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1. Annex 1: Programació de la temporada

Primer trimestre: De setembre a desembre
La programació dels continguts d’atac són en funció del joc lliure per
conceptes del passar, tallar, marxar i reemplaçar. La programació
dels continguts de defensa són en funció dels principis de la defensa
individual i els continguts del contraatac en funció d’un contraatac
amb 3 carrils i 2 trailers.
Setmanes

19

a

Continguts Atac

23

setembre

26

a

de - Finta de recepció

Continguts

Continguts

Defensa

Contraatac

- Línia de passada - Sortida de
contraatac

- Posició de 5 oberts
30

setembre

3 a 7 d’octubre

de - Aturades
- Porta endarrera

-

Defensa

d’1x1 -

Bot

de

(atac no ha botat) velocitat

- Triple amenaça i -

Defensa

de - Passada de

fintes de tir, bot i fintes

contraatac

passada
10 a 14 d’octubre

-Tall i reemplaç

- Defensa del tall

- Tall
- Triple amenaça i

Passada

tall

- Passada al tall

17 a 21 d’octubre

-

des

i
de

contraatac
-

Defensa

passada i tall

de -

Primer

trailer

passada
24 a 28 d’octubre

- Sortides

-

Defensa

d’1x1 -

Segon
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31 d’octubre a 4 de - Sortides

(atac bota)

trailer

- Defensa d’1x1

-

novembre

Finalitzacions
primer

i

segon trailer
7

a

11

de - Bot d’1x1

- Defensa d’1x1

novembre

Combinacions
primer

i

segon trailer
14

a

18

de - Entrades a cistella

- Defensa del tir

novembre

Contraatac +
transició + 5
oberts

21

a

25

de - Aturades i tir

novembre

- Defensa del tir, - Defensa del
rebot

defensiu

i 2x1

sortida
28 de novembre a - Aturades + finta + - Defensa del tir, - Defensa del
2 de desembre

pivot

rebot

defensiu

i 2x1 +1

sortida

5 a 9 de desembre

12

a

16

- Aturades + finta+ - Primera ajuda

- Defensa del

pivot + finalitzacions

3x2

de - 1x1 més doblar

- Primera ajuda

desembre
19

a

desembre

- Defensa del
3x2 + 1

23

de - 1x1 més doblar

- Segona ajuda

- Defensa del
3x2 + 1
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Segon trimestre: De gener a març
La programació dels continguts d’atac s’inicien a partir conceptes del
passar, tallar, marxar i reemplaçar però s’hi afegeix la possibilitat que
el jugador decideixi si es queda al poste baix i juga per parelles
(passant a la posició de 4 oberts i 1 a dins), si es reemplaça botant la
pilota i finalment s’afegeix el concepte de reemplaçar a cantó feble
per tal que hi hagi un tall de cantó feble.
La programació dels continguts de defensa són en funció dels
principis de la defensa individual, amb l’afegitó de la defensa del
poste interior i de la segona ajuda.
Els continguts del contraatac intenten enllaçar el contraatac amb la
transició cap al 4 oberts i un a dins. A la vegada busca diversificar les
opcions del jugador que puja la pilota pel mig, reemplaçant amb bot
o anant a cantó contrari de la passada per deixar el carril central pels
trailers.
Setmanes

Continguts Atac

Continguts Defensa

Continguts
Contraatac

i

balanç defensiu
9

a

gener

13

de Combinació:
- Passada – tall i marxo

- Recordatori: línia de

passada

primera ajuda

- Passada – tall i em

i de

contraatac

i

primera onada

16 a 20 de Combinació:

- Recordatori: línia -

gener

de

- Passada al poste baix

sortida

- Balanç defensiu

quedo a poste baix

- Passada al tall

Rebot,

passada

primera ajuda

i de

Rebot,

sortida

contraatac,

primera

onada

segona onada
- Balanç defensiu

5

i

23 a 27 de Passada al poste baix i - Defensa del poste - El segon trailer
gener

joc per parelles

baix i del tall en el es queda a poste
joc per parelles

baix

(segellar)

transició

a

i
4

oberts
30 gener a 3 1x1 poste baix (interiors) - Defensa del poste - El segon trailer
de febrer

1x1 (exteriors. Penetrar,
parar i tirar)

baix i del tall en el es queda a poste
joc per parelles

baix

(segellar)

transició

i

a

4

Reemplaç

del

oberts
6

a

febrer

10

de 1x1 cantó contrari del -

Recordatori: -

poste baix – inversió de Defensa de l’1x1

carril del mig a la

pilota (esperar anar al

banda

cantó fort)

pilota per banda

1x1 exteriors

El

o

pujar

reemplaç

pot

ser amb bot o bé
em

passe

reemplaçar

i
a

cantó contrari
13 a 17 de 1x1
febrer

cantó

(inversió

i

contrari esperar)

Recordatori: - passada a carril

i Defensa de l’1x1 i lateral i reemplaç

doblar pilota a poste baix primera ajuda
20 a 24 de Combinació:
febrer

- Segona ajuda

a cantó contrari
-

Inversió

del

segon trailer i tall

- Passsar i tallar

a poste baix

- Passar i poste
- Reemplaç amb bot
27 de febrer Combinació:

- Segona ajuda

- Combinació de

6

a 2 de març

- Passar i tallar
- Passar i poste

transicions

de

5

oberts

de

4

i

oberts i un a dins

- Reemplaç amb bot i tall
des

del

cantó

feble

(anul·lat)
5

a

març

9

de Combinacions
finalitzacions

d’inicis

i - Segona ajuda

- Transicions de 5
oberts

i

de

oberts i un a dins

7

4

Tercer trimestre: De març a maig
La programació dels continguts d’atac s’inicien a partir conceptes del
passar, tallar, marxar i reemplaçar però s’hi afegeix la possibilitat que
el jugador decideixi si va blocar a cantó contrari
La programació dels continguts de defensa són en funció dels
principis de la defensa individual, amb l’afegitó de la defensa del bloc
indirecta.
Els continguts del contraatac intenten enllaçar el contraatac amb la
transició del passar i anar a blocar a cantó contrari. A la vegada
busca diversificar les opcions del jugador que puja la pilota pel mig,
reemplaçant amb bot o anant a cantó contrari de la passada per
deixar el carril central pels trailers.
Setmanes

Continguts Atac

Continguts Defensa

Continguts
Contraatac

i

balanç defensiu
De 12 a 16 -Moviment
de març

global

5x0

amb -Defensa

global Recordatoris

amb 5x0

de

conceptes

-Sortida per tir i sortida -Agressivitat:
Intentar passar

per penetrar
-

Posició

bàsica

del - Passar de segon

bloquejador
De 19 a 23 -Moviment
de març

global

5x0

amb -Defensa
amb 5x0

-Sortida per tir i sortida per penetrar
-

global Recordatoris

Posició

conceptes

Agressivitat:

Intentar passar
bàsica

del - Passar de segon

8

de

bloquejador
De 26 a 30 Setmana
de març

Setmana

anterior
Santa:

a
Jocs,

competicions...
De 11 d’abril -Continuació
a 13 d’abril

dins

fora- - Passar de tercer

Contraatac

fora dins

transició al passar
i anar a blocar

- Llegir defensa
De 16 a 20 -La passada al bloquejat d’abril

o a la continuació

Defensa

del Contraatac

bloquejador

De 23 a 27 Combinacions

i

transició al passar
i anar a blocar

- Llegir defensa

d’abril

i

passar

del Combinacions

i -Defensa

tallar – Passar i pal baix bloquejador
– passar i blocar

i

d’ajudes

-Tècnic: Sortida del bloc
indirecta i tiro (Parada
llarga,

impuls

i

tiro

saltant)
De 30 d’abril Combinacions

-

a 4 de maig

bloquejador

-Tècnic: Sortida del bloc
indirecta i tiro

Defensa

del Combinacions
i

d’ajudes
-Defensa

línia

de

passada i ajudes
De 7 de maig Combinacions

-Defensa

a 11 de maig

passada i ajudes

-Tècnic: Sortida del bloc

línia

de Combinacions

indirecta i tiro

9

De

14

de Combinacions

maig a 18 de

-Defensa

línia

de Combinacions

passada i ajudes

maig
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2. Annex 2: Test de cohesió de grup

Nom: _____________________________________

Data:_____________

Posa el número que creguis convenient:
1: Gens
2: Poc
3: Normal
4: Bastant
5: Molt
Em cau simpàtic.....................................

MarcMaOriol
Roc
Bernat
Toni
Biel
Ignasi
Mateu
Carles
Quim
Xevi
Julià
M’agradaria fer un treball amb (fer els exercicis).......................
Oriol
Roc
Bernat
Toni
Biel
Ignasi
Mateu
Carles
Quim
Xevi
Julià
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3. Annex 3: Test de cooperació

Nom: ________________________________________

Data:_____________

Contesta sincerament, sense pensar-ho molt; es tracta de que valoris cada ítem de 0 a
5. Essent 1: mai, 2: de tant en tant 3: a vegades, 4: quasi sempre 5: Sempre.

Ítems
1
1- Quan ajudo a l’entrenador, seguint les seves instruccions i
esforçant-me en el partit i en els entrenaments, espero que m’ho
reconegui, fent-me jugar o dient-m’ho.
2- Quan amb el meu joc o el meu esforç ajudo a algun company en el
camp, espero que m’ho reconeguin d’alguna manera.
3- La meva cooperació amb els meus companys i l’entrenador, tant
en els partits com en els entrenaments, depèn de la col·laboració que
ells em donin a mi.
4- Si tots ens esforcem, i ens ajudem uns als altres, l’equip és capaç
de fer més coses i aconseguir millor els seus objectius.
5- Treballo conjuntament amb l’entrenador, tant si jugo habitualment
com si sóc suplent.
6- Segueixo sempre les instruccions de l’entrenador i acato les seves
decisions, tant en el partit com en els entrenaments, arribant a
sacrificar les meves idees del joc.
7- Coopero amb l’entrenador, tant si jugo habitualment som si sóc
suplent.
8- Sí tots cooperem, l’equip està més unit i pot rendir més o fer-ho
millor.
9-Jo coopero durant el partit , encara que no es noti, per exemple
movent-me sense pilota.
10- M’esforço molt en els entrenaments encara que això signifiqui
competir amb algun company.
11- Jo col·laboro amb els meus companys i entrenador, siguin quines
siguin les circumstàncies del joc.
12- Jo col·laboro amb els meus companys encara que siguin més
hàbils que jo.
13- Col·laboro amb els meus companys, encara que en l’equip pugui
existir algun grup que no ajudi als companys.
14- Per aconseguir l’objectiu de l’equip ens hem d’ajudar uns als
altres fora del camp, en temes personals, o en el vestidor.
15- És tant important cooperar fora de la pista com fer-ho en un
partit, encara que jo em consideri un professional.

2

3

4

12

5

MarcM Oriol
Roc
Bernat
Toni
Biel
Ignasi
Mateu
Carles
Quim
Xevi
Julià

MarcM Oriol
Roc
Bernat
Toni
Biel
Ignasi
Mateu
Carles
Quim
Xevi
Julià

4. Annex 4: Graella i resultats de l’observació de
partits

Accions ofensives
Passa i talla
(entre exteriors
o exterior /
interior)
4
10
0
1
3
2
5
7
2
2
15

Reemplaça

2
3
0
2
2
0
2
6
0
0
2

Passa i realitza un
bloc indirecta
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
1

Accions defensives
Ajuda defensives
7
2
2
0
0
0
3
3
0
0
1
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5. Annex 5: Quadern d’equip

QUADERN DE L’EQUIP
INFANTIL 2 DEL
C.B.VIC
Temporada 2011-2012

14

ÍNDEX DEL QUADERN DE L’EQUIP: ACTIVITATS

1. Paraules del bàsquet
2. El meu exercici preferit
3. Un corre per tots i tots correm per un
4. Ens coneixem tot orientant-nos
5. Els aniversaris
6. El puzle del nostre equip. Els objectius de l’equip.
7. Les normes de l’equip
8. Les estadístiques del meu company
9. Els objectius Individuals
10.

Els rols de l’equip

11.

Bàsquet per Nadal

12.

La síntesi

13.

El llançament

14.

Les estadístiques d’en Pere

15.

L’1x0 del company en vídeo

16.

Jocs cooperatius

17.

Punts forts i punts febles

18.

Corregint amb la tauleta tàctil

19.

Les estadístiques d’en Pere

20.

El problema d’en Joan: No vull quedar últim.
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Activitat 1: Avaluació inicial.
de 2011
Interdependència positiva de finalitats

Data: 29 d’agost

Objectiu: - Compartir amb als companys tots els conceptes coneguts
sobre el bàsquet a nivell ofensiu i defensiu
Paraules del bàsquet
Jugueu 10 minuts a bàsquet. Un cop passat 10 minuts anoteu
paraules que coneixeu del bàsquet relacionades amb l’atac. Torneu a
jugar 10 minuts i penseu paraules relacionades amb la defensa.
Finalment jugueu 10 minuts i penseu paraules relacionades amb el
contraatac. Per escriure les paraules ho heu de fer a través del foli
giratori: Un company de l’equip escriu una paraula mentre els altres
s’hi fixen, l’ajuden, el corregeixen... i quan ha acabat passa el foli al
següent company.
Noms dels companys d’equip:

Paraules de l’atac:

Paraules de la defensa:

Paraules del contraatac:
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Activitat 2: Avaluació inicial.
de 2011
Interdependència positiva de tasques

Data: 5 de setembre

Objectiu: - Mostrar i organitzar per als companys i l’entrenador
l’exercici preferit del bàsquet.
El meu exercici preferit

NOM
Marc

Ferran

PER QUÈ?
És ràpid i de tècnica
individual
Contraatac d’11
És com un partit però amb
superioritat
KAO (Conill, eliminats i no Tires i no et canses. és
malifetes)
divertit.
3x3 continu
És divertit i és tipus partit

Roger

Lluita d’1x1

Miquel

El rellotge

Pau
Jordi

EXERCICI PREFERIT
Contraatac de 8

Perquè m’agrada practicar el
tiro
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Activitat 3: Avaluació inicial.
de 2011
Interdependència positiva de finalitats

Data: 7 de setembre

Objectiu: - Realitzar tests de condició física
- Valorar la pròpia condició física respecte als meus companys
- Entrenar per tal de millorar en els tests

Un corre per tots i tots correm per un
Nom
Marc

Resistència
10’01

Velocitat
11’45

Arnau

10’03

13’81

Jordi

9’21
11’25

12”67

Miquel

12’56
12’32

13”67

Ferran

14’11
13’23

14”26

Pau

10’13
12’02

12”29

Roger

9’13
11’25

12”37

Martí

14’11
12’32

14”15

Pol

12’01
12’02

12”37

Àlex

12’01
13’23

15”31

Joan

9’13

11”98

Salt
155
190
235
152
193
230
150
189
227
159
204
230
166
215
249
170
221
251
152
191
224
181
238
270
159
203
243
152
195
223

Llançament
4’30

3’60

305

220

340

450

330

390

420

270
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Activitat 4: Cohesió de l’equip
Objectiu: - Conèixer els companys d’equip
de 2011

Data: 28 de setembre

Ens coneixem tot orientant-nos
L’activitat consisteix en entrevistar a un company de l’equip amb les
preguntes següents:
Sóc
en
____________________
___________________

i

entrevisto

amb

en

1- A quin poble o ciutat vius i a quina escola vas?

2- Quants anys fa que jugues a bàsquet i per què hi jugues?

3- A quin equip jugaves l’any passat i qui t’entrenava?

4- Digues tres jugadors o jugadores de bàsquet que t’agradin:

5- Què creus que fas bé jugant a bàsquet i què creus que fas
malament?

6- Digues una cosa que t’agradi fer a part de jugar a bàsquet i una
que no t’agradi fer.
7- A on t’agradaria arribar com a jugador de bàsquet?
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Activitat 5: Cohesió de l’equip
Objectiu: - Celebrar els aniversaris dels company
Data: 26 d’octubre de 2011
La setmana que hi hagin aniversaris ho celebrarem. Qui compleixi
anys haurà de portar alguna cosa pels companys
ELS ANIVERSARIS

Miquel

22-8-1998

Enric

25- 10- 1998

Martí

Sant Martí 11-11-2011

Roger

Sant Roger 24-11-2011

Pere

Nadal 21-12-2011

Arnau

21-1-1998

Àlex

5-2-1998

Joan

10-2-1973

Pol

26-2-1998

Ferran

Sant Ferran 30-3-2012

Marc

Sant Marc 25-4-2012

Jordi

27-5-1998

Pau

30-5-1998
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Activitat 6:Interdependència de finalitats
Objectiu: - Marcar els objectius de l’equip
Data: 26 d’octubre de 2011
El puzzle del nostre equip
En cada una de les 6 cistelles hi ha una peça del puzzle que han de
construir. Per aconseguir la peça han de realitzar una tasca de
bàsquet: 1- Anotar 3 triples del centre 2- Anotar 3 triples des de la
cantonada 3- Anotar 5 tirs lliures 4- Anotar 5 entrades a cistella des
de 6.25 5- Anotar 5 llançaments de fora de la zona 6- Anotar 1
cistella de mig camp. Un cop aconseguida la peça han de construir el
puzzle i al dors del puzzle es crearan els objectius de l’equip
-

Esforçar-me per millorar a nivell tècnic i tàctic

-

Cooperar amb els companys per tal de jugar en equip

-

Respectar als companys, als entrenador i als àrbitres

-

Animar i ajudar als companys en cas que ho necessitin

-

Passar-m’ho bé jugant a bàsquet

-

Valorar el meu aprenentatge i el de l’equip

Teniu més objectius?
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Activitat 7:
Objectiu: - Conèixer les normes de l’equip
Data: 9 de novembre de 2011
Rol playing: Partit de 5x5 amb diferents rols:
Sempre protestes a l’àrbitre. Fas comentaris en veu altra contra l’àrbitre i gestos que demostrin que
no hi estàs d’acord
Sempre animes als companys. Tant si ho fan bé com malament. Sobretot quan fallen un llançament,
una passada...
Sempre critiques de mala manera als companys. Els hi dius amb mala cara com ho han de fer, perquè
no ho feien d’una altra manera...
No passes mai la pilota, sempre que la tens llances. No jugues en equip. Demanes sempre la pilota i
no Defenses.
No animes ni critiques als companys. jugues però estàs callat i no dius res, tot et sembla bé i et
conformes. Passes sempre la pilota i no llances mai a cistella. No ets massa agressiu i estàs una mica
apàtic.

Un cop fet el partit hem debatut les normes de l’equip que són les
següents:
Les normes de l’equip

Estic d’acord amb les normes i regles del puzzle i és per això que em
comprometo a complir-se en benefici de l’equip:
-

No ser egoista i passar la pilota (Roger)

- No insultar els companys, els entrenadors, els àrbitres (Àlex)
i els contraris (Arnau)
-

Participar en l’equip (Roger)

-

Jugar en equip (Pol)

-

Respectar tots els membres de l’equip

-

Arribar puntuals als entrenaments (Joan)

-

Ser constant en l’assistència en els entrenaments (Joan)
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Activitat 8:
Objectiu: - Observar el meu company durant el partit i anotar les
seves estadístiques
- Comentar-li els encerts i les errades
Data: 12 de novembre de 2011
Noms de les parelles:___________________________________
-Quants rebots ha agafat el meu company: ________________Total:

-Quantes pilotes ha recuperat:_______________________________
Total:

-Quantes pilotes ha perdut: __________________________Total:

- El meu company ha fet passes: ________________________Total:

- El meu company ha llançat a cistella: __________________ Total:

- Quants rebots ha agafat el meu company: _______________Total:

- Quantes pilotes ha recuperat: _________________________Total:

- Quantes pilotes ha perdut: ___________________________Total:

- El meu company ha fet passes: ________________________Total:

- El meu company ha llançat a cistella: ___________________Total:
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

FERRAN
- Realitzar els 1x1 més ràpids per acabar en bàsquet
- Participar més en l’equip tot parlant i dient el què penses

28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant en els 1x1 més ràpids
- Seguir millorant en la participación dins l’equip
- Treballar més per rebre
- Treballar el poste baix

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):

-Millorar la velocitat dels 1x1
-Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

ENRIC
- Mirar el company que talla per tal de fer-li la passada
- Col·locar-se correctament en els 5 oberts i en els 3 carrils del
contraatac

28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant la visió del company que talla
per fer-li la pasada
- Seguir millorant la correcta col·locació en els 3
carrils i en el 5 oberts
- Ajudar a baixar la pilota, a agafar rebots i
jugar en el poste baix

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):
-Mirar els companys per fer la passada
-Intentar jugar al poste baix
- Agafar rebots
-Ajudar a baixar la pilota
- Seguir millorant la col·locació en el 5 oberts
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

POL
-

Sortir sense fer passes
Mirar els trailers
Ser més agressiu en defensa i en atac
Estar més atent a l’entrenador no molestant als companys
28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant la sortida sense passes
- Evitar els dobles en el bot
- Seguir millorant la visualització dels trailers
- Seguir millorant l’agressivitat en defensa i en
atac
- Evitar fer bormetes, evitar estar despistat en
els entrenaments.

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):
-Entrar més fort en l’1x1
-Concentrar-se en el tir
-Posar-se en el poste baix
- Evitar perdre pilotes en els passes
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

JORDI
-

Defensar tota la pista però a la vegada baixar ràpid
Blocar el rebot i demanar-la ràpid per baixar-la ràpid i passar-la
ràpid sense bots

28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant amb baixar ràpid i pasar la
pilota ràpid sense bots
- Manar a la pista, dirigir als companys
- Pressionar al davant sense oblidar el balanç
defensiu
- Baixar la pilota
- Realitzar 1x1 per dividir i doblar la pilota

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):

-Realitzar 1x1 per entrar millor a cistella
- Manar a la pista
- Entrar per parar i tirar
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

ÀLEX
-

Ser més agressiu i fer-ho tot més ràpid
Passar la pilota més forta i més recta en els talls
Treballar per rebre la pilota en els cinc oberts
Estar més atent i fer les bromes quan toquen
28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant per realizar passades més
fortes
- Seguir treballant per rebre amb els cinc oberts
- Seguir millorant amb l’agressivitat I la rapidesa
- Millorar el balanç defensiu
-Estar més atent i fer les bromes quan toquen

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):

-Evitar fer bromes
-Seguir millorant en defensa
- Seguir millorant en la velocitat de les entrades
a cistella
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

ARNAU
-

Parar i tirar més equilibrat
Entrar a cistella més tranquil i més segur
Animar als companys i participar més en l’equip
28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant la parada i el llançament més
equilibrat
- Seguir animant als companys i que sigui
animat
- Córrer el contraatac i el baixar ràpid el balanç
defensiu

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):
-Seguir millorant la parada i el llançament més
equilibrat
-Córrer el contraatac i baixar ràpid al balanç
defensiu
-Fer ajudes
-Agafar rebots
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

MARC
-

Jugar en equip, passar i tallar i col·locar-te en 5 oberts
Pujar la pilota i veure els companys per la passada
Dividir i doblar
28 de gener de 2012 ( Xerrada prepartit a Sant Julià):
-Seguir millorant en la col·locació en el 5
oberts sense apropar-se als companys
- Seguir millorant la visió de joc per pasar
la pilota
- Defensar més a sobre
-Baixar la pilota
-Millorar

l’actitud

defensiva

en

els

entrenaments, sobretot del divendres
- Manar a la pista, dirigir als companys
- Pressionar al davant sense oblidar el
balanç defensiu

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit
Vic – C.B Santa Coloma):
-Actitud en els entrenaments
-Manar a la pista. La col·locació a dins la
pista.
- Evitar perdre pilotes
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar
per fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

PAU
-

Ser més segur en el llançament i anar més fort
Botar amb la dreta i millorar els canvis de mà
Passar-la a tots els companys

28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant la técnica de llançament
-Seguir millorant el bot amb la dreta
-

Seguir

millorant

la

confiança

amb

els

companys i passa’ls-hi la pilota
-Millorar l’actitud defensiva en els entrenaments,
sobretot del divendres
- Sobreposar-te a l’actitud de cansament

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):

-Millorar la tècnica de llançament
- Ser més segur en el tir de 3
- No empipar-me, ni insultar a l’àrbitre
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.

31

OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

ROGER
-

Botar més amb l’esquerra
Anar més el rebot
Passar ràpid la pilota en el contraatac
Defensar més a sobre
28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant el bot amb l’esquerra
-Seguir millorant l apassada en el contraatac
- Seguir defensant més a sobre
- Pressionar al davant sense oblidar el balanç
defensiu
- Baixar la pilota
- Manar a la pista, dirigir als companys

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):
-No anar a l’ajuda del poste baix si el meu
defensor és el que ha fet el passe
-Mes concentració en el tir dels partits
-Manar a la pista, dirigir els companys
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

MIQUEL
-

Botar amb l’esquerra
Agafar la triple amenaça
Baixar més a defensar
Ajudar el rebot.
28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant el bot amb l’esquerra
- Agafar la triple amenaça
- Seguir millorant en el balanç defensiu
- Seguir ajudant en el rebot
- Anar jugant d’esquena a cistella, al poste baix.

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):

-Continuar practicant el poste baix
-Continuar lluitant pel rebot
-Millorar la defensa (línia de passada i ajudes)
-Millorar les parades, les sortides i la mecànica
de llançament.
- Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella.
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OBJECTIUS INDIVIDUALS

16 de Novembre de 2011

MARTÍ
-

Ser agressiu amb defensa
Saltar més al rebot i agafar-los
Ser més constant en els entrenaments
28 de gener de 2012 ( Xerrada prepartit a Sant Julià):
Absent

17 de març de 2012 ( Xerrada pre-partit Vic
– C.B Santa Coloma):

- Realitzar bons blocs indirectes i continuar el
bloc per fer cistella.
-Agafar més rebots
-Millorar moviments pal baix
-Moviments més ràpids
-Ser més actiu amb defensa
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Activitat 10: Els rols de l’equip
de 2011
Interdependència positiva de rols

Data: 16 de novembre

Objectiu: - Repartir rols a dins de l’equip
Els rols de l’equip

Arnau Costa

Ferran Bové

Marc Saus

Escalfament entrenaments

Pau Gómez

Capità:

Roger Vilardebò

Pol Rovira

Escalfaments partits:

Enric Solé

Martí Galvany

Àlex Pérez

Escalfament entrenaments:

Jordi Martínez

Miquel Mahón
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Activitat 11:

Data: 21 de desembre de 2011

Interdependència positiva de tasques
Objectiu: - Analitzar el joc individual i de l’equip
Bàsquet per Nadal
Observa els vídeos i analitza les jugades a partir de les següents
preguntes:
1- Fintes de recepció i posicions del 5 obert.
Pots veure 4 jugades. Marca en els següents gràfics si en algun
moment de la jugada estem en 5 oberts. Si no hi estem en cap
moment marca com estem col·locats i explica qui està mal col·locat.
Jugada 1

Jugada 2

Jugada 3

Explicació posicions incorrectes:
Jugada 4

2- Passar i tallar
Pots veure 4 jugades. De cada jugada digues el següent:
Jugada 1:
En Pol passa la pilota i talla, és correcta?
L’Enric talla, és correcta?
L’Àlex passa la pilota, com hauria d’haver estat la passada?
Jugada 2:
36

En Miki passa la pilota, creus que hi havia passada? Què podia haver
fet en Miki?
Jugada 3:
Explica perquè en Miki i en Jordi fan una bona jugada
Jugada 4:
En Jordi li passa amb en Roger. Quan pot fer l’1x1 en Roger?

3- 1x1
Pots veure diferents 1x1. Digues qui fa correctes 1x1 i quin no els fa.
Explica-ho.

