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Els primers dies que vaig portar la Carla (la meva 
fi lla gran) al cole, vaig pensar en la primera ve-
gada que el vaig trepitjar, i és una imatge que 
molt sovint torna al meu cap. Va ser la primera 
“experiència” (per tot hi ha una primera vegada) 
amb el bàsquet de competició i va ser...a unes XII 
hores de bàsquet que es fan al Sagrat Cor.

Jo era molt feliç jugant al meu “futbito” al col.legi 
del Miracle, i en aquelles èpoques en que es po-
dien trampejar equips, l’entrenador de bàsquet 
del cole em va convèncer perquè participés a un 
torneig al Sagrat Cor que es jugava durant tot el 
dia i en el qual faríem uns quants partits. Eviden-
tment vaig dir que sí, i m’ho vaig passar molt però 
que molt bé, l’ambient que vaig viure aquell dia 
es va quedar gravat al meu cap.

Després d’aquell dia vaig tornar al meu “futbi-
to” i el bàsquet no va aparèixer a la meva vida 
fi ns un canvi de cole i uns quants anys desprès, 4 
concretament, però sempre recordava aquell dia 
i aquell col.legi amb molta estima. Van passar 
molts anys i quan va ser el moment d’apuntar les 
nenes a un col.legi, li vaig dir molt clar a la meva 
dona, “ a mi m’agrada aquell cole”, encara tenia 
aquell record molt present.

Les XII hores representen en bona part l’ambient 
del col.legi, i m’encanta que les meves fi lles es-
tiguin tant a prop de professores que els agra-
di tant el bàsquet, Les Montses, l´Esther...sempre 
tenim un minutet per parlar del nostre esport i 
m´agraaadaaaa!!!!!

A més aquesta màgia que 
vaig viure fa ja 28 anys!! i la 
passió que ens uneix pel bàs-
quet només ens pot portar a 
una relació  més cordial entre 
la gent implicada en l´esport 
de la cistelleta d´aquesta ciu-
tat, entre ells el club on treba-
llo i el club del col.legi, entre 
d´altres.

Ara de moment toca disfrutar i molt d´aquestes 
XII hores i amb pavelló nou i tot!!! quins luxes...

BERNI ÁLVAREZ 

2006

2009

XII HORES

2007
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Per a molts de nosaltres, fer 30 anys ens fa re-
cordar moltes coses. Ara al col•legi tenim ex ju-
gadores, professores i mares que segur que les 
han viscut totes, i totes amb il•lusió, moltes com 
a jugadores primer, després com a entrenadores 
i ara mateix com a espectadores privilegiades 
dels seus fi lls.  Molts records segur que amb nos-
tàlgia d’aquella festa esportiva de fi nal de curs. 
I com han canviat les coses: equipatges de joc, 
cistelles, pilotes, el propi camp... Jugar als patis 
dels porxos sempre amb cura de no trencar les 
plantes de les germanes, nostàlgia de la pista de 
mini del pati gris, temuda per tots els equips que 
hi jugaven. Però, tot evoluciona i en aquesta edi-
ció podrem gaudir d’un nou espai com és el pa-
velló. Un pavelló del que ens hem de sentir molt 
orgullosos, primer com a col•legi i després per tot 
el que aportarà com a espai de convivència.

IÑAKI LIARTE 

JA PORTEM 30 EDICIONS DE LES 12 HORES

1999 1982

20042003 19921986

2008

2010
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CIMENTANT LES BASES PER A UN FUTUR SÒLID
Han passat dos anys des de que el TGN Bàsquet 
Club fes pública la seva aposta per un projecte 
ambiciós per posar a Tarragona en l’òrbita del 
basquetbol femení. La nostra entitat es va pro-
posar aleshores donar els passos necessaris per 
a convertir-se en la gran referència de l’esport 
femení a la ciutat, des de la humilitat, però sense 
renunciar a res. 

Es va parlar aleshores d’un equip d’elit a llarg 
termini i, evidentment, es van marcar les pautes 
a seguir per poder fer realitat el nostre somni. Es 
va començar per suprimir equips sèniors mascu-
lins como a mesura tan necessària com simbòlica i 
es començaren a desenvolupar canvis signifi catius 
en l’estructura esportiva del club. Dos anys des-
prés podem dir amb satisfacció i orgull, des de la 
humilitat i l’honradesa, que els passos que s’han 
donat al club -sempre en estreta harmonia amb 
el Col•legi Sagrat Cor, sense el qual res seria 
possible- han quallat i estem recollint els primers 
fruits. L’objectiu on volem arribar continua sent 
ambiciós i molt complicat, però en aquesta etapa 
inicial estem aconseguint que el nostre repte sem-
bli cada vegada més accessible.

METODOLOGIA DE TREBALL
La dinàmica de treball en la base està millorant 
dia a dia, amb un personal cada cop més impli-
cat, qualifi cat i preparat, supervisat per la direc-
ció esportiva, que està realitzant un seguiment 
exhaustiu en les categories formatives. Entenem 
que es aquí on s’ha de cimentar un relleu ge-
neracional il•lusionant i que faci factible el ple 
desenvolupament de les nostres expectatives. Per 
a això estem inculcant una nova metodologia de 

treball basat en alt nivell de sacrifi ci, compromís, 
implicació i capacitat de superació.

Aquesta propera temporada tornarem a ser de 
llarg el club amb major volum de jugadores i ju-
gadors i, si bé és cert que no sempre la quantitat 
és sinònim de qualitat, és un punt d’inici important. 
Som conseqüents amb la nostra pròpia aposta i 
oferta, i per això estem immersos en un procés 
de construcció del perfi l de jugadora i grup que 
pugui respondre a la nostra demanda. No obs-
tant, també tractem de donar resposta a un altre 
tipus de plantejaments, mantenint la nostra fi lo-
sofi a de donar sortida a tot tipus de demandes, 
satisfer les necessitats dels esportistes i facilitar i 
potenciar a la llarga un sentiment de club.

