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Onzena temporada com a club

Encara que no ho sembli és cert. Aquesta 
propera temporada serà l’onzena. 
Després d’aquests 

primers anys com a club i si 
mirem el que hem fet entre 
tots cal destacar la capacitat 
que s’ha tingut en respectar 
sempre els nostres principis. 
Hem tingut equips competitius 
i èxits, també altres equips més 
socials però que han participat 
dins les seves possibilitats a les 
corresponents competicions 
federatives o d’àmbit escolar.
El que sí que hem fet ha estat 
obrir-nos a la ciutat i intentar 
portar el nom de Tarragona 
amb orgull i donar a conèixer 
el nostre projecte .
Una de les formes de donar-nos 
a conèixer ha estat el no tancar-nos només 
en el bàsquet base de l’AMPA del Col·legi 
Vedruna Sagrat Cor de Tarragona sinó que 
ja fa uns anys vàrem incorporar en un primer 
cas als alumnes del Col·legi Sant Domènech 
de Guzman i a continuació els de l’Escola de 
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Pràctiques i de l’Escola Cèsar August.
Amb aquesta base s’han confeccionat equips 

i podem dir que tenim el futur 
garantit.
Vull aprofitar aquesta 
oportunitat per agrair a tots 
els que han dipositat la seva 
confiança en aquest club i 
crec que també cal felicitar a 
totes les persones que duen a 
terme la tasca tècnica de forma 
desinteressada donat que 
sense el seu esforç i dedicació 
no seria possible mantenir el 
nivell i la quantitat dels equips 
actuals.
Espero que puguem mantenir 
entre tots aquest projecte i 
que es pugui arribar en un 

futur pròxim als nivells esportius que tots 
desitgem pel club per tal que sempre hi hagi 
una referència per la base que faci atractiva la 
seva participació.

Josep M. Adam Anfrons
President del TGN Bàsquet Club
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Els valors de l’esport

El Col•legi Vedruna Sagrat Cor és un centre 
compromès amb el patrimoni de la ciutat, 
amb la cultura, amb el medi ambient  i, 

de manera molt especial, amb l’esport. Un 
centre amb inquietuds que mira el futur  amb 
optimisme i  que juntament amb  el TGN 
bàsquet vol millorar la qualitat i donar opcions 
a tots els nostres alumnes i joves esportistes 
de Tarragona. Per tant, el col•legi som totes i 
tots  i això vol dir conviure, participar d’un 
mateix projecte.Entre tots volem construir una 
societat de convivència, respecte i igualtat, 
sense discriminacions i que pugui ser gaudida 
pel jovent. És per això que els objectius,  tant de 
professorat com de tots els monitors i persones 
relacionades amb tasques educatives han de ser:
Fomentar els valors de la convivència, de 
solidaritat, del respecte  envers les persones i 
normes de la nostra comunitat educativa i la 
millora de les relacions entre els alumnes. 
Treballar  amb il•lusió i amb esforç per tal 
d’encomanar-ho als joves.
Vetllar per la igualtat entre tots de manera que 
ningú se senti discriminat.
Promoure que la solidaritat sigui un valor 
assumit per tothom  i evitar qualsevol tipus de 
violència.
Fomentar una educació basada en el respecte i 
la responsabilitat.
Vetllar perquè la formació esportiva incorpori 
valors educatius, tant en la pràctica de l’esport 
com en programes i serveis esportius.
Col•laborar per mantenir el centre  i les 
instal•lacions esportives netes i en condicions.
Per viure en un espai on aquests valors siguin 
presents, cal que tothom sigui agent actiu en la 
promoció del civisme i de la convivència.
Per això cal que tots prenguem el nostre 
compromís amb l’escola i que el complim, 
cadascú en funció de les nostres responsabilitats 
per aconseguir que el Sagrat Cor sigui un model 
de convivència, cohesió i que gaudeixi de 
l’esport.

Josep Nolla
Director del Col·legi Vedruna Sagrat Cor



Mig dia entre cistelles
El col·legi Vedruna Sagrat Cor celebra la 32ena edició de les 
XII Hores de bàsquet i mini bàsquet amb l’afany de donar més 
protagonisme a les categories inferiors. Per primera vegada no hi 
participaran equips cadets, júniors i sèniors.

Una festa, un sentiment, 
una tradició. Tot 
això i més són les XII 

hores de bàsquet del col·legi 
Vedruna Sagrat Cor que 
enguany celebra la seva 32ena 
edició. Una cita ineludible 
i imprescindible en l’esport 
de la cistella a la ciutat de 
Tarragona. Un esdeveniment 
que, sobretot, s’identifica amb 
un col•legi i amb un club de 
forma indisoluble. “Les XII 
hores identifiquen al món del 
bàsquet. No m’imagino un 
final de temporada al SACO 
sense les XII hores” diu Jordi 
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Crespo, un dels organitzadors 
de la diada i tot un veterà en 
la matèria, amb vint edicions 
ininterrompudes a les seves 
espatlles. “La meitat de la 
meva vida ha estat lligada a 
aquesta diada, forma part de 
mi” afegeix. I és que Crespo 
porta dues dècades com a 
entrenador a la casa i de ben 
segur en portaria més sino fos 
perquè quan ell era un nen 
el col•legi era exclusivament 
femení. “No vaig passar del 
parvulari perquè no admitien 
nens aleshores” recorda amb 
un somriure. De fet, els anys 

semblen no haver passat per a 
ell, doncs desprén la mateixa 
il•lusió que el primer dia, un 
fet que considera clau en l’èxit 
de les XII hores any rere any. 
“Allò que m’emociona dels 
primers records al Sagrat Cor 
és l’alegria de jugar a bàsquet.  
Intentem que quan algú entra 
al col•legi vegi un munt de 
nens xalant, aleshores, tothom 
tindrà ganes de fer el mateix” 
assegura.  Jordi Crespo, 
però, no estarà sol, gairebé 
50 membres del club entre 
entrenadors i personal divers 
participen perquè la diada sigui 

Diferents equips durant l’edició de les XII hores de l’any passat
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perfecta i, sobretot, perquè 
els que hi participen s’ho 
passin bé. “Sense l’implicació 
de tothom no seria possible 
fer-ho. És molt fàcil treballar 
quan saps que pots comptar 
amb aquesta quantitat 
de gent que col•labora 
desinteressadament perquè tot 
surti a la perfecció. És evident 
que si hem fet tantes edicions, 
és perquè alguna cosa estem 
fent bé” assegura”. I és que 
les XII hores no són només 
una trobada multitudinària 
d’equips, sinó una manera 
d’enganxar al bàsquet a molts 
neòfits, els primers de tots 
els fills dels antics alumnes 
que de ben petits ja es 
familiaritzen amb les pilotes 
de bàsquet i les cistelles que 
creixen com arbres als espais 
oberts del col•legi. La passió 
per aquest esport entre la 
comunitat del TGN és tan gran 
que molts pares van decidir 
formar equips per continuar 

practicant-lo. Les XII hores 
són també una cita ineludible 
per a ells perquè tant l’equip 
masculí com el femení jugaran 
partits contra un equip d’un 
altre centre educatiu.