4- Defensa
A la primera jugada l’atacant s’escapa d’en Jordi. Per què? Qui fa
l’ajuda?

A la segona jugada un atacant llança sol? Què ha passat?

A la tercera jugada, qui fa l’ajuda? Com ha de ser una ajuda?

A la quarta jugada, l’atacant para de botar i passa la pilota. Què ha
de passar quan para de botar?
Pregunta d’excel·lent: A la cinquena jugada qui fa una mala ajuda
que provoca el bàsquet i la falta personal?

5- Contraatac i balanç defensiu
Primer contraatac excel·lent. Per què és excel·lent?
Segon. Compta els bots que fa en Jordi en el contraatac. Ho fa bé?
Però després del tiro d’en Jordi què fem MOLT malament?
A la jugada 3 i a la 4 ens agafen a contraatac. Qui són els
responsables del balanç defensiu?
Després de la primera onada del contraatac ve la segona. Qui fa de
trailer?
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Activitat 12: Avaluació inicial.

Data: 3 de gener de 2012

Objectiu: - Sintetitzar els conceptes treballats durant el primer
trimestre
La síntesi
Es reuneixen en dos equips per separat (negre i vermell) i cada un ha
d’aportar un concepte important que hem treballat durant el primer
trimestre. Després l’anoten a la pissarra i juguen durant 10 minuts.
Aturem el primer partit i fem una segona pregunta: Què i com podem
jugar / guanyar? En parlen en equip i ho anoten a la pissarra.
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?

41

Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?

45

Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 13:Responsabilitat Individual

Data: 18 de gener de 2012

Objectiu: - Mecanitzar el llançament de cistella
El llançament
En parelles llanceu 60 llançaments, 10 llançaments per cada una de
les posicions que s’indica en el gràfic.
Procureu corregir el llançament dels companys segons el què ha
explicat en Joan i segons els errors que observeu en la fotografia del
vostra company.
Anoteu els errors i els encerts:
Nom:
10 Llançaments
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4
Posició 5
Posició 6

Encerts

Errors

El meu company m’ha corregit el llançament. Què he de corregir?
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Activitat 14:
Data: 4 de febrer de 2012
Interdependència positiva de tasques
Objectiu: - Analitzar la tàctica ofensiva i defensiva de l’equip
-Avaluar l’eficàcia dels conceptes tàctics aplicat
Les estadístiques d’en Pere

En Pere realitzarà les estadístiques tàctiques del partit. Un cop acabat
el partit, amb parelles, analitzareu les accions tàctiques realitzades i
n’avaluareu la seva eficàcia. Les parelles analitzaran un aspecte i
l’explicaran a l’equip.

1x1 exteriors
Quants 1x1 des de les posicions
exteriors hem realitzat?

Quants han acabat en bàsquet?

...............................................
..

..............................................
.

Quants hem perdut la pilota o
hem fallat?

..............................................
..
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Activitat 14:
Data: 4 de febrer de 2012
Interdependència positiva de tasques
Objectiu: - Analitzar la tàctica ofensiva i defensiva de l’equip
-Avaluar l’eficàcia dels conceptes tàctics aplicat
Les estadístiques d’en Pere

En Pere realitzarà les estadístiques tàctiques del partit. Un cop acabat
el partit, amb parelles, analitzareu les accions tàctiques realitzades i
n’avaluareu la seva eficàcia. Les parelles analitzaran un aspecte i
l’explicaran a l’equip.

Pilotes al poste baix
Quantes pilotes hem passat al
poste baix

Quantes pilotes al poste baix han
acabat amb cistella??

...............................................
..
..............................................
.

Quants pilotes al poste baix les
hem perdut o les hem fallat?

..............................................
..
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Activitat 14:
Data: 4 de febrer de 2012
Interdependència positiva de tasques
Objectiu: - Analitzar la tàctica ofensiva i defensiva de l’equip
-Avaluar l’eficàcia dels conceptes tàctics aplicat
Les estadístiques d’en Pere

En Pere realitzarà les estadístiques tàctiques del partit. Un cop acabat
el partit, amb parelles, analitzareu les accions tàctiques realitzades i
n’avaluareu la seva eficàcia. Les parelles analitzaran un aspecte i
l’explicaran a l’equip.

Passar i tallar de les posicions exteriors
Quants Passar i tallar NO HEM
REALITZAT?

Quants passar i tallar han acabat
en bàsquet?

...............................................
..

..............................................
.

Quants passar i tallar hem perdut
la pilota o hem fallat?

..............................................
..
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Activitat 14:
Data: 4 de febrer de 2012
Interdependència positiva de tasques
Objectiu: - Analitzar la tàctica ofensiva i defensiva de l’equip
-Avaluar l’eficàcia dels conceptes tàctics aplicat
Les estadístiques d’en Pere

En Pere realitzarà les estadístiques tàctiques del partit. Un cop acabat
el partit, amb parelles, analitzareu les accions tàctiques realitzades i
n’avaluareu la seva eficàcia. Les parelles analitzaran un aspecte i
l’explicaran a l’equip.

El Contraatac
Quants contraatac hem realitzat?

...............................................
..

Quants han acabat en bàsquet?

..............................................
.

N’ha acabat cap amb tràiler?
Quants hem perdut la pilota o
hem fallat?
...............................................
..............................................
..
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Activitat 15:
Data: 7 de març de 2012
Responsabilitat Individual
Objectiu: - Analitzar la tècnica individual d’un company
L’1x0 del company en vídeo
Observa el vídeo dels exercicis tècnics que realitza el company. Si hi
veus algun error tècnic en els gestos del company anota’l i comentali:
Nom:

Nom del company que analitzes:

CRITERIS

Com ho veus?

Recepció i parades
-El company rep la pilota i s’encara
ràpidament cap a cistella
Triple amenaça
El company agafa la posició de triple
amenaça:
-Tronc inclinat lleugerament endavant
carregant el pes sobre el peu de pivot.
- Agafa la pilota davant del pit.
- Té les cames separades a l’alçada de les
espatlles i flexionades.

Sortides
-El company deixar anar la pilota abans
d’aixecar el peu de pivot.

El bot
-La mà de bot sempre és la més allunyada
del teòric defensa
-El company bota ràpid i acompanya el bot
amb canvis de direcció i de ritme.

Finalitzacions
-Acaba de diverses maneres (entrada / tiro)
-Acaba amb força, saltant el màxim i
estirant el braç.
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Activitat 16: Jocs cooperatius
de 2012
Cohesió de grup

Data: 28 de març

Objectiu: - Jugar a jocs cooperatius
Durant la sessió vam fer diferents jocs cooperatius. Transportar la
pilota, empènyer el cèrcol, passar-nos el freesbe i posar-nos per
ordre a damunt del banc.
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Activitat 17: Punts forts i punts febles
de 2012

Data: 14 d’abril

Objectiu: - Analitzar punts forts i punts febles de l’equip
5 companys de l’equip es miren el partit en vídeo del C.B.Vic Vic Sant Fost i busquen 3 accions correctes de l’equip o dels companys.
Els altres 6 companys es miren el mateix partit i busquen 3 accions
incorrectes de l’equip o dels companys.
S’exposaran els punts forts i punts febles i es debatran entre els dos
equips.
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Activitat 18: Corregint amb la tauleta tàctil
de 2012

Data: 25 d’abril

Objectiu: - Corregir aspectes del bloc indirecta amb la tauleta tàctil.
Hem gravat l’exercici de 3x3 amb blocs indirectes i després ens hem
mirat els encerts i errors en la tauleta tàctil
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Activitat 19: Les estadístiques d’en Pere
de 2012
Interdependència positiva de tasques

Data: 27 d’abril

Objectiu: - Analitzar la tàctica ofensiva i defensiva de l’equip
-Avaluar l’eficàcia dels conceptes tàctics aplicats
Les estadístiques d’en Pere

En Pere realitzarà les estadístiques tàctiques del partit i en farà un
comentari.
Atac
Opcions de fer cistella passant i
tallant

Opcions de fer cistella amb bloc
indirecta

Defensa
Quantes pilotes hem recuperat
amb línia de passada

Quantes pilotes hem recuperat
per bones ajudes

Opcions de fer cistella al pal baix

Opcions de fer cistella de
contraatac
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Activitat 20:
2012
Responsabilitat individual

Data: 19 de maig de

El problema d’en Joan: No vull quedar últim!
A l’inici de l’últim període del partit contra el Círcol Catòlic anem
empatats a 44 punts. A qui faries jugar si tu fossis l’entrenador:

Arnau Costa
Ferran Bové
Marc Saus
Pau Gómez
Roger
Pol Rovira
Enric Solé
Martí Galvany
Àlex Pérez
Jordi Martínez
Miquel Mahón

Núm
5
6
8
9
10
12
14
15
21
32
55

Períodes
1 2 3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4 5 6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

7 8

x
x

x
x
x
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6. Annex 6: Notes de camp

18 de juliol de 2011
- Em coneixes? Em recordes de l’Almunia de Doña Godina del curs
nacional d’entrenadors?
- Em sap greu però no et recordo.
- Quan em vegis segur que te’n recordes. Aquest any faré la
coordinació dels equips pre-infantils i infantils del club. Hem de
quedar per parlar del teu equip d’infantils.
Certament l’he recordat tot i els 12 anys que fa que vaig fer el curs.
L’Almunia de Doña Godina queda lluny i també la seva experiència,
no sabia que la retrobaria. En Josep Lluís em fa una explicació que
em recorda maneres de fer i de ser que ja he conegut: “ Jo sóc un
entrenador dur, tinc fama de ser dur. Em van venir a buscar per
portar un equip que se la botaven als peus i vaig aconseguir guanyar.
Aquest anys portaré nens i no hi estic acostumat, fa temps que porto
equips sèniors i quasi bé pugem a EBA...” Quan em parla del meu
equip m’allibera de qualsevol presa de decisió i de feina. Millor per
mi. Veig que ell farà la selecció dels jugadors, escollirà quins aniran a
l’infantil 1 i quins aniran a l’infantil 2. És una posició còmode per mi
que ja me va bé: Per què hauria d’entrar a discutir si vull uns
jugadors o uns altres? Sembla que té clar quins nens aniran a l’equip
1, el dels bons i quins aniran a l’equip 2, el dels dolents.
Quan escoltava amb en Josep Lluís m’he adonat que ja estava fent la
tesi i m’angoixo. No m’esperava aquella explicació competitiva al mig
de l’estiu i veig que ell ho té tot molt clar. Jo no vull ser dur, què em
passarà si sóc tou? M’he d’inventar una manera d’entrenar que doni
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responsabilitat als jugadors, he de buscar una manera d’entrenar que
fomenti el diàleg entre els jugadors... En fi, comença l’estiu i quedem
per finals d’agost per començar als entrenaments.

22 d’agost de 2011
La selecció.
D’un grup d’una vintena de nois de 13 anys n’hem de fer dos equips.
Les dues primeres setmanes farem entrenaments conjunts per tal de
fer la selecció. En Josep Lluís pren la iniciativa dels entrenaments, jo
col·laboro. Primer de tot els marca els principis que han de regir en
els entrenaments: “Primer de tot heu d’estar concentrats en tot
moment, no us podeu despistar. Heu d’estar atens a tot allò que us
diem els entrenadors. Segon, respecte pels entrenadors i pels
companys, no volem mals rollos ni mal ambient. Si hi ha cap
problema ens ho dieu i en parlem. Per últim, heu d’anar sempre al
màxim de les vostres possibilitats, heu de treballar a tope i nosaltres
us exigirem sempre perquè treballeu al màxim.”
Em sembla bé el discurs però jo no hagués començat així. Em sembla
que els nois no hi veuen l’aplicació, no s’hi han posat que ja els hi
diuen que han d’estar concentrats. Amb lo complicat que és això de la
concentració.

29 d’agost al 2 de setembre
Ha passat una setmana d’entrenaments i en Josep Lluís fa la selecció
dels nois que van a l’equip 1 i els nois que van a l’equip 2. Ell ho té
clar i jo, pel què he vist, hagués encertat, més o menys, amb la
mateixa la selecció: “ Tu aquí, tu aquí, tu aquí... i vosaltres amb en
Joan. A partir d’avui entrenarem separats amb els dos equips”. Ha
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estat fàcil “ Tu aquí i tu allà” però se’m planteja com ho han viscut
ells o com ho viuen. Em mossego la llengua de pregunta’ls-hi que els
sembla d’estar a l’infantil 2 i penso de fer-ho més endavant, un dia
que hi siguem tots i que ja hi hagi més confiança.
Comencen a entrenar en equip tot i que alguns encara no han vingut
ja que estan de vacances. Si sóc fidel a una visió constructivista de
l’aprenentatge he de començar amb una avaluació inicial per conèixer
que saben del bàsquet. Fan un 3x3 i pensen paraules relacionades
amb l’atac que anoten en un full, després tornen a jugar i pensen i
anoten paraules de la defensa i finalment fan un exercici de
contraatac i pensen i anoten paraules relacionades amb el contraatac.
És la tècnica cooperativa del full giratori i em permet conèixer
paraules que ja saben i que no cal que torni a explicar. No mostres
una alegria especial, s’ajeuen a terra amb certa desgana i, per torns,
anoten les paraules. Què en faré d’aquestes paraules? com sabré què
volen dir amb aquestes paraules? En tot cas veig que coneixen el
concepte dels cinc oberts, saben que en el bàsquet hi han ajudes
defensives, que en atac s’ha de tallar...
Situar-me en aquesta perspectiva d’entrenador em fa ballar el cap.
No sé com programar els exercicis ni com explicar-los. He d’agafar
una dinàmica que de moment no intueixo i em crea incertesa. He de
decidir:

Tàcticament

començaré

amb

les

5

posicions

d’atac,

defensivament començaré amb el cantó fort i amb el cantó feble i
amb el contraatac amb els 3 carrils. Tècnicament començaré amb les
fintes de recepció i físicament amb la resistència. Decideixo i tiro
endavant.
El divendres anem a córrer fins a la font del Güell. 3 avancen
ràpidament, 4 es queden endarrera a les primeres rampes. Quina
diferència a nivell de resistència. Mentre correm els animo i els dic
que hi ha d’haver sacrifici. En Miquel ho intenta però fa esprints i
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després camina. En Ferran a la pujada no ha pogut en canvi a la
baixada hi ha posat voluntat i ha procurat seguir un ritme. En Martí
queda molt endarrerit i no sembla que mostri esforç. En Pau, en
Roger i en Marc van a un altre ritme.

Setmana del 5 al 9 de setembre
El dilluns juguem al Sachino, Sachino. El començament és fred però
s’escalfa i s’acaben abraçant sense miraments. Són els únics 5 minuts
de la setmana que faig un joc de cohesió. Els recordo les paraules
que van escriure el dia de l’avaluació inicial i fem un exercici per
treballar els 5 oberts, la defensa de l’1x1 i els 3 oberts. Ho saben, ho
tenen clar. Una altra cosa és que ho facin correctament.
Em sorprèn les rutines que tenen assumides: Es porten aigua a la
pista amb ampolles i veuen, toto el xiulet i venen ràpidament,
m’avisen amb una trucada si no poden venir... Hi ha bona feina feta
d’hàbits
El dimecres passo tests. Es pregunten quan fan a cada test, hi ha
competició. En Miquel em diu l’excusa del mal al braç en el
llançament de pilota. En Ferran que s’ha torçat el peu corrent. Les
obres en el ponts de l’eix han fet que no poguéssim arribar a la font
del Güell. Abans de començar he menyspreat a l’Àlex ja que li he dit
que com que no coneixia la font anés al ritme d’en Miquel, en
Ferran... Pifiada! Ha estat competitiu i en Roger està per sobre dels
altres a nivell de resistència. En Pol no ha demostrat massa res, crec
que hauria d’haver corregut més. Per allà, mentre descansàvem de la
cursa, ha passat un noi. L’Àlex li ha etzibat un crit fort :”vaca gorda”.
“Àlex això no es diu” li dic. “És el meu cosí” em diu. “Tant és, ni que
fos algú altre”
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Després de l’entrenament hi ha reunió d’entrenadors. En Jou explica
l’organització. D’ell em quedo: Cal que concreteu els doblatges de
jugadors en entrenaments i partits. Qualsevol doblatge es fa pel bé
del jugador, que li serveixi, que aprengui. Si hi ha 3 juniors, el junior
3 és el millor equip que hi ha ja que els seus jugadors poden jugar
amb 2 equips. Amb aquestes normes que us passem poden arribar a
l’ACB. Com a entrenadors som millors que els jugadors que tenim.
M’agraden les paraules d’en Jou però dubto de creure-me-les. El
tercer equip és el millor? Però si ell només es fixa amb el primer, si
ell és l’elit. Lo dels doblatges m’agrada però ho diu sense confiança
cap als entrenadors. Els entrenadors demanen jugadors i llavors no
els fan jugar. El nen va a un equip superior i llavors no juga, per què
hi va? Com viuen els jugadors els doblatges? Que interessant, els hi
preguntaré. Ens passa un full amb orientacions tàctiques, de joc
col·lectiu, de rutines i consignes en els entrenaments... Tot tant
general que ho agraeixo, ningú em dirà com he d’entrenar, com he
de jugar. Faré el que voldré. Gràcies coordinador.
En Joan Pagespetit m’estressa: Que si triptics, que un pare ha de fer
de

delegat

de

camp,

que

hem

de

controlar

l’assistència

als

entrenaments, que li hem de passar la llista d’assistència, controlar el
calendari, controlar si mai necessitem camisetes de recanvi, l’hora
dels partits...M’estresso, tot això no m’ho esperava. Estic capficat
amb

classificar

els

exercicis,

amb

l’avaluació

inicial,

amb

l’aprenentatge significatiu i a més, la gestió de l’equip.
En Josep Lluís em comenta que els doblatges del meu equip seran en
Martí i en Ferran. En Ferran? però si et farà nosa. En Josep Lluís diu:
Sí en Ferran, el seu pare ja no em saluda. Em comenta d’un noi que
es diu Gerard Casanovas amb espina bífida i que li han fet una
operació de vida o mort. Li dic amb en Josep Lluís que el vull a
l’equip.
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Divendres:
Àlex: “Hola Míster” Després no sé com ha anat però m’ha dit que li
queia bé. LI he retornat dient-li que ell també a mi. Hem fet un
exercici d’estructura cooperativa amb preguntes meves que havien de
respondre: En Marc, en Roger, en Pau són els més atrevits a
respondre. En Jordi i l’Àlex també ho intenten.
Els felicito per la intensitat del 4x4. Em sorprenen. M’escolten atents
quan els hi dic que ho han fet molt bé. Ho dic de veres, en un
moment penso de dir: ”Vosaltres hauríeu de ser l’Infantil 1” Per sort
no se’m escapa. Penso que els hagués tornat a menysprear. Això del
menyspreu ho he de controlar. Avui he tingut sopar amb alguns
amics i m’han preguntat per l’equip que entreno “Tinc un gran equip”
els he dit amb la meva ironia. Quan explico que és l’infantil 2 l’ironia
es fa més evident “L’infantil 1 són els bons i el dos...” No sé com
explicar-ho: “Són els no tant bons” o potser “Són els dolents” o
potser “els que han d’aprendre més” o “Els que han de millorar
més”...

Setmana 12 al 16 de setembre
Dilluns passo el test als nois de cohesió de grup i de cooperació. En
Jordi, en Pau i en Pol no callen i riuen constantment. En Pol riu que
en Jordi ha escrit Rojer amb J. No s’ho prenen seriosament i els he
d’avisar varies vegades si ho poden fer amb silenci. No sé quina
validesa deu tenir. A més el de cooperació el trobo complicat, ho
entenen? El fan ràpidament i en Jordi em pregunta” Què vol dir
cooperació?”
Una primer revisió em fa adonar que en Martí és qui té menys
puntuacions com amic i amb qui menys i vol treballar els companys.
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L’Arnau és el primer dia que ve i per tant no el coneixen, no saben
com puntuar. Ell contesta malament el qüestionari.
En l’entrenament em trobo poc fluït. Em veig encasellat amb la
classificació dels exercicis. No estic espontani, no em guio per la
intuïció.
La pista és molt sorollosa. El joc: “M’agraden els teus veïns” és un
desastre. No l’entenen, no es senten... Enlloc de cohesió ha estat de
descohesió.
Al final de l’entrenament fem reunió amb els entrenadors preinfantils i infantils. L’Osacr i en Jordi li comenten amb en JL que un
nen que anirà al pre-infantil 2 enlloc del pre-infantil 1 i que pot portar
problemes amb el pare ja que els seus amics estaran a l’1: “El
president ja ho diu, aquí necessitem bones persones, volem gent
normal. Volem tranquil·litat, que aprenguin i que siguin feliços” “Aquí
la gent es fot unes palles mentals”
Dimecres
Aquesta setmana fa molt calor. Encara suem molt i es necessita
aigua.
Anem a córrer. Em sorprèn que en Pau i en Pol s’ho prenguin poc
amb serio. Els hi dic que crec que poden córrer més.
Faig equips per fer un partit i en Jordi, tot rialler, xoca la mà amb en
Martí.
El Divendres he intentat fer un 5x5 cooperatiu. No m’ha sortit. Tant
de soroll, la calor, m’he estressat i ho he acabat manant tot jo i
jugant jo mateix ja que érem 9. Estic bloquejat, no sé per on tirar per
fer-ho cooperatiu... D’aquí no en surt una tesi. M’he mostrat més
impertinent quan no han fet una cosa bé, perquè tallen sense mirar la
pilota, per què el que passa no mira el que talla? Per què no reben
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allà on han de rebre? M’he posat nerviós i m’he hagut de
tranquil·litzar. Que vull que ho facin tot avui.

El dissabte estava tocat. Li dic a la Bibiana que no sé on vaig. He
pensat una mic ai he fet una programació. Com no se’m havia acudit
abans? Però si és el què faig a la Universitat? Si he de fer un pla de
treball? A què esperava? He fet la progressió amb les bases que faig
l’assignatura de primer: Partim del joc global en trec els continguts i
d’aquests continguts els treballarem analíticament, sintèticament i
globalment. El divendres farem els exercici cooperatius. Preguntant
què hem treballat? Com? Quan ho hem de fer? La programació em
dona seguretat.

Setmana 19 al 23 de setembre
En Pau pica la pilota d’en Pol. L’Àlex parla. En Marc tira quan no ha de
tirar... Apujo el to de veu. Noto que es relaxen i que no m’escolten,
que tenen ganes de jugar. He fet un entrenament massa avorrit.
Allargo massa els exercicis? Em sembla que no dono bé les
indicacions, ho mano massa ràpid, com si donés per fet que ja han de
saber fer l’exercici. Com és que no fan bé la sortida del contraatac?
Perquè no agafen bé els tres carrils? He de parar i tornar explicar. Em
falta paciència, durant aquests anys l’he perduda, o no? Massa
analític, massa avorrit... Em demanen jugar, no hi ha temps, s’ha
acabat l’entrenament.
A la pista del costat hi ha un equip que crida molt. No ho entenc
perquè han de cridar tant.
Em trobo el president i em diu que el coordinador, en Jou, ha plegat.
Ara els tercers equips ja no seran els millors
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Em truca l’altre coordinador, en Josep Lluís, em diu que demà
dimecres se’n va a Sant Fruitós a fitxar 3 nois, que si els fitxa passarà
tres nens dels que té ara al meu equip. Fa el què li dona la gana. Un
mes després d’haver començat canviarem l’equip, canviarem rols,
farem baixar nens de l’1 al 2... ja veurem què passa.
Dimecres anirem a veure el Bilbao i la Penya. En Martí no sap si
vindrà, en Pau, en Miquel i l’Arnau tampoc ho saben. L’Arnau i en Pau
m’avisen que vindran. D’en Miquel i en Martí no en sé res.
Finalment el dimecres hi som tots excepte en Martí que no m’ha dit
res. El primer que veig és en Pere Romero a la banqueta del Bilbao.
Comento amb en Vinyeta que no faré res per saludar-lo, el record
que tinc d’ell no és massa bo. Tinc la impressió que ell m’ha vist però
que no em vol veure. Al final del partit estem tant a prop que ens
hem de saludar: “ Estic a Bilbao, aprenent basc. És molt difícil el
basc. He après una mica de greg però amb el basc no puc. Aquest és
el segon any que hi sóc.” Jo l’escolto i li pregunto si el meu equip es
pot fer una foto amb en Grimau: “ Ara no, quan acabi d’estirar” Surt
en Grimau i ens fem la foto abans que estiri. Objectiu complert tenim
foto, encara que només som 6 de l’equip. Els altres han marxat
abans.
Durant el partit tots han estat junts. En Miquel estava amb un altre
noi i estava apart de l’equip. En Roger parlava amb unes noies, en
Pol, en Pau, en Jordi, l’Àlex, en Marc. En Ferran ha començat una
mica distanciat però s’hi ha acabat integrant. Pregunto amb en Roger
si intenta lligar amb les noies i tot sorprès em diu que no. L’Arnau ha
marxat a l’altre punta de la grada. Li dic: “Arnau, ves amb els
companys”” Ja estic bé, aquí estic tranquil”. Estava ben sol. Aquest
costarà d’incloure.
Divendres. A la trucada de dilluns vaig dir amb en Josep Lluís que
necessitava un segon entrenador. Primer ho vaig intentar amb en
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Maurin però em va dir que el volia ell. Després em vaig assabentar
que un noi del sènior li buscaven equip per fer de segon, l’Hernandez.
En Josep Lluís em va dir que no, que no ho faria, que posava pegues
a tot, que no en tenia ganes. Avui assabentar que l’Hernandez farà de
segon d’en Maurin. En JL fa i diu el què li dona la gana.
No tinc segon entrenador.
2 problemes selectius: La Núria Medina m’explica just a entrar a
entreno que ella va fer venir el seu fill i 3 nens més de Viladrau a
jugar a Vic. Ara s’ha trobat que el seu fill va al pre-infantil 2 i els 3 de
viladrau al pre-infantil 1. No s’ha l’ha avisat i el nen ja no vol venir a
entreno. Vol parlar amb en Josep Lluís per dir-li. Ai, ai, ai,
El pare d’en Ferran m’explica que l’infantil 2 ha quedat arraconat.
Tots els nous ha anat a l’infantil 1 i els de l’any passat a l’infantil 2.
Tot el meu equip més l’Edu i en Yerai anaven junts l’any passat. Ells
estan contents amb mi però que vigili ja que en JL fa el què li convé
guiat per la competició i per guanyar. Que li diem amb en Ferran si
ha de doblar o no amb en JL.
A l’entreno l’Àlex i en Pol estan riallers, fan brometes...Els he d’avisar
més d’un cop. Els altres gran intensitat, a tope.

Setmana del 26 al 1 d’octubre
La reunió de dilluns amb els pares hi ha algun fregament. El pare
de’n Jordi recorda que en Josep Lluís es va definir com a Poli malo,
que en aquest inici de temporada haviaz trobat a faltar comunicació
amb els pares, atenció cap als pares per part de la coordinació, falta
caliu, ningú els havia dit si anaven a l’A o al B. En Josep Lluís no ha
compartit l’opinió, ell hi dedica molta estona a tots dos equips, fa
feina de despatx...
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El dimecres fem l’activitat ens orientem mentre ens coneixem. L’Àlex
parla i diu que en Marc l’Empipa. Tots corren, ho fan amb interès.
L’Àlex es queixa “em fa mal tot” En Ferran també “va malament
córrer per l’herba”. En Pol s’ho pren amb serio. En Miquel i en Martí
s’esforcen.
En el 5x5 l’equip d’en Marc vol fer pressió 3-1-1. M’he de mantenir a
corregir, ho corregiria tot i no pot ser: No agafen bé els espais, i no
ho aguanto. Han de treballar per rebre. També proposen fer blocs...
però si no sabeu rebre la pilota?
En Ferran es sent arraconat en els desdoblaments amb l’infantil A. No
hi anirà.
Divendres no hi sóc, congrés a Huesca.
Dissabte guanyen i tanquen l’acte.