No obstant, creiem que el basquetbol, a l’igual 
que l’esport d’equip en general, estan lligats de 
forma intrínseca a certs valors com l’esforç, el 
compromís, la implicació, el companyerisme, el 
sacrifi ci pel bé col•lectiu, etc. Partint d’aquestes 
consignes i d’una adequada formació dels nos-
tres entrenadors pel que fa a coneixements es-
pecífi cs i metodologia d’entrenament, psicologia 
de l’esport, direcció d’equip i de partits, etc., 
pretenem plasmar la nostra aposta en uns sen-
yals d’identitat i estil de joc a curt termini per 
després afermar-ho amb resultats a mig i llarg 
termini.

EL MIRALL DEL CANVI
Evidentment, a curt termini la cara visible de la 
viabilitat del projecte serà el sènior femení. Allà 
s’estan projectant tots els ulls des de l’exterior, 
i allà es volen veure refl ectides totes aquelles 
jugadores que aspiren a convertir-se en prota-
gonistes d’una llarga història que esperem tingui 
fi nal feliç. El cert és que aquest any la plantilla 
del sènior A ha plasmat sobre la pista el seu de-
sig i il•lusió de representar aquest “mirall” amb 
dignitat. Ho ha fet amb treball i sacrifi ci, que s’ha 
vist recompensat amb un bon resultat fi nal.  Si bé 
en els equips de base el marge d’error és major, 
ens urgeix mostrar la viabilitat del projecte en els 
nostres equips més representatius, i per això en-
caminarem part del nostre esforç a aconseguir un 
històric ascens a Copa Catalunya en una o dues 
temporades, així com tractarem de potenciar el 
nostre fi lial i l’equip júnior en busca d’un relleu 
generacional adequat a curt termini.

En defi nitiva, des del TGN Bàsquet Club podem 
dir amb satisfacció que estem donant passos de 
gegant per poder garantir un salt de qualitat a 
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nivell intern i per poder exterioritzar una imatge 
de canvi que pot repercutir positivament també 
a nivell esportiu. 

SUMANT AMB HUMILITAT I AUTOCRÍTICA
Evidentment som molt conscients de les nostres 
carències i limitacions, i en aquest sentit creiem 
que la humilitat i la capacitat d’autocrítica és el 
punt de partida per dur a terme el nostre projec-
te. Des d’aquesta humilitat hem buscat estrènyer 
llaços amb clubs de la comarca amb el propòsit 
de treballar conjuntament en busca d’una millor 
estructura darrere d’un bé comú, a més d’oferir 
la possibilitat de sentir-se partícip d’aquest pro-
jecte a altres entitats del municipi.

No podem obviar, per 
tal d’arribar al nostre 
destí, el protagonisme 
i part de responsabi-
litat a les jugadores 
de basquetbol de la 
ciutat i de la provín-
cia. Sense la seva im-
plicació és impossible 
fer realitat un somni 
del qual s’ha de sentir 
partícip tota la ciutat. 
Així doncs, des del 
club animem a juga-
dores, clubs, entitats e 
institucions de la ciu-
tat i de la província 
a que sumin esforços 
per col•locar a Tarra-
gona en el lloc que es 
mereix dins del pano-
rama del basquetbol 
femení d’elit. 

SEGUIM FORMANT BASQUETBOL MASCULÍ
El club ha afrontat amb il•lusió i amb responsabi-
litat una aposta pel bàsquet femení, però no per 
això ha deixat de banda el treball amb els nois 
que volen desenvolupar la seva formació bas-
quetbolística a la nostra entitat. El canvi de rumb 
que hem marcat en l’àmbit esportiu també afecta 
a la secció masculina i s’està treballant a preu fet 
per millorar i adequar la seva formació a cada 
etapa.

Tenim a grans entrenadors com Pedro López en-
trenant i coordinant equips escolars i guiant d’una 
forma molt òptima als jugadors en la seva trajec-

tòria esportiva. En l’etapa inicial 
del nostre projecte esportiu tenim 
clar que hem de sacrifi car els re-
sultats per uns senyals d’identitat 
i un estil de joc i metodologia de 
treball molt defi nit, però això no 
repercuteix en el bon rendiment 
a nivell provincial de varis dels 
nostres equips. Una mostra d’això 
són els equips escolars del Sagrat 
Cor, que s’està consolidant com 
una de les pedreres més potents 
de la província. 
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ESCOLES: despullant el basquetbol

Alex Garrido: “He après molt al costat de l’Alba”

L’Isaac, la Laia, l’Eli, el Jaume, el Dani, l’Àlex i 
l’Alba han pres les regnes del sempre compli-
cat repte d’ensenyar el costat més divertit i lúdic 
d’aquest esport als nens que s’inicien en aques-
ta activitat. Estem en una etapa crucial per tal 
de que els nens i nenes acabin per decantar-se 
por aquesta especialitat esportiva i comencin a 
valorar positivament certs valors i connotacions 
que aporta el bàsquet en la seva formació com 
a persona.

Els nostres entrenadors han fet una gran labor i 
han estat sempre al peu del canó, assegurant la 
diversió i la satisfacció dels nens que nodriran a 
curt termini la nostra pedrera. No és moment per 
a excessives correccions, sinó d’ensenyar el costat 
més amable del bàsquet i deixar que siguin els 

propis nens els que despullin aquest meravellós 
esport guiant-los disciplinadament. 

La presa de contacte ha anat més enllà de la di-
versió per a alguns nens, però en alguns casos són 
els propis monitors els que asseguren haver cres-
cut de la mà dels més petits. Aquest és el cas de 
l’Àlex Garrido, que entrena al grup B de segon 
de primària conjuntament amb l’Alba Sáez, de 
la que diu haver après molt en el seu primer any 
como entrenador. “Crec que ha estat una tem-
porada molt positiva, sobretot perquè els nens 
s’han divertit molt. A més, s’han esforçat molt en 
aprendre i sent el seu primer any han acabat fent 
les coses igual de bé que els que ja portaven un 
any jugant a bàsquet”. 

Escola femenina Escola 1r

Escola 2nEscola P5
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L’equip dirigit per Victor Álva-
rez i Oriol Sanahujes ha sofert 
una gran metamorfosi en una 
temporada en la que ni tan sols 
el reduït nombre d’integrants 
de la plantilla ha estat un obs-
tacle perquè hagin treballat en 
una dinàmica més que correcta 
i hagin gaudit i crescut com a 
persones i esportistes. Álvarez 
mira enrere quan li demanem 
la valoració de la temporada: 
“Els inicis de temporada van 
ser una mica complicats, però 
a través dels entrenaments i la 
predisposició a comprendre el 
joc per part dels nens ha facili-
tat la millora del joc individual i 
d’equip”. L’equip ha plasmat el 
seu bon treball setmanal amb unj 
oc alegre i en millora ascendent. 
Malgrat estar en una competi-
ció sense al•licients classifi ca-
toris, Álvarez valora meritòria-

ment haver competit dignament 
i haver lluitat simbòlicament per 
les primeres places de la lliga. 
“Han millorat molt i continuaran 

avançant” conclou rotundament.