Els grans protagonistes
La gran novetat de l’edició 
d’enguany és que només hi 
participaran equips de la 
categoria infantil en avall. 
Segons Jordi Crespo el motiu 
d’aquest canvi és per “reforçar 
la base i convertir les XII hores 
en la festa del bàsquet dels 
més petits”. La disminució del 
nombre d’equips –al no haver-
hi sèniors, júniors i cadets- 
permetrà que cada conjunt 
disputi més partits, fent-se així 
triangulars i quadrangulars 
en les diferents categories. 
La presència dels equips 
dels més grans (esmentats 
abans) es deixa pel Torneig 
de Santa Tecla. “Creiem que 
aquest torneig és l’espai més 

idoni pels equips cadets, 
júniors i sèniors tot just abans 
de començar la temporada, 
com a última pedra de toc” 
diu Crespo. La participació 
serà, en línees generals, molt 
semblant a l’edició passada 
en gran part perquè hi haurà 
una gran presència d’equips 
procedents de Saragossa que 
normalment participen en el 
torneig de Setmana Santa i que 
aquest any, per una qüestió 
d’incompabilitat de calendari, 
no hi van poder anar.  “És un 
dia per disfrutar del bàsquet 
sense la pressió dels resultats. 
És la cirereta d’una temporada 
en què tothom ha fet molts 
esforços”  diu Crespo. El fet de 
focalitzar la diada en els més 
petits converteix les XII hores 
en un esdeveniment encara 
més lúdic segons Crespo: 
“Molts dels petits juguen 
poques vegades al pavelló i si 
ara els hi toca, els hi fa molta 
il•lusió ser-hi”.

Un partit dels múltiples de la diada (esquerra). Un jugdor descansa entre partit i partit.
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Entrevista a Yoli Santiago Coordinadora dels equips femenins
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Després de 25 anys com 
a jugadora i més de 18 
entrenant, Yoli Santiago 

afronta un repte col·lossal: 
convertir el TGN Bàsquet en 
un referent del bàsquet femení 
a Catalunya. Santiago vol que 
l’equip sènior jugui a Lliga 
Femenina però, sobretot, que les 
jugadores del club tinguin nivell 
per a fer-ho.

- Ara vostè és la cap, li espanta 
el repte?

“L’objectiu és jugar a 
Lliga Femenina”

Porto molts anys en el món 
del bàsquet, entrenant molts 
equips de totes les categories 
i ara ha arribat el moment de 
donar un pas més, amb una 
càrrega de responsabilitat més 
gran i estic força il•lusionada 
amb el càrrec.
- Qui li va proposar?
Una mica entre tots.  Jo portava 
molt de temps insistint que 
calia incidir més en el bàsquet 
femení. Crec que les noies han 
de ser el nostre punt fort dins 

el club per tradició i, al final, 
suposo que tant vaig insistir 
que van decidir que fos la 
coordinadora (riu).
- Només la van triar per 
pesada?
Bé, cal dir que tenim una 
secretaria tècnica des de fa 
un any, on consensuem les 
decisions que afecten al club, 
basquetbolísticament parlant. 
Una de les decisions va ser la 
de triar els coordinadors i es 
va decidir que la millor opció 

Santiago, al pavelló on disputa els seus partits el TGN Bàsquet.
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era que jo me’n fes càrrec, 
i, sincerament, estic molt 
contenta.
- Això comportarà més feina i 
més responsabilitat…
Sí, és veritat, però també més 
il•lusió. Ho faré de gust i no 
importarà el temps afegit que 
hi dediqui perquè vull que el 
TGN Bàsquet millori. En tot 
això, però, no estaré sola, Jordi 
Crespo serà la meva mà dreta.
- Quan des del club es diu 
que s’aspira a ser un referent 
en el bàsquet femení, què 
significa exactament?
En una frase: volem que totes 
les nenes de Tarragona que els 
hi agradi el bàsquet vulguin 
jugar al TGN.  I per aconseguir 
això ens hi hem de posar de 
seguida i el punt de sortida 
serà la propera temporada.
- Què faran per convèncer 
aquestes nenes?
Explicar clarament i amb detall 
el nostre mètode de treball. 
Per exemple, la propera 
temporada comencem un 
pla específic de tecnificació 
individual que esperem que 
augmenti considerablement 
el nivell dels nostres equips 
en totes les categories. En 
un parell d’anys volem tenir 
equips femenins en categories 
preferents, la principal 
mancança hores d’ara al club. 
- A banda del TGN hi han 
altres entitats que també fan 
bàsquet, això pot comportar 
conflictes en el futur?
El conflicte hi era, és i serà. 
Però això dependrà de la 
direcció que prengui cada 
club. Nosaltres volem anar 
endavant per nosaltres 
mateixos, tenim molts veïns 
però hem traçat un pla de 
treball, ho tenim molt clar i 
no ens preocupa gens què 

facin els altres. No entrarem 
en cap tipus de guerres, tenim 
unes línies de treball molt ben 
definides i qui vulgui venir 
amb nosaltres serà totalment 
benvingut.
- Quines són aquestes línies?
Tenir equips a categories 
preferents, tecnificació, i que 

el nostre sènior pugi cada una 
o cada dues temporades,si pot 
ser, de categoria.
- Parlant de sènior femení, 
quin és l’objectiu final?
L’objectiu final és, a mig 
termini, jugar a Lliga 
Femenina.
(continua a la pàgina següent)

La coordinadora aposta per un pla de tecnificació personalitzat
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- Lliga Femenina 1o 2?
Com a mínim Lliga Femenina 
2, però no descartem de cap 
manera la primera divisió del 
bàsquet estatal.
- Això és ser molt ambiciós.
Sí, però confiem en el nostre 
treball. Potser Lliga Femenina 
queda encara molt lluny, però 
estem convençuts que podem 
aconseguir arribar a Lliga 
Femenina 2 en un termini de 
5 o 6 anys.
- I amb una plantilla feta a 
casa.
Exacte, aquest és el nostre 
objectiu. Per fer això caldrà 
l’esforç i la implicació de 
tothom: jugadores, famílies i 
entrenadors. Aquests últims 
són claus, han d’estar ben 

formats i que visquin el 
bàsquet amb passió.
-Es portaran entrenadors de 
fora?
Hi haurà de tot, provarem de 
tenir entrenadors de fora amb 
molta experiència i mantenir 
els que creiem que tenen 
potencial.
- En què pot millorar 
l’estructura de dos 
coordinadors amb la més 
clàssica i piramidal d’un 
director tècnic?
En tenir més control dels 
equips. Tant el coordinador 
masculí, Pedro López, com 
jo, tindrem la meitat d’equips 
que tindria un sol director 
tècnic al club i això ens farà ser 
més eficients.