Setmana del 3 al 8 d’octubre
Dilluns comença en Pere Miró. M’ajuda. En Joan Calm se’m enrotlla.
Dimecres. Escolto l’entrevista que li fan amb en Guardiola (publicitat
de Banc de Sabadell). Deixa molt clar que el futbol és un joc i que la
gran mentida de l’entrenador és quan diu als seus jugadors que tots
sou iguals. és la mentida més gran que hi ha en l’esport, no tots sou
iguals ni tots heu de ser tractats igual.” En fa pensar que he de fer els
objectius individuals, que són diferents. “Diu alguns els pots corregir
davant del grup i d’altres no els pots corregir.”
Divendres. Em diuen que en Roger ha anat a fer una obra de teatre i
que fa de “marica”. En direm gay o homosexual. Riuen, en Pol és el
més eixerit en aquests aspectes.
L’Àlex em ve i em diu: Estic molt refredat, em cansaré molt.
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En Josep Lluís no em passa en Marc Saus. Li dic quan passen 23
minuts de l’hora i em diu. 2 minuts. El cap de 10 minuts arriba en
Saus i podem fer 5x5.
Escullen en Pau de capità. Tots hi estan d’acord.
L’Arnau es despedeix de mi amb un somriure i una encaixada de
mans.
Dissabte. En Martí i l’Arnau no porten el DNI. L’Àlex fa el bestia al
vestidor, el conserge m’avisa.

Setmana del 10 al 14 d’octubre
Faig reunió amb la Montse: M’explica que han pensat amb la tesi el
tema està entre: Guanyar per fer amics o fer amics per guanyar, què
és primer? Podem debatre sobre això. Les dues coses són importants.
Guanyar més vol dir aprendre més, aprendre més vol dir guanyar.
Són conscients del què aprenen? M’acaba liant tant que ja no sé què
he de fer...
El dilluns entrevisto a l’Albert Rodriguez. Em diu que ell xerrava a les
xerrades pre-partit, m’explica com jugaven, que intentava que hi
hagués disciplina... (entrevista gravada)
El dilluns hi són tots excepte l’Enric el noi de Prats que vol començar
a jugar. Fem molta estona tècnica. Juguem el joc del cara o creu
riuen i s’ho passen bé. Si dic una paraula amb A els A persegueixen
als E i si dic una paraula amb E els E persegueixen als A: Elefant!! Ho
hem fet amb números parells i senats, amb sumes i restes. Riuen i
s’equivoquen.
En el programa el convidat surt en Bojan Kirkic i comenta que quan
anava a parlar amb en Guardiola no li sortien les paraules. No sabia
com expressar el què sentia, no s’atrevia, no sabia com dir-li amb en
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Guardiola i per tant no hi havia relació. M’imagino amb nens i penso
que han de veure a l’entrenador com una persona propera, que els
facilitat aquesta expressió de sentiments. I en Guardiola no és així?
Alguna cosa devia passar.
Dimecres és festa.
Dijous llegeixo un article de l’esport comprensiu a la revista Tàndem.
Crec que he d’anar més enllà però és interessant la visió.
Divendres. Em truca la mare de l’Arnau que està refredat i que ha
tornat de colònies. Com que demà no hi ha partit no vindrà.Fai dos
equips els Negres i els de colors . En Jordi va groc però en Pau li diu:
Vens amb nosaltres. En Jordi és ingenu o no ho ha entès hi ha rigut.
L’Àlex li ha dit racista amb en Pau. Tot amb broma, amb bon
ambient.
He preguntat a l’Àlex què bevia i m’ha contestat Marihuana líquida.
Tots han rigut. Bevia aquàrius.

Setmana del 17 al 21 d’octubre
Dilluns encara fa calor. M’he cansat. En Pol en roger i l’àlex i l’Elagi no
paren de fer bromes d’empenyer, de tocar-se la pilota. Cansat els
castigo tots a córrer. Estic cansat de bromes, no tinc idees. Acabo
fent un contraatac d’11 i no ho tenia planificat, que corrin. Masses
ahora de classe, no penso, no programo bé, em segueixo estressant i
penso que les activitats són avorrides. El soroll del pavelló no ajuda
gens. Prefereixo entrenar els dimecres a les pistes blaves.
Els he dit que avui no podiem fer el Vic, que no m’ha agradat com
han entrenat.
Dimecres
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Arribo molt dora i tinc 30’ per programar una delícia. Em quedo al
cotxe i escolto La Guardia” Mil calles levan hacia a ti...
Les pistes blaves són una delícia. Tenim les tres pistes per nosaltres.
Abans de l’entreno en Pau, en Marc i l’Àlex expliquen que fan
l’assignatura de mitologia greco- romana. En Pau diu: I a mi què
m’importa qui és Hector? Ric perquè com els poden fer estudiat
aquest avorriment, no és gens competencial això oi?
Fem l’entrevista i ha estat molt divertit. En Marc a l’inici es posava
nerviós, ell vol jugar. Li he hagut de dir que és molt important
conèixer amb qui juguem, que aquest era l’objectiu de l’activitat:
Coneixer-nos. Tots s’han presentat uns els altres. En Pere també. Li
agraden les noies i vol arribar lluny. Molts volen arribar a la NBA. En
Ferran i en Jordi ho van fer al revés i no s’aclaren amb l’entrevista.
Riuen i escolten els seus companys. Jo també explico que vaig jugar
al Vic durant 30 anys, que volia arribar a la NBA però que ara els vull
entrenar a ells. Que tinc 3 nenes, que no m’agrada conduir. Que
m’havia entrenat en Pagespetit...
Hem jugat amb 4 cistelles i s’ho han passat molt bé. Hem fet un
partit Han entrenat molt bé i hem fet un Vic ben alt.
Divendres
Inauguració del curs i xerrada d’en Carles Folguera sobre la Masia. La
gent em felicita pel meu discurs dels acronims de CAFE. Els pilars de
la Masia no els recordo però si que ha dit que crear un ambient
acollidor és molt important, marcar unes normes també, fomentar els
estudis...
Busco internet qui és Hercules. Troya, Hercules i aquiles. Potser els
en parlo algun dia.
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En Marc s’ha fet mal al genoll entrenant amb l’infantil 1. Sembla un
esquinç del lligament del genoll.
Cada vegada juguen millor. Han entrenat fort.
En Roger, en Pol, en Jordi s’abracen, s’agafen... els hi dic que ja
n’estic cansat que si volen que es fàssin un petó si s’estimen. En Pau
diu que són homosexuals i l’àlex hi afegeix que són monosexuals.
Riem. Per acabar en Pau li etziba que se li veuen les tetes. Fan riure.
Els felicito per l’entrenament i els recordo la importància de la
passada.

Setmana del 24 al 28 d’octubre
Les fulles són grogues i el dijous no ha parat de ploure, una
llevantada en diuen els homes del temps. En Messi no marca i el
Madrid juga bé. El dilluns no va passar massa res o va passar molt.
Em costen els entrenaments dels dilluns amb tant de soroll. En Joan
Calm se’m torna a enrotllar.
El dimecres vaig de pràctiques a Manresa i arribo 20 minuts tard. A
Manresa m’expliquen que ells fan “spicing” molt bé, nosaltres també
farem “spicing”. L’Ignasi Parramon també m’explica que fan el mà a
mà abans que els bloquejos. A Manresa sempre s’ha d’escoltar. Aquí
el pre-infantil fa bloquejos indirectes mentre jo no me’ls plantejo.
Això és una bona coordinació.
Fem l’activitat 6, el puzzle de l’equip. S’ho han près amb serio. El
primer d’acabar ha estat l’Àlex. En Pere em comenta que ha fet
trampes, que és impossible que hagi ficat el bàsquet de mig camp i
els triples: Pregunta-ho als nois. No ho pregunto, si fa trampes ja el
castigaran els companys. El debat dels objectius no ha estat
productiu, no hi han dit res. No hi he posat l’objectiu de guanyar!! Ai,
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la Montse. Tot plegat no ho tinc massa clar. Hi he posat massa
objectius, hauré de refer-los. No tinc ni clar els objectius que vull
aconseguir. Perquè no deixar-los en tres: Passar-ho bé, guanyar i
aprendre a treballar en equip.
L’Enric ha portat una coca. Un cop acabat l’entrenament ens l’hem
menjada a dins del vestidor. Alguns han abusat i de poc no ens en
deixen amb en Pere o a mi. En Pau li diu amb en Martí que s’acosti.
En Martí para l’orella i en Pau li fa un gran rot a cau d’orella. Tots
riuen.
Reunió amb en Gerard per parlar de la programació dels minis: Les
piràmides, les piràmides...
Divendres. Hem jugat un partit amb els pre-infantils. No entenc com
l’Oscar els fa jugar amb blocs indirectes, tallant per sota, bloquejant
els pivots, buscant el llançament de tres, la passada el pivot o la seva
continuació després d’un bloc indirecta. L’Óscar celebra amb fúria un
triple. Els guanyem tranquil·lament. Reflexionaem, per què han de
jugar amb cinc oberts? Està bé fer blocs indirectes i especificar-los de
ben petits amb poste baix i poste alt? Busquem respostes...
Marxo ràpid per anar el concert d’Antònia Font. No acaben de
connectar el 100% amb el públic. M’agrada Calgary 88 i el Far de ses
Salines.

Setmana del 31 d’octubre al 4 de Novembre
El dimecres només som 6. En Miquel i en Martí no m’avisen que no
venen. Els faig l’entrevista per tal de fixar els objectius individuals.
Em sorprèn l’Arnau quan li dic que li poso l’objectiu d’animar els
companys. Em diu que és veritat, que ho intentarà. La resta poques
novetats. No saben massa què dir (què diria jo?). Els hi pregunto si
tenen cap problema amb els entrenaments i tots em diuen que no. En
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Pol i l’Àlex segueixen fent bromes i els hi demano que no en fàssin
tantes. En Pau aquesta setmana no hi és, és de colònies.
Divendres. Arriben tard en Martí (dimecres tenia mal de panxa), en
Miquel (dimecres tenia mal a la cama) i l’Enric que arriba tard perquè
han pillat tos els semàfors
Dissabte guanyem. Quina diferència de guanyar i perdre. Hem guanat
tot sembla més bé, més bons. Si haguéssim perdut què hagués
passat, no hagués valorat el què han treballat, el què han fet. Com
canvia la perspectiva i hauria d’intentar que no afectes.

Setmana del 7 al 12 de novembre
Dilluns. Els faig llegir els criteris d’avaluació i el què treballarem a la
setmana. Difícil d’entrenar a les pistes. Com que no escolten el joc
doncs que escalfin corrent. En Pere em passa un Vídeo d’en Pepu
Hernández, màxima cooperació de l’estudiantes “dime German” En
parlem amb en Dídac. Si això passa en un partit és que s’entrena.
Faig reunió amb en Josep Lluís i m’explica el joc per parelles. Després
de Nadal jugarem per parelles.
Dimecres fem el rol playing. HI ha molt de xivarri. S’ho prenen en
serio. En Jordi entra molt amb el paper i protesta tot el què xiulo. Li
pito tècnica. També a l’Arnau que li costa més però ho fa. En Pau
anima i en Ferran s’ho tira tot. El final debatem les normes de l’equip.
L’Àlex en fa broma i diu no depilar-se el cul. Els hi dic que en el
respecte també hi entra no dir: Retrasat, marica, cagat...
L’Àlex sempre diu : és possible (es veu que ho diu un de la seva
classe) També diuen molt Extrem quan una cosa s’ha d’anar a tope,
al límit. He quedat content del rol playing. En Martí no ha vingut i ja
és una mica preocupant. En Marc ha vingut tot i estar lesionat.
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El partit he fet l’exercici de l’estadística amb parelles. Ha estat molt
bé i s’ho han prè smolt en serio. Es corregien tot i que el primer
comentari de l’Àlex ha estat que allò semblava el cole. La xerrada
post partit ha acabat així:
Jordi- ....la calva....
Joan- Què passa amb els que tenen calva. Cap problema?
Pau- Si fos veritat seria el record guines.
Àlex- Una pregunta, qui diu això ets tu?
Joan- Si sóc jo.
Tots riuen, no m’ho crec...
Àlex- És clavat...
Dissabte hem fet la presentacions dels equips. Jo parlava amb algun
jugador del club CAR, l’Alberto. L’Àlex s’ho mirava i alguna cosa li
passava pel cap. Pagaria per saber què pensava. Veure els nois i
noies del club CAR li ha remogut algun pensament? No ho sé però és
interessentíssim que aquests nois i noies formin part del club. L
apresentació ha anat molt bé i he tornat a sentir el caliu del club.
Formar part d’un club. La sortida dels nois i noies del CAR ha sigut
emotiva i l’equip senior ha aixecat els petits a coll i bè.

Setmana del 14 al 18 de novembre
M’he de replantejar els dilluns. M’esgoten. En Pol sempre fa veure
que no és ells. Sempre acusa als altres però ell sempre està pel mig.
Fa cara d’innocent, com si no hagués fet res. He estat a punt de
plegar l’entrenament abans però els he deixat fer. Volia fer partit i no
l’he fet.
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Proposo al president fer un equip de disminuïts físics. Em diu que ho
intenti, que els hi facilitarem. Procuraré tirar-ho endavant amb en
Ferran Vilà.
Explico als alumnes de didàctica que en el partit de dissabte vaig fer
dos equips homogenis: Els bons en un període i els dolents en un
altre períodes. Buscava que els “dolents” fàssin tasques que
normalment no fan. Era un partit fàcil i ho podia fer. El tema era la
formació de grups.
El dimecres els presento el quadern de l’equip. Què els importa a ells
que estigui escrit tot el què fem. Sort que els enganxo amb la foto de
la triple amenaça. Es mostren encuriosits. En Martí em pregunta: Jo
no tinc foto?. És que no vas venir dimecres passat. Els dic que
busquin un nom pel quadern. L’Àlex diu “xicri”. Faig un repàs ràpid de
les activitats fetes entre comentaris d’ells. Quan arribem a les normes
em diuen: HI ha la de depilar-se el cul ? No li he posat però també és
una regla. Riuen. Llegeixen els seus objectius personals, comenta’n
les seves fotos. A l’Àlex li dic que fa cara d’Àngel, que mira cap al cel,
igual que en Pol. La millor posició bàsica és la d’en Jordi i la de’n
Roger. En Miquel massa flexionat. L’Enric està tort, en Pau també
(com la torre de Pisa).
A l’entreno faig descansar amb en Pol seient al banc. Ja es discutien
amb l’Àlex. “Jo no he set” “Sempre em dius que no has estat però
sempre estàs pel mig. A partir d’avui quan em diguis que no has
estat descansaràs una estona, seuràs el banc. Tu Àlex també si dius
que ha estat ell seuràs al banc.” No els puc posar junts.
Rebo un correu de la Montse (17 de novembre):
Osti Joan,
La Bea ja t'ho explicarà el divendres però hem anat a una xerrada
súper interessant sobre "empowering coaching" és des de la
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psicologia

però

treballa

conceptes

propers

als

teus

"quality

motivation" creant objectius en tasques i no en egos... 3 són els eixos
"competence", "autonomy" "belonging" Tenim alguna referència les
busquem plegats. A més estan fent un projecte europeu anomenat
PAPAS i hi ha algú de l'UAB que hi participa, tot lligat a un programa
de coaching education. Molt interessant no he parat de pensar en el
teu treball, ni jo ni la Bea.
Ens veiem el dijous vinent i en parlem de tot plegat.
Divendres 18
Sento un crit de l’Òscar Maurin “Joan vine” Què voldrà. Fa cara
d’espantat. Jo m’ho prenc en calma i veig amb en Yerai a terra
cridant. Sempre penso que fan teatre, que exageren. M’hi acosto i
veig una cosa rara el braç. Dos colzes. S’ha trencat el braç,
m’esgarrifo. El faig estirar. “Córrer a buscar amb en Joan Espaulella”
“ Tranquil, tranquil ara vindrà el metge.” Ell crida de dolor. Ve un
pare i li posa les mans a sobre la ferida. Fa angúnia i no sé que dir-li.
Arriba en Datzz, amb calma. La ferida s’ha anat recol·locant, fa
impressió però no tanta. Pobre nano.
El partit en Pau crida, està nerviós a la banqueta. Voldria estar a la
pista. “va rebot, però va!!!” Es mostra impacient.
Quan en el setè període he posat els millors en Martí ha comentat
“ara el Dream team”. He anat a guanyar el partit. I l’hem guanyat. En
Martí s’adona de qui juga per guanyar el partit.

Setmana del 21 al 25 de novembre
Dilluns 21. Plou a bots i barrals. Finals d’octubre i el novembre han
estat plujosos. L’’Eulàlia està malalta. Anem a veure el segon dia
d’entrenament de la Joana L’acompanyo al vestidor, es posa les
79

bambes noves, recorda que és el número 5. Tot expectativa, tot
il·lusió. Avui, tant sols aixecar-se ha dit, avui em toca bàsquet. Agafa
la pilota i s’encamina cap a la mini cistella que els hi col·loquen i
comença a llançar. Fan exercicis de bot, entre conos, zig-zag. Fa
il·lusió veure-la. Es veu petita al costat d’en Pere, l’entrenador.
Escolta, deixa-la pilota ben posada a dins del cèrcol i torna a la fila.
A les 18:15 marxo cap al pavelló. Fa mandra. Plou fort i passo per
l’eix per guanyar temps i arribar d’hora. M’aturen 5 minuts i avancem
lent, estan alquitranant a l’alçada de Roda. Faré tard. Just passar pel
costat de la màquina perdo la visibilitat, tot és fum, l’alquitrà calent,
la pluja, no veig res però el senyor d’armilla em diu que tiri. Tiro i
surto de la fumarada i encaro el pavelló. Arribo que queden dos
minuts. Avui fa una part de l’entrenament en Pere. Faig el joc de
l’ampolla, de confiança. Es porten millor durant l’entrenament, m’ho
diuen i acabem amb partit. Avui dilluns he notat més atenció, potser
no cridaven tant els del costat. L’entrenament ha estat molt tècnic
Com que es va fer mal en Yerai en Jospe Lluís em demana que els
divendre hi vagi entrenar en Pau. En Pau es mostra disposat i content
d’anar-hi. Demà mireu l’APM, EN Pau acaba dient, si fos veritat seria
el record Guiness.
Dimecres
És el sant d’en Roger. Porta coca. Són agraïts i a la mare d’en Roger
la Feliciten. He arribat tard perquè he anat a Argentona, es pensaven
que era a l’Artgentina i l’àlex parla l’argentí.
El dijous la Montse em diu que tinc homicides a l’equip i que tracti el
tema. L’arnau va dir que havia de matar el número 10 del Manlleu. Jo
li vaig dir això no es diu. La Montse em comenta que puc ser més
contundent, que dient això l’Arnau no reflexiona, que li he de fer
pensar què diu” Va anem-los a matar, agafa el matxet...”
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En Martí no ha vingut ni dimecres ni divendres. No diu res. En Miquel
em diu que tenia mal de panxa, el dimecres deures... I el bàsquet és
lo últim, en fi, com fer-li veure.
Els pares em diuen que dissabte volen fer dinar d’equip. Jo dic que si
mentre estic pensant una excusa per no anar-hi, em fa mandra, què
els hi diré? mandra. la bibiana em diu que hi he d’anar, que els hi
farà gràcia. Em tocarà, però sóc poc sociable amb aquestes coses, em
són un compromís. Hauré de fer equip.
Dissabte descansem i vaig a córrer, fa mol bo. Sol de tardor després
de les pluges. L es fulles a terra o grogues. La font dels pecats està
maquíssima, plena de fulles humides però ja no hi toca el sol i fa
fred. Penso què faré amb l’equip.

Setmana 28 de novembre al 3 de desembre
En Pere segueix de baixa. En Martí no ve el dimecres ni en Roger, ni
dimecres ni divendres.
El divendres l’Arnau, després de l’entrenament em comenta que ha
fet una broma amb l’Àlex i li ha dit PEDRA! en un mal llançament que
ha fet. L’Àlex li ha contestat que el mataria. El dissabte després del
partit he preguntat qui venia a dinar. L’Arnau ha contestat que no
venia i l’Àlex ha dit BÉ. He advertit a l’Àlex (Àlex això no) i ell ha
contestat que era broma. L’Arnau no s’ha dutxat i quan marxava ha
obert la porta i ha cridat ADÉU PEDROTA i ha tancat la porta del
vestidor.
El dissabte 3 de desembre hem tingut dinar d’equip amb els pares.
Em feia molta mandra, vaig dubtar d’anar-hi però ha estat bé. Amb la
Bibiana i les 3 nenes ens hem assegut a una punta. Han vingut tots
excepte l’Arnau i en Jordi que per problemes familiars s’ha acabat
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aixecant de la taula i marxant. El pare i la mare estan separats i el
pare no ha volgut seure a la taula amb la mare. Pobra Jordi.
En els postres se’m acosta la mare d’en Marc i m’explica que amb en
Marc no li agraden les meves activitats (la cursa d’orientació per ell
va ser perdre el temps) i volia plegar. L’equip en què està fan masses
bromes, només xerren. M’explica que en Marc és molt competitiu,
avui mateix ha dit que ha jugat molt malament i que disfruta més
amb els de l’infantil 1 i amb en Josep Lluís que no pas amb mi, que
vol anar amb ells. La mare és pedagoga i li diu que s’ha d’adaptar a
l’equip, als companys, que és un procés. Li comento que ja ho veig,
que no em deixa ni parlar que vol acció i fer partits.
En Marc veig que s’impacienta quan deixo parlar, quan estem una
estona fent alguna broma.
M’he sentit estrany sentir que jugadors del meu equip consideren
millor en Josep lluís. Hauré d’estar el cas.

Setmana 5 al 9 de desembre
En Marc no ve a entrenar. Va directa amb l’infantil 1, que no pot
entrenar dos cops ja que la lesió és molt recent i que en Josep Lluís li
ha dit que només vagi amb ell. Em molesto, tot lliga. Li diré amb en
Josep Lluís. Per què no m’ho diu?
Els 30 minuts primers han estat horrorosos. Reien constantment,
sobretot en Jordi, l’àlex, en Pol, en Pau. He estat a punt d’acabar
l’entrenament. No agunato tanta rialleta i jo també ho feia. S’acusen
entre ells, és que és aquest que...és que...L’entreno ha acabat bé
però ha costat.
Faig parelles. L’Arnau queda desaparellat. Em diu “M’agrada més anar
sol” “ Si però a mi no” li dic.
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Setmana del 12 al 16
Vaig atavalat de feina. He de corregir molt és la catorzena setmana i
vull donar les notes. No em preparo el partit i perdem. No recordava
que havíem fet amb el Santa Eulàlia, no

m’havia mirat la

classificació. Un desastre. Faig malament el quintets. EN fi...
Els entreno ni els recordo. No vaig poder fer diari. Va treballar ajude
si el divendres no hi vaig poder anar ja que hi havia l’assemblea
general d’abaraka bake. Vam fer ajudes i en el partit els hi vauig
preguntar com havia anat. En Pere va fer l’entreno i em va escriure:
Per Miró 16 de desembre
Ei Joan,
en general tot ha anat sobre rodes. Tots han vingut més o menys a
l'hora, excepte l'Enric que tenia anglès i en Pau ha estat entrenant
amb l'infantil 1 fins les 8, osigui que només ha fet el 5c5.
Pel què fa a l'entrenament al final, al partit, s'han queixat molt de
l'arbitratge... el demés s'ha treballat molt bé. En el penúltim exercici
de 5c5, l'STOP, els que tenien més dificultats, o estaven més
despistats, eren en Martí i l'Enric. I al preguntar sobre la defensa
d'ajudes, com s'havien de col·locar,... en general han respòs bé, tot i
que, com normalment en Pol ha fet alguna intervenció de les seves i
qui ha acabat donant la resposta han estat entre en Saus i en Pau.
Bé doncs, si necessites alguna cosa més ja hem diràs.
Moltes gràcies i bon cap de setmana.

Setmana del 19 al 23 de desembre
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El dilluns fem bon entreno. Contraatac, ajudes...
El dimarts quedo amb en Santi i en Joan Pages per dinar. Només
arribar m’ataquen respecte en Gerard Jaumandreu i els valors. Que
estan massa parats, que massa xerrar, que un dia els va tenir una
hora explicant valors, que un altre dia uns nens es van barallar i va
parar l’entreno per reflexionar sobre el comportament... Que una dia
va arribar en Gerard Paré amb una cara pintada a la samarreta d’un
nen rient perquè jugaven per passar-s’ho bé. En Santi diu que els
pares volen que els nens aprenguin a jugar a bàsquet que educar-los
ja ho faran els pares. En Joan em comenta que el campus de nadal ja
no es diu campus que es diu casal, com si fos un espali i els nens han
d’anar a fer bàsquet, ÉS un campus de bàsquet perquè es fa bàsquet.
Jo n’estic el cas de tot. Els hi dic que ho comentaré amb en Gerard.
Els hi dic que han d’anar a guanyar que guanyant ja s’aconsegueixen
els valors, En fi, faig el què puc amb els meus arguments.
En Pere m’avisa dues hores abans que no vindrà a l’entrenament.
El dimecres ens passem 45 minuts jugant a futbol. Volen fer futbol,
els agrada. Jo volia fer Hockei. Juguen bé, ordenats. L’Arnau és
defensa però acaba fent Gol. EN Roger, en Pau, en Jordi, en Marc són
competitius, van a totes. La resta ven fent. A fallat en Pol. 30 minuts
de bàsquet que han anat a tope. Tant a futbol com a bàsquet ha
acabat guanyant l’equip d’en Pau i en Roger i ha perdut l’equip d’en
marc i En Jordi. En Marc es mostra molt competitiu i em demana
jugar més estona per fer revantxa.. Jo li dic que no que hem d’anar
explicar el treball de Nadal.
M’ha costat molt repartir els vídeos, no callaven, no escoltaven. Em
vaig equivocar dient que eren deures. Quan en Pau m’ha preguntat
ho hem de fer? li he comentat que no, que no era obligatori, que qui
ho volia fer ho feia i qui no ho volia fer no ho feia, que no passava
res. Que no hi havia nota, que no era un professor...He repassat les
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preguntes però estaven esbarats, m’he enfadat: Si algú no ho ha de
fer que em doni el DVD perquè he tingut feina i no vull que qudin
DVD’s per

aquí el vestidor tirats... Els he dit bones festes i fins

divendres. M’he enfadat per la poca consideració que han tingut però
en fi...
El divendres fem la festa del club i en Pau em diu, jo ja he fet els
exercicis del passar i tallar. M’agrada que m’ho digui. També em
comenta: M’han dit que ho has fet molt bé amb els pastorets... La
seva mares ja li ha explicat i em comentat l’Instival. Avui he fet els
pastorets, de Lluquet i en Dídac de Rovelló. L’aula Magna Plena i la
gent ha rigut. He rebut correus de felicitació: No siguis tant
rondinaire, home. Bé prou que el trobarem el camí, si Déu ho vol.
(...) On el veus el llop? (...) No veig res que es bellugui, com no
siguis tu mateix que estàs tremolant com una fulla.
M’he sentit còmode, he perdut la por, la gent em mirava (el rector, el
gerent, els companys, els alumnes...) i estava tranquil. Em sembla
que repetiré. EM penedeixo de no haver fet alguna broma sui gèneris.
En Pau i en Marc aniran a entrenar amb l’Infantil 1 que entrenen
pràcticament tots els dies. la resta no entrenarem fins el dia 3 de
gener

2 i 3 de gener
Em miro el documental “ Soufian, el nen que volia volar” i se’m
neguen els ulls. CAFE, estudiants, treballs d’assignatures, escola,
Soufian, barça i Messi i en surt un documental que veuen milions de
persones (Al-jazzira n’ha fet ressó amb un potencial de 50 milions
d’audiència). L’endemà escolto la radio i en Xevi Torres en parla que
els ha sobrepassat, que la repercussió ha estat molt gran. I la UVic
per allà al mig, fent-se veure... M’omple un sentiment d’orgull i penso
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que jo també hi he contribuït. La Bibiana em comenta que hi han
molts Soufians, cert. Que el documental té ressò perquè surt en
Messi, cert. Però tot seria més foc si aquestes estrelles no
s’avinguessin a fer visibles històries de superació. I tot va fent xarxa.
El dimarts 3 entrenem. Els faig una variant d’una tècnica cooperativa
que es diu la sustància (Pujolàs, 2003, pàg 202). Esperava que en
Marc digués que vol fer blocs. Ha costat molt que sortis alguna cosa
referent a la pregunta: Què i com podem jugar /guanyar? (pregunta
fet de cara a com podem jugar a la segona volta). No sortia res
excepte que en Marc vol fer blocs, ell va per feina, és resultadista.
Faig estirar amb en Martí que jugui al poste baix i amb en Ferran que
treballem les segones ajudes. Els hi d’estirar, no tenen iniciativa en
dir aspectes a fer, de fet és difícil)
Esperem els reis.