BENJAMÍ MASCULÍ 4t: mentalitat d’equip

Del grup de benjamí de segon 
any dirigit per les germanes 
Martí sorgeixen jugadors amb 
talent que, units als seus valors 
humans i esportius, fa d’ells es-
portistes d’un potencial que se-
guirem reforçant i explotat en 

la seva llarga etapa formativa. 
Pel que fa a la temporada que 
acaba de fi nalitzar, les Martí 
han mostrat la seva satisfacció 
del deure complert: “amb la 
temporada acabada podem dir 
que els objectius pensats per as-

solir aquest any s’han complert”. 
Hem aconseguit crear un grup 
competitiu i amb una mentalitat 
d’equip, on a pista juguen cinc 
més els jugadors de la banque-
ta. Havent aconseguit els objec-
tius marcats, hem pogut treba-
llar conceptes de joc de cara a 
la temporada vinent”. Les entre-
nadores del futur equip aleví no 
s’obliden de la importància que 
tenen els pares a l’hora de re-
colzar i reforçar el treball que 
realitzen des de la banda. “Per 
acomiadar la temporada vol-
dríem agrair la col•laboració 
dels pares, i l’esforç i el treball 
dels nostres jugadors, els quals 
han aconseguit una temporada 
brillant amb només dos derrotes 
en la segona fase de la lliga”.

Germanes Martí: “Podem 
dir que els objectius pen-

sats per assolir aquest any 
s’han complert”

BENJAMÍ MASCULÍ 3r: predisposats a créixer

Victor Álvarez: “Han millorat 
molt i continuaran avançant” 
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Les noies dirigides pel 
Sergi Martí i l’Albert 
Gómez han fet gal•la 
d’un companyerisme i  
durant tota la tempora-
da, el que sempre faci-
lita el treball dels entre-
nadors. Així les coses, el 
bon rendiment a nivell 
individual i col•lectiu 
no s’ha fet espe-
rar, i la plantilla 
tècnica valora 
molt positivament 
el creixement 
que ha experi-
mentat el bloc:
“Amb una barre-
ja de jugadores 
de 3r i 4t hem fet 
un equip equili-
brat on s’ha vist 
com les nenes de 
4t ajudaven, i 
molt, a créixer a 
les nenes de 3r. 
S’han vist moltes 
millores a fi nal 
de temporada, 
sobretot defen-
sivament. Juga-
dores importants 

com poden ser la Cris-
tina o la Georgina 
s’han posat l’equip a 
les esquenes en molts 
moments. La Laia amb 
els seu tir, l’Emilie amb 
la seva alçada, la Mó-
nica lluitant totes les 
pilotes que podia o la 
Irene amb les seves en-

trades han sigut les ju-
gadores de quart que 
mica en mica s’han fet 
importants. Però per 
darrere venen unes ne-
nes de 3r amb moltes 
ganes d’aprendre i fer-
ho cada vegada mi-
llor. La Paula, l’Andrea 
P. i l’Alejandra que no 

donen una pilota per 
perduda, les ganes de 
la Marina i la Maria, 
la intensitat i ràbia de 
la Marta i l’Andrea S. 
són un exemple que 
aquest equip té molt 
de futur per endavant.”

BENJAMÍ FEMENÍ
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ALEVÍ MASCULÍ 5È B: 
Lectura positiva des de l’autocrítica
L’equip de 5è B  entrenat per 
l’Angel Rojas i el Sergi Robert 
és fruit de la fusió de dos grups 
de jugadors amb tot el que això 
implica. A això s’hauria d’afegir 
que es presentava un grup res 
homogeni, a nivell tècnic i de 
motivació, tal com assenyalen 
els seus entrenadores: “Sempre 
hem intentat portar els en-
trenaments el més dinàmics 
i didàctics possible, però 
com hem comptat amb els 
dos equips gairebé al com-
plert, amb molts nens la tas-
ca ha estat una mica difí-
cil”, reconeix Sergi Robert.
En quant a l’apartat pu-
rament competitiu, i resul-
tats en mà, Sergi Robert 
qualifi ca la temporada 

d’“irregular”, a l’entendre que 
“aquest equip per potencial i 
qualitat d’alguns jugadors po-
dria haver explotat molt més les 
seves virtuts i classifi car-se per al 
grup A a jugar amb els millors”. 
Sergi Robert creu que la man-
ca d’intensitat i ganes en de-
terminats partits i fases de 

competició els va “condemnar” 
al grup B on s’ha proclamat 
campions sense gaire oposi-
ció. Malgrat tot, també hi ha 
lloc per una lectura positiva, i 
els entrenadors asseguren que 
hi ha nois que han evolucionat 
molt des de que van començar.

Sergi Robert: “Hem 
intentat portar els 

entrenaments el més 
dinàmics i didàctics 

possible”
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Menció especial mereix la rapidesa amb la que 
s’han integrat en l’equipo i adaptat al nou entorn 
vàries incorporacions de diferents col•legis. Uns 
més limitats que altres en quant a facultats es re-
fereix, res d’això ha estat obstacle perquè cada 
un hagi donat el màxim 
d’ell, tenint com a cim 
i culminació el torneig 
disputat a Cambrils 
en Setmana Santa.
En la part fi nal de la 
temporada s’ha vist 
la millora en els juga-
dors, en alguns casos 
de forma sorprenent i 
molt satisfactòria per 
als entrenadors. “Han 
adquirit coneixements 
i conceptes importants 
dins el camp alhora 
que aptituds que els 
faran millorar com a ju-
gadors i persones”, es 
congratula Angel Rojas. 
El cert és que al mar-
ge dels 18 par-
tits que han disputat 
aquesta temporada 
i deixant de banda 

els resultats, “els nens han connectat en tot mo-
ment i han crescut com a jugadors dins i fora de 
la pista”. Angel Rojas augura un bon futur per 
a un grup treballador, compromès i implicat.