- Creus que els entrenadors 
no estan implicats?
No ens podem queixar de 
la implicació de molts dels 
nostres entrenadors avui en 
dia. Molts es passen gairebé 
tot el dia al club, hi dediquen 
molt temps.  Cal, però, que el 
rendiment sigui més gran.
- En quin sentit?
Doncs que treguin un rèdit 
dels seus entrenaments, de les 
converses amb els companys 
i amb els coordinadors. Hi ha 
d’haver un rendiment més 
alt. Hi han coses que ara no 
es fan, per exemple: veure 
l’entrenament d’un company 
pot ser tan o més profitós que 
un entrenament propi. Cal que 
tothom pensi diàriament que 

L’aposta del club, segons Santiago, passa per jugar a Lliga Femenina 2.
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l’entrenament que ha fet ha 
estat un deu.
- El TGN ha estat titllat 
de club social perquè no 
fa una selecció acurada de 
jugadores.
Nosaltres vam decidir fa 
temps acceptar tothom que 
volgués jugar a bàsquet 
perquè creiem en el nostre ull 
clínic i en les nostres habilitats 
com a entrenadors per treure 
tot el potencial ocult de cada 
jugador. És a dir, molts nens 
i nenes vénen al TGN d’altres 
clubs perquè no estan a 
gust o bé perquè aquell club 
considera que no tenen el 
nivell suficient per jugar amb 
ells. Nosaltres pensem que és 
molt arriscat posar filtres a 
nens perquè mai saps quan un 
jugador pot donar el salt, però 
sol ser en categoria cadet. Per 
això els volem veure durant 
tota la temporada i per això 
tenim diferents nivells en els 
nostres equips (A, B, C...).Quan 
arriben les pretemporades 
o les èpoques de formació 
d’equips sempre tenim un 
gran volum de gent que vol 
venir a jugar amb nosaltres. 
Això vol dir que ja  ens coneix 
molta gent perquè anys enrere 
ningú venia a trucar la porta, 
érem uns desconeguts.  
- O sigui, aquella etiqueta no 
era certa, doncs?
Fa uns anys el TGN tenia 
l’etiqueta de club social, club 
que no treballava res, club on 
es venia a passar l’estona però 
jo no he vist això. He vist gent 
que treballa molt, gent que 
vol donar un pas endavant 
però falta algú que encapçali 
un projecte de millora i estic 
disposada a liderar-ho. 
- I quin és aquest pas 
endavant?

Allò que volem és poder 
formar grans jugadores, 
aquest serà el nostre orgull. Si, 
per exemple, tenim una gran 
jugadora i nosaltres encara 
no hem aconseguit jugar en 
una categoria al nivell de 
les seves capacitats, estarem 
molt feliços si acaba fent-ho a 
un equip de Lliga Femenina. 
Aquest és el nostre objectiu, 
formar jugadores que arribin 
a la selecció estatal.
- Com s’arribarà a tenir 
jugadores d’aquest nivell?
La temporada que ve iniciem 
un pla de treball en totes les 
categories des de preinfantil 
a sènior: tres entrenaments 
setmanals i, a més, uns 
entrenaments especialitzats i 
personalitzats de tecnificació. 
Això no vol dir fer jugar a 
totes les jugadores com robots, 
perquè cada jugadora té els 
seus propis moviments i li 
donarem llibertat, però hi han 
coses que sempre es poden 
millorar com la mecànica de 
tir, domini de la pilota amb 
les dues mans, situació a la 
pista, agressivitat defensiva 
i ofensiva…Són coses que 
moltes vegades no tens temps 
de poder entrenar en aquells 
tres dies i també pot servir per 
ensenyar alguna cosa extra 
que aquella jugadora necessiti.
- Qui farà aquesta tecnificació 
personalitzada?
No tothom farà la tecnificació. 
Enguany tothom la feia, però 
això desvirtuava el procés. 
La temporada vinent els 
entrenadors i jo mateixa 
decidirem qui ho ha de fer i 
què ha de millorar.
- Això comportarà més 
feina i la necessitat de més 
entrenadors, veritat?
Hi han entrenadors que s’han 

ofert a fer tecnificació i això és 
d’agraïr. Són entrenadors de la 
casa.
- Com es farà el seguiment de 
les jugadores?
Vull parlar amb cada 
entrenador cada quinze dies 
per analitzar el seu equip. 
Cada dos o tres mesos farem 
reunions d’entrenadors 
en general. Volem que 
l’entrenador faci una avaluació 
constant del seu equip.
- I suposo que també 
necessitarà la complicitat dels 
pares.
Es vol mantenir molt contacte 
amb les famílies perquè hi 
han moltes jugadores que 
falten sovint als entrenaments 
perquè han d’estudiar. Jo sóc 
d’una altra època i sé que la 
societat ha anat canviant, però 
sempre he pogut compaginar 
perfectament les dues coses. 
Volem ajudar a les jugadores 
a planificar el seu temps. El 
col•legi ofereix la biblioteca 
de fa anys perquè qualsevol 
jugadora que vulgui i tingui 
hores lliures pugui anar a 
estudiar. Un dels valors de 
l’esport és la responsabilitat i 
elles tenen una responsabilitat 
envers el seu equip.
- Què passarà amb el sènior 
B?
Volem que totes les nenes que 
vinguin a jugar al TGN acabin 
fent-ho al sènior femení del 
club, que no deixin el bàsquet 
quan siguin cadets o júniors. 
Que aconsegueixin el nivell per 
a fer-ho. Volem que el nostre 
sènior B jugui en una categoria 
superior i no a Tercera com 
fins ara. Si la nostra aspiració 
és jugar a Lliga Femenina 
necessitem un sènior B, sinó el 
salt des de la categoria júnior 
seria excessivament gran.