7 de gener
Juguem a l’oca amb l’Eulàlia i la Joana. Guanyo jo i la Joana es posa a
plorar. Continua la partida a veure qui queda segon. L’Eulàlia perd i
simula que plora perquè ha perdut? Caràcters i competició, quina
manera tant diferent d’afrontar la derrota.

Setmana del 9 a l’11 de gener
Dilluns bon entreno excepte el retorn d’en Pol que feia dies que no
venia i tenia ganes de fer comentaris. Però els he felicitat pel bon
treball.
Els passo els qüestionaris i tinc aquella sensació que vaig tenir quan
els hi vaig passar el primer dia. No entenen les preguntes (sobretot
les de cooperació), és llarg i feixuc. Me’l contesten bé, he fet dos
86

grups i han estat més tranquils responen. L’àlex ha fet alguna broma
sobre l’avi d’en Miquel, que hauria de ser la mascota de l’equip ja que
sempre hi és. També li ha dit nàpies a l’Enric. L’Enric s’ha molestat. Li
he dit que no es diu, que com li diuen a ell. Li diuen un nom semblant
a orellut, en referència les seves orelles. Li pregunto si li agrada i ell
diu que no. Doncs ja està. L’Enric també li ha recordat a l’Àlex que va
ser ell qui va posar la norma de respectar els companys.
Hem acabat fent un 5x5 tot el camp gran de les pistes blaves.
Esbufegaven ja que no he parat i la pista és llarga.
Som el gener i fa fred. Glaça i els matins estem a sota 0.
Divendres no he anat a l’entrenament (tenia la xerrada amb la Nadia
Ghulam). En Pere hi ha anat.. L’he trucat i m’ha explicat que han fet
un partit amb els pre-infantils. Que els pre-infantils han fet algun
triple sortint de bloquejos. Li han comentat amb en Pere perquè
nosaltres no fem bloquejos. El dilema del procés i del resultat. Fent
bloquejos tot és més senzill. No fent bloquejos han de buscar més
estratègies per l’1x1, han de mirar quan fer l’1x1, hi ha més
responsabilitat individual... En fi, no fem bloquejos.
En el partit ens presionen. Els hi dic amb en Marc i en Jordi que rebin
la pilota. En Marc comenta amb en Jordi que es facin un bloc. Joan:
Marc nosaltres de moment no fem bloc, no en sabeu.

Setmana del 16 al 20 de gener
El dilluns fem partit amb l’infantil 1. Encara hem fet cosetes. A ells els
ha agradat. Hi ha diferència a nivell de conceptes. Ells juguen bé al
poste baix, la passen i es mouen. Defensen agressius i tot el camp.
Teníem problemes en baixar la pilota...Però he quedat amb bon
regust.
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El dimecres els faig l’activitat 13 del recíproc en el llançament. En
Marc i en Pau quan veuen el paper ja bufen. Entenc que ho puguin
veure avorrit però he fet l’explicació molt ràpida, tenen les fotos que
es poden veure a ells mateixos llançant, és individualitzada. No els he
fet omplir ni la pregunta final sobre què havien corregit del seu
llançament. Penso que em condicionen però ho procuro fer ràpid i
interessant per ells. L’Enric i en Pol s’han corregit, han estat actius en
les correccions. He procurat fer parelles heterogènies a nivell
d’afinitat En Marc ha anat amb en Miki, en Pau amb l’Arnau, Pol i
Enric, Ferran i Àlex i en Jordi ha llançat amb en Pere.
Tant dimecres com divendres han fet molt bons entrenos, els felicito.
Defens Agressiva, voluntat tàctica...
Dissabte el pare d’en Ferran després del partit que hem perdut de 3
amb el Montcada em comenta que falta agressivitat i m’insinua que
l’Oscar Maurin, és més agressiu i que això es deu traslladar als nens.
De bones a primeres no he captat per on anava. Jo li he dit que en
Maurin fa blocs indirectes que fomenten l’agressivitat i que jo no ho
vull, que l’agressivitat va a caràcters i que en Ferran, en Pol ,l’Àlex no
en tenen i que se’ls ha d’entrenar amb un procés.... Després hi he
anat pensatn i he entès que em volia dir que els fotes més canya,
que els crides, que fos més agressiu per tal que ells ho siguin més...
EM dol que em compari amb l’Òscar, deu n’hi do...

Setmana del 23 al 27 de gener
Dilluns entrenem el poste baix. L’entreno l’acabo cinc minuts abans.
No estan atents, no escolten a part que he fet un exercici per
treballar el balanç defensiu una mica complex. Els dic que dissabte
vull guanyar a Sant Julià i que entrenant així no ho aconseguirem. No
fem el Vic, ni estirem i marxen cap a la dutxa.
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Dimecres. L’Arnau ha portat una tortada pel seu aniversari. Estava
content. Servia els sucs de pinya i demanava qui en volia més. Els
companys li han donat les gràcies. Durant l’entrenament l’Àlex i en
Pau han tornat a riure del nas de l’Enric. L’Enric ha dit que l’ofenien.
He prohibit que es torni a fer aquesta broma. Si a l’Àlex no li fa res
que li diguin coses cap problema però si a l’Enric el molesta no hi ha
bromes.. En Marc m’ha preguntat un dubte: Si el que defenso és el
que baixa la pilota em puc quedar al davant? Això m’ha fet
determinar que els únics que es poden quedar a davant són en
Roger, en Marc i en Jordi. Tota la resta els vull avall, a defensar la
cistella. Aquests tres petits poden defensar bé. Marc, si no defenses
el que baixa la pilota el canvies amb el defensa de qui la baixa. Vaig
especificant tasques ja que no podem facilitar bàsquets als adversaris
i hem d’anar a tasques més específiques.
El partit de dissabte
En Josep Lluís ha entrat en el vestidor. Avui hem fet l’activitat de
revisar els objectius individuals que ells es va posar pel novembre.
Amb un minut han dit si havien complert els objectiu i quins es
posaven de nous o bé jo els hi posava. En acabat en Josep Lluís m’ha
comentat: Molt didàctic, molt educatiu però jo... és clar. He
interpretat que volia dir que ell amb el su nivell no ho pot fer, que ha
d’anar al grà.
El Sant Julià ens han fet blocs directes i n’han tret rendiment. Blocar
o no blocar aquesta és la qüestió. Productivitat o procés...

Setmana del 30 de gener al 3 de febrer
Entreno fluix. EN Pages m’ha hagut d’explicar tota la problemàtica
amb en Maurín i el seu gest. Quina gran intensitat d’en Marc i en
Jordi defensivament. L’Àlex hi posa voluntat, s’esforça i el reforço.
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Dimarts em trobo amb la Montse. Li explico que l’Arnau ja no va dir
en el post-partit que els mataria, o que havien guanyat de llet... va
dir que havíem fallat en defensa. Resulta que em vaig equivocar amb
el feed- back, li vaig dir: Molt bé m’agrada que diguis això i que no
diguis que han guanyat de llet... Això és coerció moral!!! Tenen 13
anys, porten 13 anys que les seves famílies, l’escola, l’entorn els
diuen què no han de fer. El meu feddd-back ha de ser positiu i quna
diu que han guanyat de llet li he de preguntar: i aquest comentari
perquè ens serveix per guanyar? Que diguis això va bé per
l’equip?...Tu poses normes però si ells es volen insultar s’insultaran.
Tu reforces quan compleixen les normes perquè reforcen l’equip però
si fan la broma a l’Enric del nas gran els hi dic que això perjudica
l’equip perquè l’Enric jugarà pitjor per tenir uns companys que no el
respecten... En fi...
El divendres, només entrar en Josep Lluís ja m’ha dit que havíem de
parlar. Després ha vingut i m’ha dit que demà s’havia d’emportar en
Pau, que si jugava la categoria, que el necessitava perquè eren vuit.
JO li he dit perquè no hi anava en David Carrillo del pre-infantil. M’ha
dit que en David jugava a Vic a les 10:30 i que no podria a ser amb el
seu equip. No ho he entès perquè en David sempre entrena amb ells i
ara m’agafa en Pau. En fi, què hi vols fer. Lo de la categoria m’ho ha
dit dos cop, doncs jo m’hi jugo la victòria i ara perdérem de molts (tal
com ha passat hem perdut de 30). Em fa ràbia però jo sempre he
defensat que ens hem de deixar els jugadors, que no són nostres,
que són del club... però quan t’ho fan et fa ràbia i demà me’n en
portaré un sac. L’actitud d’en Marc amb l’entreno de divendres millora
però en Pau ha continuat igual, un posat passiu. En Marc, m’ha dit,
he millorat l’actitud. Si si, tens raó.
Abans del partit hem post música, en Jordi ha posat un CD de
màquina. M’ha agradat veure que comentaven les estadístiques que
han fet en el partit.
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Ja ha entrat l’onada de fred siberià, ara en diuen així. Abans en deien
hivern. El matí de dissabte el cotxe marcava 9 sota zero però el cel
era blau i lluminós. Tot el cap de setmana farà molt fred.

Setmana del 6 al 10 de febrer
El cap de setmana ha estat Siberià, amb temperatures de 11 sota
zero. Dilluns els hi torno a dir que em cansen, que els he d’avisar
massa. Entenc que hi ha un dèficit de motivació, perden i els dilluns
continuem fent brometes. Som 9, no venen ni en Martí ni em Miki i el
tema d’en Martí ja cansa. Tampoc ve el dimecres, mal de panxa. En,
fi no m’hi enfado, pitjor per ell.
El dimecres ve en Dídac,. Estan atents a les seves indicacions. En
Dídac fa un exemple de descobriment guiat preguntant sobre els
pesos en la posició bàsica per tal de fer sortides més efectives. On
hem de tenir el pes? Ha d’estar en una cama o en l’altre? Ha d’estar
repartit? Què passa si el tenim aquí i hem de sortir per aquí? Què
passa a la inversa?… En Marc i en Pau es mostren els més hàbils
responent. Ens fem una foto i l’aplaudim. Quan marxa juguem molt
estona de 5x5, per què es queixen tant? Per què en Pau fa aquesta
cara de desgana i entona aquell Joder... quan paro el joc i vull
explicar una cosa? Els he de tornar advertir que no es queixin. L’Àlex
porta pastís de xocolata, s’ho mengen amb silenci al vestidor, no
diuen res.

Setmana del 13 17 de febrer
Perquè els dilluns costa tant? Els faig un joc, m’afarto que ho fessin
malament i els faig córrer. Corren una bona estona amb fila, fent
aquell exercici que el de darrera ha de passar ha davant fent zig-zag
entre els companys, aquell que havia fet tantes vegades. Han
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corregut una força estona, 10 minuts, l’Àlex ja treia la llengua. En
alguns els hi ha agradat, en Marc... En Pau arrossegava els peus. El
càstig potser els agrada. Després han estat més atents sense fer un
entrenament excepcional. Ha passat l’onada de fred siberiana, ja no
fa tant fred.
Avui dia 15 els hi porto crossans per celebrar el meu aniversari. En
Josep lluís em pregunta què hem de fer amb en martí, li hem de dir
alguna cosa al seu pare. A i tant me fa, ell s’ho perd. Alguna cosa li
diré.
En Miquel i en Martí no venen el dimecres, han tornat de colònies.
Durant l’entrenament l’Àlex es tira un pet. Les bromes es succeeixen.
Al final en el 5x5 em protesten una falta i paro el partit, tirs lliure i a
toma vent. Els hi porto corsants pel meu aniversari. Fan broma sobre
el pet de l’Àlex. Demanen amb en Pere que balli una cançó. “ El que
te foca” Tito MC. Quan pujo els pares em feliciten, em pregunten com
va l’entreno, els hi dic que fan bromes, que proteseten. Algunes
pares em diuen que això de protestar va amb l’edat (la mare d’en
Pau, el pare d’en Jordi) respecte les bromes em diuen que els he
d’estovar més, que el que vaig fer dilluns va estar bé (els vaig fer
córrer durant 10 minuts, exercici tradicional i clàssic). Crec que
assenteixen aquesta línia el pare de l’Arnau, d’en Marc, d’en Ferran...
Marco preocupat, és que sóc tou?, volen més canya? Com m’he de
posar més dur? No permeto bromes? EN pEren el el pàrkinc em diu
que a vegades falta disciplina però no em sap dir com es fa...Tothom
ha d’estar sempre callat, he de fer exercicis de més càrrega física i
que es cansin molt més (això pot ser si, a vegades només penso
tàcticament, potser em cal més volum físic). Què és disciplina?
Em miro per youtube Tito MC, el que te foca. Déu n’hi do.
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Setmana del 20 al 24 de febrer
Dilluns fem un partit al final de l’entrenament. Els faig fer tries. Trien
en Pau i en Marc i l’ordre de tria és el següent:
Marc tria en Pol, en Pau tria l’Enric, en Marc en Roger, en Pau en
Ferran, en Marc en Jordi, en Pau en Miki, en Marc l’Àlex i en Pau
l’Arnau.
Els tres últims en Miki, l’Àlex i l’Arnau. En Pasu ni tant sols ha dit el
nom de l’Arnau ha dit alguna cosa com: PSSS, EL QUE QUEDA (sense
mirar-lo i mig rient). Un despreci total, pobra Arnau. No ho hauria
d’haver fet, ja m’ho hauria d’haver imaginat.
Dimecres fem partit entre un equip de petits contra un equip de
grans. Es motiven. Els petits els hi dic que busquin velocitat, els
grans el poste baix. Avui han entrenat bé, fem un Vic.
Llegeixo un article a la revista Apunts número 106, pàgina 26 que diu
que quan l’alumne participa en la detecció i correcció d’errors
visualitzant un vídeo seu es produeix un major aprenentatge
actitudinal. En Pere m’ha passat el vídeo dels nois fen l’exercici
tècnic. Els hi passarem a veure si millora l’actitud.
Torno cap a casa per l’eix en obres. És a l’eix on se’m acudeixen
idees per l’equip. L’eix en obres, l’equip en obres.
Dissabte hem fet el partit dels 40 anys d’en Molas. Tant anys després
ens reunim gent que fa molts anys que jugaven a bàsquet que feia
molt temps que ens veiem i fem un partit. Ens ho passem bé, riem,
en David fa cares, es diuen xurrades, en fi, la força del bàsquet,
alguna força ha de tenir per reunir la gent i passar-s’ho bé.

Setmana del 27 de febrer al 2 de març
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Dilluns som 11. En Marc ja em reclama el contraatac d’11. A vegades
el trobo una mica impertinent. Amb en Pere comentem la mania que
té amb els cabells. Quan ho comentem en Marc està corrent un
contraatac. Fins i tot corre de costat, girant el cap, evitant que els
cabells li vagin a la cara.
Finalment ha vingut en Martí. Demano un aplaudiment perquè s’ha
recuperat. Li fan un aplaudiment, alguns amb ironia i amb l’Àlex
dient-li a l’esquena “quexica”. En Martí no crec que hagi entès res o
potser si i a vist que els companys el veuen lluny de l’equip, li veuen
poc compromís. Potser m’he passat demanant un aplaudiment però
és que jo també m’indigna aquestes actituds de poc compromís, de
no pensar amb l’equip. Però no li dic (de fet ja li vaig dir) ja s’ho farà.
Dimecres aniversari d’en Pol. L’Àlex s’ha fet mal i no diu ni piu. Es
nota que està callat.
El dijous vaig a veure en Pere Pujolàs. L’interessa les activitats
cooperatives que faig amb l’equip. M’explica els àmbits A, B i C. Que
en l’àmbit B és important la participació equitativa i la interacció
simultània. Que no poden ser autocrítics si no els hi ensenyem a serho. Per això em proposa que faci un pla de l’equip, on hi hagin els
compromisos personals, els objectius pel partit... perquè el final en
podem fer una valoració. Em passa un document. Ho faré els últims 8
partits. En Pere queda parat quan li dic que ho porta la Montse i que
ho faré en narrativa. Que tot hi fer activitats cooperatives es diuen
“nàpies” i orellut.
Sortint d’en Pere em trobo l’Àngel Serra. La seva nena juga a bàsquet
i veu que no aprenen, que no hi ha aprenentatge i a veure si un dia li
puc explicar. Hi tant, això és com tot, té programació l’entrenador?
Va incorporant conceptes nous? Em diu que un dia em passarà a
veure perquè li expliqui.
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La bronca del dissabte pel tema de l’actitud és important. N’estic
cansat de la falta de respecte cap a l’àrbitre, cap als companys. Veure
transcripció.

Setmana del 5 al 9 de març
Aquesta setmana no juguem. No tinc ni programació. En Marc està
content quan li dic què vol fer, 3x3 continu evidentment. Els hi dic si
els vaig felicitar per la victòria després del partit. EN Pau diu que no.
Ho sento, enhorabona però estava empipat amb la vostra actitud.
11 de març, diumenge. Descansem però veig que juguen el Sant Julià
contra la penya. Me’n vaig a veure’ls. Tampoc els veig tant superiors
a nosaltres. El Sant Julià si, a la Penya no. De fet guanya el Sant Julià
de 30 punts.
Aquesta setmana he començat l’assignatura de treball en equip a
partir del bàsquet. Els explico amb els alumnes de quart que el
bàsquet és un mitjà per aprendre a treballar en equip, que
procurarem fer una estructura d’aprenentatge cooperativa, que l’estil
de l’entrenador serà cooperatiu...
Tot just dissabte m’adono que em vaig deixar les fitxes a Badalona.
Apa, i ara què. Em posa de mal humor. Com recupero les fitxes? Quin
rotllo. El divendres corregeixo dues vegades a l’Àlex que quan tirem
tirs lliures creua els braços i agafa un posat passiu, reclinant
l’esquena sobre les seves lumbars. Si el veu en Joan Calm. No ho
aguanto però ell ho va fent.

Setmana del 12 16 de març
En els alumnes de quart els hi passo el vídeo d’en Pep Guardiola
(Banc de Sabadell) el fragment que diu que la gran mentida del món
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de l’esport és aquella que diu que Todos sois iguales. També els hi
passo el vídeo de Mestres del 6 de març, el de l’escola inclusiva on
mestres parlaven que cada nen és diferent i se’l ha de tractar
diferent. Convergències i divergències entre els dos discursos,
l’educatiu i el del rendiment?
Dilluns bon entreno, l’Àlex no ve però som 12 perquè hi ha l’Elagi i en
Jacint. Com sempre en Marc demana un 3x3 continu.

Setmana del 19 al 23 de març
El dilluns inscric la tesi.
M’agrada el pla de treball d’equip que he fet en l’assignatura del
treball d’equip a partir del bàsquet. Discuteixen si defensar passant
de segon o passant de tercer. Discuteixen si fer la zona 2-3 o la 3-2.
Li pregunto a la Montse si demano el període d’excedència per
elaborar la tesi, em diu que si. Avui dimecres plou, feia quatre mesos
que no plovia.
Els dilluns els felicito pel bon comportament que van tenir amb
l’àrbitre. En Roger contesta que va xiular bé. El dilluns no tinc ganes
d’entrenar, estic cansat. Les hores de classe passen factura i
començo a necessitar les vacances de setmana santa. El dilluns en
Pau marxa mitja hora abans. Aprofito per jugar 5x5 sense ell. Estan
jugant i arriba en Gerard Jaumandreu, se’ls mira i em comenta que
juguen molt bé. En Pere també m’ho comenta, han jugat molt bé i
sense en Pau, sense el seu domini tant aclaparador, amb aquella
superioritat. Els hi comento dque quan no hi és en Pau hem de jugar
encara millor. Si en una mateixa jugada es veuen talls, situacions de
pal baix i blocs indirectes Déu n’hi do, Déu n’hi do. Això els pares no
ho saben veure, ni les mares.
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Dimecres, comentem amb en Pere que els bloquejos només surten
quan passem la pilota des de la posició central, que la pilota no arriba
al fons o que no hi ha els bloquejos verticals. A més no surten del
bloqueig per entrar cap a cistella, se’n van cap a fora. Potser la
primera opció és que vagin cap a dintre.
En Pere em comenta que abans de l’entreno tots estaven a la grada i
ha entrat l’Arnau amb el seu pare. No han anat cap a ells sinó que
han anat a un altre lloc d ela grada. Molt raro.

Setmana del 26 al 30 de març
Rebo aquest correu de la Montse després de passar-li la discussió de
l’Àlex a la mitja part per la confusió de qui agafava a qui (Veure partit
del 24 de març a la mitja part):
Montse Martin:
Neeeeeen,
Què bé en aquesta temporada t'està passant de tot per poder
analitzar les diferents situacions, ni que ho hagis demanat exprés.
Què passa amb l'aprenentatge cooperatiu quan guanyem? i què
passa

quan

perdem?

Com

varia?

Són

les

estructures

de

l'aprenentatge cooperatiu prou fortes per aguantar les sotragades de
les derrotes? Aquest Àlex que ha estat el cap de turc de la derrota
com lliga amb tota la feina de l'aprenentatge cooperatiu? Quan es
perd de forma tan radical, s'oblida tota la feina conjunta i es culpa
individualment al més feble?
Molt interessant, no? L’aprenentatge cooperatiu només funciona quan
guanyem, la qual cosa vol dir que és un fum... a la que perdem els
valors més rancis de la competició tornen a tenir presència i superen
la feina feta des de la cooperació? L'aprenentatge cooperatiu no té
97

cabuda en estructures competitives? La contradicció dels principis és
massa forta i no hi ha sortida?
Quantes coses a reflexionar... com canviar des de dins aquest
maleïda competició que fa infeliç molta canalla sense deixar de ser
competitius???
Dimarts tins tutoria a les 12.15 i plego classes a les 11.30, si tens
una estoneta ens veiem i xerrem. Igualment aquest divendres he de
venir a fer un pagament a recursos humans si tens temps podem
quedar una estona llarga i organitzar feina per aquesta SS, què et
sembla?
Montse
Fan obres a la rotonda de CHOCO Vic. La circulació és lenta, molt
lenta perquè han posat un tallants molt fondos a la carretera que
t’obliguen a aturar-te. Els camions s’aturen pràcticament. És cert que
hi ha un canvi de resant i una revol però no cal una circulació tant
lenta
Dimecres se’m acut fer algunes fotos a l’eix en obres. Qui sap si per
la presentació puc fer un símil entre l’eix i els seus entrebancs i el
procés

d’aprenentatge

dels

jugadors.

Ells

avancen,

s’aturen,

s’empipen, es despisten...talment com tot allò que em passa a l’eix
amb la banda sonora d’ICAT fm.
Fem jocs cooperatius i en Pau li etziba subnormal a l’Àlex que s’ho
pren com una cosa normal, subnormal. Ja cooperen, ja. En els jocs
fan trampes, han de transportar la pilota amb el cap i en equip, com
no utilitzen les mans. Després els deixo jugar a futbol:
Pau: òstia puta Enric, controla amb el pit.
En Miki fa mans. EN Martí que va a l’altre equipel crida i li diu Guarro.
Tot inocent.
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En Miki falla una ocasió clara, es lamenta. L’Enric li pica la mà.
En Jordi li diu nàpies a l’Enric.
El divendres em miro l’entrenament de l’infantil 1. El porta l’òscar.
Ensenya un sistema als nois, realtivament fàcil però sempre es
necessita practicar-lo perquè surti, es necessitat certa paciència. A
les poques vegades que ho proven, diria que a la segona, un dels nois
es descuida a pujar al pal alt, un fet normal quan practiques un
sistema nou. La bronca, però, no és per ell, el que se’n ha descuidat,
sinó pel que ha iniciat el moviment sense advertir al company que
pugés al pal alt. No he entès perquè la bronca anava dirigit al pobre
que ho feia bé i no al que s’havia oblidat del moviment: ”Perquè no li
deies que pugés?” El noi intenta defensar-se dient-li que és l’altre que
se’n ha oblidat que ell feia...No pot dir res, el to de veu de l’Òscar és
alt i el fa callar. L’errada és d’ell i punt. M’ho miro i no entenc perquè
ha dirigit la bronca amb el pobre que ho feia bé i no amb el que se’n
oblidava, en fi. En Toni Rubio que és al meu costat em diu sense
mirar-me, fullejant el seu entrenament: “Pedagògicament molt dur”
Li contesto que hi ha d’haver de tot: “ De molt durs, de molt tous.
D’entremitjos...” M’explica que ell crida puntualment, que si ho fas
sempre els efectes dels crits perdent efectivitat. Li dic “ Quan ets més
jove ets més cridaner” Acabem resolent el tema amb l’edat i que
quan et fas més gran ja no et cal cridar tant, que ja controles quan
ho has de fer i quan no. I aquí ho deixem.
Setmana Santa dilluns 2 d’abril al dilluns sant del 9 d’abril
Descanso de bàsquet. No fem entrenos aquesta setmana. Ells vaig
donar el DVD del Sant Fost perquè se’l mirin i en diguin coses bones
del nostre joc i coses dolentes. El cap de setmana i el dilluns dia 2 a
fet molt sol. Les fulles comencen a sortir. El cirerer ja té alguna flor
tot i que el prunus no ha florit, pot ser el vam podar massa. Dissabte
anem caminant a les set fonts, el diumenge celebrem el sant d ela
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mare i anem a les atraccions amb les nenes, el dilluns anem
d’excursió fins a Folgueroles amb els de la CROSSANDRA. El dimarts
comença a ploure i ens quedem per casa pel matí i a la tarda les
nenes van a la piscina. Avui dimecres plou potser marxarem a l’escala
demà.

He començat a llegir el llibre l’avi de 100 anys que es va

escapar per la finestra, simplement per entretenir-me, simplement
per

no

pensar

amb

bàsquet,

ni

amb

assignatures,

ni

amb

aprenentatge coperatiu...

Setmana del 11 al 13 d’abril
Insisteixo amb el Sant julià. Els vull guanyar i el dimecres els hi
llegeixo l’scouting que els hi vaig fer i practiquem la defensa del bloc
directa. A l’entreno en Pau està molt passiu, a un ritme inferior.
El dijous em trobo a la seva mare i li comento que estava molt
passiu, amb poques ganes. Potser és perquè és tan superior a la
resta que va al 50%. Ella em diu que li feia mal al genoll. Li comento
que no em va pas dir res.
El divendres en Pau m’envia un what’s up? Dient-me que està
lesionat, que li fa mal el genoll. Com ho ha de fer per anar a veure el
fisio? Avui a l’entreno vas a veure el fisio. La seva mares li diu que
només jugui un partit.
A l’entreno em diu que pot jugar els dos partits però fa un entreno
que sembla que vagi coix.
El divendres no s’han mirat el vídeo que els vaig passar per setmana
santa. M’empipo, com pot ser que amb 10 dies no es puguin mirar un
partit de bàsquet seu? No ho entenc. Només ho ha fet l’Enric i l’Àlex i
a més no se’n recorda de res. Fracàs. Els hi dic que per demà s’ho
mirin que en farem un debat. Només havien de mirar o 3 coses ben
fetes, punts forts o 3 coses mal fetes, punts febles.
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En Pere es cuidava del debat dels pessimistes i jo dels optimistes. No
hi ha hagut debat perquè no s’ho havien mirat. Només ho ha fet
l’Enric que ens dóna un full que posa:
-

No lluitem gaire pels rebots

-

Fallem els tirs lliures

-

Tampoc tirem gaire bé (sobretot de 3)

El dissabte també ho fan enMiquel, en martí i en Roger. La resta res
de res. (Veure els fulls al quadern de l’equip)

Setmana del 16 al 20 d’abril
Dilluns bon entreno. En Marc demana contraatac d’11, per variar.
Dimecres plaguem mitja hora abans per anar al clínic d’en Jou
Marimón. Em sembla bé la xerrada. L’Arnau està lesionat. El
pressionem perquè entreni però no pot, li fa mal el cap del fèmur.
El divendres fem un pèssim entreno. Entre el soroll de les pistes del
costat, el llum que triguen fins al límit de la visibilitat per encendre’ls
i les poques ganes surt un pèssim entrenament. No escolten i un
molesta a l’altre. Quan un núvol tapa el sòl la llum del pavelló és
somorta. I la primavera el temps és molt variables. Fa uns dies que
tot d’una plou com fa sol. Fan un exercici a baixa intensitat. Els hi
pregunto, a quina intensitat creieu que fèieu l’exercici? En Pau diu al
99%, no crec li dic. En Roger el 30%, algun altre diu els 60%. Els faig
fer 3 esprints d’anada i tornada al 100%. Quan diem a tope volem dir
això, al 100%. En Pau em replica que si estan cansats no poden anar
al 100%. Estàs cansat? Doncs ja et pots quedar a la banda. Tot un
exercici, uns 15 minuts, el faig quedar a la banda. Després de
l’exercici li pregunto si està cansat. Ja no ho està. Tot i així quan juga
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penso que encara li fa mal el genoll. El fisio li va dir que fes
estiraments.
Pau i Marc ja podeu anar amb l’infantil 1. En Marc em demana si hi ha
d’anar. Si no hi vaig a jugar perquè hi he d’anar? En Pepelu em diu
que si, que hi vagi.
El dissabte baixo amb el cotxe amb en Pere Martínez.. Tems
d’informàtica. Pujo amb la Núria Gorchs i m’explica aspectes d’en
Joan Espaulella. El paternalisme i aquella manera de fer tant seva, és
tossut i si posa la banya en un lloc ho fa. Embla que escolti però no fa
cas, fa el què li sembla.

Setmana del 23 (Sant Jordi) al 27 d’abril
Sant Jordi, dilluns. Arribo tard, 10 minuts. Els dic que em poden
renyar. Em diuen que comenci a córrer. Els dic que això no. El dia ha
estat ennuvolat però no ha plogut. Feia fresca. Amb els Abaraka (bé,
la Jesmina) hem muntat una parada a la plaça de Vic i ha fet galetes
amb les quatre barres. Hi hem guanyat alguns diners, uns 250 euros.
Els dilluns estic tens. Els aviso. En Pol fa el karate Kid contra l’Àlex.
En Marc i en Roger és dels que també estan de brometa. Al final he
fet córrer en Pol i l’Enric per badar en un exercici, just en el moment
que els tocava passar la pilota i just després que acabava d’explicar
el moment precís de passar la pilota. L’Enric em pregunta amb cara
de sorprès per què, que corrin. Segurament que no ha entès perquè
córrer però tant m’és, no estaven atents quan ho havien d’estar i sinó
ho saben tant me fa.
Acabo amb un contraatac d’11 i així corren i callen una estona.
Estireu i s’apalanquen d’esquena a la paret. Els hi faig un retret, que
no estireu, algun es tira endavant, això no és estirar. Fem un Vic, dic
sense esma. Adéu, ja en tinc prou.
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Dimecres 25, Sant Marc. En Marc em demana insistentment que fem
futbol. També en Roger. No cedeixo. Fem l’activitat de l’IPAD amb en
Pere que grava l’exercici del bloc indirecta i després ens ho mirem.
He estat totalment intervencionista amb la IPAD O TAULETA TÀCTIL.
Els hi he dit tots els errors i els encerts i no els he deixat intervenir
però he vist que pot ser molt útil per una correcció immediata. Els
nois han estat atents i han fet borma dels calers que té en Pere per
tenir una IPAD. Al final de l’entreno en Pere em comenta que els nois
deien adéu amb l’Arnau i que ell no els hi ha dit res. Alguns dels nois
han sortit del vestidor mentre l’Arnau marxava i l’han insultat.
L’Arnau ha comentat amb en Pere: Ho veus quina mania em tenen.
Amb en Pere parlem que potser hauríem d’avisar els nois d’aquest
comportament, sense la presència de l’Arnau. En Marc porta coca i
xocolata de la Guixa. Temps variable, sol i núvols. Les fulles ja
surten, el ciaré ja les té totes i el liquilamber tot just li surten. El
Prunus ja fa dies que les té.
Divendres 27. L’Arnau em pregunta si ho van celebrar el dimecres
quan ell va marxar. Li dic que no que quan ell va marxar ja es va
acabar la celebració. NO hi veig angoixa, no h veig patiment per què
l’insulten, ell va a la seva però bé que l’importen els altres, per què
ho pregunta sinó? Avui érem 9 i he fet el 5x5. Hem diuen abuson jo
els dic que treballin més, que saltin més. En Marc torna a fer mala
cara quan li dic que ha d’anar amb l’infantil 1. Alhora de marxar, estic
a punt d’entrar i del cotxe del costat surt l’Arnau i em diu Adéu Joan,
Adéu Arnau.

Setmana del 30 d’abril al 4 de maig
Diumenge omplo l’informe final de temporada que li he de lliurar amb
en

Joan.

Despre´s

de

valorar

diferents

aspectes

ofensius

i

defensiusen 19 columnes la última columna en fa valorar la condició
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del jugador, ordenar el pes que té el jugador en l’equip i els hem de
classificar: Qui és el més bo i qui és el més dolent. En Pau al
capdamunt i l’Àlex a baix de tot. I en Miqui a baix de tot. I em fa
sentit malament perquè si s’ha de fer una selecció voldrà dir que
seran els primer de no poder jugar a bàsquet? Els que hauran de
plegar primer? Em sap greu puntuar l’agressivitat de l’Àlex si no en té
o la utilització de recursos d’en Miqui si en té ben pocs o el
coneixement de les circumstàncies del joc de l’Arnau si no s’entera
del què passa. En fi, he puntuat i li donaré amb en Pages. Encara no
sé què li diré.
Molta gent el dilluns ha fet pont. Hem set quatre a l’entreno en Miki,
en Martí, en Ferran i en Pau. A més d’en Jacint. Hem entrenat mot
bé, amb les continuacions del bloc indirecta i joc del pal baix. Que bé
que s’entrena amb poca gent i que bé que s’entrena sense el soroll de
les pistes del costat. Poca gent, poc soroll, instruccions més clares,
més atenció. He baixat en bici. Tot el dia ha plogut però a mitja tarda
a parat. Pujat es pon el so entre núvols. Fa aquella fresca després de
la pluja, amb aquella humitat que has de portar l’impermeable per
anar bé. La ruta dels molins està verda, el giravolt de Calldetenes és
verd, un verd que arriba fins el Monsteny. Els grisos de Sant marc
són més visibles. És l’Espinàs (ara en llegeixo un llibre : Entre els
lectors i jo) que diu que li agrada el cel gris perquè resalta els colors.
Cert, com sempre. I resalta el verd i els grisos de Sant marc i el
taronja del sol que es pon. I penso amb el silenci d el’entreno, com
en Miki i en Martí aprenien, com feien el què se’ls hi deia. El Gurri
baixa terrós, marró. El marró també es veu amb més intensitat.
Dimecres agafo mal humor per les brometes. L’Àlex diu forces
vegades gilipolles, arrossegant i afogant les lletres. A hores d’ara
encara l’he d’avisar que està amb els braços creutats, recolzant-se
amb l’esquena. L’Arnau també hi estava. També l’aviso que no es
toqui els mitjons just quan està en ajudes. En Pol fa diverses
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brometes: “ N’estic cansat de pets i llufes” Ho dic en serio però ells
riuen. Explico un exercici de tiro i el primer passe d’en Pau a en Marc,
en Marc bada i la pilota marxa lluny. “ Sprint” crido. Els faig fer un
sprint d’anada i tornada. L’últim repeteix. L’últim és en Ferran però es
queixa que l’Àlex l’ha agafat. El final fem un Vic però estic
malhumorat. Potser perquè ho vull massa perfecte, exigeixo que cada
jugada estigui ben feta i em cansen els errors o potser el poc talent o
potser

la

poca

concentració

o

potser

les

brometes.

Masses

instruccions, massa està a sobre. Ho faig molt, tot el dia corregint
bàsquet em satura una mica.
En l’assigantura de bàsquet de primer i en la de quart, treball en
equip estem fent partits. És molt xulo que amb 10 setmanes surtin
composicions tàctiques tant xules. Es corregeixen, es recriminen,
s’animen. La Sara em diu que està aprenent molt. Se la veu
contenta. Amb els de quart hem fet un gran partit. Sorprès de lo bé
que hem jugat. En Pecci i en Toni es mouen molt bé en el joc interior.
Les jugades surten i ells es reforcen quan veuen que es fan bàsquets.

Setmana del 7 al 11 de maig
Arribo al pavelló i aparco. Veig en Pere, el pare d’en Jordi, que surt
del cotxe i travessa els 30 metres de pàrquing que ens separa.
Després de dir l’hola de compromís em comença a dir que en Jordi
vol plegar, que no en té ganes, que no està motivat, que no aprèn,
que diu que en els entrenos no fem res, que no li agrada com
juguem, que en els partits es fa un fart de córrer i llavors no li
passen. El seu pare li diu que esperi els dos partits que falten i que
després plegui. Ell creu que vol més canya, més canya. No entenc si
lo de la canya ho diu el pare o ho diu en Jordi però Em fa l’efecte que
en Pere és d ela canya. No sabia si dir-m’ho però ja fa dies que en
Jordi ho diu i ha preferit explicar-m’ho. Jo dic que si, que hi tant que
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m’ho havia de dir i que no ho havia notat ja que sempre entrena fort
però que procuraré animar-lo més. Quedo desconcertat i a la vegada,
a mesura que vaig analitzant la xerrada, m’enfado i és que, a més de
dir-me que en Jordi està desmotivat, m’ha dit que el culpable era jo:
Que no aprèn vol dir que no els ensenyo, que no hi ha canya vol dir
que estem parats...Tant exercicis, tants criteris, tants conceptes
tàctics i al final ja ho veus, no ha après res.
A l’entreno ho explico amb en Pere que queda parat. Tot l’entreno hi
estic pensant, no m’ho trec del cap. També ho explico a la Bibiana:
“Ja el coneixies amb en Pere.“
Pel dimecres em sembla que no prepararé res.
Finalment ho he preparat. Hi he posat exeercicis intensos de zig-zag
defensius, hi he posat el de defensar 24 segons le spassades d’un
company... Han entrenat molt bé, forts, en Jordi anava a tope. Potser
ho necessitaven. En Pau m’ha dit el final “Avui hem entrenat bé” Jo
els hi he post la nota de notable alt. Se’ls veia contents d’haver
entrenat bé, fort, suant. La calor d’aquesta setmana ha estat inetnsa.
Avui divendres la Joana, l’Eulàlia i jo ja ens hem banyat. Continua la
calor. Les fulles ja estan ben formades. A la tarda fa olor d’estiu. Avui
divendres el barça de bàsquet juga la final four. Al final d’un bon
entreno (hem fet 5 partits de 5 contra cinc polaritzant l’atenció amb
si fem bàsquet en 1x1 val un punt més, si robem pilota un punt més,
si fem bàsquet de bloc indirecta un punt més, si agafem rebot
defensiu un punt més i si fem bàsquet de pal baix un punt més.)
l’Arnau em diu que el seu pare vol parlar amb mi. Em diu que demà
no ve al partit, que ell no pot venir i que l’Arnau si no ve ell no vol
anar amb ningú. Que s’ha trobat gallitos a dins del vestidor que
l’insulten: Quan tira :No tiris gilipolles, no fallis capullo, Adéu
subnormal. Em diu que no té perquè aguantar-ho, ja sap que són
coses de nano però no no ho ha d’aguantar. Em disculpo per no
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haver-ho tractat abans, que els hi comentaré amb els nois. L’Arnau
em diu a mi m’agrada jugar a bàsquet però.. El seu pare també em
diu que li sembla que l’Arnau ha anat endarrera, que se’l veu tens
jugant, que últimament millor que entra...Jo li dic que ha après molt,
que ha aprè a mirar, tant tècnicament com tàcticament. Però no sé si
el convenç, i peno, un altre que la temporada la veu negativa. Ai la
paciència, ai la paciència.
El barça perd la semifinal four per coses tontes diu en Sada, com si
fóssim infantils, com portes endarrera...

Setmana del 14 al 18 maig
La setmana que acaba tot. El curs i el bàsquet. Últim partit contra els
últims que aquesta setmana han guanyat i ens han empatat amb
victòries a 4. No entenc com el Joventut n’ha guanyat 5 i van ser tant
superiors a nosaltres. En Pere es mira runa estona l’entrenament i em
condiciona a fer algun exercici de canya, de córrer. Som 5 més l’Elagi
i en Jacint. Són de colònies. Molt 1x1 i 3x3 i contraatac. L’Arnau di u
que ha perdut, que no se’n recorda ja que el dissabte no va venir.
El dimecres comento que no vull quedar últim. En Marc fa cara de
passota i diu que tant li fa perdre com guanyar per ser últim. Jo li dic
que no.
El divendres em ve la mare d’en jordi i em comenta que demà no
vindrà al dinar de l’equip. Li sap greu el què em va dir en Pere que no
aprenia, que no estava motivat, que volia plegar...Diu que des de que
són a Folgueroles va amb uns amics que juguen a futbol. Jo li dic que
el veig igual d’agressiu i que té el handicap que és baix.
A l’entreno li clavo una bronca al Pau per les protestes: N’estic molt
cansat, l’any que ve ja t’aguantarà un altre entrenador.

107

L’Arnau tampoc vindrà demà al dinar. Veig a la grada que el pare
d’en Roger parla amb la mare de l’Arnau. Després el pare d’en Roger
m’explica que li ha tirat tota la cavalleria per damunt. Que
l’insultaven, que li deien gai, marica...Al final de l’entreno ho
comentem amb els pares i ells no en sabien res. El pare d’en Roger
diu que ho havien d’haver dit abans, que ara ja és massa tard. El
pare Bové diu que l’Arnau és especial, el coneix de l’escola.
En Marc el dimecres tant li feia quedar últim però avui hem fet
l’activitat del cinquet titular i bé que s’ha posat a l’últim període. Vol
guanyar o jugar?
El dissabte al dinar no ve ni en Martí, ni en Miki ni l’Arnau. Surt el
tema de l’Arnau. Comenta que el que ho veia més era en Pere ja que
entrava el vestidor i els escoltava. Em regalen un apilota i parlo que
estem contents de la temporada i que crec que han après, que espero
que continuïn. El pare d’en Pol em fa la broma de que he de
continuar.

Setmana del 21 al 25 de maig
El dilluns passo els qüestionaris. El dimecres acabo qüestionaris i fem
partit de futbol contra l’infantil 1. Els guanyem. En Marc fa ràpid els
qüestionaris només pateix per anar a jugar a futbol
El 4 de juny fem torneig d’1x1. Tots juguen contra tots. Només som 5
més l’Elagi. Acaba empatant l’Enric i en Roger. Fan el desempat i
guanya l’Enric. Segon en Roger, tercer en Jordi i l’Elagi empatats,
l’Arnau que només pot guanyar amb en Miki i últim en Miki.
Aquests dies que fem partits de 3x3 tot el camp o 4x4 en Miki no
s’aguanta. Si dic que ho fem tot el camp ell diu que no. L’Arnau
sembla més animat. El dilluns 4 falta gent (en Pol i en Pau, en Marc) i
se’l veu més participatiu. El dimecres dia 6 volen fer futbol, al final
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obligo a fer 30 minuts de bàsquet. Tot és poc seriós. No treballen
massa.
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7. Annex 7: Transcripció de les xerrades pre-partit, mitja
part i post-partit.

Partit 8 octubre de 2011
Xerrada pre – partit
Durada 5 minuts 40 segons
Inici: 1 minut 33
Joan - L’any passat parlàveu molt?
Tots- Sí, amb pissarra...
Pol- Plantava piroletes
Joan- Plantava piroletes?
Pau - Eren signes d’exclamació.
Joan – No, jo no parlaré gaire (1 minut 53). Avui només vull que fem
un resum d’aquest mes de setembre i una mica d’octubre que
portem. Del què hem fet , del què hem treballat.
Tots – Fintes
Joan- D’un en un. EN Pau diu fintes de recepció. En Marc diu
contraatac.
Roger- Bot llarg en el contraatac
Pau- Passes forts i tensos
Jordi- 5 oberts
Pol- Tres carrils
Joan- Perfecte
Ferran – Triple amenaça
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Joan- En Defensa?
Roger- Portar l’atacant cap a la banda
Joan –No ho hem fet massa això, ah si si que ho hem fet. Ahir què
fèiem, uns feien les fintes i els altres?
Miquel- El Mirall
Joan- Nosaltres hem de procurar fer-ho i...Un altre pregunta ràpida,
Què hi venim a fer?
Tots (se sent en Jordi) A Guanyar
Àlex - a cansar-nos
Pol- Jugar
Ferran- Jugar
Jordi –Guanyar perquè sinó em deprimeixo
Àlex- A divertir-nos
Joan – I està en forma...
Roger- Jugar i si podem guanyar millor
Martí –Jugar
Joan- A veure si podem jugar (En Martí s’ha deixat el DNI)
Arnau – A treballar
Joan – A veure si treballant ens porta a la Victòria
Miquel –A jugar
Pau –A jugar i a Divertir-me.
Àlex- I a pagar!
Pau- I si guanyem millor
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Marc - Jugar per guanyar
Joan- Jo vull guanyar, eh? Com en Jordi. Molt bé va, fem un Vic. En
Pau diu l’1,2,3
Pau- 1,2,3
Tots- Vic

Partit 8 octubre de 2011

Xerrada post – partit

Durada 5’05’’
Inici 26’’

Joan- Eh, com ha anat?
Pau- Malament
Joan- Com que malament?
Pau- Malament tio, Hauríem hagut de parar el marcador? (NOTA: es
para el marcador quan es guanya de més de 50 punts)
Joan- Escolta...
Marc- L’altre dia vam jugar molt millor (Nota: van parar el marcador)
Joan- És perquè hi era jo? (El primer partit no hi vaig poder anar pel
congrés de Huesca)
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Algú diu que si
Joan- En Jordi diu perquè era el Manlleu. Què més?
Es torna a sentir en Marc que diu perquè no teníem el dia. I l’Àlex que
fa broma dient perquè tenien en Sergei.
Joan- No valen, quan parlem aquí excuses... Era el Manlleu... no
teníem el dia... Quin has dit tu? (Em dirigeixo amb en Pau)
Àlex- Eren Tontos?
Pau- Jo no he dit res, he dit que havíem d’haver parat el marcador
Joan- Havíem d’haver parat el marcador... Això vol dir, ostres, som
molt bons nosaltres... No...!
Pol- M’han rebentat el dit (li han fet una capsulitits, no li faig cas)
Joan- Què hauríem d’haver fet millor?
Pau- Defensar millor, Baixar ràpid amb defensa
Joan- Una mica més de cinc oberts, algun cop ho heu provat
No identificat- Treballar el rebot
Jordi- Més excitats
Riuen
Joan- Parlo jo i si de cas dono la paraula, jo deixo participar. L’àrbitre
tampoc té excusa perquè jo no m’hi ficaré mai amb l’àrbitre.
Pau- Quins collons
Arnau- Ja ens hi ficarem nosaltres
Joan- No
Pol- És que la toca amb la mà el 10 i pita fora meva
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Joan- Un moment, ho farem molt curt però vale... Si aixequeu la mà,
jo dono la paraula
Roger (?)- El gordo (?) aquell, El 10 a tirat un triple i en Jordi casi la
toca i pita fora d’en Jordi
àlex- és aplostofant
Joan- Ferran digues
Ferran- Re, re...
Joan- De l’àrbitre també?
Ferran- Si
Joan- En Ferran també diu de l’àrbitre i en Pol?
Pol- De l’àrbitre
Algú diu – Jo també
Joan- En Martí també!
En Martí diu alguna cosa (no ho entenc)
Ferran- Des de quan es fa això de tirar la pilota al mig...
Algú diu- des de sempre...Però ningú ho fa...
Joan- Molt bé ja està, s’ha acabat xerrada. Això ho hem de canviar.
NO, no és l’àrbitre, no és perquè és el Manlleu, (...)
Marc- Hem set nosaltres que hem jugat malament
Joan- M’agradaria més que anéssim per aquí, I hem de dir els per
quès
Pol- Ja però és que si fan faltes i l’àrbitre va en contra nostra
Joan- Pol no no,
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Jordi- Si fan faltes jo m’hi torno
Joan- En Jordi s’hi torna, molt bé. Que sapigueu que ho hem de
canviar. D’acord?
Joan- Què diu? Qui és en Florencio?
Àlex- Li vam dir florencio perquè té cara de...
Joan- Qui això, un jugador del Manlleu?
Pau- S’estan enrient d’un jugador del Manlleu, és bo.
Àlex- Tu padre és un (?)
Joan – En tot cas, Enhorabona hem guanyat i es motiu d’alegria. Fem
un Vic i ens veiem dilluns per seguir treballant.
Pau- 1,2,3
Tots- Vic
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Partit 22 octubre de 2011
Xerrada pre – partit
Durada 5 minuts 30 segons
Inici: 1 minut 07
Joan- Explicaré un petit conte
Algú- Iugo! Bien!
Pau- Calleu va tios
Joan- I Vosaltres m’heu de dir com ho relacioneu amb el bàsquet
Pau- Una moraleja
Joan- A exacte, quina és la moraleja. Però ei, és molt curt però heu
d’estar callats . Diu que hi havien dos granotes (conte de les dues
granotes a la nata d’en Bucay)
En Pau ja el coneixia
El conte no ha quedat gravat, se’m va aturar la gravadora.
L’Àlex- Que no ens hem de rendir mai.
Pau- Encara que guanyem de molt o perdem de molt no ens hem de
desanimar, o descansar...
En Pol- Ens hem d’esforçar per sortir dels nostres problemes
Joan- Molt bé, carai. Amb un conte de dues granotes Déu n’hi do.
Què més. Ah, ja us l’havien explicat aquest conte
Algú- Aquest però d’un altre manera
Joan- Ja l’havies sentit tu àlex eh? Us el va explicar l’Albert l’any
passat?
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Pau- L’Albert ens deia si estem enxufats com una rentadora
funcionarem si no estem enxufats no funcionarem
Joan- Molt bé tambés està bé, no? Alguna cosa més de moraleja
Digues Jordi
Jordi- Nunca hay que tirar la toalla
Joan- Molt bé. Ja heu vist que eren molt grossos per tant haurem de
vigilar molt a fer els passes fort, els rebots, anar molt ràpids perquè
potser no corren tant com nosaltres però ens hem d’aturar i no xocar
contra ells. Perquè si ells són tant alts, sobretot els que entreu més
en Roger, en Jordi, L’Arnau, L’àlex, L’Enric, no xoqueu contra ells que
són molt alts. D’acord? Fem un Vic.
Tots- Vic
Xerrada mitja part
Durada 2’04’’ minuts
5 vegades dic molt bé
Joan- Hem fet coses molt bé eh?
Pol- Passar i tallar, contraatacs que n’hem fet varios, hem passat
molt bé la pilota
Algú- La defensa, els passes
Joan- Bastant forts algun era una mica tou. La defensa si aneu a
robar la pilota que no us passin, ho fem falta per tant si aneu a robar
la pilota que sigui molt clara. I què podem millorar?
Arnau- Més talls
Joan- Una cosa que podem millorar és que anem ràpid endarrera.
Alguna cosa més?
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Xerrada post-partit
Durada 4’43’’
Inici 14’’
Algú- Quan hem quedat?
Joan- No me’n he assabentat hem de guanyat de 25 o 30... Ara us ho
diré. Alguna cosa a destecar? A mi m’ha agradat bastant el partit.
Heu fet moltes coses que heu trreballat al llarg de la setmana. Un
moment, en Pau...
Pau- Millorar els passos i dobles
Joan- Un moment és que sinó no ens entarem (tots parlen alhora)
Pol- L’àrbitre es menjava les faltes d’ells amb patates. Se les menjava
amb extra de patates.
Joan- Escoteu però bé hem fet alguna cosa malament que podem
millorar
Martí- Els trailers
Joan- Això he hem de fer amb silenci encara que siguin dos minuts
Joan- Els trailers no n’hem fet cap, ho podem millorar. Aquesta
setmana tocarà treballar sortides i els 1x1 de fer-ho més ràpid
Àlex- L’àrbitre estava comprat
Jordi- Va en serio
Pol- Venia comprat i...
Àlex- L’àrbitre estava comprat perquè em sembla que era en Martí ha
entrat i li han fotut una òstia
Pau- Jo!
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Algú- Jo!
Algú- Tots, deixem-m’ho amb tots
Àlex- Bueno anava a entrar i el tio li ha fet així (simula una falta)
Anava a pitar la falta i fa...
Joan- Però eh que nosaltres també ens equivoquem els àrbitres
també. Calleu, un moment, Ferran digues
Ferran- Res res...
Joan- També dius de l’àrbitre
Arnau- Hi havia un de l’altre equip que...
Pau- Que era un maricon acabat
Joan- Escolta home!
Arnau (simula que un de l’altre equip ha fet bàsquet i ho ha celebrat)
Joan.- I què que no ho celebrem nosaltres? Dutxeu-vos ràpid.
Enric- El 13 era un cabron
Joan- No insulteu
Enric- No parava de cardar-me cops
Joan- de donar-me cops m’agrada més
Arnau- L’àrbitre no pitava res i era molt gordo
Jordi- El 10 era un faltón i el 13 era un motivat, a no no el 10...
Resposta de la Montse Martín un cop li he enviat la transcripció (2411-2011):
Ostres, ostres...
Déu ni do! Quina feinada!
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Veig dues coses:
Una, com el treball cooperatiu treballa específicament el tema del
respecte

per

l'entorn

(arbitre/contrari)?