ALEVÍ MASCULí 5È A: exemple d’integració

ALEVÍ MASCULÍ 6È: amb un bon regust

Angel Rojas: “Han crescut com a jugadors i persones dins i fora de la pista”

La valoració que rea-
litza en línies generals 
sobre el treball dels 
futurs pre-infantils 
del club és, en pa-
raules del seu propi 
entrenador, molt po-
sitiva. Sempre que-
den coses per millo-
rar, però per a Pedro 
López “la satisfacció 
del treball realitzat 
i l’entusiasme dels ju-
gadors en la pràcti-
ca esportiva, deixen 
un gran regust que 
serà difícil d’oblidar”. 
La predisposició de 
l’equip durant tota 
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ALEVÍ FEMENÍ 5È: de menys a més

Aquest equip va patir i acusar 
un inici de temporada tempes-
tuós. Uns primers mesos amb pis-
tes compartides i principalment 
un entrenador nou a qui va cos-
tar molt agafar el fi l de l’equip 
van fer que el primer terç de 
la temporada fos molt compli-

cat tan per les jugadores com 
per l’entrenador Jordi Crespo. 
Probablement en el pitjor mo-
ment i després d’un molt mal 
partit, jugadores i entrenador es 
van conjurar i van donar la volta 
a la dinàmica de la temporada. 
En paraules de Crespo, “a par-

tir d’allí l’equip ha 
ensenyat la seva 
millor imatge, po-
tenciant els detalls 
positius que ja ha-
víem vist des de 
bon començament 
i creixent dia a dia 
gràcies a un canvi 
força clar en la 
dinàmica de treball 
dels entrenaments”. 
Després d’un tram 
de temporada en 
que les jugadores 
van fer un gran 
esforç per po-
tenciar el treball 
d’entrenaments i el 
seu esperit compe-
titiu als partits, po-
dem afi rmar que el 
fi nal de tempora-

da ha estat més que satisfacto-
ri per l’evolució ensenyada per 
les nostres jugadores i el més 
important, molt esperançador 
per les il·lusions que desper-
ta aquest bloc de cara al futur.

Jordi Crespo: “El fi nal de temporada és molt esperançador per les il•lusions que 
desperta aquest bloc de cara al futur”

la temporada ha estat sempre 
molt positiva i receptiva, la qual 
cosa ha propiciat una evolu-
ció a nivell tècnic de la qual el 
tècnic està molt satisfet. Per a 
López, l’únic “però” és “no ha-
ver aconseguit una millora de 

les qualitats físiques, que hau-
ria condicionat favorablement 
la millora de l’aspecte tècnic”. 
L’equip ha anat creixent poc a 
poc i creient en les seves possi-
bilitats, demostrant que és ca-
paç de competir amb els millors 

equips de la seva categoria. 
Pedro López s’acomiada d’una 
generació a la que desitja “una 
llarga vida esportiva, un fu-
tur ple d’èxits, però sobretot 
i abans de res, saber gaudir 
d’aquest esport tan meravellós”. 

Pedro López: “La satisfacció del treball realitzat i l’entusiasme dels jugadors en la pràc-
tica esportiva deixen un regust que serà difícil d’oblidar”
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EM CASO !!
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“Temporada en constant progressió, en la que 
hem passat d’un equip dolç i sense intensi-
tat a un equip competitiu que quan les llunes 
s’ajunten pot competir de tu a tu amb qualsevol 
de la província “. Així descriu Carles Puigdo-
menech la temporada d’una de les generacions 
més importants de la nostra secció femenina.

Per Puigdomenech, que forma tàndem amb el di-
rector tècnic Mikel Polo, el més important és el canvi 
d’actitud davant la feina. “Tenim jugadores amb 
talent que s’han d’acabar de desenvolupar i altres 
que es van enganxant al carro de la millora. Crec 
que s’han establert les bases per a tenir un grup de 
jugadores que poden donar-nos moltes alegries “.

En un segon pla 
queden els resul-
tats, que no són sinó 
un clar mirall de 
l’enorme progres-
sió que ha experi-
mentat aquest grup. 
Mikel Polo manté 
el mateix discurs 
d’optimisme que 
el seu company de 
fatigues. “Només 
ens falta més regu-
laritat i constància, 
però les jugadores 
han pres el camí co-
rrecte. És moment de 
sembrar la llavor. 
Acabarem recollint 
els fruits del treball 
abans o després “.

ALEVÍ FEMENÍ 6è: quan les llunes s’ajunten…

Carlos Puigdomenech: “El pas més important és el canvi 
d’actitud davant el treball” 



DO TGN - BÀSQUET AL SACO I DOMINIQUES • WWW.TGNBASQUET.COM - JUNY/11 - NÚM. 12

15

El Toni Cunillera, la Milena An-
dreu i l’Ángel Rojas  van afrontar 
la primera part de la tempora-
da amb el propòsit d’unir un ves-
tuari dividit per l’heterogeneïtat 
que es presentava a l’equip, amb 
moltes cares noves i perfi ls de ju-
gadors molt diferenciats entre si.

La veritat és que després de su-
perar les petites diferències que 
acostumen a sorgir en aquest ti-
pus d’equips, el grup va acon-
seguir un gran nivell al fi nal de 
la primera fase i va mantenir un 
gran nivell de competitivitat en 
començar la segona fase. No 

obstant, després d’unes quan-
tes derrotes molt ajustades 
l’equip va tornar a la “dinà-
mica autodestructiva”, tal com 
lamenta el Toni Cunillera, qui 
assumeix gran part de la cul-
pa “per ser massa permissiu en 
algunes actituds, no només de 
comportament sinó també de 
ganes a l’hora de fer les coses”.

