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La sisena temporada del TGN Bàsquet comença amb dos objectius bàsics: els ascensos del
sènior masculí A a la Segona Catalana, i el del sènior femení a Primera, dues categories
que els nostres equips no haurien d’haver perdut mai i que són, a dia d’avui, el seu lloc
natural. De moment, en els tres mesos que portem de competició, sembla que tot va pel
bon camí, malgrat que encara queda molta lliga per disputar. És per això que els dos con-
junts necessiten el màxim suport dels seus aficionats per tal de poder recuperar el lloc
pedut l’any passat, i que permetrà unes millors condicions de futur per als joves que for-
men la base del club. És important treballar a llarg termini, però també ho és fer-ho en
clau de present, per tal de poder continuar fent créixer al nostre club, i consolidar-lo com
una de les entitats de referència de la ciutat.

E-MAIL

Tenim una adreça d’e-mail, on hi podeu enviar qualsevol novetat o anècdota que us
passi durant la temporada. SORTEJAREM NOUS PREMIS!!!

dotgn@tgnbasquet.com

EDITORIAL

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

AQUESTA IMATGE SERA HISTÒRIA EN UNS MESOS…
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- Com va la temporada?
Podem dir que la irregularitat
està sent la nostra principal
característica en aquest inici
de temporada. L’equip va
començar molt fort, tant a la
pretemporada com a l’inici de
lliga. Els entrenaments
tenien un ritme molt interes-
sant i l’equip treballava a un
nivell molt alt. L’inici de
competició va portar algún
desencís, doncs l’equip no
acaba de sentir-se còmode a
pista i això ens afecta; a més
hem patit un plaga de lesions
que per sort sembla que toca
a la fi. Aquests fets van por-
tar uns dies de devallada en
el treball setmanal que les
jugadores han sabut recupe-
rar de manera lloable. De
moment crec que la tempora-
da va per on havia d’anar: un
inici de molta il.lusió i algun
contratemps i dubte quan
comences a competir; això
ha servit per testar l’equip i
és en els propers mesos quan
hem de començar a veure la
verdadera imatge que pot
arribar a donar.

- Com veus la Lliga?
Veig la lliga bastant compe-
titiva, pel que hem pogut
veure fins ara la part de dalt
treu fum. Tenim un equip
que sembla haver començat
amb una marxa per sobre de
la resta, el Joventut les
Corts, que ja veurem si pot
aguantar el ritme tota la
temporada; però que de
moment ha guanyat tot el
que ha jugat (seria l’equiva-
lent al Madrid de Plaza).
Darrera està l’Hispano 21,
que també ha començat
molt fort i treu un gran ren-
diment de les seves caracte-
rístiques; és molt intens i
agressiu. Roser també esta
practicant un bàsquet molt
interessant. Seguit a la clas-
sificació ja vindrien un grup
d’equips que han començat
d’una manera més irregular i
han tingut alguna derrota
amb la que no contaven.
Entre aquests estaria el nos-
tre sènior.
Per tant ens trobem amb
una lliga on fins a 6 o 7
equips poden entrar a bara-

llar-se per les primeres pla-
ces. Tenint en compte que
alguns poden no haver asso-
lit encara el seu nivell òptim
(és el cas del nostre) la lliga
es preveu competida i amb
poc marge d’error.
- L’equip està demostrant tot
el seu potencial?
Ni molt menys, més aviat tot
el contrari. L’equip està
mostrant un percentatge
baix del seu potencial real; i
no pas per culpa seva.
Aquest inici de temporada
ha estat condicionat per
diferents factors que de
moment impedeixen a l’e-
quip arribar al seu nivell
òptim. D’entrada aquesta
temporada han entrat al
sènior 5 jugadores noves
(algunes ja havien partici-
pat amb l’equip, però
enguany s’han incorporat de
forma definitiva) i aquest
fet requereix d’un periode
d’adaptació. Estem parlant
de gairebé mig equip i per
tant a vegades a pista no
trobem aquells mecanismes
adquirits a base de jugar i