“Cal tenir un estil 
de joc definit”

Entrevista a Pedro López Coordinador dels equips masculins
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Pedro López és un veterà 
del bàsquet, ha estat en 
gairebé tots els clubs de la 

comarca i a tots els nivells, fins 
i tot en categories professionals. 
Ara comença una etapa de 
responsabilitat més gran al TGN 
Bàsquet: la coordinació dels 
equips masculins.

- Coordinador d’equips 
masculins en un club amb 
vocació femenina...
He portat gairebé sempre 
equips masculins però quan 
vaig portar un femení ho vaig 
fer molt bé. Sempre m’ha 
agradat portar equips de base, 
més que no pas sèniors, crec 
que és més agraït.
- Com veu el seu nou càrrec?
Bé, aquesta tasca ja l’he feta 
en altres llocs. És un carrec 
de responsabilitat, vull ser 
la veu de la consciència dels 
entrenadors, sempre des 
de la critica constructiva. 
Traslladar la meva filosofia i 
la meva experiència en el món 
del bàsquet a tot aquell que 
vulgui.
-Quines diferències hi 
haentre el TGN i els altres 
clubs on ha estat?
El TGN ha nascut a partir d’un 
col•legi que sempre havia 

tingut molts equips. La seva 
idiosincràsia és aquesta, però 
no és el típic col•legi que es 
dedica a complir l’expedient 
amb els seus equips. El nostres 

referents han de ser grans clubs 
nascuts a partir de col•legis 
com l’Estudiantes o el Pare 
Manyanet (si volem trobar un 
exemple més proper). Aquest 

López en una de les pistes de mini del Col·legi Sagrat Cor.
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últim té equips en totes les 
categories tant en masculí 
com en femení, una cosa que 
nosaltres no podem dir.
-En un club que ve d’una 
clara tradició de bàsquet 
femení, és un handicap ser 
el coordinador dels equips 
masculins?
Fa uns anys ja hi va haver 
un equip sènior masculí al 
club que, degut a la falta 
d’implicació dels seus 
components, es va dissoldre.   
Tots els jugadors eren de fora, 
no hi tenien cap vincle amb el 
club i això s’havia de canviar. 
Hem d’intentar que tothom 
es trobi identificat amb 
l’equip gran de l’entitat. Jo 
vull tenir, en algun moment, 
un equip gran. Però no 
crearem un sènior del no-res, 

quan tinguem els jugadors 
capaços de formar-hi part, 
amb l’implicació necessària, 
ho farem, no abans. Els 
jugadors han de provenir de 
les categories inferiors. Al 
Pare Manyanet, per exemple, 
els jugadors són tots formats 
a la base i compaginen els 
entrenaments i els partits fent 
d’entrenadors o ajudant al 
club. Implicació. Aquest ha de 
ser el nostre model.
- I quan vostè pensa en aquest 
equip, en quina categoria 
creu que hauria de jugar?
A la categoria que tinguin 
els jugadors. Per exemple, 
a la branca femenina sí que 
s’ha fet una aposta per fer 
un equip amb reforços, però 
en el nostre cas serà segons 
els jugadors que pugin de 

la base. Això no implica que 
hagi de ser un equip social, de 
velles glòries, tal i com passa 
en alguns pobles del voltant, 
sinó que estigui format per 
jugadors joves.  I tot això no 
vol dir que el nostre desig de 
tenir en un futur un equip 
sènior no ha de suposar que 
siguem un enemic per d’altres 
equips de la ciutat. Actualment 
a Tarragona només hi han 4 
equips sèniors masculins i un 
és semiprofessional, a Reus 
n’hi han 5 i a Valls 4. 
- El club ha decidit fer un 
canvi en l’estructura tècnica 
(masculí i femení), per què 
creu que es fa?
El club és molt gran perquè 
entre masculins i femenins  
tenim gairebé 30 equips. 
(continua a la pàgina següent)

El  coordinador d’equips masculins diu que només hi haurà un sènior si hi han jugadors de casa.
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Pretendre que una persona 
s’encarregui de tots seria una 
autèntica bogeria, implicaria 
una dedicació completa. Sóc 
conscient que el referent 
del club és el sènior femení 
però això no significa que 
renunciem a treballar amb una 
certa qualitat amb els nostres 
equips masculins. Crec que si 
treballem com ho  estem fent 
hi haurà una necessitat d’una 
continuació i, a la llarga, 
ambdues branques tindran la 
mateixa estructura.
-Quines seran les seves línies 
mestres de treball?
El fet d’assumir la coordinació 
farà que passi d’entrenar dos 
equips a només un i això em 
permetrà  exercir una tasca 
de control i supervisió molt 
més gran que ara. La idea és 

que tots els equips tinguin 
una senya d’identitat igual, 
que tinguem un estil definit 
tal i com fa el Barça al futbol 
o la Penya al bàsquet. Ara no 
inventarem res. La feina més 
gran serà intentar transmetre 
tot això a qualsevol que 
vulgui ser ajudat. Jo no puc 
entrenar a tots els equips del 
club i, per  tant, intentaré que 
el meu missatge arreli en els 
entrenadors.
- Pel que diu, buscarà 
entrenadors amb el perfil 
d’allò que vostè vol fer?
Evidentment, però cal dir 
que ja tenim dins el club 
alguns entrenadors que 
estan capacitats per fer-ho.  
Amb tot, el club arrossega 
alguns dèficits, i un d’ells és 
no saber què fan els altres 

entrenadors de l’entitat. No es 
tracta de cap crítica però crec 
que l’entrenador del TGN sol 
ser un tècnic que es crea pocs 
problemes, es limita a fer allò 
que li demanen perquè no hi 
ha ningú que li exigeixi més. Jo 
tinc la intenció,  ans el contrari, 
d’estar a sobre d’ells i fer que 
s’involucrin més en un projecte 
de club i no simplement venir, 
entrenar i adéu.
- Però trobar entrenadors 
bons tècnicament i implicats 
en el projecte no serà fàcil…
Sí, però tinc clar que amb els 
més petits hi han d’haver 
bons entrenadors, no tan sols 
a nivell tècnic sinó també a 
nivell personal, perquè serà 
de la nostra pedrera, tal i com 
he dit abans, que nodrirem 
els nostres equips. Amb tot, 

López creu que el  TGN ha de tenir com a referents equips sorgits d’una escola, com l’Estudiantes
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també he de dir que s’ha fet 
molt bona feina i crec que 
ara tenim tres generacions de 
bons jugadors.
- Parlant d’entrenadors, creu 
que la majoria es formen?
Jo encara aprenc coses, i si 
veig algun concepte de joc que 
he vist a d’altres entrenadors 
el faig servir. Mai es deixa 
d’aprendre, encara que portis 
30 anys entrenant.
- Hi ha bona base per créixer?
Tindrem equips en totes les 
categories: hi hauran dos 
conjunts júniors,  dos o tres 
cadets, tres o quatre infantils. 
Més del 70% són jugadors 
de la casa, però s’ha de 
tenir en compte que som un 
club receptor de jugadors 
procedents d’altres entitats 
de les quals han quedat 
descontents o per altres 
motius.  Com que no som 
el•litistes acceptem tothom, 
des de l’any passat, a més, 
estem en col•laboració amb 
dues escoles més, Pràctiques 
i Cèsar August i tenim el 
compromís d’adaptar aquests 
nens a la nostra estructura. 
Molts dels que acaben venint 
saben que jugaran al bàsquet 
des d’una altra perspectiva, 
que no vol dir inferior. Al 
bàsquet hi cap tothom, no 
tan sols els bons, però no vol 
dir que farem equips socials, 
sinó que competirem amb 
els jugadors que tinguem al 
màxim nivell.
- Vostè va formar part d’un 
equip professional, com a 
entrenador ajudant a la LEB-
1 d’aleshores, no enyora 
aquella etapa?
Tinc un gran record d’aquells 
anys en què vaig ser l’ajudant 
d’entrenadors com Ricard 
Casas, Porfirio Fisac, Pep 

Clarós o Salva Maldonado. 
Amb Porfirio tinc una bona 
relació, sempre que podem 
ens veiem i amb Ricard també 
ens truquem de tant en tant. 
Vaig tenir la meva oportunitat 
de donar el salt però no ho 
vaig fer.
- Ah sí? En quin equip?
Porfirio Fisac em va demanar 
que fos el seu ajudant a Sant 
Sebastià i vaig dir que no.
- Per què?
Era jove, tenia molta estabilitat 
amb la meva feina i pensava 
que l’ACB em quedava lluny. 
Si l’oferta m’hagués arribat 
deu anys abans, segurament 
hagués acceptat.
- Com a entrenador,  per què 
creu no arriben jugadors de 

Tarragona a l’ACB?
La resposta és molt fàcil: 
perquè som de províncies. El 
nombre de jugadors que hi han 
aquí en relació als que hi han 
a Barcelona és molt inferior.  
L’altre motiu és la competició: 
els equips de Barcelona estan 
molt habituats a competir a 
més nivell des de petits i això 
es nota. En la nostra lliga 
podem dir que només jugues 
un partit d’alta exigència en 
tota la temporada i ells ho fan 
constantment. Nosaltres mai 
serem un referent pels equips 
d’allà, ells juguen a un altre 
ritme. Fins i tot Girona, una 
demarcació amb gran tradició 
tampoc té gaires jugadors que 
han arribat dalt de tot.

Assegura que no enyora la seva estapa en el bàsquet professional.



La joia de la corona
El Torneig de Cambrils compleix deu anys d’èxits esdevenint 
un referent català en aquest tipus de competicions no oficials. 
La cita de Setmana Santa suposa la principal font d’ingressos 
per l’entitat lila.
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“Si no fos pel Torneig 
de Cambrils el TGN 
no existiria tal i com el 

coneixem avui en dia”. Així 
de clar parla Iñaki Liarte, 
impulsor i organitzador de 
la cita  que des de fa deu 
anys reuneix un bon grapat 
d’equips per Setmana Santa a 
la costanera vila de Cambrils. 
“Ho fem a Cambrils perquè 
van ser els únics que van 
creure en nosaltres“ recorda 
Liarte. La idea, tot i que era 
molt bona, no va acabar 

de convèncer els diferents 
patronats d’esports de les 
diferents ciutats on Liarte va 
anar a presentar el projecte. 
“A Tarragona no podíem 
disposar d’una instal·lació 
per a nosaltres, per tenir els 
nens en un sol lloc i, a més, els 
preus dels hotels eren massa 
cars” diu.
La idea de fer un torneig va 
sorgir quan Liarte i altres 
entrenadors del Sagrat Cor 
van participar en el torneig 
David Wood d’Eivissa. Aquell 

campionat era organitzat i 
dirigit per Vicenç Sanahuja 
que els va aconsellar de fer 
el mateix a Tarragona, amb 
l’avantatge que a la nostra 
ciutat la capacitat hotelera és 
molt més gran. “Ells tenien els 
nens escampats per diferents 
llocs de l’illa. Nosaltres vam 
anar durant quatre anys 
seguits i quan Vicenç ens ho va 
dir, vam pensar que seria una 
bona idea“ diu Liarte.
En arribar a Cambrils tot va 
anar com una seda, doncs 

En deu anys han participat 437 equips de 76 clubs.
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des del consistori cambrilenc 
tot van ser facilitats envers 
els organitzadors i, fins ara, 
l’idili continua: “Ens van 
ajudar en tot des del primer 
moment. Els va agradar molt 
que fos un torneig dirigit a 
nens i nenes de 10 a 14 anys 
i no un campionat sènior i a 
partir d’aleshores tot van ser 
facilitats. A d’altres llocs, en 
canvi, no ens van fer massa 
cas. Suposo que pensaven que 
érem uns altres il·luminats 
amb una idea entre mans“.
La primera edició va reunir 28 
equips, arribant al màxim fa 
quatre edicions amb 56. “La 
crisi i el canvi de dates en les 
vacances escolars han fet que 
enguany alguns equips que 
sempre venien no ho fessin, 
però n’han vingut de nous” 
afirma Iñaki Liarte. De fet, en 
aquests deus anys han passat 
un total de 437 equips de 76 
clubs diferents procedents de 
Catalunya, d’arreu de l’estat i 
de l’estranger.
El torneig és una cita 
ineludible pel club per tradició 
i, sobretot, per ingressos. La 
major part dels diners que 
aconsegueix el TGN Bàsquet 
per funcionar tot l’any surten 

d’aquest campionat -tot 
l’equipament esportiu, és a 
dir, allò que no és estructural 
al pavelló del Sagrat Cor, s’ha 
pagat amb diners del torneig- 
i és per això que no s’estalvien 
esforços a l’hora d’organitzar 
l’esdeveniment. “Tots els 
entrenadors i monitors del club 
van a Cambrils durant els dies 

que dura el torneig. Podem dir 
que la seu del club es trasllada 
allí. Això ens uneix més, és 
un element aglutinador“ 
assegura Liarte que admet que 
el torneig és un “èxit personal” 
però impossible d’aconseguir 
sense l’ajut i l’esforç de tothom 
i, especialment, remarca, de la 
seva dona Mònica.

Tots els monitors ajuden perquè el torneig sigui un èxit.



Millor impossible
El Nemser TGN Bàsquet ha superat totes les expectatives 
aconseguint la millor classificació de la seva història (quart a 
Primera Catalana) en una temporada en què l’objectiu inicial era 
mantenir la categoria. Els fitxages de Magre i Masip han estat 
clau en un equip que ha mostrat una regularitat increïble.
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Ningú s’ho podia 
esperar però ara 
que s’ha acabat 

la temporada tothom pot 
veure que és real. El Nemser 
TGN Bàsquet, un equip fet 
per mantenir la categoria, 
va acabar quart en un curs 
extraordinari que l’ha convertit 
en l’equip revelació de la lliga. 
I és que les noies de Juan 
Carlos Arjona, en el retorn del 
tècnic al club que havia estat 
casa seva durant mitja vida, 
van mostrar una regularitat 
aclaparadora, sent un bloc 
sense fissures, o gairebé. En 
un equip amb pressupost 
modest, l’incorporació 
estel·lar de Montse Magre 
(una jugadora que ha competit 
a nivell professional durant la 
major part de la seva carrera) 
va donar un bri d’esperança al 
club en poder seguir a primera 
catalana un any més tot 
esperant el pla de creixement 
de l’entitat on es preveu que el 
sènior femení haurà d’assolir 
categories professionals a 
mitjà termini. Amb tot, la 
presència de Magre podria 
haver estat del tot insuficient, 
però Arjona i els tècnics del 
TGN es van treure un altre as 
de la màniga personificat en Andreu fa una safata contra el Torredembarra.
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Miriam Masip. La jugadora 
vallenca, sense equip, ja havia 
estat etrenant amb el Nemser 
durant setmanes fins que la 
van poder convèncer per unir-
se definitivamet al projecte de 
primera catalana i la decisió va 
ser un encert des de primera 
hora. Amb Masip i Magre 
a les seves files, el Nemser 
va aconseguir una dosi de 
talent inesperada que el va 
catapultar cap els primers llocs 
de la classificació ben d’hora i, 
d’aquests llocs privilegiats, ja 
no el va moure ningú.
Amb tot, la presència de 
Magre i Masip va esdevenir 
crucial per la marxa de l’equip 
i, gairebé adictiva. De les 
nou derrotes que ha patit el 
Nemser aquest curs, quatre 
han estat sense alguna d’elles 
a pista i això evidencia la 
dependència del grup. “Seria 
estúpid dir que Magre i Masip 
no són imprescindibles per 
nosaltres, ho són. Estem molt 
contents de tenir-les aquí” 
afirma Juan Carlos Arjona. 

El tènic del Nemser és un tipus 
especial, desprén una alegria 
innata que de ben segur 
contagia les seves jugadores 
que, en un ambient distès, han 
rendit, fins i tot, per sobre de 
les seves possibilitats. “Les 
jugadores s’ho han passat molt 
bé. Des de bon començament 
no hem tingut cap mena de 
pressió, doncs no hem patit 
per mantenir la categoria i 
això ha permés tenir un bon 
ambient dins l’equip que, fins 
i tot, anava més enllà de la 
pista, doncs molts dies elles 
anaven a sopar juntes” diu 
Arjona. Però no tot han estat 
flors i violes a can Nemser 
TGN. La lesió d’Isa Rovira, 
un dels puntals de l’equip, va 
trastocar els plans dels tècnics 
i més quan es va saber que 
els dolors a l’esquena i les 
lumbàlgies que arrossegava 
la jugadora de feia anys eren 
deguts a una fissura en una 
vértebra que, finalment, l’han 
dut a deixar l’equip a final de 
curs i, de retruc, el bàsquet, 

tot i tenir 28 anys. “Ella ha 
estat clau per a nosaltres. 
Malgrat no haver pogut jugar, 
ha tingut un paper decisiu 
en l’equip perquè ha estat 
l’element aglutinador entre 
joves i veteranes. Ella s’ha 
encarregat d’aixecar l’ànim 
quan alguna jugadora passava 
per mal moment de joc o 
estava lesionada. Isa Rovira 
ha estat determinant en el bon 
ambient que ha presidit el grup 
durant tota la temporada. Ha 
estat com aigua beneïda per 
nosaltres“ assegura Arjona.

Mancances a la zona
Tot i la solidesa de l’equip, 
també hi han hagut punts dèbils 
que alguns rivals han sabut 
explotar convenientment. 
Així, la falta d’un parell de 
jugadores dominants dins la 
zona ha fet vulnerable l’equip 
en alguns partits i s’han 
hagut de reonvertir algunes 
jugadores de la plantilla per 
cobrir aquesta mancança. 
(continua a la pàgina següent)
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“Falten jugadores altes i grans. 
Si pugem a Copa Catalunya, 
les necessitarem” diu Ona 
Fort, que porta set temporades 
ininterrompudes al primer 
equip i que també juga de 
pivot. “Ens hagués agradat 
tenir una pivot per afrontar 
la temporada. Vam haver de 
reconvertir Laura Martínez, 
que sempre havia jugat al 
perímetre, com a jugadora 
interior i no va ser fàcil, tot i 
que al final ha acabat rendint 
de forma excel·lent” apunta 
Juan Carlos Arjona.
“Ningú donava res per 
nosaltres, però la veritat és que 
hem jugat força bé, sense alts 
i baixos durant la temporada“ 
assegura Ona Fort que també 

destaca el paper de Miriam 
Masip i Montse Magre de 
les que diu que “han aportat 
molt nivell a l’equip”.

L’efecte Magre
El fitxatge d’aquesta marinera 
del bàsquet és sempre 
sinònim d’èxit i rendiment i 
el Nemser TGN Bàsquet ho 
sabia i per això va fer una 
aposta decidida. Magre, en el 
seu primer any a l’equip lila 
ha estat la líder que Arjona i 
la resta del seu equip tècnic 
buscava. “No coneixia la 
categoria perquè no hi havia 
jugat mai i m’ha sorprès 
moltíssim el nivell que hi 
ha“ afirma. La base -que al 
TGN juga en gairebé totes 

les posicions- afirma que l’èxit 
de l’equip cal buscar-lo en “la 
regularitat i en el treball seriós 
de cadascun dels integrants del 
grup”.  Tot i la seva veterania, 
36 anys, Magre ha demostrat 
una condició física envejable 
i una ambició per vèncer 
modèlica que ha contagiat a 
la resta de l’equip. “Montse 
ha estat una agradable 
sorpresa. El seu nivell físic ha 
estat increïble, realment no 
esperava que estigués en tan 
bona forma. Al final, però, ha 
tingut alguns petits problemes 
físics, però, cal dir que l’hem 
espremuda al màxim“ diu 
Arjona.
Magre, a diferència del que 
es pugui pensar, no és una 

Juan Carlos Arjona dóna instruccions a les jugadores en el partit contra el Torredembarra.
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mercenària de l’esport de la 
cistella. Manté una relació 
romàntica amb el joc i assegura 
haver retrobat l’essència al 
TGN Bàsquet: “En pocs llocs 
m’he trobat més còmode 
que aquí. És fantàstic veure 
com tot el club viu el bàsquet 
conjuntament. La pedrera i 
l’equip sènior comparteixen 
el mateix espai d’entrenament 
i partits. Hi ha molt caliu i 
això és primordial. He estat 
en molts equips professionals 
i tothom era de fora, l’ambient 
era molt fred“ assegura 
la jugadora. Amb tot, ella 
volia jugar en un equip amb 
ambició i ho va trobar: “Em 
va agradar el suport que rep 
el bàsquet femení en aquest 
club. Un suport que ve fins 
i tot d’homes que estan al 
capdavant de l’entitat. Em va 
semblar un projecte seriós i per 
això vaig fitxar. He encertat de 
ple“. El bon ambient, el caliu, 
el treball de grup en definitiva 
són les paraules que més es 
repeteixen per definir l’equip. 
“Hem creat una ambició sana, 
sense tensions, i ha anat bé” 
diu Arjona.

Masip, l’altra joia
Si Montse Magre ha estat 
decisiva per la bona campanya 
de l’equip, Miriam Masip ha 
estat cabdal. La petita però 
talentosa jugadora vallenca 
també debutava en una 
categoria que, però, ha trobat 
força competitiva: “Hi ha molt 
més nivell del que m’esperava. 
Hi han equips de tots colors, 
és clar, però déu n’hi do quina 
competitivitat hi ha”. Masip 
va ser clau en la quarta posició 
final del conjunt d’Arjona 
rubricant una temporada 
sensacional amb una actuació 

superba a la pista del Collblanc 
on va anotar 35 punts i una 
increïble sèrie de 7/8 triples 
que va deixar sense resposta 
el conjunt local que, tot s’ha 
de dir, es jugava ser a la fase 
d’ascens a Copa Catalunya. 
“Una jugadora no pot guanyar 
mai un partit sola, de cap 
manera. Si les companyes no 
haguessin jugat com ho van 

fer, jo no hauria fet res de res”  
diu amb modèstia. Masip, 
ambiciosa de mena, es lamenta 
de no haver pogut quedar 
encara més amunt: “És una 
llàstima perquè ara veus que 
els tres primers han quedat 
prop nostre, però penso que 
hem fet una gran temporada i 
hem estat molt regulars en el 
nostre joc”. 

Montse Magre salva una pilota “in extremis”.



Més enllà del bàsquet
Un grup de pares, entrenadors i fins i tot una jugadora han 
format aquesta temporada la Comissió d’Activitats, un grup 
que té l’objectiu de fer club fora de les pistes
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No n’hi ha prou amb 
el 28x15, cal alguna 
cosa més perquè 

un sentiment penetri fort 
en la massa social, en la 
identificació d’uns colors. Així 
ho van entendre un grup de 
pares, entrenadors i, fins i tot 
una jugadora, per dur a terme 
una iniciativa que pretén 
apropar encara més l’aficionat 
al TGN Bàsquet. Es tracta 
de la Comissió d’Activitats. 
Els membres, Neus Laudo, 
Imma Calvet Maite Burillo,  

Montse Martí (jugadora del 
Nemser),  Miquel Basterra,  
Jordi Crespo,  Javier Vinader 
i Carlos Puigdoménech, van 
decidir impulsar una idea 
sorgida de la junta directiva 
del club per donar un caire més 
social a tot allò que envolta el 
bàsquet. “Vam comprovar 
que molta gent es limitava 
venir als entrenaments i 
marxar de seguida. Molts 
pares o entrenadors no tenen 
contacte entre ells a no ser 
que coincideixin en la mateixa 

franja horària“ assegura Carlos 
Puigdoménech. La Comissió 
va decidir posar fil a l’agulla 
per redreçar aquesta situació 
i les primeres reunions es van 
celebrar el mes de novembre 
de 2012. “Vam estar fent 
diverses propostes, com 
una mena de brainstorming“ 
recorda Puigdoménech. Al 
final, la primera proposta que 
va sortir a la llum va ser la 
de participar a La Marató de 
TV3 amb la venda de pastissos 
casolans (fets per pares i mares) 

Els membres de la Comissió d’Activitats ja preparen el sopar del dia 8 de juny.
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durant una activitat de dansa 
al pavelló. “Va ser un èxit. 
Es van fer 54 pastissos i van 
recaptar més de 800 euros” 
recorda Puigdoménech. La 
bona acollida de l’iniciativa 
els va dur a mantenir la 
tradició de muntar un stand 
al Parc de Nadal, on hi van 
col·locar una cistella per a 
que els nens assistents al parc 
poguessin encistellar. Després 
es van descartar idees com les 
de participar al Carnestoltes 
de la ciutat fins que a Miquel 
Basterra se li va acudir, tot 
veient que de feia anys hi 
havia un equip de mares al 
club, crear un equip de pares 
que actualment competeix en 
la lliga del Consell Comarcal.
El final de temporada ha 
estat força actiu, la Comissió 
d’Activitats va agafar el relleu 
en la Diada de Sant Jordi on 
tradicionalment el club tenia 
una parada a la Rambla Nova 
i on es repartien globus liles i 
es venien roses (es van vendre 
totes, 250 en total). Ara, i com 
a final de festa, es prepara un 

gran sopar a l’hotel Ciutat 
de Tarragona la nit del 8 de 
juny, amb la presència de tots 
els equips i entrenadors (200 
persones aproximadament) 
i una xocolatada pels nens 
de minibàsquet el dia 7 de 
juny.  “Seria molt maco que 
tothom s’impliqués molt més 

en aquest tipus d’activitats, 
sobretot els entrenadors 
perquè ells poden fer conéixer 
als nens i els pares allò que 
fem“ diu Puigdoménech que 
remarca que la Comissió és 
oberta a qualsevol idea que es 
vulgui aportar perquè allò que 
importa és “fer pinya”.

Paradeta de roses per la diada de Sant Jordi a la Rambla Nova.
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Un futur prometedor
La incorporació de les escoles Cèsar August i Pràctiques s’afegeix 
a les Dominiques fa un parell d’anys i amplia la pedrera del TGN 
Bàsquet, un club sorgit d’una escola, el Sagrat Cor

El TGN Bàsquet no para 
de créixer. L’entitat lila, 
cada cop més present en 

el panorama basquetbolístic 
de la ciutat, incorpora una 
escola per any al seu projecte. 
Aquesta última temporada va 
ser el col·legi Pràctiques qui 
va decidir unir-se a la marea 
lila. L’anterior va arribar el 
Cèsar August i, un any abans, 
les Dominiques. El fet que el 
club hagi sorgit d’una escola 
com el Sagrat Cor ajuda 
a atreure nous adeptes a 
l’ideari esportiu del TGN, una 
filosofia que arrela fortament 
en la ciutat i que s’assegura 
un futur prometedor pels 
propers anys, tot disposant 
de gairebé 200 nens entre 
tots els centres educatius que 
aprenen i competeixen sota 
l’auspici de l’entitat. “La idea 
és col·laborar amb escoles que 
no poden ser autosuficients, 
que tenen necessitats que 
nosaltres sí podem cobrir com 
portar entrenadors o material 
per jugar a bàsquet” diu Sergio 
Lou, membre de la secretaria 
tècnica del club.
La necessitat d’arribar a aquests 
acords de col·laboració cal 
trobar-la en la pròpia evolució 
del TGN Bàsquet. A mida que 
el projecte es va consolidar, la 
falta de una base de jugadors 
molt jovenets per assegurar 
la continuïtat dels equips del 

Salt inicial en un partit entre escoles.

club va dirigir les mirades 
fora dels murs del Sagrat Cor, 
insuficient per suministrar 
tots els jugadors que calien 
en el nou mapa esportiu de 
l’entitat. Així, les Dominiques 
van ser les primeres en decidir 

unir les seves forces i la resta 
han arribat en un degoteig 
anual i imparable que ara, per 
sobredimensionat, està fent 
replantejar la necessitat de 
crèixer tant de pressa per no 
donar un mal servei. “Sempre 
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pots fer més i millor però en 
general la gent està contenta 
amb nosaltres” assegura 
Lou que, però, també és 
autocrític: “No estem fent 
tot allò que podem. Ens falta 
temps perquè els nostres 
entrenadors i monitors no 
viuen només d’això, però 
estem intentant millorar i, 
amb la reestructuració tècnica 
crec que gestionarem millor 
els nostres recursos“. Uns 
recursos que van destinats a 
ajudar les escoles vinculades 
a còpia de facilitar monitors, 
formar aquells que ja tenen 

les escoles (mitjançant 
xerrades i clínics organitzats 
pel club), cessió de material, 
activitats conjuntes amb 
l’entitat (XII Hores, tornejos, 
xocolatades...) i seguiment 
exhaustiu del equips de les 
escoles vinculades mitjançant 
contanctes amb els presidents 
de l’AMPA dels centres 
educatius vinculats.
Tot això conforma una gran 
família i, allò que es més 
important, una gran pedrera 
d’on han de sortir els jugadors 
que han de catapultar el club a 
cotes més altes, sobretot en la 

branca femenina. “Ens agrada 
tenir col·legis que treballin 
més amb nenes“admet Lou.
El treball és global i arriba 
fins a la tecnificació dels 
nens d’escoles que es fa al 
propi pavelló del Sagrat Cor, 
una instal·lació cabdal per 
entendre el progrés del club i 
el seu creixement exponencial. 
Fins ara, l’experiència amb 
les escoles vinculades ha 
estat molt profitosa però la 
massificació d’aquests acords 
pot malmetre el bon servei que 
dóna el club, un fet que ni es 
planteja des de la casa lila.

Les pistes del Sagrat Cor són l’escenari de nombrosos enfrontaments entre equips de minibàsquet.



Entrevista a Sergio Lou General Manager del TGN Bàsquet 

“Anem per bon camí”
Sergio Lou és el màxim res-

ponsable tècnic del TGN 
Bàsquet. Home enfeinat 

les vint-i-quatre hores del dia, 
manté la il·lusió de quan va 
arribar a l’entitat per fer millo-
rar el club. Lou considera que 
s’hauria d’anar més de pressa 
per arribar a Lliga Femenina 
2, però entén que sense diners, 
no hi ha miracles.

- Com veu el club després de 
tants anys?
Hi ha una clara progressió des 
que vaig arribar. Sempre hem 
tingut molt volum de juga-
dores i ara estem recollint els 
fruits d’això.
- Hi ha qualitat?
Sí, al començament va costar 
trobar-ne, hi havien moltes 
jugadores i va ser  una feina 
dura. Ara la majoria dels nos-
tres equips tenen  qualitat.
- Quin és el futur?
La junta ha treballat molt dur 
per arribar al punt que som 
ara. És difícil, doncs l’aspecte 
econòmic ens difi culta avançar 
més de pressa, però no ens vo-
lem endeutar. Sabem que això 
seria perjudicial. Anem per 

bon camí.
- El club ha apostat clarament 
per la branca femenina i vol 
donar un gran salt qualitatiu. 
Es podrà fer?
Ens falten més patrocinadors, 
però segur que si els resultats 
que esperem arriben, els pa-
trocinadors també ho faran.
- Què cal, esportivament par-
lant, per pujar de categoria?
Un parell de pivots. A la de-
marcació no hi han jugadores 
altes i cal anar a Barcelona a 

buscar-les i això és car. Si vo-
lem jugar a Copa Catalunya, 
consolidar-nos i aspirar a Lli-
ga Femenina, ens calen aquest 
tipus de jugadores.
- I vostè ha dit que no es volen 
endeutar...
La fi losofi a del club és l’auste-
ritat i ho entenc. A mi m’agra-
daria que tot anés més ràpid, 
que ja hi fóssim a Lliga Feme-
nina, però sé que fi txar sense 
tenir els diners a la mà no és 
gens bona idea.

Lou (a la dreta, amb el xandall del club), amb el seu cunyat.
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