Cunillera declara que en 
l’aspecte esportiu el bloc ha fi na-
litzat la temporada més unit del 
que va començar i jugant molt 
més com a equip, encara que a 
un nivell inferior del que el pro-
pi entrenador espera. La Mile-
na Andreu coincideix en l’anàlisi 
realitzada pel Toni, però creu 
que després d’una temporada 
“complicada”per als jugadors a 
causa dels nombrosos canvis que 
han hagut d’assimilar, “mirant 
aspectes més generals l’equip 
ha anat a millor i ha aconse-
guit consolidar-se com un bloc”

PREINFANTIL MASCULÍ:  consolidant un bloc

Milena Andreu: “Després d’un inici difícil, l’equip ha 
assolit consolidar-se com a bloc”
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Tenint en compte la competèn-
cia que oferia el nivell A de la 
fase a Lleida, es va modifi car la 
complexitat del joc i es van aug-
mentar els nivells d’exigència. 
Així doncs, l’Infantil masculí del 
Sagrat Cor ha viscut una tempo-
rada d’alts i baixos amb cons-
tants irregularitats. “Tot i així, ha 
demostrat en moments puntuals 
de la temporada que és un grup 
sense límits i amb les qualitats 
sufi cients per demostrar el seu 
nivell competitiu en la segona 
fase de la temporada”, opina 
Marina Morales, qui ha format 
tàndem al costat de Sergio Lou. 
El bon ambient creat pel grup 

de pares va ser un punt clau per 
a superar una fase de la tem-
porada en què l’equip va poder 
gaudir de poques victòries. Se-
gurament la dinàmica negativa 
de l’equip va portar equivoca-
dament a un 
corrent de 
conformisme 
que s’ha anat 
corregint fi ns 
al fi nal de la 
temporada. 
Caldrà re-
cordar mo-
ments com 
el torneig 
de Cambrils, 

en què van demostrar la fo-
rça que pot desprendre aquest 
equip, o la manera en què va 
plantar cara al victoriós Ma-
ristes de Lleida en un partit 
decisiu per als líders de grup.

INFANTIL MASCULÍ: 
pujades i baixades d’un grup sense límits

Marina Morales: “S’ ha demostrat en 
moments puntuals de la temporada 
que aquest és un grup sense límits”

Després d’una fase inicial en 
què no hi havia res en joc com-
petitivament parlant, l’equip 
ha aconseguit classifi car-se 
per la fi nal four a la segona 
fase, acariciant el bitllet per 

a la fi nal al caure derrotat en 
la semifi nal davant Pare Man-
yanet per només dos punts .

Al marge dels resultats, el Da-
vid Álvarez, la Bea Altarejos i 

el Miguel Montoro s’han trobat 
un equip molt unit fora i dins del 
camp, “el que ha creat un am-
bient esportiu i familiar entranya-
ble del qual hem estat partícips 
jugadores, pares i entrenadors, 
organitzant diverses activitats 
conjuntes, al marge dels com-
promisos purament esportius“.

En paraules de Bea Altare-
jos, “el torneig de Cambrils va 
servir com a punt d’infl exió i 
es va notar un canvi molt po-
sitiu a nivell individual, factor 
que ha repercutit positivament 
en el treball col·lectiu”. Els en-
trenadors es mostren satisfets 
pels resultats obtinguts durant 
la temporada, i valoren po-
sitivament l’esforç de les ne-
nes, moltes d’elles preinfantil.

INFANTIL FEMENÍ: amb la mel als llavis

Bea Altarejos: “S’ha vist una millora individual desprès del torneig de Cambrils”
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CADET FEMENÍ: 
un treball que val més que una fi nal
Les nostres cadets -totes de primer any a excep-
ció d’una jugadora- han tancat la temporada 
amb un brillant subcampionat en el campionat te-
rritorial de nivell A. Malgrat el regust agredolç 
que va quedar en la plantilla i cos tècnic des-
prés d’haver acariciat el títol i el bitllet per a la 
fase fi nal del Campionat de Catalunya, el resul-
tat de la fi nal no ha d’entelar per res el gran 
treball realitzat al llarg de tota una temporada.

No podem obviar que estem en una edat de for-
mació i que en aquest aspecte aquest grup ha 
sobrepassat totes les expectatives que es tenien 
d’ell. El Javi Martínez i la Maria Grau han liderat 
un grup treballador, compromès, implicat i generós 
que ha crescut fi ns a límits insospitats després de 
refer-se d’un començament complicat. Tot i cons-
truir un nou equip amb jugadores i entrenadors 
procedents d’una altra entitat, s’ha anat forjant 
un vestuari unit i sobretot s’han potenciat valors 
sagrats en el món de l’esport: la humilitat, la com-
panyonia, el sacrifi ci pel bé del col•lectiu, l’afany 
de superació ... A nivell individual totes han respost 
a les expectatives i més d’una integrant de l’equip 
s’ha consagrat com a aposta important de futur.

El Javi Martínez expressa la seva satisfacció 
per la tasca realitzada per les seves noies: “A 

causa de la falta de compenetració existent a 
principi de temporada vam tenir problemes per 
classifi car-nos per interterritorial, ja que l’equip 
era de nova construcció, sent una categoria en 
què és necessària una bona sintonia per intentar 
aconseguir objectius. Les jugadores no van de-
fallir i es van refer a la segona fase. Estic or-
gullós de poder haver entrenat aquest equip 
i només tinc paraules d’agraïment cap a les ju-
gadores, pares i tots els estaments del club pel 
seu suport incondicional. Espero poder donar més 
alegries a aquest club en temporades futures “.

Javi Martínez: “Espero poder donar més alegries a aquest club en temporades futures”

CADET FEMENÍ B: premi a la constància
Un equip nou, gent de primer i segon any de dife-
rents llocs, entrenador jove amb poca experiència 
i poc adobat en aquestes batalles ... Són factors 
desestabilitzants que presagiaven un comença-
ment difícil per al Marc González i l’Adrià Gon-
zález, als quals després s’uniria la Laia Moreno.

La veritat és que la perseverança i la bona dinà-
mica de treball ha fet que aquest equip es du-
gui diversos premis traduïts a nivell competitiu en 
victòries meritòries com les de Cambrils, Àguiles, 
Joan XXIII i l’últim contra el Claret a domicili. En la 
seva primera temporada a TGN Bàsquet, aquest 
equip ha deixat petjada en Marc González: “A ni-
vell personal i professional, aquestes noies m’han 
fet sentir coses inexplicables. No seran les millors 

jugadores del món i de vegades no els sortiran 
les coses, però són persones amb moltes coses per 
davant “.

Marc González: “A nivell personal i professional aquestes noies m’han fet 
sentir coses inexplicables”
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CADET C FEMENÍ
És difícil fer una valo-
ració global d’una tem-
porada de constants 
alts i baixos, però s’ha 
de valorar que les noies 
s’han deixat la pell tot i 
tenir un nivell molt infe-
rior a altres equips de 
la lliga.

Després de veure que 
els bons resultats no 
arribaven després de 
molt d’esforç, es van 
anar desmotivat i els 
entrenaments van per-
dre intensitat i discipli-
na. La primera victòria 
va suposar una injecció 
de moral i va provocar 
una millor dinàmica de 
treball i companyo-
nia. No obstant això, 

era imprescindible un 
plus de motivació ex-
tra, i per aconseguir-ho, 
l’equip es va reforçar 
amb un nou entrena-
dor. L’equip va tornar 
a recuperar l’afany per 
millorar i créixer com a 
persones i jugadores en 
cada entrenament, sen-
se que això s’hagi vist 
refl ectit sobre 
la pista.

Aviat van arri-
bar les tristeses 
i complicacions 
dins del ves-
tidor, que va 
patir la marxa 
d’una jugadora 
i la plaga de 
lesions, fi ns al 

punt de deixar l’equip 
amb tan sols cinc ju-
gadores en actiu, re-
forçades per unes vo-
luntarioses infantils. “Al 
tram fi nal la fortuna no 
ens ha somrigut, però 
estem contents i orgu-
llosos amb el canvi que 
han donat les nostres 
jugadores. Ens portem 

un bon record “, conclou 
Andrés B, qui desitja 
que “ segueixin creixent 
com jugadores i perso-
nes i afrontant la vida 
tal com afronten els 
partits, amb el cap ben 
alt i tirant endavant, 
tant en els bons com en 
els mals moments “.

Andrés Bueno: “Volem que encarin 
la vida tal com afronten els par-
tits, amb el cap ben alt i tirant en-
davant, tant en els bons com en els 

mals moments”

El Cadet A masculí ha 
fet una temporada de 
menys a més quedant-
se a les portes de la 

Final a 4 provincial. 
A la primera fase es 
va poder veure un joc 
irregular amb minuts 

de qualitat però 
amb molts errors 
greus fi ns al tram 
fi nal, on l’equip 
va mostrar un joc 
sòlid i constant 
durant els qua-
ranta minuts, re-
compensat amb 
victòries davant 
rivals d’entitat.
Ja immers en 
la segona fase, 
i després de 
l’aturada nada-
lenca, l’equip 
va patir un altre 

baixada en el joc que li 
va fer perdre tres par-
tits gairebé consecutius 

que marcarien el futur 
de l’equip en la classifi -
cació. Es va intentar fi ns 
al fi nal, però l’equip 
acabaria la lliga en el 
quart lloc, sense bitllet 
per a la fase fi nal.

El Javi Vinader no ama-
ga la seva gratitud cap 
al grup de jugadors 
del que s’acomiada 
després de dos anys de 
treball: “Vull felicitar 
els jugadors pel treball 
realitzat i instar-los a 
que segueixin treba-
llant dur a la nova eta-
pa júnior que els espe-
ra”.

CADET A MASCULÍ

Javi Vinader: “L’equip ha anat de menys a més”
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CADET B MASCULÍ: qüestió de fe
Després d’una tempo-
rada de desencants en 
la qual a la mala dinà-
mica de resultats se li 
van unir les limitacions 
dels entrenadors per 
factors extra esportius 
com situacions laborals i 
d’estudis, el cadet B ha 
tancat temporada amb 
un rendiment encorat-
jador que l’ha portat a 
guanyar quatre partits 
de forma consecutiva.

Hermann Diaz no ama-
ga el seu desencís per 
l’actitud del grup en 
la primera part de la 

temporada, entèn 
que excepte comp-
tades excepcions 
“no vam estar inte-
ressats en aprendre 
o millorar la nostra 
tècnica, ni d’equip, 
ni individual “. A ni-
vell personal el tèc-
nic argentí assumeix 
no haver aconseguit 
tot el que s’havia 
proposat, i repar-
teix responsabili-
tats: “Ens creiem tèc-
nics, qüestionem tot 
i creiem que tot ho sa-
bem”. En la mateixa lí-
nia senyala Marta Va-

llhonrat, qui matisa que 
quan l’equip ha volgut 
treballar i ha vist del 
que és capaç ha arri-

bat a cotes insospita-
des. “Una vegada més 
s’ha demostrat que vo-
ler és poder”.

Marta Vallhonrat: “L’equip ha demostrat que quan vol, pot”

JÚNIOR FEMENÍ A: una dura travessa
La temporada del júnior femení A ha estat una 
dura travessa. Podríem enumerar diferents factors 
per explicar la mala temporada, un equip format 
per jugadores de diferent procedència que no for-
maven un bloc homogeni i que amb la mala inèr-
cia de la competició en cap moment s’han acabat  
de conjuntar, un calendari amb un inici demolidor 
que va col•locar l’equip en una dinàmica negativa 
que no hem sabut trencar, uns entrenadors que 
probablement no han sabut llegir les necessitats 

de les seves jugadores....  El cert és que tot això 
podrien ser explicacions però en cap cas ho hem 
d’emprar com a excusa. Tot i que l’equip va tenir 
un inici prometedor on la competició no premiava 
el bon treball realitzat els entrenaments, també 
és cert que hem sigut molt irregulars en quan a la 
capacitat de treball i que en molts moments s’ha 
donat la sensació de baixar els braços i ha estat 
llavors quan la dinàmica de la temporada se’ns 
ha menjat. 

Com us dèiem al principi ha estat 
una dura travessa en la que tot i 
haver esquinçat totes les veles, ha-
ver arribat amb els mastelers tren-
cats i fi ns i tot haver perdut el timó 
de la nau; només ens queda fer 
l’apunt que agraïm haver arribat 
a port amb tota la tripulació, sen-
se cap baixa. Fins on hem arribat, 
hem arribat junts.

Jordi Crespo: “Agraïm haver 
arribat a port amb tota la 
tripulació, sense cap baixa. 
Fins on hem arribat, hem 

arribat junts”
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JÚNIOR FEMENÍ B: punt d’infl exió
Poc es pot treure en clar de la 
temporada realitzada pel júnior 
B, format majoritàriament per ju-
gadores que venien de compar-
tir diverses temporades en què 
les sensacions no acabaven de 
ser positives i que han vist com la 
temporada que acaba de tancar 
no buida els seus dubtes.