jugar minuts juntes i això és
una cosa que només es pot
anar guanyant amb el
temps.
A més també hi ha entrena-
dor nou, i això també com-
porta algun canvi en la
manera de jugar. Aquest és
un canvi que està costant
d’assimilar a l’equip i que
segurament és en el que
estem incidint més. Doncs
ens consta sentir-nos còmo-
des a pista, tot i que estem
creixent en aquest sentit.
Finalment està el tema de
les lesions, hem patit una
plaga de lesions important,
que a més han coincidit en
el temps. En un mateix par-
tit se’ns van lesionar la Bea,
la Noelia i la Lydia, que es
sumaven a les baixes d’Irene
Villegas i Montse Claravalls.
Poc a poc les hem anat recu-
perant totes i ara només ens
queden la Montse i la Bea
que ja comencen a entrenar.
Espero que ara a mesura que
anem vencent tots aquest
factors l’equip sí mostri el
seu verdader potencial.

Parlem amb Jordi Crespo

L’ENTREVISTA

“LA LLIGA ES PREVEU

COMPETIDA I GAIREBÉ SENSE

CAP MARGE D’ERROR”
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- Quin ha de ser l’objectiu de l’equip?
L’objectiu principal ha de ser formar un
bloc compacte, aconseguir que l’equip
sigui cada cop més competitiu. Per això
hem de poder conjuntar les jugadores
que han arribat enguany amb les que ja
porten uns anys amb nosaltres. Donar
un cós a l’equip que faciliti la seva con-
solidació a 1ª Catalana en properes
temporades.
Aquest seria l’altre objectiu de la tem-
porada, L’ASCENS. Tot i així els dos
objectius han d’anar junts; pujar sense
haver assolit tot l’anterior no seria el
més adient. A més hem de ser cons-
cients que l’ascens és possible, però
s’ha posat molt car i que el sistema de
competició d’enguany no ens beneficia
gens.
- Què és el que encara s’ha de millorar?
Sobretot s’ha de millor la defensa. No és
un tema tècnic, si no d’agressivitat, de

convenciment defensiu. Incidir molt en
que la defensa individual és un treball
col.lectiu i que necessita de molta
comunicació. El problema no és que no
defensem, doncs sí que treballem en
defensa. La qüestió està en la manera
d’executar la nostra defensa.
Hem de millorar això i la circulació de
pilota ofensiva, incidint en les inver-
sions i el moviment de les jugadores
amb l’objectiu de fer atacs dinàmics i
on participi tothom amb o sense pilota.
Són temes difícils de fer bé, però hi
estem treballant.
- Esperaves més gent al pavelló?
Doncs la veritat és que no. Porto gaire-
bé 15 anys entrenant aquí i començo a
conèixer el TGN i el SACO, per tant sabia
que no tindriem gent al pavelló. Això
no vol dir que no pensi que n’hi hauria
d’haver més, però és una feina de tots
fer sentir els equips sèniors com a nos-

tres, com a patrimoni del club i del
col.legi, i que com a tal els hem de
recolzar.
Ara, entenc que costa desplaçar-se al
Serrallo o a Camp Clar, per això té una
importància cabdal el fet de tenir un
pavelló propi. Llavors no hi haurà excu-
ses possibles i haurem d’aconseguir que
tots els nostres equips juguin amb el
màxim suport.
Volia aprofitar per agrair el suport de la
gent que sí ens ve a veure; i a més de
familiars i amics de les jugadores, m’a-
gradaria destacar tant els Cos com els
Masvidal que no fallen mai als nostres
partits a casa i ho valorem. 