l'hauries

d'dentificar

i

sistematizar-ho per treballar-ho amb coneixement de causa.
Dues, com treballar el respecte sense caure en "moralismes baratus."
Vull dir com lligar a partir dels continguts i objectius del bàsquet
que ser respectuosos amb les diferències dels altres i amb les
equivocacions ens fa ser més tolerants amb nosaltres mateixos i això
ens permet millorar, aprendre més i ser més competents-eficients en
el nostre bàsquet (no ho faig pels altres, ho faig pel meu/nostre
bàsquet). No ser bo perquè és el que diu la moral cristiana. Ser bo
perquè així guanyem més i ens ho passem millor! És possible? Pot ser
aquí es podria incloure alguna cosa d'ètica en contraposició a moral...
Però no et vull liar, de moment, de totes maneres tinguem-ho al cap
per més endavant i depenent com es desenvolupi aquest tema.
Bona feina Joan! A mi m'agrada el que estàs fent? I a tu? T'omple? Hi
veus algun perquè?
Ens veiem next week
Montse
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Partit 5 de Novembre de 2011
Xerrada pre – partit
Durada 7 minuts 01 segons
Inici: 40”
Joan- Molt bé. El Ronçanes han jugat 3 partits com nosaltres. N’han
guanyat 2 i n’han perdut 1 contra el Manlleu. Nosaltres vam guanyar
de 4 amb el Manlleu. Ells han fet menys punts que nosaltres i els hi
han fet més. Van tercers empatats amb el Manlleu. Avui a nivell de
classificació si guanyem ens distanciem i si perdem ens empaten. Per
tant hem d’intentar de fer un bon partit, hem de jugar bé.
Escolteu hi ha un parell d’absències en Marc i en Pau. Què fan en
Marc i en Pau quan juguen?
Àlex- Caca!
Tots riuen
Pol- No sap dir res més
Joan- Sempre hem sigut 10 o 11. Avui som 9. Haurem de repartir les
feines que fa en Marc. Quines són aquestes feines?
Miquel- Puja la pilota
(se sent n Jordi (o l’Àlex) que diu l’haurà de baixar en Martí (en plà
irònic))
Arnau- Defensa molt
Joan- Entra i fa algun bàsquet
Pol- És agressiu roba alguna pilota
Joan- Fa xapes no, eh?
Interrupció en Marc, lesionat, marxa del vestidor.
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Joan- Què fa en Pau?
Ferran- Entra molt
Joan – Entra tots haurem d’entrar més.
Martí- Agafa molts rebots
Joan- Els rebots que no agafa en Pau els haurem d’agafar entre tots
Àlex- En Pau entrava molt a saco i els defensors es cagaven
Joan- A veure si avui fas que es caguin
Àlex- Em tiraré un pet
Tots riuen
Joan- Ens hem de repartir aquestes feines, d’acord? I els punts? En
Pau fa punts.
Pol- I puja per sobre els defensors
Roger- Fa molts punts
Joan – Per tant hem d’anar repartint això, I com ho aconseguirem?
Ho aconseguirem fent més passar i tallar, jugant més en equip. Per
tant, no intenteu anar ràpid, fer passes malament per tant jugar en
equip i en defens ser més agressius que es caguin... (comenten)
Alguna cosa més... Doncs va.
Àlex- Un dos tres, Vic!!
Xerrada mitja part
Durada 3’04’’ minuts
Algú pregunta- Què vol dir Scorchanidis?
Joan- L’Scorchanidis és un jugador que juga amb el Macabi de Tel
Aviv, que fa 150 kilos i que l’altra dia contra el Madrid es va tirar a
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terra per una pilota. Àlex hi ha hagut una juagada que la pilota ha
anat per terra i te l’has mirada. Dieu-li qui és l’Scorchanidis? Si ell es
tira a terra amb 150 kilos nosaltres també ho hem d efer.
Roger- No paren de fer faltes
Jordi- Tornat-‘hi
Joan- Jordi aquesta no és la bona solució que s’hi torni. Hem d’estar
el cas de fer el passar i tallar d’assegurar els passes- El 23, el 22, el
15 boten molt ràpid i entren sols, heu d’anar endarrera que no ens
passin
Algú- Es queixen
Joan- Bueno heu d’intentar defensar fort
Ferran- Si es van queixant l’àrbitre s’emprenyarà amb ells
Joan- Doncs és això. Nosaltres hem de fer bé les nostres coses el
passar i tallar, defensar i l’1x1...
Joan- Sortirem amb en Roger, vigila que t’han picat una pilota, Martí
sobretot rebots...
Xerrada post-partit
Durada 4’16’’
Inici 15’’
Joan- El final hem quedat 59 a 51. El final perquè hem fet 4 punts
però els teníem a 1. Hem guanyat de 8. Ha costat, eh que ha costat?
Jo a vegades faig algun crit per veure si espavileu, ja ho veieu. Què
podem fer més bé?
Algú- Bons passes
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Joan-

Heu

començat

adormits,

l’altre

entrenador

deia

“estais

dormidos!” Per exemple 1x1 en Roger, l’Enric molt bé, en Jordi molt
bé, l’Arnau també n’ha provat algun. Els heu de fer quan no hi ha
ningú.. Què més? El rebot hem millorat
Algú- EN Martí
Joan- Amb en Miquel li he fet algun crit per què espavili. Àlex hem de
millorar els passes.
Pol- L’Àlex corre movent el cap així... Com un (?)
Tots riuen
Joan- Hem fet algun passar i tallar. No sempre hi ha passa en el tall.
La defens hem de córrer endarrera. El 15. el 22 i el 23
Algú- Són mariques
Joan- Ens passaven i ens feien bàsquet... Ja ens en recordarem. Algú
té alguna cosa més a dir, doncs va
Àlex- Un dos, tres Vic!
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Partit 12 de Novembre de 2011
Xerrada pre – partit
Durada 5 minuts 46 segons
Inici: 40”
Joan- Molt bé. Us poseu aquestes parelles de costat. Enric i Arnau.
Ferran i Martí. Pau amb l’Àlex. Roger amb en Miquel. I en Jordi amb
en Pol. En Marc amb en Ferran i en Martí.
Àlex- Vaia merda, això sembla el cole ja!
Explico l’exercici de l’estadística
Pol- A la número 4 són passes o passos?
Joan- Passes. Aquesta està fet per tu.
Joan- Un boli per parella. Seieu a la mateixa cadira i quan acabeu el
quart us canvieu el paper. Anoteu palets. Conteu només els tiros a
cistella. Un altre dia potser contem l’efectivitat.
Joan- A veure si no sortim tant adormits com l’altre dia.
Xerrada mitja part
Durada 3’37’’ minuts
Joan- Marc què ha fet en Martí.
Marc- 3 rebots, una pilota recuperada, una perduda, no ha fet passes
i ha llançat dos cops a cistella.
Joan- I en Ferran?
Marc- En Bové 3 i no ha fet res més
Joan- Qui ha fet amb en Jordi.
Pol- Jo, ha fet un tiro, n’ha recuperat 3 i n’ha perdut dos.
125

Joan- Qui ha fet amb en Miki?
Roger- Jo, ha tirat un cop hi ha recuperat un cop
Pol- L’Àlex ha tirat 3 cops i n’ha recuperat una
Joan- A veure si fem una cosa que encara no hagi fet. A veure qui no
ha agafat un rebot.
Enric- Jo
Joan- Si falta alguna cosa l’hem d’intentar fer.
Comentaris de si han agafat algun rebot, de si falta fer algun hally
up...
Joan- La setmana que ve juguem anem a Manlleu i per tant serà molt
més difícil el partit. Si ara no ho aprofitem. La setmana que ve ens
costarà molt més fer trailers, passar i tallar. A veure si ho aprofitem i
fem 4 o 5 passes i ens a servirà. Dissabte que ve serà molt més
difícil, ens costarà més i no serà tant fàcil. D’acord, va...
Pau- Un, dos, tres, Vic!
Xerrada post-partit
Durada 6’34’’
Inici 1’37’’
Joan- Dieu-li una cosa que hagi fet bé al company
Àlex- és que en Pau ho ha fet tot bé.
Molt rebombori
Joan- Un minut, per ordre. Àlex digue-li amb en Pau.
Àlex- No sé... Que no la perdi tant. és que ho ha fet molt bé
Ferran- En Martí que vigili els passos.
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Enric- A l’Arnau. Ha llançat molts cops i ha fallat.
Joan- En Micheal Jordan també fallava.
Miki- Que intenti agafar més rebots.
Pau- a l’Àlex, no h apillat ni un rebot.
Pol- Amb en Jordi que no la perdi tant i que entri més
Pau- I que es depili el cul.
Enric- No perquè està prohibit. Ho vam posar amb aquell paper.
Roger- A Miki, que participi més en el joc
Arnau- A l’Enric no ho sé.
Enric- és que sóc tant bo.
Joan- Ha perdut cap pilota?
Arnau- Que vigili les pilotes perdudes.
Jordi- Jo amb en Pol. Que agafi més la pilota i la baixi més.
Martí- A en Ferran que participi més i no perdi boles
Marc- En Martí que treballi per rebre i en Ferran que entri més.
Jordi- ....la calva....
Joan- Què passa amb els que tenen calva.
Pau- Si fos veritat seria el record guines.
Àlex- Una pregunta, qui diu això ets tu?
Joan- Si sóc jo.
Tots riuen, no m’ho crec...
Àlex- És clavat...
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Partit 19 de Novembre de 2011
Xerrada pre – partit
Durada 7 minuts 33 segons
Inici: 30”
Joan- Fem l’1 – 2 - 5
Pau- Vuit
Joan- Jo faig la pregunta. Primer ho penseu individual, després amb
parelles i després amb grup de 5. El 2 també serà 3. Penseu amb 10
segons què hem de fer per guanyar el partit.
Jordi- Canastas
Jordi- Ho heu de fer primer individual, ara és l’1.
Àlex- Fer més punts que els altres
Joan- Aquest ja l’heu dit, no val.
Joan- Ara en parleu amb parelles. Us ho dieu entre vosaltres.
Joan- Ja n’heu parlat? Doncs ara un portaveu de cada equip, aquí en
Pol i aquí en Miki. Dieu quines heu dit.
Miki- Hem de defensar bé, hem de vigilar el 10, no podem sortir
adormits.
Àlex- Eliminar el 10
Joan- Àlex, és el portaveu, saps què vol dir? El que porta la veu, els
altres heu d’estar callats. Miki, alguna més?
Miki- No perdre pilotes
Pau- Tontes...
Miki- Eliminar el 10 i pressió.
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Joan- Si pressioneu molt, recordeu l’exercici de dimecres de donarnos les mans? Era perquè tornéssim ràpid endarrera, ens orientéssim
ràpid i recuperéssim el jugador que ens tocava. Recordeu l’exercici
que fèiem. Aquí en Pol, n’heu dit alguna diferent d’ells?
Pol- Jugar millor que ells
Joan- Això és molt relatiu eh? Què vol dir bé?
Pol- Passar, tallar i reemplaçar, cinc oberts, mirar els trailers,
defensar a baix quan ataquen
Pau- Menys el 10
Joan- Escolta no només és el 10
Arnau- El 10 l’hem de matar
Joan- Arnau això no es diu de matar, no es diu.
Joan- Ja està?
Pau- i defensar molt bé vaja.
Pol- ja ho hem dit
Pau- I fer més punts que els altres
Joan- Algun dia aquest any m’assentaré jo hi fareu la xerrada
vosaltres.
Pau- Va nois va, a guanyar i a matxacar aquests maricons del
Manlleu
Joan- Què dieu
Pau- Un, dos, tres, Vic.
Xerrada mitja part
Durada 2’09’’minuts
129

Joan- Va 4 punts. Ens ha costat una mica més en atac. En Pau pot
botar però no massa, perquè no boti massa heu de treballar per
rebre. L’ha passes i talla i j ala tornarà a rebre. Si volem que se la
jugui en Pau no cal que la tiri a la primera, ja la tornarà a rebre.
Farem dos passes, tres passes i ja la tornarà a rebre i farà l’1x1. Si
va botant i va botnat i no fem res ells tampoc fan res i no es cansen,
sense fer res defensen... Hem de fer 3 o 4 passes i després trobarem
un 1x1. Ells fan passar i tallar que no ens enganxin. Si ens passen
hem d’anar ràpid al rebot. D’acord, què hi dieu?
Pau- Bé bé, anem bé de moment. Hauríem d’haver guanyat per més
punts
Xerrada post-partit
Durada 4’47’’
Inici 57’’
Joan- Portaveu, Què hem fet bé? Hem guanyat als segons eh?
Queden dos partits però
Pau- Aquells nano la xuta, l’agafa i l’àrbitre...
Ferran- Ja, és que... La pilota va per terra i l’aixeca amb el peu
Pau- I l’àrbitre no diu res
Ferran- Continua botant
Joan- Ah si?
Pol- I l’àrbitre no diu res
Pau- I en Bové ha dit però si l’ha xutat
Joan- L’ha xutat?
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Pau- L’ha xutat i l’ha agafat amb la mà i ha seguit botant
Joan- L’àrbitre s’ha equivocat. Però hem fet coses molt ben fetes.
En Roger marxa i trenca la xerrada. Queda dispersada.
Joan- A part de l’àrbitre
Jordi- Que som molt bons
Joan- Deixe-m’ho així ? Fem un Vic.
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Partit 3 de desembre
Xerrada pre – partit
Durada 10 minuts 02 segons
Inici: 20”
Joan- La pissarra. Jo exposo un problema i vosaltres el solucioneu.
D’acord?
Àlex- O a mi m’encanten les mates
Joan- En Martí posa cinc oberts. Cinc jugadors que ataquen cin
oberts.
Àlex- En Martí no en té ni idea d’això.
Joan- Molt bé.
Aplaudiments
Joan- L’Enric hi posa l’inicial del nom d’alguns de nosaltres, els que
vulguis.
Enric- La P de Pau, la E d’Enric, la M de Marc, la A d’Àlex i la M de
Martí
Joan- En Jordi posa la pilota, un punt allà on vulguis. La pilota amb
en Marc
Joan- Miki, marca que en Marc passa la pilota al qui vulguis. La
passada es marca amb línia discontinua.
Joan- Àlex fes que en Marc marxi de la pilota
Ho fa malament i tots riuen.
Joan- Cap a on marxem?
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Joan- Ara en Roger fes que reemplacin. Molt bé però que ja ho havíeu
fet això.
Joan- Pau, ara has d’anar el gràfic de baix. Qui té la pilota?
Pau- L’Àlex amb pilota
Joan- Fes que l’Àlex passi la pilota. Àlex has vist que aquí no l’has
passada al tall, molt bé. Sempre la passes al tall.
En Pol, en Marc, Ferran i Arnau Acaben de completar el gràfic
Joan- Cap a on van? Molt bé marxen
Joan- I què falte Arnau? Reemplacen
Queden grafiats dues passades, dos talls i els reemplaçaments.
Joan- Haviam si surt una mica això. Pau, ara parlo jo. Ho faig perquè
enlloc de fer-ho jo us involucreu, us impliqueu i us desperteu una
mica. Escolteu, a veure si surt algun cop això. Àlex aquí t’ho deia
perquè sempre passes la pilota al tall i a vegades no hi ha el passe al
tall, si?.
Joan- S’ha entès? Hi ha alguna cosa a dir?
Pau- Un, dos ,tres, Vic.
Xerrada mitja part
No se’m va gravar. Va ser una xerrada meva, ells no van participar.
Recordant el passar i tallar i la defensa. Sense novetats.
Xerrada post-partit
Durada 4’12’’
Inici 35’’
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Joan- Què ha sortit això o no ? (referint-me al gràfic)
Àlex- Ha sortit bastant.
(Algú)- Ens col·locàvem bé però acabàvem massa ràpid.
Joan- Potser massa ràpid. Saps què passarà quan tornem de Nadal i
ens posin en un nivell més alt? Quan ens posin en un grup més difícil
ens trobarem que la defensa ens ho posarà més difícil, per tnat no ho
podrem fer tant fàcil, l’1x1, tirar sols, el passar i tallar. Llavors
haurem de treballar molt més l’ataci el que hem d0’aconseguir és que
la pilota vagi d’aquí a aquí, d’aquí a aquí i que llavors pugui tornar
cap a l’altre cantó que hi piguin haver-hi 1 passe, 2 passes... 4 o 5
passes hi puguin ser
Pau(?)- Ja ho fem de vegades
Joan- Ara ho fem però quan la defensa més forta haurem de buscar
la millor opció. I la millor opció no la trobarem amb el primer passe
com trobàvem avui. El primer passe ja trobàvem un passe i tall, ja
tiràvem sols. Ens costarà molt més, haurem de fer més passes, anar
, tornar per trobar la millor opció de tiro, d’entrar, de fer l’1x1 ho
enteneu això? Aquesta és la feina que tindrem aquest nadal i en
tornant de nadal. Algú té alguna cosa a dir? Fem un Vic.
Joan- Qui ve a dinar avui?
Tots venen menys l’Arnau. L’àlex expressa la seva alegria.

134

Partit 17 de desembre

Xerrada pre – partit
Durada 10 minuts 39 segons
Inici: 40”

Joan- M’ha agradat arribar i veure que ja estàveu escalfant. Això és
d’equip professional. Va anar bé l’entrenament d’ahir?
Alguns- Si
Joan- La defensa es dibuixa amb un triangle. Això és la cara i això és
el nas. Això són els braços vists per dalt.
Dibuixo a la pissarra els cinc oberts i pregunto
Joan- Marc, Si la pilota és aquí el mig com col·locaries la defensa
d’aquests dos (senyalo els dos alers)
En Marc surt i grafia la defensa. Els grafia amb defensa oberta.
Joan- Bé ho farem així, amb línia de passada. Un braç i l’altra braç i
girant el cap per mirar la pilota.
Marc- Però com ho he dibuixat jo, pots tallar la pilota (?)
Joan- La línia de passada es dibuixa així, la pilota és allà Ei Pau! Poso
aquest braç (faig la demostració ) Tu els has dibuixat així (oberts)
Marc- Per això si passa la pilota poses la mà
Enric- Però si està amb línia de passe...
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Joan- Fas així, la línia de passada és això (li torno a demostrar) i
Tallem la pilota. Si ho fas així (com diu en Marc) No estàs en línia de
passada.
Enric- Si estàs més lluny si que és com diu en Marc, no? (ja pensa
amb les ajudes)
Joan- Molt bé, com ho fa en Marc està més lluny. Com ho dibuixaries
Àlex els dos d’aquí sota (li indico els dos jugadors de les posicions
obertes de sota)
Àlex grafia. Alguns riuen
Joan- Poden estar més separats perquè la pilota està tant lluny que
podeu estar més separats. Ho ha dibuixat força però una mica mirant
la pilota i el nostre jugador.
Pol- Falta un defensa
Joan- El defensor del que té pilota sempre al davant, a un braç.
Joan- Bé, l’última cosa que vau treballar ahir. Ahir vau fer un exercici,
que quan en Pere deia STOP ho deia quan la pilota era aquí (indico el
cantó fort). Ferran dibuixa els dos de la vora la pilota.
Ferran surt i dibuixa.
Joan- Molt bé en línia de passe.
Joan- Qui vol dibuixar els de l’altre cantó (feble)
Pol- Jo (fa un jo estrany)
Àlex- és subnormal
Joan- En Pol dibuixa els de l’altre cantó.
En Pol dibuixa.
Joan- Està bé?
136

Varios diuen No
Joan- Enric fes-ho tu
Enric grafia
Joan- En Pol els ha dibuixat en línia de passe i no, els d’aquest cantó,
fixeu-vos l’Enric els ha dibuixat l’esquena a cistella i fent allò que en
deiem les pistoles. Jo fins i tot quan la pilota és aquí i si dividim amb
la línia de cantó fort i cantó feble. Fins hi tot els podem posar més
cap aquí (els grafio a sobre de la línia divisòria de cantó feble i fort)
Enric- No arribarem a tapar...
Joan- Perquè els hem de posar cap aquí
Pau- Perquè si trenca els hi fots una xapa
Joan- Si aquest el passen qui fa les ajudes
Pau, Roger Jordi- Aquest, el de baix. el de dalt no en parlem (l’aler de
dalt que feria la segona ajuda). Aquests dos d’aquí no que estan en el
cantó fort. Els del cantó d ela pilota no fan ajudes. Arnau, miki ho
enteneu? Les ajudes venen del cantó feble. Marc l’altre dia en vas fer
una del cantó fort i ens van fer bàsquet. Alex, Ferran, Martí tu l’has
de fer moltes vegades aquesta ajuda...
Joan- Deures avui quan juguem. Que ens fixem quan ataquin ells i la
pilota està en un costat ens fixem amb els vostres companys de
l’altre costat. Ho dic perquè ho preguntaré al final del partit.
Preguntaré si ens hem fixat si defensàvem bé les ajudes? Hem de
mirar a l’altre costat
No sé qui diu- Però aquests no poden estar més cap aquí...
Àlex- És que si li passen fa triple
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Joan- Una mica més cap aquí (cap a la línia e l cantó fort). Àlex si hi
ha un passe així ja arribareu perquè el passe és tant lluny que ja
arribareu. Serà bombejat i teniu temps d’arribar. Ho entens?
Àlex- Però si vas corrent cap a la pilota et pot trencar
Joan.- (li indico que ha d’arribar flexionat). Àlex, ven plantejat la
pregunta, Pau...
Pau- Un dos tres Vic.
Xerrada mitja part
Durada 1 minut
Joan- Aquesta pista ens ha d’anar molt bé per fer contraatacs, per
córrer si agafem ràpid els tres carrils i això és tant gran que ens va
molt bé per fer el passar i tallar. N’hem fet algunes de molt ben fetes.
Aquests últims heu jugat bastant bé , heu fet 4,5,6 passes. Molt bé i
en defensa al cas perquè ells baixen molt ràpid endarrera. Hem de
córrer ràpid endarrera i ja els esperarem a baix. Algú ha de dir alguna
cosa? Doncs tireu.
Xerrada post-partit
Durada 4’49’’
Inici 33’’
Joan- Bé una llàstima, l’últim partit els hem guanyat tots. Quedant
primers i perdre l’últim sap greu. Tot i així hem lluitat fins el final. Ens
hem fixat amb les ajudes si ho hem fet bé?
Àlex- No
Joan- No ho hem fet bé Àlex? On hem fallat més amb defensa?
Enric- Les ajudes no les hem fet malament
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Joan- Jo estaria amb l’Enric. Amb què ens han superat?
Pol- En l’1x1
Martí- Amb el contraatac
Joan- Amb l’1x1, amb els contraatacs que ens despistem. Ara jo el
final m’hi deixava la veu dient, més a sobre, més a sobre. Es
passaven la pilota, quedaven 30 segons 40 i es passaven la pilota
com volien. No podíem permetre deixar passar el temps així. Quan
queden 40 segons i estem perdent hem d’estar a sobre i robar la
pilota, d’acord? La línia de passe que diem molt més a sobre.
Silenci
Joan- Estic d’acord amb l’Enric, les ajudes les hem fet bastant bé
però ens superaven en l’1x1. Alguna cosa més heu vist?
Enric- és que totes les entrades les fotien així tiran malament i llavors
tiraven els tirs lliures
Joan- També n’hem fet nosaltres alguna així
Enric- Si també.
Joan- La segona volta ens trobarem equips així. Per tant quan digui
més agressiu, més defensa, més línia de passe no poden rebre,
perquè si reben ens faran bàsquet com els d’avui. Hem d’estar més
atents amb les ajudes i amb les línies. I si diem no tants triples,
perquè els altres partits tiràvem triples i si fallàvem no passava res
però avui n’hem tirat vàrios, molt, no n’hem ficat cap i tirem per tirar
i no els fiquem. Hem de tenir altres recursos, passar i tallar, l’1x1
més agressiu, més bé més forts... Tots n’hem provat, tots n’hem
intentat i alguns de bons, ho hem de fer més bé, millor però estic
content
Jona- Molt bé, fins dilluns
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Pau- Un, dos, tres Vic.
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Partit 14 de gener de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 17 minuts 02 segons
Inici: 24”
El vídeo
Joan- Algú ha portat el paper del vídeo
Alguns comenten que s’ho han deixat. Tinc els d’en Miquel, en Martí,
en Pol, Enric i l’Arnau. L’únic que no ho ha pogut fer és en Marc (no el
va poder obrir)
Faig parelles i trios (segons si han portat el paper) perquè en parlin
dos minuts entre ells:
Roger, Jordi i Enric fan l’apartat de passar i tallar
Pau, Marc i Martí l’apartat d’1x1
Miki i Pol la defensa
Àlex, Arnau i Ferran el contraatac i balanç defensiu
Quan n’han parlat dos minuts amb parelles ho fem en conjunt. Jo
llegeixo el problema i cada grup respon segons el seu apartat.
El primer apartat: Fintes de recepció i posicions del 5 oberts el faig jo
i els comento que en el vídeo es veia jugades que estàvem massa
junts un de l’altre. Les jugades 3 i 4 estaven molt ben fetes.
Joan: Roger, Jordi i Enric el passar i tallat. En la primera jugada
recordeu com feia el tall l’Enric? L’Enric feia un tall en aquesta jugada
sense... Miquel tu a vegades ho fas molt
Enric: Sense haver-la passat
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Joan: A vegades ho podeu fer. Normalment fem que el que passa la
pilota talla. En aquesta jugada veiem que l’Enric tallava sense haver
passat la pilota. A vegades si ningú es mou ho podeu fer però heu
d’estar al cas que no hi hagi ningú al mig. I el passe de l’Àlex com
hauria d’haver estat:
Enric- L’hauria d’haver passat més forta però tot i així no l’hauria
d’haver passat
Pol- No l’hauria d’haver passat
Joan- A la jugada 2, en Miki feia un passe, què passava?
Enric- Hi havia el defensa al mig de la passada, no la podia passar,
l’hauria d’haver passat al costat.
Joan- D’acord Miki, n’estarem al cas? La jugada 3
Enric- Bon passe d’en Miki (no se sent massa bé però va respondre
correctament)
Joan- Jugada 4 quan pot fer l’1x1 en Roger?
Pau- Quan ha marxat
Marc- Quan ha acabat de tallar
Enric- Quan ha acabat de tallar
Joan- Molt bé, estava molt ben fet. Els de l’1x1 Pau, Marc i Martí
Pau- En Pau ho feia bé feia una bona finta, l’Enric també però un cop
ho fa malament perquè tenia opcions de passe i no acaba amb
bàsquet, l’Àlex també ho feia bé
Joan- Per mi l’Àlex treu petroli perquè provoca una falta, però fa
l’1x1...
Roger (?)- Quan hi ha gent a dins
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Joan- Hem de fer l’1x1 quan no hi ha defenses a dins i t’estavelles.
Pau- En Pau bé i en Ferran bé
Joan- Perquè ho fan bé?
Pau- Perquè fan bàsquet
Marc- Perquè hi ha espai
Joan- La defensa, què li passa amb en Jordi amb una jugada que se li
escapa?
Miki- Perquè s’acosta molt
Enric- i l’atacant encara podia botar
Joan- Jordi ho vas veure? estàs molt a sobre i l’atacant no havia botat
i se’t en va. Qui fa l’ajuda?
Algú- En Miki
Joan- I la segona ajuda la fa en Martí. A la segona jugada un atacant
tira sol.
Miki- Ningú la marcat
Joan- Hi saps qui es distreu. Entre vosaltres dos Pol i Miki us
distreieu. A la tercera jugada qui fa l’ajuda?
Pau- En Pau i en Roger
Roger- En Ferran
Joan- En Ferran. I com ha de ser aquesta ajuda Pol?
Pol- Una mica més abans
Joan- I com més s’ha de fer
Pau- Parat amb els braços amunt
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Joan- Deixa-li dir amb en Martí, és que...
Pau- Si no ho diu mai...
Pol- és que és un individualista
Joan- A la quarta jugada l’atacant para de botar, què ha de passra
aquí
Miki- Pressionar a sobre
Joan- L’últim partit que vam fer no vam pressionar a sobre. Qui fa
una ajuda mal feta que provoca un bàsquet i falta?
Marc- Jo perquè faig una ajuda del cantó fort.
Joan- últim apartat, Arnau perquè és excel·lent el contraatac.
Arnau- Jordi la baixa, la passa a en Roger que fa l’1x1
Algú- és ràpid i em pocs bots
Joan- Heu contat el número de bots
Ferran- 4
Joan- Què fem molt malament?
Pau- Balanç defensiu
Roger- Balanç defensiu
Joan- Arnau
Arnau (no l’entenc)
Joan- Aquesta setmana ho hem intentat treballar amb en Pere. Els 3
de dalt que baixin. En un tri lliure qui són els responsables de fer el
balanç?
Tots contesten, no se sent
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Joan- En Pol i l’Enric eren? Els dos de fora eh? Després de la primera
onada ve la segona qui fa de trailer?
Varios- Diuen en Martí
Joan- A veure si surten aquestes coses. En Martí agafa un rebot i en
l’altre jugada li passem. A veure si surten.
Pau- Un dos tres Vic.
Xerrada mitja part’
Durada 3’16’ minut
Joan- Us veig més cansats avui, bufeu més, què deu ser això?
Pol- El camp llarg i més alts
Pau- Més alts i et canses més
Marc- Pressionen més
Àlex- Passes llargues i corren més
Joan- Si, si, Ja veieu que físicament...
En Marc aconsella amb en Jordi que quan entri exegeri el contacta
per tal que piti falta
Joan- Abans de fer aquesta coseta així d’ai, ai (exegero el contacta)
millor que l’aneu a ficar, llavors si us fan falta ja... us costa tot més
són més alts, són més agressius per això tot us costa més. Aquest
últim bàsquet que ens han fet recordeu una jugada del vídeo. Què ha
passat?
Algú- Balanç defensiu
Joan- Balanç defensiu amb què? en quina situació?
Pau- Tir lliure
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Joan- I què hem dit en una jugada del vídeo?
Pau Mar i algú altre- Els de fora no van al rebot
Joan- Es clar aquests són els punts que podem evitar perquè ho
sabem oi?, estariem a 4. Els que esteu a la pista, el que se’n recordi,
per exemple és un fallo meu jo no me’n he recordeu podia haver dir
els dos d’aquí heu d’anar endarrera i me’n he despistat. Els que
estigueu a la pista heu de pensar amb aquestes coses. M’heu
d’ajudar, no ens poden fer aquests bàsquets, si ens fan aquests
bàsquets, estariem a 4
Enric ? àlex ?- Els 2 únics que ens han fet en 2 quarts
Joan- I ha estat aquest per fallo nostre, bueno fallo de l’entrenador,
aquest fallo meu per no haver dit aquests dos endarrera.
Joan- Una cosa que m’ha agradat molt els que tiren en contraatac els
de darrera han d’anar al rebot perquè són tant alts que fallarem i els
de darrera han d’anar a buscar el rebot. Arribarà en Pol, en Miki, en
Martí i agafarà el rebot.
Xerrada post-partit
Durada 3’46’’
Inici 30’’
Jona- L’últim período de quan guanyàvem de?
Pol- de 5
Joan- Entre tots ens hem equivocat. Alguna cos hem fet malament
perquè anàvem bé. Jo volia guanyar. Hem fet moltes coses bé. Algú
té alguna cosa a comentar?
Arnau- Són uns subnormals
Pau- Felicitar l’àrbitre perquè no sé con ha pogut aconseguir el carnet
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Pol- Els reis, li han passat el títol
Àlex- Són uns guarros
Joan- Així no millorarem eh?
Roger- Ells han fet el doble de faltes i a nosaltres ens han expulsat
amb en marc
Enric- Però no ha estat culpa de l’àrbitre ens hem despistat
Joan- Us recolzo una mica amb l’àrbitre
Pau- és que no es pot jugar així, tio
Marc- Que vagi a pitar els pre-minis
Joan- Ja us recolzo amb això, teniu certa raó perquè hi havia faltes
que eren claríssimes. Sabeu què és l’autocrítica? Dir coses que
podíem haver fet més bé
Pol(?)- Matar l’àbritre
Joan- Matar l’àrbitre no val. Ho hem de fer una mica l’autocrítica, què
podiem haver fet millor?
Algú – L’àrbitre s’ha passat
Pol- és que ja ho hem fet tot bé
Joan- L’àrbitre s’ha passat..., en fi deixem-ho aquí. Pol dius que ho
hem fet tot bé?
Enric- Hem fallat molts passes que eren...
Pau- El final que et vagin foten òsties te’n canses
Àlex- Menjar més petit suis
Joan- Àlex això no és una crítica
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Joan- Cert tot el partit ha estat molt fort ells han defensat molt fort.
En fi, ho millorarem. Dilluns entreno
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Partit 17 de març de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 7 minuts 55segons
Inici: 30”
El divendres els vaig donar la fitxa dels objectius per tal que la
portessin el dissabte el matí amb els objectius escrits i que diguessin
què havien aconseguit o què no havien aconseguit dels objectius que
es van fixar el partit de Sant Julià.. L’audio comença quan el hi dic
perquè no l’han portat, en Pol i l’Àlex se l’han deixat. Escrit només ho
porten l’Enric, l’Arnau, en Roger i en Pau. En Marc, en Ferran i en
Jordi no l aporten escrita. En Miquel i en Martí no hi són.
Joan- Comencem amb aquest ordre, Pau dius alguna cosa.
Pau- Ho he fet tot menys la tècnica de llançament. Millorar la tècnica
de llançament....
VEURE FITXA D’OBJECTIUS DEL QUADERNS D’EQUIP
Joan- Fer bons blocs indirectes i el que fa el bloc continuar és
l’objectiu d’aquests 8 partits. A veure si els acabem bé i acabem fent
bàsquet. D’acord? En Jacint què ens ajudaràs tu?
Jacint- Amb els rebots, amb el poste baix, amb els 1x1 i defensa
Joan- Avui són molt alts, haurem de lluitar molt
Xerrada mitja part
Durada 2 minuts 18 segons
Inici: 10”
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Joan- Ara ens han fet massa parcial, ara ens han fet em sembla que
un punt? El d’en Jordi? (Ho explico malament, ens van fer un
parcial de 13 a 1. En el tercer període 33 a 18 i en el quart
quedem 34 a 31. No jugava en Pau).