Des del staff  tècnic i direcció es-
portiva toca refl exionar i el princi-
pal responsable del grup, l’Oriol 
Aguilera ja ha posat la seva 
anàlisi sobre la taula. “M’he tro-
bat amb una situació nova en què 
he hagut d’estar més pendent de 
solucionar disputes i controlar el 
vestuari que no d’explotar tot el 
meu potencial com a entrenador 
i tot el seu potencial com a juga-
dores, cosa que també ha afec-
tat el grau de compromís que em 
hagués agradat que fos molt més 
gran per la meva part. En aquest 
sentit accepto la responsabilitat“. 

No obstant 
això, Aguilera 
creu necessa-
ri treure punts 
positius de la 
temporada i 
subratlla “el 
bon ambient 
que s’ha creat 
en un grup de 
5-6 jugadores 
que han entès 
el valor que 
té entrenar 
aquest equip i han respost per 
sobre de les expectatives”. Entre 
elles destaca l’Ariadna Puig que 
va sortir d’una lesió difícil amb 
totes les ganes de tornar a jugar 
i l’Anna Guinovart, “que ha de-
mostrat ser una anotadora com-
pulsiva en moments difícils”.

Es presenta un any de canvis de 
cara a la pròxima temporada, 
una cosa que ha de ser apro-

fi tada per aquestes jugadores 
per donar-se una oportunitat 
i demostrar que volen créixer 
com a jugadores i persones a 
través d’aquest esport ano-
menat bàsquet. Des del club 
prendrem les mesures oportu-
nes i donarem totes les facili-
tats que puguem per aconse-
guir aquest propòsit.

Oriol Aguilera: “He estat més pendent de solucionar disputes que d’explotar el meu
 potencial com a entrenador i el seu com a jugadores”

Els components de l’equip jú-
nior masculí de segon any 
s’acomiaden de l’entitat amb un 
regust agredolç després d’una 
temporada marcada per la 
falta de fortuna en la competi-
ció, on s’han vist arrossegats a 
una mala dinàmica de resultats 
després de no saber gestionar 
molts fi nals igualats. Ja immer-
sos en una segona fase sense 
al•licients, l’equip ha tingut alts i 
baixos, tancant la temporada en 
novena posició després de guan-
yar els dos encreuaments fi nals 
i consagrar amb una meritòria 
remuntada en l’eliminatòria que 
el va enfrontar a l’ADT, a qui 
va vèncer a domicili per vint 
punts, superant el desavantatge 

de deu punts 
que semblava 
pràcticamen 
i n s a l va b l e .
David An-
tolín valora 
positivament 
la reacció 
de l’equip a 
l’última fase 
de la tempo-
rada. 
“L’equip no va 
funcionar molt 
bé a l’inici de 
Lliga i això se 
li va sumar la 
mala sort en els fi nals igualats. 
No obstant això, l’equip ha anat 
agafant ritme i hem solucionat 

els últims encreuaments, de ma-
nera que crec que els xavals han 
acabat fent una bona feina”.

JÚNIOR MASCULÍ A: despedida amb honor

David Antolín: “Hem tingut molt mala sort en els fi nals igualats”
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Bon treball el realitzat pel júnior de primer any 
del TGN Bàsquet, que liderat pel Marc Yago i 
guiat des de la banda per l’Albert Bustos i el Ser-
gi Martí s’ha proclamat campió territorial de ni-
vell B, guanyant amb solvència la fi nal que el va 
enfrontar a la Selva.

Els d’Albert Bustos i Sergi Martí van començar la 
temporada una mica despistats, però a mesura 
que van passar les jornades van començar a evi-

denciar clares símptomes de millora en el seu 
joc. Van tancar la primera fase amb un balanç 
de cinc victòries i quatre derrotes i amb mal 
gust de boca, per no haver aconseguit l’objectiu 
principal de la temporada: la classifi cació pel 
grup A. En opinió d’Albert Bustos “a la segona 
fase de la temporada l’equip ha demostrat que 
està preparat per competir amb solvència al 
nivell A territorial la propera temporada”. Per 
la seva banda, Sergi Martí té clar quina ha es-
tat la clau del creixement que ha experimentat 
aquest grup: “Aquest equip ha estat sempre una 
pinya, i es nota quan tot el grup rema en la ma-
teixa direcció. Ha estat un plaer treballar amb 

ells durant aquests últims anys i els desitjo que se-
gueixin creixent i complint nous reptes “.

En defi nitiva, tenim un júnior masculí de segon any 
preparat i a punt per afrontar una temporada 
plena d’il•lusions, en el què serà el seu comiat d’un 
club al qual han regalat moments brillants i juga-
des no menys espectaculars.

JÚNIOR B MASCULÍ: preparats i a punt

Albert Bustos: “Aquest equip ha demostrat que està 
preparat per competir a nivel A la propera temporada”

Després d’una temporada molt irregular en 
quant a resultats es refereix, el nostre fi lial ha 
aprofi tat el tram fi nal per guanyar confi ança i 
acabar d’adaptar-se a una nova metodologia 
de treball i un nivell d’exigència més gran.

Evidentment, com a fi lial, el primer deure de les 
jugadores que el componen és nodrir al primer 
equip de relleus a curt i mitjà termini, i en aquest 
sentit, fi ns a cinc jugadores han gaudit de minuts 
en competició ofi cial amb el primer equip del 
club (Bea Altarejos, Txell Rodríguez, Laia More-
no, Montse Hernández i Jordina Bartolomé). No 
obstant això, la mala dinàmica d’entrenaments 
per manca d’efectius i diferents problemes que 
han anat sorgint en forma de lesions, abando-
naments de jugadores etc. ha fet que el sènior 
B s’hagi allunyat en excés del ritme competitiu i 
qualitat de treball del primer equip, i tampoc ha 
pogut complir amb els objectius competitius. “Hem 
fet exercici d’autocrítica i sabem què hem de co-
rregir i on i com hem de reforçar la plantilla, per-
què el pròxim any puguem gaudir d’un fi lial de 

qualitat des d’un nivell de compromís i d’implicació 
major en el projecte, que pugui aspirar a reforçar 
la plantilla de l’A i lluitar per l’ascens a Segona 
Catalana. Aquest és el camí que ha pres l’equip 
en els dos últims mesos “, assegura Mikel Polo.

SÈNIOR B: estrenyent llaços amb el primer equip

Mikel Polo: “Sabem què hem de corregir i on i com
 hem de reforçar la plantilla”
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SÈNIOR A: canvi de mentalitat

Gairebé sense temps de gaudir 
del bon gust de boca que ens 
ha deixat l’any 2011 a nivell 
esportiu, amb un meritori cinquè 
lloc i un magnífi c balanç fi nal 
de 18 victòries i 10 derrotes, 
la direcció esportiva del TGN 
Bàsquet està completant la 
plantilla per a la temporada 
que ve, en la qual el club pretén 
donar el salt a Copa Catalunya.

Per això el club ja té lligat 
la continuïtat del gruix de 
la plantilla-l ‘única baixa no 
desitjada és la de la veterana 
Mónica Domingo, que deixa el 
bàsquet per problemes físics-, 
i s’ha bolcat en la recerca d’un 
perfi l de jugadores que uneixi 
qualitat, predisposició al treball, 
capacitat de superació i una gran 
fortalesa mental. Necessitem 
una plantilla amb qualitat i 
un vestuari unit que rendeixi 
òptimament en competició i que 
sàpiga aixecar ràpidament en 
els mals moments.

Per arribar a plantejar-se el 
repte de l’ascens l’equip ha 
hagut de treballar molt dur 
durant una temporada en què 
s’ha refet d’un començament 

molt complicat tant pel que 
fa a resultats (3-7 en les deu 
primeres jornades) com a nivell 
d’adaptació a la metodologia 
de treball, nombroses baixes 
per lesió, conjunció d’un bloc 
amb moltes jugadores noves ...

PUNT D’INFLEXIÓ
La victòria sobre el CN Sabadell 
en l’últim partit que l’equip va 
disputar al pavelló del Serrallo 
va ser el punt d’infl exió perquè 
el nostre sènior A cregués en 
les seves possibilitats reals i 
comencés una escalada que 
el va portar a aconseguir nou 
victòries consecutives i fi ns i tot 
col.locar-se en el quart lloc a 
la penúltima jornada. El balanç 
de 15 victòries i tres derrotes 
en les 18 últimes jornades de 

lliga i victòries de prestigi com 
les aconseguides a les pistes 
de CN Sabadell, CB Samà, CB 
Santfeliuenc, CB Secà i AEC 
Collblanc parla a les clares que 
l’equip ha madurat i ha après a 
competir.

“Les nostres jugadores estan 
mentalitzades i preparades per 
fer un pas qualitatiu en la seva 
trajectòria esportiva”, assegura 
Mikel Pol, “la fe en les nostres 
possibilitats ens ha portat 
aquesta temporada a superar 
totes les expectatives. Si la 
nova imatge que hem projectat 
a l’exterior té l’efecte desitjat, 
podríem consolidar-nos com 
una de les grans referències del 
bàsquet femení a Tarragona “.

Mikel Polo: “Les nos-
tres jugadores estan 
mentalitzades  i pre-

parades per fer
 un pas qualitatiu a la 
seva trajectòria es-

portiva”
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El nostre desconegut sènior fe-
mení “amateur” (afi cionat, no 
professional...), que no vol dir 
exempt de moltes qualitats, està 
format majoritàriament per ma-
res d’alumnes i/o jugadors 
i jugadores del col.legi, tot 
i que també l’integren al-
tres jugadores que no te-
nen aquesta relació.
Ja porta uns anys treba-
llant, i ara és el moment 
que tinguin un petit reco-
neixement, si més no, que 
consti que estan... La Núria, 
l’Águeda, l’Anna, la Belen, 
l’Esther, l’Eva C., l’Eva R., la 
Janet, la Lurdes, la Marian, 
la Maru, la Sunsi, la Toñi, 
la Sandra i la Mònica. Ara 
unes, després unes altres, 
i les que no fallen mai, ju-
guen una lliga del Consell 
Esportiu i entrenen un cop 
per setmana (o no...). Que 
si la família, que si les le-
sions, que si els horaris no 
van bé... difícil de quadrar, 
però s’esforcen en poder 

continuar perquè, simplement, 
estimen aquest esport.
Totes posen de la seva part per 
poder donar el màxim, però, so-
bretot, des d’aquí fem arribar 

un especial agraïment a la Nú-
ria i la seva impecable organit-
zació, sense la qual la resta de 
l’equip no podria funcionar.

SÈNIOR “AMATEUR” FEMENÍ: 
bàsquet al cor



info@nemser.es - www.nemser.es - Tel. 977 19 94 38

DENOMINACIÓ D’ORIGEN 

TGN-BÀSQUET AL SACO I 

DOMINIQUES

Redactor: MIKEL POLO i ENTRENADORS

Fotografi a: MIKEL POLO/MÒNICA BUENO

Maquetació: ANDREA M. TORRES

DO TGN no es fa responsable de les opinions 

dels seus col.laboradors. L’opinió de la Revista 

només es manifesta mitjançant l’editorial. Resta 

prohibida la reproducció total o parcial dels 

continguts de la publicació sense consentiment 

expressat per DO TGN.

PER POSAR 

PUBLICITAT 

A LA REVISTA:

ila@tinet.org

SACO FEMENÍ

Anna Alicia Barreira

Mónica Sánchez

Sara Antón

Irene Ruiz

Georjina Pujol 

SACO MASCULÍ

Albert Borràs

Victor Jiménez

Alex Santos

Ángel Rodríguez

Pablo Fontanet

TGN FEMENÍ

Anna Tibau

Anna Garcia

Anna Roura

Mònica Domingo

Ona Fort

TGN MASCULÍ

Marc Yago

Pau Toda

Joan Font

Ferran Gebellí

Magí Pelejà

ELS 5 INICIALS

MVP
MVP SACO FEMENÍ: SARA ANTÓN

MVP SACO MASCULÍ: ALBERT BORRÁS

MVP TGN BÀSQUET FEMENÍ: MÓNICA DOMINGO

MVP TGN BÀSQUET MASCULÍ: MARC YAGO

MEJOR ENTRENADOR: JAVI MARTÍNEZ

ENTRENADOR REVELACIÓN: JAVI MARTÍNEZ