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

Carrer de les Coques, 3 - 43003 TARRAGONA
Tel. 977 244 500 - Fax. 977 244 513

CO NSELL CO MA RCA L DEL TA RRA GO NÈS



- Com està anant la tempora-
da?
Vist des de fora, va bastant
bé. Si mirem només els
resultats, la veritat és que
l’equip hauria estar donant
una mica més diversos
aspectes, i que d’haver-ho
fet, no hauríem perdut
enfront els dos primers clas-
sificats.
- Com veus la Lliga?
Crec que hi ha dos grups bas-
tant diferenciats, amb sis o
set equips que poden estar
al capdavant, i la resta que
estan bastant allunyats, amb
un nivell bastant més fluix.
- L’equip està demostrant tot
el seu potencial?
Crec que no. Encara ens falta
estar més concentrats durant
els partits i, sobretot, jugar
amb molta més actitud i
mentalitat guanyadora. Hi
ha partits que, tot i estar
vint punts a dalt, ens hem
deixat remuntar, tot i acabar
guanyant. El cert és que
estem tenint molts proble-

mes per entrenar, ja sigui per
manca d’efectius por lesions,
malalties o assumptes labo-
rals.
- Quin ha de ser l’objectiu de
l’equip?
L’objectiu tothom el té bas-
tant clar i és per allò que
estem lluitant des de l’inici:
tornar a la Segona Catalana
- Esperaves més gent al
pavelló?
Aquesta temporada estem
disputant els partits els dis-
sabtes a la tarda al pavelló
de les Teresianes. La veritat
és que ve molt poca gent a
veure’ns...però si vingués
més gent tampoc hi cabria.
Per exemple, en el partit
davant el Valls van venir afi-
cionats i familiars dels dos
equips. A més, hi havia juga-
dors cadets del club i en
total hi havia unes cinquan-
ta persones que, és clar, van
deixar petit l’equipament.
Vam fer el que vulgarment
se’n diu un ple fins a la ban-
dera, jeje!

- Alguna cosa més...
Entenc que el seguiment als
equips sèniors costi perquè
tenim a tots els equips
jugant en diferents pave-
llons de la ciutat. Estic con-
vençut que tot això canviarà
la temporada vinent, quan el
club disposi ja del pavelló
del Sagrat Cor.. Llavors sí
que hi haurà més afluència
de gent, de jugadors i juga-
dores del TGN donant suport

a la resta d’equips del club.
Crec que serà un canvi real-
ment positiu per a l’enti-
tat...i espero sincerament
que puguin recolzar al sènior
masculí en una categoria
superior, la Segona Catalana.
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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

“L’objectiu el sabem tots, és jugar
l’any vinent a la Segona Catalana”

L’ENTREVISTA
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AMUNT SACO

Aquest any l’escola està formada, ni
més ni menys, per 35 nens i nenes del
nostre col·legi. Hem passat de tenir-ne
22 la passada temporada a 35 l’actual.
Això fa que ens sentim molt contents i

satisfets de veure com any rera any el
nombre de nens va augmentant consi-
derablement.
Davant d’aquesta “avalancha” de nens i
nenes, s’ha optat per fer 3 equips per a
què tots ells puguin jugar, passar-s’ho
molt bé i disfrutar com més millor, i si
a més a més aprenen un munt de coses,
doncs benvingudes siguin.
L’Albert Garcia, el coordinador de l’esco-
la, té clar els objectius marcats per
aquests grup de nens i nenes de 5 a 7
anys; “han de conèixer què significa un
equip, han d’aprendre a treballar en
grup, han de ser conscients de què tots
són iguals, i a partir d’aquí... jugar,

jugar i jugar a bàsquet”.
Al col·legi pensem i creiem que és molt
important que en aquestes edats apren-
guin a ser “petites persones”, es com-
portin amb els companys i sobretot,
que es respectin dins i fora del terreny
de joc.
Durant aquests més de dos mesos que
porten junts, s’ha format un grup molt
agradable per entrenar. L’Alba i la Sílvia,
entrenadores de l’escola de 1r any,
comenten que “els nens venen amb
unes ganes immenses a entrenar durant
la setmana i si per ells fos, entrenarien
cada dia”, “estan desitjosos d’aprendre
coses noves i de practicar aquest esport
que per a ells és totalment nou”. Així
doncs, les dos entrenadores afirmen
que és fàcil el dia a dia amb ells, ja que
“fa goig arribar  qualsevol dia d’entre-
nament i veure com els petitons estan
esperant que posem les cistelles i que
les pilotes estiguin a la pista per poder
començar a jugar”.
L’Albert espera, de tot cor, que l’any que
ve segueixi la mateixa dinàmica i que,
com a mínim, segueixin els mateixos
nens i nenes gaudint de la pràctica del
bàsquet a l igual que ho fem els matei-
xos entrenadors. Ah, i si s’apunten nous
petitons... benvinguts seran! 

Seguim creixent…
ja de ben petits

ESCOLA DE P-5 i PRIMER
Miguel Puyuelo
Àlex Santos
Álvaro López
Ruben Casino
Clara Pagès
Gemma Franco
Maria Font
Ruth Cendra
Enric Ros
Adrià Torija
Cristina Duch
Jacob Martín
Albert Casado
Alejandro Fernández
Marce Antulin
Jordi Mateu
Albert Vidal
Marc Sarroca
Pol Blasi
Javier Brull
Clara Brunet
Víctor López
Marina Dalmau
Entrenadores: Alba Sàez i Sílvia Figuerola

ESCOLA DE SEGON
Pablo Fontanet
Albert Vidal
Abel Casanovas
Daniel Álvarez
Marc Claramunt
Marc Espinosa
Pau Demattey
Maribel Arjona
Sara Anton
Raquel Olave
Aleix
Entrenadors: Albert Garcia i Lara Batalla PRAT DE LA RIBA 10 - 43001 TARRAGONA • Tel. 977 211 726 Fax 977 211 944
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Les nostres cadets han hagut d’anar conei-
xent al nou “míster”, una nova filosofia bas-
tant diferent de veure el bàsquet de la que
estaven acostumades, saber que volen dir les
paraules “concentració” i “intensitat”... un
bon cúmul de circumstàncies per iniciar
aquest primer tram de temporada. El
Francesc destaca que el grup en el que s’han
enfrontat ha estat d’un nivell assequible,
cosa que ha fet que l’adaptació hagi estat
menys traumàtica del que s’esperava des d’un
bon començament. Però està clar, que un
grup d’amigues que porten jugant juntes fa
molts anys, afavoreix al bon ambient  que hi
ha entre les components de l’equip i la seva
predisposició a tenir sempre ganes d’entre-
nar; l’únic inconvenient que ressalta en
Francesc, és que “sempre tenen coses al cap
que les distreuen del que realment han de fer
a la pista”. Segurament deuen ser coses de
l’edat.

La unió fa la força

El nostre cadet femení territorial ha tingut
un començament de temporada difícil a
causa de les baixes de vàries jugadores.
Actualment són 8 components a la plantilla,
un factor que dificulta a les seves entrenado-
res, la Natàlia i la Leo, plantejar un objectiu
ambiciós a nivell classificatori, però que no

Entrenador nou,
categoria nova…

Quan en un equip se li queda petita la lliga
Territorial... no té més remei que anar-se’n
a Preferent. Així doncs, aquesta serà una
temporada molt dura per a les nostres
cadets de primer any. A priori tot semblen
adversitats: nova categoria, nivell elevat
dels equips rivals... i com ens comenta el
Francesc Ensenyat, “tenim una mancança
d’alçada considerable envers la resta d’e-
quips de la lliga”. També ens comenta que
els objectius marcats des de l’inici de tem-
porada són dos: adaptar-se a la categoria el
més ràpid possible i aconseguir aprendre
una mica més de bàsquet al final de tem-
porada.

AMUNT TGN

G A B I N E TG A B I N E T

FISCALFISCAL l COMPTABLECOMPTABLE l JURÍDICJURÍDIC l LABORALLABORAL
Pere Martell 53, baixos - 43005 TARRAGONA - Tel. 977 235 752



impedeix afrontar la present
temporada carregades
d’il·lusió, ambició i compro-
mís per a treballar el dia a
dia amb un grup de noies
que volen seguir gaudint del
bàsquet, ara i durant molt
anys. La Natàlia comenta
que “costa tirar d’un equip
reduït de 8 jugadores, però
confio plenament amb elles”.
L’entrenadora també és cons-
cient que “aprofito per agrair
a l’infantil femení la seva
col·laboració en els nostres
partits sempre que ha fet
falta”. Totes ho tenen clar:
gaudir del bàsquet, superar-
se cada dia una mica més i
no perdre mai la il·lusió per
aquest esport. Ja ho sabeu,

dissabtes a les 12.00 h. al
col·legi hi juga un equip
que vol el recolzament de
tots vosaltres.
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CADET FEMENÍ TERRITORIAL

4 Mònica de Castellarnau Escolta

7 Roser Vendrell Base

8 Marina Cozar Base

9 Sílvia Gras Escolta

11 Anna García Aler

Rocío Navarro Aler

13 Montse Torres Pivot

14 Elia Fernandez Pivot

15 Aida Flo Pivot

Ent. Natàlia Batalla

Ent. Leo Garachana

CADET FEMENÍ PREFERENT

4 Marina Morales Base

5 Mery Orient Escolta

7 Mònica Brey Aler-Pivot

8 Lídia Gámez Aler

9 Eli Adam Aler-Pivot

11 Laura López Pivot

12 Judith Anton Aler

13 Jordina Masvidal Escolta

14 Bea Altarejos Escolta

15 Meritxell Rodríguez Aler

Ent. Francesc Ensenyat

Sant Magí 10, baixos - 43003 TARRAGONA
Tel. 977 251 647

C. Martí d’Ardenyà 5 - Mòbil 686 480 983
BUFET CATALÀ

Tel. 977 235 403 - Fax 977 208 578eltiberi@tinet.fut.es
43001 TARRAGONA www.eltiberi.com
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ANUNCIS

NAUTIC TARRAGONA 300 e 4 modulos

ARAGONES

GALERIA DE FOTOS

FER EQUIP, IMPRESCINDIBLE PER LA VICTÒRIA

EQUIP BENJAMÍ DE 3R

EQUIP BENJAMÍ DE 4T
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EQUIP INFANTIL FEMENÍ “EL PRESI” I “ELS QUI MANEN”

¿QUE ESPEREU?

S’HAN DE FER MÉS “ABDOMINALS”, I MÉS GIMNÀS
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El nostre Cadet Masculí Preferent s’està
enfrontant amb els millor equips de
Catalunya i no hi ha qui els pari. De fet
sí que els han parat en dos ocasions, es
diuen St. Josep de Badalona i Cornellà.
Un balanç de 9 victòries i 2 derrotes
mostra la clarividència que aquest
equip promet.
Sis van ser les victòries consecutives en
les 6 primeres jornades de lliga: CBI
Unió Manresana, CB Lleida, CBT (¿el
coneixeu?), Lliçà d’Amunt, AE
Hospitalet i JAC Sants. I quan tot sem-
blaven “flors i violes”, va vindre el St.

Josep i ens va posar de peus a terra
(derrota per 14 punts). A continuació
(vuitena i novena jornada) IPSI i Sta.
Coloma van fer sumar dos noves victò-
ries per a l’equip de Lou. Actualment,
l’equip està tercer classificat en el grup
1 del Campionat de Catalunya Cadet
Masculí.
Els jugadors i els entrenadors ho tenen
clar: quedar entre els 4 primers classifi-
cats a final de temporada és un repte
difícil, però no impossible. Són cons-
cients que tal i com van les coses ho
poden aconseguir. Si els voleu ajudar a

aconseguir-ho, els diumenges a les
11.30 h. al pavelló municipal de Camp
Clar us hi esperen a tots i a totes.
Ah, si hi aneu, veureu al Josep Feliu i
l’Albert Torres assentats a la banqueta;
un perquè fa moltes faltes personals (el
Lou no té més remei que canviar-lo per-
què no l’expulsin) i l’altre si vareu venir
a la presentació del dia 26 de novembre
al pavelló del Serrallo... ja sabeu de què
va la cosa, oi?

Bàsquet o Internet??

El nostres jugadors del Cadet Masculí
Territorial sembla ser que entre el bàs-
quet i l’internet passen les hores mor-
tes. Tot pintava molt bé quan es va
aconseguir reunir quests 11 jugadors
per afrontar la lliga territorial amb
garanties, però sembla ser que a les lli-
gues virtuals per internet la cosa els hi
va millor.
Quan parlem d’aquest equip, parlem
d’un col·lectiu de nois amb un poten-
cial increïble però amb actitud encara
per polir i sense capacitat de reacció en
els moments importants (véase acta del
partido vs. Vilaseca en el último cuar-
to). Per què? L’equip està format per

www.cadetmania.com

No hi ha qui els pari…AMUNT TGN



15

DENOMINACIÓ D’ORIGEN TGN - BÀSQUET AL SACO NÚM. 4 - GENER 2007

integrants que provenen de
3 orígens diferents, i tan el
Dani com la Bea ho estan
tenint difícil per dirigir el
timó d’aquest vaixell amb
bons fonaments però que la
marea s’està enduent a la
deriva, de moment.
El Dani ens confessa que “és
difícil competir en una com-
petició on saps que els altres
equips porten anys jugant
junts i que només per això et
guanyen el partit veient que
el nostre potencial és supe-
rior”. Però tant ell com la
Bea estan convençuts que
arribaran a ser un equip i
són conscients de què no
s’ha perdut el temps, però
caldrà seguir treballant cada
entrenament per arribar a
bon port i sentir-se orgullo-
sos d’haver estat una tempo-
rada junts.
Des d’aquí a la revista, els
entrenadors volen fer arribar
un missatge clar a la seva
plantilla “TRABAJO, TRABA-
JO y TRABAJO!!!” i també al
seu jugador nº 6 “ÁNIMO, TE
ESPERAMOS PRONTO”.
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CADET MASCULÍ TERRITORIAL

4 Albert Sáez Base
5 Ángel Rojas Ala-Pivot
6 Pau Miquel Pivot
7 Vicens Palau Escolta
8 Oscar Arin Aler
9 Ruben Huguet Pivot
10 David Jou Ala-Pivot
11 Sergi Robert Aler
13 Eduard Cortés Base
14 Pau Vallvé Pivot
15 Albert Segura Base
Ent. Daniel Ponce
Ent. Bea Borrellas

CADET MASCULÍ PREFERENT

5  Joan Biarnés Base
6  Josep Feliu Pivot
7  David Ruiz Base
8  Albert Torres Aler
9  Gerard Pedrosa Aler
10  Coen Duijneveld Aler
11  Albert Cabré Base
12 Jordi Rofes Pivot
13 Adrià Vico Pivot
14 Gerard Virgili Aler
15 Gerard Martín Base
16 Jordi Díaz Aler
Ent. Sergio Lou
Ent. Nacho Escudero
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Aquesta vegada anem més enllà i us
proposem un repte per sortir a la pròxi-
ma revista i aconseguir l’obsequi d’a-
quest any.
Ara la implicació és conjunta, és a dir,
ningú aconseguirà guanyar individual-
ment. A l’igual que l’esport que practi-
quem, el bàsquet, haurem de treballar
en equip.
Per al pròxim número volem una foto-
grafia on apareguin els nombre màxim

de jugadors que durant la present tem-
porada (2006/07) hagin “suat” la
samarreta amb el mateix número de
dorsal.
És a dir, en una mateixa fotografia (no
s’acceptaran muntatges) han d’aparèi-
xer jugadors i jugadores que, per exem-
ple, portin el Nº 4 a la samarreta de joc
durant aquesta temporada.

NORMATIVA:

- L’obsequi serà per tots els qui apare-
guin a la fotografia.
- Els integrants de la fotografia han de
jugar en algun equip del col·legi APA
Sagrat Cor, del TGN Bàsquet Club o del
col·legi AMPA Teresianes.
- Poden ser residents o no a Tarragona.
- Nacionalitat catalana, UE o estrange-
ra.
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