Bàsicament

ells

són

molt alts, si fallen... Ells fan això, ells estan aquí, la pilota és aquí i
tallen (els grafio un tall del costat feble) i si nosaltres no estem al cas
es posen per davant els hi passen i ens fan bàsquet. Per tant els que
estan en ajudes, Àlex t’ha passat algun cop, Ferran et passa, a varios
us ha passat, no només a ells dos, a tots us ha passat. Quan fa això
ens hi hem de posar al davant perquè llavors si més no lluitarem pel
rebot, però a davant d’ells. No ens els podem mirar com ens passen
per davant i com els hi passen la pilota. Quan la pilota és a l’altre
cantó hem d’estar molt al cas de la pilota i hem d’estar molt al cas
del nostre, que no ens passi per davant. D’acord? Va em de seguir
així perquè estem molt ajustats, algú té alguna cosa a dir, algú a vist
alguna cosa?
Marc- Els passes
Pau- Però no hi ha idees en l’atac tornem a fer tot el rato el mateix.
Ja s’ho saben, ja s’ho saben. O fem bloquejos o algo només passar i
tallar.
Joan- Podem provar algun bloqueig indirecta,ja.
Pau- n’hem fet un eh?
Joan- Si ja n’heu fet algun però el que reb el passe ha d’esperar i ha
de mirar, ha de mirar d’acord? que miri quan surt li pot passar...
Pau- Pots tirar el triple
Joan- I també podem provar algun interior amb en Ferran, en Jacint.
Ho hem fet poc, un cop amb en Pau. Botar cap aquí en Pau va a
dintre... Queda clar? Tenim coses eh per fer. Vale? Va.
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Xerrada post –partit
Durada 3 minuts 33 segons
Inici 15’’
Els pico les mans a tots mentre els vaig dient molt bé. Comenten que
allà vam perdre de 14, en realitat vam perdre de 12. Els recordo la
classificació d ela primera volta. Els 6 primers partits els vam perdre
tots.
Joan- Dels que vam perdre ja n’hem guanyat un. La setmana que ve
juguem a Montcada que també vam perdre aquí de molts pocs punts
Pau- De 1 o de 2
Joan- Hem de fer el que sabem fer i aquesta setmana treballarem els
blocs indirectes i sortiran més bé i farem més bàsquets però els hem
de treballar.
Jordi- També farem blocs directes?
(No el contesto)
Joan- N’hem fet algun. No surten perquè no ens els mirem encara, no
reb, no els busquem però ja anirà sortint d’aquí al final de temporada
ho farem més bé, què dieu?
Pau- Res
Joan- Algú té alguna cosa a dir? Algun comentari del partit?
Àlex- Que te Foka
(Ningú li riu la gràcia)
Pau- Algun cop ens han tallat el passe
Àlex- No hem defensat bé.
Pol- Quan aguantàvem algun cop hem perdut la bola
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Joan- Algun cop hem aguantat massa però hem fet alguna jugada
que han anat d’un cantó cap a l’altre cantó molt ben fetes eh?, molt
ben fetes.
Pau- Gràcies
Joan- Potser si que faltava una mica de moviment i una mica
d’agressivitat en atac i defensa, pilotes que ens roben, rebots que ens
agafen. Els de Santa Coloma eren més alts i van a tope, això ens
falta una mica, no? Una mica més d’agressivitat al rebot
Marc- Com és que no ha vingut en Martí?
Àlex- perquè està amb la vacuna
Joan- Està malalt, en Martí ens aniria molt bé. En Miki també perquè
ho fa amb molta agressivitat
Àlex- La vacuna falla
Se sent en Pau que diu: Tinc mal de cap, tinc mal de panxa, em fa
mal el peu...
Joan- La vacuna que?
Àlex- Que falla molt que a tots els que l’hi han posat la vacuna no
venen
Joan- Molt bé, enhorabona
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Partit 21 de gener de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 8 minuts 55 segons
Inici: 1’41”
Anoto a la pissarra les tasques a realitzar
1- Baixar la pilota, primera onada, balanç defensiu, 1x1 exteriors
2- Trailer, rebots i poste baix
Per parelles: Jordi i Pol, Marc i Pau, Roger i Martí, Enric i Àlex i un trio
Miki, Ferran i Arnau
Joan- Hem de partir l’equip perquè ha partir d’ara treballarem amb
tasques més específiques. Amb les tasques que teniu anotades a la
pissarra (les explico). Heu de col·locar 6 jugadors amb unes tasques i
5 jugadors amb unes altres tasques. 30 segons per parlar-ne entre
vosaltres.
Àlex- Ell no sap que és la primera onada
Joan- La primera onada són els tres carrils, els tres primers que
baixen. Que després venen els tràilers.
Pau- Ja les tenim eh,
Joan- Comencen Miki, Ferran i Arnau. Quins són els que anirien aquí i
els que anirien a qui. A veure si coincidim.
En Miki diu la classificació
Roger, l’Enric, en Pol, en Pau diuen les seves classificacions que
finalment queden:
Arnau 11111
Ferran 22222
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Marc 11111
Pau22222
Roger11111
Pol11222
Enric 11112
Martí 22222
Àlex 11222
Jordi 11111
Miquel12222
Joan- Està clar que qui més ha de lluitar per qui (tasques 2) és en
Ferran en Pau, jo ho he de decidir i en Pol el posaré aquí en aquest
cantó(tasques 2) per si aconseguim que agafi agressivitat força, que
es baralli. Tot i que dubtava. Martí i Miki, que encara que tinguis un 1
et posaré aquí perquè lluites al rebot, l’Enric també n’agafa, ho heu
encertat. Enric i Miki són els que solen ajudar en el rebot. No vol dir
que en Pau o en Ferran no puguin fer 1x1 des de fora però que certa
responsabilitat la teniu en el tràiler, rebot, poste baix i no vol dir que
Marc, Jordi... no pugue jugar al poste baix
Veig que coincidim bastant
Jo ja havia fet aquesta classificació amb anterioritat i ha sortit
exacte.
Xerrada mitja part’
Durada 2’362’ minut
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Joan- Està molt bé, molt bé. Perdem d’un punt i Pau, podríem estar
guanyant, cert. Què podem fer una mica més bé per poder guanyar?
Algú- Ajudes
Marc- El Balanç defensiu
Joan- Jo és que perdoneu. Ahir vam fer aquell exercici
Pol- Dels passes dels conos
Joan- Si aquell joc dels 4 cantons i vull que els 3 de dalt aneu cap
endarrera però ho vull perquè no us passin la pilota per dalt. I el
rebot tenim poques opcions per tant si només hi va en Ferran o en
Martí,, en Pol, en Pau, en Miki els que hi vagin que hi vagin amb força
però els altres balanç. Una altre cosa molt important de la defensa
dels petits, quina és?
Marc- Que no ens passin en l’1x1
Joan- Roger i Marc, Jordi i Enric que no ens passin. Intenteu no anar
a buscar la pilota sinó saltar una mica cap endarrera
Algú- El 10 la passa
Joan- El 10 és l’habilidos, jo diria que no. Perquè si ens passa la dobla
i ens fan bàsquets. En atac no ens podem liar. Hem de mirar. Triple
amenaça. Mirem el tall. L’1X1.
Xerrada post-partit
Durada 4’56’’
Inici 10’’
Joan- Llàstima no, quina ràbia eh?
Roger i Marc- Avui l’arbitre ho ha fet bé
Pau (pol)- Parcialment bé.
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Marc- Han ficat mans i no les pitava però...
Pol - Ho podia haver fet millor
Joan- Jordi dius?
Jordi- L’hauríem d’haver passat més, bé.
Martí- El balanç defensiu, baixàvem massa (?)
Joan- Si
Marc- I en atac ens precipitàvem massa.
Roger- Més calma.
Joan- Una mica més de calma
Joan- Toti i així hem fet alguna jugada llarga, passant-la
Arnaa- Però l’equip contrari ha guanyat de llet
Joan- Arnau aquestes reflexions no serveixen de res
Arnau- L’última cansat
Joan- L’última cansat ha estat més fort ens ha guanyat hi havia en
Ferran ha defensat molt bé però l’altre era més gros,. Era més alt. És
que fixeu-vos quina diferència d’alçada hi havia. Hem competit fins el
final...
Joan- Si haguéssim evitat els bàsquets que ens han fet de balanç
defensiu haguéssim guanyat
Els felicito pel bon treball
Joan- Seguirem treballant això, si.
Pau- Un dos tres vic
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Partit 24 de març de 2012

Xerrada pre – partit
Durada 1 minut 53 segons (Se’m ha parat la gravadora)
Inici: 30”

Joan- En parelles, avui farem el bloc.
Àlex- Jo vaig amb en Miki
Pau- Què hem de fer?
Joan- Enric, Pol i Arnau. Pau, Marc i Roger (l’altra parella és Ferran i
Jordi)
Marc- Què hem de fer?
Joan- Grafieu... Poseu la pilota al centre, d’acord?
Àlex- La pilota al centre
Joan- Pol, Pol, Pol Ja ho sé que farieu dibuixets ho deixes...
Pol- és que no són dibuixets m’imagino que faig un mate
Joan- Pilota al centre l’ha té l’Enric, L’Àlex té la pilota... Calleu un
moment
SE’M PARA LA GRAVADORA
VAN GRAFIAR EL BLOC AMB EL PASSE DES DEL CENTRE I EL BLOC
DES DEL

PASSE

LATERAL

(VEURE FOTOS DE

LES PISSARES

D’ENROGER – PAU I MARC I LA PISSARRA D’EN MIKI I L’ÀLEX)
EL FINAL VAIG PREGUNTAR:

157

Joan- On fem el bloc?
Pol- NO podem tirar-nos a sobre
Joan- Com fem el bloc?
Marc- Passem arran del bloquejador
Joan- I el que bloqueja què ha de fer
Pau- Continuar
Joan- Perquè fem el bloc?
Ferran- Per desmarcar-nos
Pau- Per agafar avantatge
Mitja part 2’29”
Àlex- Jo tenia el 5
Joan- Què passa?
Roger- Que es queda el 6 i el passa i el 13 no se’l vol quedar.
Enric- El 6 era el meu
Joan- No ens podem passar tot el període
Enric- Diga-li amb en Joan el 6 era el meu
Roger- Ai el 6 el que no té número
Ferran- El base, el base d’en Pol
Pau- El d’en Pol tio
Joan- No ens podem passar tot el període discutint a veure quin té un
i quin té l’altre. A vegades ho dic jo, a vegades m’equivoco però el
13, el 13 ens ha fet, no sé qui l’agafava el 13?
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Roger (i varios)- L’Àlex
L’Àlex assumeix i veig que se li neguen els ulls, fa cara de
saber-li greu. Li sap greu i em sap greu, prefereixo no fer-ne
sang i disculpar-lo, no val pas la pena pel resultat que portem,
fa tot el que pot. El 13 ha fet 4 punts de contraatac en el quart
període, més que tot era la sensació que estava molt sol.
Joan- Era el teu, Bueno ell es pensava que agafava el sense número,
no?
Roger- Ja li hem dit
Joan- Bueno, no passa res, no passa res. El que no pot passar és que
ens

passem

mig

període

discutint-ho

mentre

ens

van

fent

contraatacs, d’acord? Què? No ho hem fet pas malament aquí, aquí
és molt difícil (em refereixo a l’atac) però si juguem, allà és molt
difícil ens l’agafen per sobre, què volem que hi fem si ens l’agafen per
dalt, eh que no hi podem fer-hi re? Intentar bloquejar-los, intentar
saltar però si ens l’agafen, fem el màxim nois, fem el màxim, lluitar el
rebot no ens ho mirem. Com ho veieu?
Marc- Fatal
Joan- Ei, hem de recuperar alguns punts estem perdent de més de 20
ara, hem de recuperar. Intentem fer una bona segona part, intentem
no fer fores, no perdre pilotes estúpìdes. El 18 és molt hàbil botant,
el 8 és molt gros i fa bàsquets, el 10... ja els coneixem ara, intentar
defensar-los millor, d’acord? Va fem un Vic, ens hem d’animar perquè
sinó perdérem de 40 i jo no vull perdre de 40.
HEM PERDUT DE 40
Xerrada post partit 2’41”
Joan- No ho he acabat mirant. L’últim període anàvem 60 a 22. 30 a
70?
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Marc- L’hem guanyat l’últim període?
Joan- Ara us ho diré és que no tinc l’acta i no ho he mirat. Però amb
els tirs lliures d’en Marc... No hi ha pas res a comentar, oi? Amb què
ens han superat?
Pau- Amb tot
Àlex- Am rebot
Arnau- Amb rapidesa també
Marc- Diu rapidesa però si no baixava el balanç defensiu.
Joan- No hem fet balanç defensiu que és una cosa que podem fer, els
bàsquets aquests fàcils no els podien fer, té raó en Marc.
Pol- Ni contraatac, ni jugar, ni defensar, ni agafar el rebot, ni balanç
defensiu
Pau- Tot, ningú ha cardat res.
Joan- Si la veritat és que no ha estat el vostre millor partit,
això...Però per altra banda ells són grossos ells també (suposo que
volia dir que ells també juguen, que també és mèrit d’ells). Jo penso
què vam fer allà per perdre de tants pocs a casa? Perquè devíem fer
algo, no ?
(Algú)- Van jugar molt malament
Marc- Que era pista llarga
Pau- Que hi havia triple
Joan- No! Que hi havia triple? Allà no en devíem fer gaires tampoc de
triples
Pau- Però almenys (?)
Ferran- La meitat de boles anaven fora.
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Jordi- Allà no ens pitaven tantes fores
(es queixen dela pista petita i que ens han pitat varies fores
per no adonar-nos que estàvem jugant a fora)
Joan- Però no ens queixem ni del camp ni de l’aro ni de tot això.
Arreglem aquestes cosetes el balanç defensiu, tot això que heu dit, el
contraatac, bloquejar el rebot...També val a dir que tenien jugadors
més alts, més forts físicament i ens superaven en el rebot, eh? En tot
cas va, animem i després de Setmana Santa quedaran sis partits a
veure si en guanyem forces, vale?
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Partit 28 de gener de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 11 minuts 52 segons
Inici: 30”
La transcripció queda resumida en l’activitat 9. El 16 d enovembre
vam fixar els objectius individuals. Avui a la xerrada pre-partit hem
revisat aquests objectius i n’hem posat cada un el seu. Els he
formulat de la següent manera:
Si utilitzo el verb SEGUIR és que el noi ha cregut que ja havia millorat
una mica. En tot cas he posat el verb seguir com a senyal de procés
que cada vegada ho ha de fer millor.
Si no poso verb SEGUIR són nous objectius o bé que els hi he dit jo o
bé que els han dit ells
VEURE ACTIVITAT 9 OBJECTIUS INDIVIDUALS DEL QUADERN

Ferran

28 de gener de 2012 ( Xerrada prepartit a Sant Julià):
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Enric
28 de gener de 2012 ( Xerrada pre-partit a
Sant Julià):
-Seguir millorant la visió del company que
talla per fer-li la pasada

Xerrada mitja part’
Durada 2’362’ minut
Joan- Seu
Pau- Si juguem tant rato
Joan- Tant rato, què vols dir tant rato?
Pau- Que anem passant-la, es tanquen més i...
Joan- Si es van tancant, vale, ja els hi hem ficat un triple. A veure si
en podem posar algun més. Altres dies diem no tirem triple però com
ho podem fer perquè no es tanquin tant?... Pot entrar una pilota a
dintre, treure-la i agafar-los a contrapeu. Finteu el tiro que us
vinguin. Tu he dit ara amb l’1x1 Quan l’agafeu finteu el tiro a veure si
us venen, si us venen, a tu et marcava un de molt alt (‘’’) Hem
d’intentar que ens vinguin perquè llavors amb l’1x1 els guanyarem.
Jo no dic que tireu sempre, algun tiro podem fer. Si ve el finteu, que
vingui, que vingui després ja l’enganxarem en l’1x1. Després ens
paren, després l’hem de doblar, l’hem de doblar. D’acord. No està
gens malament perquè són 3 punts. Som allà. Si en Pol fica els tirs
lliures ens posem a 1. El que passa és que serà un partit llarg perquè
és una pista llarga. Com ho veieu vosaltres?
Pau- Bé,bé. Molt bé.
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Joan- Anem bé, no? Hem d’anar a tope tota l’estona. En defensa ens
fan aquell bloc. Ja sé que no l’hem treballat
Marc- Avisa, avisa.
Joan- Hem d’avisar, us heu canviat un cop
Pau- Però si un és molt alt i l’altre molt baix no canviem, intentem
d’allò
Joan- No ho hem treballat però ja que sabeu que es pot canviar
podeu canviar
Pau- Si un és molt baix i un altre molt alt no canviem
Marc- Sinó dius vigila
Joan- Podeu canviar i és molt important agafar el rebot i sortim molt
bé en atac. Una mica més en defensa que no ens fessin tants tiros,
que no ens tirin tant. D’acord? Si? Va...
Xerrada post-partit
Durada 2’34’’
Inici 20’’
Joan- Alguna cosa dels objectius aquells que dèiem? Alguna cosa que
hem fet bé? Alguna cosa que hem fet malament? Què podíem haver
fet millor per guanyar?
Arnau- Defensa
Joan- M’agrada que diguis alguna cosa...perquè a vegades dius que
tenen llet, no! Això és que han jugat bé.
Marc- Jugar amb més cap
Joan- Jo sincerament m’ha agradat com heu jugat
Pau- No fallar tant
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Joan- Hem fallat, aquesta entrada per exemple d’en Jordi, del cinc
inicial que estàvem a 8. La fica en Jordi ens posem a 6. Llavors
alguna entrada que hi ha hagut d’en... Teva Roger?
Pau- En Jordi la primera jugada
Joan- Hem fallat algun passe...En el bot d’entre cistella i cistella,
n’hem perdut alguna d’aquestes de transició. Com aquella d’en Pol
passant-se-la per darrera, alguna d’en Marc, alguna d’aquestes que
no podem perdre. O arribant i amb passe al tràiler, o amb passe a
sota. Aquests passes fallats a qui el final, de culminació. Nois, si
nosaltres haguéssim fet blocs directes guanyem, després ens han
guanyat, no sé a quin període, el cinquè o el sisè ens han fet...Ens
han marxat de 10 punts, Roger, que tu has dit estàvem a 3 i se’ns
han anat a 10. Ei, ens en recordem per quan vinguin a Vic que fan
aquest bloc, el treballem una mica nosaltres per defensar-lo. No ens
el faran ja veureu que no ens el faran. Hi pensareu quan vingui el
Sant Julià, els altres dos equips no ens han fet blocs, no ens en feien.
Aquests ens han fet blocs, doncs oita, hi dedicarem una estona abans
de que vingui el Sant Julià i no ens en faran ni un. Si? Alguna cosa?
Ben jugat els que heu jugat més, els que heu jugat menys també
molt bé i va que el proper el guanyem Si?
Alguns- Si
Joan- Doncs va, fem un Vic.
Divendres a l’entreno fem el següent. Només ho ha fet l’Enric.
I l’Àlex diu que també ho ha fet però no recorda res. Em
molesto. Ho dic que ho facin per dissabte.

El debat de l’equip: Pessimistes contra optimistes.
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Durada 10 minuts- 15 minuts
Els pessimistes de l’equip
1-

Cadascú dels nois diuen les 3 accions incorrectes, mal fetes que

han vist en el vídeo.
2-

En seleccioneu i n’apunteu 5 per dir-les demà a la xerrada pre-

partit
3-

Designeu un portaveu per dir-les. Les ha de dir de forma

derrotista, exagerant lo malament que ho fem
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Partit 14 d’abril de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 8 minuts 34 segons
Inici: 15”
Joan- Què dius? A veure si...
Àlex- A veure si ho recordo
Joan- Només s’ho va mirar l’Enric, a oite que ve, en Miki també i en
Martí també.
Martí- Els primers deu minuts
Joan- Posem-nos aquí en Jordi, l’Àlex, en Pol, en Roger i en Ferran,
els que us ho havíeu de mirar amb positiu. En Marc no sap amb què
s’ho mirava?
Marc- En positiu
Joan- En positiu? Ah, si? I els que us ho havíeu de mirar amb negatiu
poseu-vos allà. En Pau, en Miquel, l’Enric, en Martí. Molt bé, escolta
jugarem tot el camp. Pista llarga, d’acord? Això vol dir que tindrem
molt més espais, que tot serà molt més gran però que a la vegada
ells també correran més. A Sant Julià juguen amb la pista llarga, ells
estaran més acostumats. Bé, algunes coses dels punts forts? Allò que
fem bé?
Roger- Fèiem molt bé el balanç defensiu, quan anàvem el contraatac
agafàvem bé els tres carrils i la posició en el segon salt (Tinc el
paperet que va fer en Roger al quaderns de l’equip)
Joan- El segon salt fem bàsquet, qui fa el bàsquet?
Pau- Jo
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Joan – No, salta en Pau i qui fa el bàsquet? Fa el bàsquet l’Enric de
salt entre dos. I algunes que dieu quin desastre, que malament,
punts febles? Aquí n’heu vist, Enric tu en vas dir ahir.
Pau- Jo!
Joan- Si tu no has vist el vídeo
Pau- Bueno però me’n recordo
Joan- No no te’n recordes.
En Pol riu
Martí- Havíem de ser més agressius en el rebot
Joan- Té molta raó, hi ha alguna jugada que ens agafen... Què més
Martí- 1x1 que també en fallàvem moltes
Enric- Els triples
Joan- Bueno els triples normalment els fallem
Enric- Per això i en tiràvem bastant i els fallàvem
Joan- Què més, en Miki en té alguna?
Miki- és que tinc les mateixes que en Martí
Joan- A si? Cap de variant?
Miki- No
Pau (es mira el paperet d’en Miki)- Bueno si, en Bové i en Jacint
no estan prou durs en el rebot.
Joan- Bueno això ens passa a tots que a vegades ens costa anar el
rebot. Què més? En teniu alguna més?
Enric- No lluitem gaire pels rebots, fallem els tirs lliures i no tirem bé
de triple
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Martí- També fèiem algunes faltes que eren una mica in...
Pau- Innecessàries
Joan- Heu vist en el vídeo alguna jugada de penetració...La primera
jugada quasi bé que penetreu i dobleu la pilota, en fa una en Marc,
en fa una en Jacint, en fa... No que boteu cap endintre i la
passeu...Hi ha una inversió que feu molt bé entre en Pol, en Ferran i
acaba tirant l’Àlex a l’altre cantó. Aquestes coses són ben fetes. Tu
desastrosos què hem de fer per millorar?
Pau- Mirar el vídeo
Riuen
Joan- Qui ho ha dit això, en Pau mirar el vídeo. Bueno jo penso que
mirant el vídeo encara que estigueu assentats milloreu, n’apreneu
mirant un vídeo. Ahir em vaig empipar una mica perquè clar també
tinc feina a fer els vídeos i durant 15 dies que tingueu 20 minuts per
mirar un vídeo jo diria que no costa gaire. Mirant vídeos s’aprèn
perquè tot això que estem dient amb paraules ho podeu veure amb
imatges. Hi ha una primera jugada en Marc falla un passe.
Marc- Jo?
Joan- Si a la segona jugada en Marc falla un passe. No ha sortit res
de passes aquí. Això és el minut 2 o 3.. Marc, passes. En Marc diu
que és culpa de no sé qui. Com és que no surt que fallem passes.
Miki- Perquè ja en tenia 3
Joan- o mínim esforç eh? Hi ha un cop que l’Arnau fa una mala
defensa de línia de passe. Bé alguna cosa contra el Sant Julià?
Recordem els números el 4, el 6, el 10 i el 21. Alguna cosa del què
hem de fer per guanyar?
Pau- Els blocs
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Marc- Passar-los bé.
Joan- Atenció ens faran blocs directes,, què més?
Marc- Balanç defensiu
Joan- i despertar-nos, alguna cosa més? Som-hi, bon escalfament
Pau-1,2,3 Vic.
Xerrada mitja part’
Durada 2 minuts
Joan- Bé, molt bé, oite 4 a sobre moltbé d’acord? De moment no es
pot demanar més bé. D’acord? Què podem millorar? Aquí en atac
trobo que ho esteu fent molt bé, perfecte. Mira em passat pilotes al
pal baix, ni ha hagut una que l’hem passat amb en Martí i en Martí
l’ha canviada a l’altre cantó hi ha fet un 1x1 en Roger, del pal baix
cap a fora, hem fet passar i tallar, hem fet passar i blocar. El
contraatac fantàstic n’hem fet varios de contraatacs. Jo pensava que
anaven més ràpids però baixen lents per tant quan agafem la pilota
ràpida amb en Roger, amb en Jordi, amb en Marc els altres correm,
d’acord? La defensa encara podem fer una mica més, ens han fet
algun bloc directa però Bueno ja és normal i algun 1x1 del 6 que ha
tirat aquest últim però és normal això d’acord. Paren de botar tots a
sobre, eh? En Pol què riu? Alguna cosa a comentar? Seguim així, fort?
Si? Seguim així.
Aplaudiments
Xerrada post-partit
Durada 4’43’’
Inici 10’’
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Enric- Estàvem molt cansats a l’última part
Marc- Doncs a haver-ho dit i canviàvem.
Joan- Hem arribat anar 28 a 20 això el 5è període i hem acabat fent
10 punts en 4 períodes. Hem baixat molt. Això que la primera part
molt bé, ha sortit tot allò que treballem el pal baix, a sortit coses del
bloc indirecta, a sortit coses del passar i tallar, en defensa també un
palet més podem defensar, ser més agressius
Marc- Més ràpids amb el balanç defensiu i tot
Joan- Fa una mica de ràbia, no et fa ràbia a tu Àlex?
Àlex- Si (Fa un si tot trist, passiu)
Joan- Haver perdut
Àlex- Si (el mateix si)
Jordi (?)- Àlex maco
Joan- La segona part ha set la pista tant llarga, ha set el cansament
podem buscar excuses d’aquestes però hem deixat de fer moltes
coses. Jo el què he trobat en atac una mica estàtics, una mica
estàtics. O sigui quan arribem hem de jugar ja i ajudat això perquè
en Pau, ara no hi és en Pau, ha hagut de marxar (amb l’infantil 1) En
Pau a vegades ens dóna uns bàsquets però avui no ens els ha pogut
donar perquè no podia passar-los, us heu adonat que botava amb
l’esquerra...
Marc- Ho anava intentant i anava perdent pilotes
Pol- Ja, no la donava
Àlex- Li han fet taps
Roger- Li han fet algun tap
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Joan- En Pau, ara no va bé no hi és, ja li he dit en un minut. Ho heu
vist en un minut que li he dit?
Pol- Calla Jordi
Joan-Pau no pot, no te’ls pots passar. Llavors l’hem buscat en un pal
baix i ha fet bàsquet. No ha pogut i a vegades ens dóna punts amb
en Pau. La resta, tots heu fet el què havíeu de fer i ho heu fet molt
bé. Alguns 1x1 Arnau hem intentat, rebots Martí, alguns contraatacs
alguna cosa a dir? La setmana que ve anem a Argentona que no sé si
van primer l’Argentona o el Sant julià o van empatats
Pol- Ens van guanyar de 30
Joan- Molt bé fem un Vic.
Enric- Ha sigut culpa d’en Bové, si hagués jugat
Partit 4 de febrer de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 4 minuts 48 segons
Inici: 15”
Joan- Avui que ve en Pere aprofitarem per fer unes estadístiques del
partit. Apuntarà les pilotes que van al poste baix. A veure si
aconseguim fer bàsquets del poste baix. Podem buscar amb en
David, amb en Martí, en Ferran, en Pol, en Miquel tots els alts us hi
podeu posar. Avui no són tant alts ells per tant ens hi podrem posar.
El passar i tallar si fem bàsquets o perdem la pilota. Contraatacs, a
veure quants contraatacs fem també ho apuntarà. I apuntarà si els
acabem amb bàsquet o els fallem. Mirarà la defensa si recuperem
pilotes. Ells estan més desperts, han vingut de Mataró, han començat
a escalfar per tant el cas amb una bona defensa, eh, que no estiguem
adormits i ens fessin bàsquets fàcils. Per tant mirarà la defensa si
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recuperem pilotes amb línia de passe, si recuperem pilotes perquè
fem unes bones ajudes. I també mirarà si fem els 1x1 dels exteriors,
els de fora. Tot això que anem treballant. Si fem 1x1 i els acabem
amb bàsquet o perdem la pilota. Jordi, Enric, Arnau... de fer bons 1x1
acabar fort.
Joan- Què passa avui? Si en Pau a vegades ens fa 15 punts, 18
punts, 20 punts Qui els ha de fer avui?
Marc- Entre tots
Joan- En Pau fa això 15, 16, 17, 18, 19 la setmana passada en va fer
20 i en vam fer 40 i això tampoc és bo. Ens els hem de repartir i hem
d’anar per feina a fer bàsquets. Perquè no ens podem quedar amb 20
punts o em 30 punts. Per tant què heu d’agafar?
Marc- Responsabilitats
Joan- Responsabilitat sempre hi quan la responsabilitat sigui ben
presa, prengueu bones decisions. Podem jugar més, podem passar
més, podem tallar més, podem passar més al poste baix i defensar
molt més. D’acord, aquests n’han guanyat dos i n’han perdut un,
nosaltres n’hem perdut 3, van per davant, haurem de lluitar més
d’acord, algú té alguna cosa a dir? Fem un Vic, Marc.
Marc- Un, dos, tres...Vic
Xerrada mitja part
Durada 2’42’ minut
Marc- és mitja part?
Joan- Si és mitja part. Nois, no puc dir dues vegades no hi ha passes
picats i quan fas el passe el fas picat. No pot ser, és que no pot ser, o
ho feu o plaguem. No hi ha passes picats. Deu ser que som de Vic
que ens toquen totes les pilotes, totes les pilotes tocades. Els bots
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tous, massa tous. Llavors si dilluns fem un joc d’agressivitat vull
veure, mira l’únic que m’ha agr4adat ha estat en Martí que s’ha tirat
a terra per una pilota, s’ha tirat... però els altres tous. (Amb la
pissarra explico la sortida de fons ja que ens pressionen amb 2x1)
Haviam oita nois, això es soluciona molt ràpid. Treu l’Arnau, dels tres
petits ara ja n’hem definit 2 rols, els petits i els grans, doncs els tres
petits s’han de quedar perquè sinó ens l’ha roben. Si saca l’Arnau, hi
ha en Pol i en Jordi, comenceu d’aquí i Enric, Àlex...igual us creueu,
us podeu creuar o podeu anar i tornar, rebeu, rebeu aquí i feu un bot,
un bot! O us espereu que vingui, perquè el d’aquí ve i quan ve, però
heu d’esperar que no estigui a sobre vostre, perquè si està a sobre
vostre llavors us fan un 2x1 i us l’ha prenen, per tant, o bé us
espereu amb la pilota o feu un bot pequè vingui i li torneu en el
d’aquí, l’hi torneu, el d’aquí fa un bot i no espera que li vinguin dos,
perquè aquest que s’obre li passeu a l’altre cantó i amb dos passes la
traurem però no podem perdre més pilotes allà, perquè la rebem aquí
o perquè fem un passe tou i quan arribem aquí juguem passar i
tallat... tu Pere com ho veus?
Pere- Falta una mica d’intensitat, hem de pujar una miqueta el ritme
sobretot defensiu, després podrem córrer no hem fet cap contraatac
en tota l’estona, un que ha acabat amb el tràiler d’en Ferran
Joan- D’acord, som-hi.
Xerrada post-partit
Durada 10’50’’
Inici 1’’

Es comenta l’activitat 14 del quadern: Les estadístiques d’en
Pere. Primer s’ho miren en parelles i després es comenten en
general. Mirar activitat 14.
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Joan- Com que en Pere ha recollit les estadístiques, encara que siguin
una mica difícils d’interpretar, els 1x1 dels exteriors en Pol i en Ferran
quants n’hem fet?, Àlex i Miquel aquí tenim el passar i tallar quants
ens hem quedat quiets? Quants hem acabat amb basquet i quants
hem fallat?, Roger i Jordi els contraatacs, Martí i Marc la defensa,
Arnau i Enric pilotes al poste baix.

Joan- Ferran i Pol quants 1x1 exteriors hem fet?
Pol- 20
Joan- Quants han acabat en bàsquet?
Pol- Mirar activitat 14
Joan- En Pol n’ha fet bastants ho ha intentat. Algú havia d’agafar més
responsabilitat, l’ha agafat en Pol tots n’hem agafat,, en Pol en l’1x1
Pol- Quants hem perdut la pilota o hem fallat? (Pol diu les
estadístiques)
Joan- Perquè han set aquestes pèrdues de pilota en l’1x1?
Marc- Mal passes
Joan- Mal passes amb l’1x1?
Pol- Passos (violació)
Joan- Passos no n’hem fet gaires
Marc- El principi si d’arrencada
Joan- Però han set bàsicament de ...
Pere- De botar massa de tocar-nos les pilotes quan botàvem...
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Joan- Del bot, de tocar-nos les pilotes, no riguis Àlex...
Pere- Has rigut Àlex, quan hem dit tocar-nos les pilotes has rigut...
Àlex- Ah si?

Joan- Molt bé, Àlex i Miki teniu el passar i tallar
Àlex- (Diu les estadístiques). 9 no hem fet el passar i tallar.
Joan- Si volem guanyar algun partit hem de ser més dinàmics, hem
de generar més moviments, més oportunitats de fer bàsquet.
Àlex- Quants passar i tallar hem perdut la pilota o hem fallat? Àlex,
Miquel, Bover.
Joan- La majoria del passe, No feu el passe picat...
Joan- Roger i Jordi (el contraatac)
Roger- Hem fet 9 contraatacs
Joan- Jo diria que més cap el final, eh?
Pere- Si, hem apretat més en defensa, potser perquè ells han abaixat
una mica, ara el final no estaven tant intensos, no pressionaven
Roger- 4 han acabat en bàsquet, en Ferran, en Martí, en Miquel i
l’Àlex
Joan- és curiós això o no?
Roger, Marc (?),, en Pol- Perquè són els més grans
Joan- Són els més grans, la segona onada, és bastant curiós, he? La
segona onada. En Ferran ha set de tràiler
Roger- Hem perdut la pilota o hem fallat? En Jordi, l’Enric, en Jordi...
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Joan- Fallos de passe de contraatac. N’hem fet pocs de tràilers, hen
d’aconseguir de fer-ne algun més.
Joan- Marc i Martí
Marc- Quantes pilotes hem recuperat en defensa? Martí...
Marc- Quantes pilotes hem recuperat amb línia de passada? Ferran,
Marc, Marc...
Joan- En Marc n’ha recuperat una de molt ben recuperada
Martí- Quantes pilotes hem recuperat per bones ajudes? Pol, Arnau...
Joan- Àlex jo te’n he corregit una, no podem anar a les ajudes així i
hem d’anar així... i així en recupararem més. He d’avisar molt les
ajudes sobretot a l’Arnau, a l’Enric amb en Miki, els altres esteu el cas
però Arnau, Enric i Miki i Àlex us he d’avisar quan la pilota està en
ajudes o quan està en línia de passada.
Joan- L’últim, Arnau i Enric.
Enric- Quantes pilotes hem passat al poste baix? 7 en Martí, Carrillo...
Joan- Correcta és el que toca,
Enric- Quantes han acabat amb cistella? Només en Martí
Pere- Ha estat un passe d’en Pol
Joan- Podem buscar en Martí, són interessants aquestes perquè en
Martí rep pilotes i després pot jugar l’1x1, o les pot tornar a treure,
l’exercici que fèiem ahir a entreno. És interessant que ho anem
veient, aquesta dada també és bona i...
Arnau- Quantes pilotes al poste baix les hem perdut o les hem fallat?
Ferran i Corrillo
Joan- Tu la recordes Ferran?
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Ferran- Si
Joan- Com ha set?
Ferran- He fallat
Joan- Has fallat el tiro, però ha set un de molt bo, molt ben agafada
la posició, molt ben guanyada li ha passat en Jordi, Jordi?
Jordi- Si
Joan- D’acord, alguna cosa més a dir? Hem perdut de 30 però...
seguim treballant...fem un Vic.
Fan broma de la lletra d’en Pere, en Martí diu que no posa POL
sinó PL, on és la O?
Pere- Ei, Heu perdut de 30, us ha de donar molt a pensar a veure si
el ritme d’entreno (?)
Jordi (?)- No passa res...
Marc- Un, dos tres...
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Partit 21 d’abril de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 10 minuts 30 segons
Inici: 1’15”
Joan- Ahir fèiem, com ens hem de col·locar quan nosaltres anem a
blocar en el nostre bloc, ells no sé si ho fan, quan passem la pilota
aquí i anem a blocar el defensa (els indico amb un gràfic a la
pissarra: passe del del mig a una banda i bloc al cantó
contrari) Eh que fem això?
Pau- Sí.
Joan- El defensa d’aquest del jugador 1 com s’ha de col·locar, cap a
on va? (indico el defensa del jugador central)
Pau- El defensa el segueix però va una mica més avall
Marc- el segueix però està en ajudes perquè està en el cantó feble
Joan- Perquè estem en ajudes
Pau- Però no crec que ho facin no?
Joan- Si ho fan, (algú diu: ja ho sabem) clar això és lo nostre. Però Si
marxem de la pilota perquè ens hem de col·locar així perquè estem al
cantó feble i a la vegada deixem passar, a qui deixem passar?
(Algú)- El que és blocat
Joan- El company passa pel mig. No sé si ens ho faran però nosaltres
quan ho practiquem en els entrenaments ens hem de separar. Com
que marxem de la pilota ens hem de separar i estar amb ajudes.
Unes dades, aquí teniu impreses...
Pau- Primer classificat, no era el Sant Julià
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Joan- Van empatats, 9 guanyats i 2 perduts. Aquest què diu Ferran.
Ferran- Mitjana de punts a favor 66,7
Joan- Argentona mitjana de punts en contra (46,6)
Ferran- Té una mitjana de guanyar els partits de vint
Joan- Sí guanya de 20
Pau- Macagum la puta
Ferran- De 20,1
Pau- Bueno doncs avui no guanyarà de 20
Joan- En canvi el Vic
TOTS APLAUDEIXEN QUAN ELS HI TREC LAS NOSTRES DADES:
BEEEEEEEEEEE!!!!
Roger- He portem un partit menys
Joan- No, 8è classificat, 8 perduts 3 guanyats
Pau- Vuitè de vuit, no?
Jordi- Guanyarem, guanyarem avui
Pau- anem últims
Jordi- ueeeee
Joan- Jordi ensenya la mitjana de punts
Jordi- Collons, 47,5
Riuen, se sent en Pau
Joan- I quants punts ens fan Arnau
Arnau- 56,6
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Joan- Què vol dir això? Avia’m
Enric- Que ens guanyen de poc
Joan- Ens guanyen de 10, de 9 punts
Pau- Si però normalment de un de dos
Marc- Tindríem una millor mitjana si els dia de l’Argentona vam
perdre de 30
Àlex- Però com s’entén això nosaltres perdem de 10 i ells ens
guanyen de 20
Joan- Però avui què hem de fer avui, clar si ells...
Pau- Guanyar, defensar bé
Joan- Si ells ens fan 66 punts perdérem de 20 punts. Si nosaltres fem
els que fem habitualment que són 47 i els que fan habitualment
perdem de...
Pau- Joder
Joan- 20 punts, 19, 20 punts. En contra,
Pau- Arnau!!
Joan- Àlex i Arnau, deixeu-nos-ho veure, els hi hauríem de fer uns
quants punts, ei pot ser que acabem ells els hi fan 46 punts nosaltres
en fem 47. Els números diuen que potser que acabem fent 47, 46
punts
Pau- 50 vaya
Joan- Hi ells que ens en facin entre 56 i 66. Àlex què hem d’intentar
fer, què hem d’intentar fer perquè...
Pau- Canviar els noms
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Joan- Canviar els noms no val, Àlex Pot ser que quedem 46 a 60, els
números diuen que és molt possible que quedem 46 a 60, no? Per
tant què hem de fer? Va dieu algunes coses
Pau- Defensar bé
Marc- Balanç defensiu
Joan- Sabeu quants triples ens van fer a casa?
Pau- Quants?
Marc- Si me’n van enxufar un a la cara
Joan-5 triples
Pau- OOOO, Xapes, xapes
Joan- Xapes, xapes... Alguna altre solució?
Pol- Contraatac i balanç defensiu
Pau- Els contraatacs acabar-los ràpids
Joan- Contraatac vol dir que els fiquem així podrem fer més de 47
punts a veure si arribem a 55 i tu Pau dius
Pau- Jo també els contraatacs no fer tonteries i acabar fàcil
Joan- I passes què nois?
Roger- Passes forts
Arnau- Lluitar més els rebots, línies de passe
Pau- Fer xapes en Martí
Àlex- Tirar bé
Pol (?)- I ficar-les
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Joan- Resum, hem de procurar fer algun punt més i evitar que no ens
en facin, que no ens arribin, si ens arriben a 60 punts perdrem. I
nosaltres

hem

d’intentar

arribar

a

50,

a

55

potser

tindrem

possibilitats de guanyar, queda clar? Ho provarem això?
Pau-1,2,3,Vic.
Xerrada mitja part
Durada 2’27’’
Joan- El que no pot ser és que amb 12 segons pilota nostra ens
acabin fent bàsquet ells. No sé Roger ja sé que estaves allà molt
apretat pel sac, no sé, però no ens poden fer bàsquet
Roger- Li demanes espai a l’àrbitre i res
Joan- Torneu-li a demanar, jo que sé, però l’han agafat ells. O
l’agafen ells o l’agafem nosaltres. L’hem d’agafar nosaltres. Els que
no pot ser amb 12 segons havent tirat els tirs lliures aquí, la tècnica
que la robin i a més a més facin bàsquet. 36 a 27. No protesteu. Ja
ha pitat una tècnica amb el 17 aviat ens la pitarà a nosaltres. El
primer que protesti, el primer que faci així ens l’ha pitarà a nosaltres.
Que ho sapigueu.
Pau- és que m’ha fotut un...
Joan- Calla!!!!! (el crido molt fort) Calla, estic fart de tu Pau, del
teu comportament n’estic fart. El 17 és molt més bo que tu i molt
més ràpid. A la que poseu la pilota a terra us la prendrà sempre. El
17 és molt bo. No li boteu a davant, la passa i talla cap a dintre, si
ens el quedem mirant ens farà bàsquet cada cop. És bo què voleu,
ara si ens volem queixar de l’àrbitre, queixem-se però el 17 és molt
bo i l’11 i el 9 ara l’àrbitre tota la culpa, tota la culpà a l’àrbitre, quan
fan un bàsquet del tall culpa de l’àrbitre, quan ens fan un contraatac
culpa de l’àrbitre
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Pau- Jo no em queixo de l’àrbitre
Joan- Doncs de què et queixes
Pau- Del nen aquell
Algú li diu- Tornat’hi
Joan- necessitem baixar punts 36, acabaran amb 70 i ja hem vist que
si arriben a 60 no guanyem. Fem un Vic
Xerrada post-partit
Durada 4’15’’
Pau- Els hem superat amb punts fets
Joan- Ells 66, quants n’han fet? 78, què vol dir això
Pau- Que no defensem
Pol- Que ens han superat amb 12 punts
Joan- Tot i així els hi hem fet 58 i els en hi fan 46. La nostra mitjana
de punts en contra 56 però és que avui ens en han fet
Alguns diuen- 78
Joan- Per tant la defensa ha deixat una mica que desitjar. I la nostra
mitjana de punts a favor 47, n’hem fet 58, 11 punts, hem atacat
força bé però esclar nois
Pau- Excepte el primer vuitè que hem fet pocs punts, el primer quart
Àlex- El tercer hem fet remuntada
Joan- El tercer ha anat bé. A on hem fallat?
Jordi- Amb tot
Joan- Amb tot no, no val dir amb tot
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Jordi- Amb defensa, amb atac, amb rebot
Pau- Hem de ser més alts
Pol- Balanç defensiu
Enric- Hem fallat una mica amb tot
Pau- En atac no
Joan- En atac no ho hem fet pas malament, hem fet 58, hem superat
la mitjana
Pau- Però hem fallat moltes entrades
Joan- Hem fallat entrades però jo bàsicament la defensa. D’acord que
el 17, el 9 l’11 eren molt ràpids i molt bons
Marc- No passaven gaire, el 17 no ha fet punts
Pau- Només de tirs lliures
Marc- De contraatac i ja està
Pol- El 17 n’ha fet un o dos i ja està
Joan- Jo bàsicament he trobat que el passar i tallar, ells passaven els
pivots, es movien, feien un canvi de ritme molt ràpid i nosaltres a
vegades badem, estem mirant a les musaranyes. En fi, fem un Vic
Pau- 1,2,3, Vic
Partit 11 de febrer de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 7 minuts 37 segons
Inici:55 ”
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Els grafio
fio aquest gràfic i els explico
Joan- Escolteu aquesta setmana hem anat agafant aquesta posició
po
d’acord? Enlloc del cinc oberts que la podem fer, ara, moltes vegades
ja ve en Ferran, en Pau, en Miki poden anar directes aquí al poste
baix, d’acord? Vale, per tant pregunto algunes preguntes. Anem així
per ordre, els exteriors podem fer 1x1 d’aquí (del cantó on hi ha el
poste baix) Arnau?
Arnau- No perquè hi ha un passe directa al poste baix i després ja
entres
Joan- Vale, no podem fer 1x1 per aquí per què Miki?
Miki- Per què hi haurà molta gent
Marc- Ens vindran ajudes.
Joan- Àlex què podem fer poncs,
poncs, podem passar al poste baix podem
passar aquí i...
Àlex- Tallar i marxar.
Joan- Ara bé, Jordi, si aquí no podem fer l’1x1 on el podem fer l’1x1?
Jordi- A dalt o a l’altre banda
Joan- D’acord? Per què Enric a l’altre cantó?
Enric- Perquè l’ajuda trigarà més arribar, no crec que arribi l’ajuda
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Joan- Per tant i... com se’n diu d’això Roger? Inve...
Roger- Invertir la pilota
Joan- Se’m ha escapat a mi eh? Si ara us dic invertir la pilota vol dir,
si em sentiu a la banqueta: invertiu, invertiu...vol dir que aquí hi ha
molta gent i que anem a l’altre cantó i si aneu a l’altre cantó això és
del més complicat de les coses complicades del bàsquet, eh? Aquests
què han de fer? L’Àlex ha dit hem de passar i tallar però si invertim la
pilota i aquest fa l’1x1, aquests què han de fer Marc?
Marc- Obrir-se
Joan- Obrir-se i... Tallaríen o no?
Marc- No perquè es creuarien i vindrien ajudes
Joan- Exacte, per tant aquest què ha de fer, si aquest passa la pilota i
talla
Marc- Esperar
Joan- Molt bé Marc. Si passem la pilota i l’invertim a vegades aquest i
veu que fa l’1x1 aquest no hi va i esperem que fàci l’1x1. Per tant a
més del passar i tallar, Pau, pot haver-hi ara l’esperar, l’esperar-nos.
Pau, aquest feria l’1x1 qui feria l’ajuda?
Pau- El defensor d’aquest (el del poste baix)
Joan- D’acord. I per tant, Ferran, què pot fer aquest amb l’1x1, com
pot acabar?
Ferran- Fent una entrada o passant-la al poste baix
Enric- O tirar de fora l’ampolla
Joan- L’1x1 es pot acabar de diverses maneres o entrant o tirant o bé
doblant la pilota aquí. I l’altre dia vam fer aquesta roda el dilluns i el
dimecres )m’equivoco era el divendres) que la passàvem aquí,
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anàvem aquí...I l’altre dia vam fer una altre cosa amb aquest
(assenyalo el poste) Què feia aquest quan aquest entrava?
Pol- Ajudava
Joan- No, l’atacant.
Pol- Depèn de per on entrava.
Joan- Si entrava per aquí per on es mouria? (indico que fa l’1x1 pel
mig)
Pol- Cap a sota
Joan- I si aquest entrava per aquí, Marc i Pau què feia? (indico que
entra per la banda esquerra segons el gràfic)
Pau- Cap a dalt
Joan- No estigueu quiets aquí els del poste baix. Si penetra en Marc,
en Roger, l’Enric, en Jordi, algunes vegades l’Àlex. Si penetreu
estigueu el cas de mirar en aquests (poste baix) D’acord? De mirar
que aquest es mourà i li podreu doblar la pilota. Bé a veure si surt
alguna vegada això, sinó 5 oberts. Eh? Miki alguna estona aquí i si no
reps t’obres, Ferran, el Ferran el podeu buscar perquè veig que es
mou molt bé aquí, i sinó us obriu i juguem amb 5 oberts. D’acord?
Bona defensa a tope, aquests n’han guanyat dos i hem d’estar al cas.
Algú té alguna cosa a dir? Molt adormits? