió. Vaig
intentar posar el meu granet de sorra
per tirar endavant.

- Com veus ara l’entitat?
Crec que s’estan fent les coses bé. Hi
ha un gran nombre d’equips i entrena-
dors que fan que els nens gaudeixin
d’aquest esport. 
- Et planteges tornar algun dia al pri-
mer equip com a entrenador?
M’agradaria poder estar algun dia al
cos tècnic, però quan pugui tenir
temps i, sobretot, la dedicació nece-
sària.

TROBA
LES 7

DIFERÈNCIES
??????

Xavi Socías: 
“Vam aconseguir que un grup d’amics s’ho
passés realment bé jugant a bàsquet”


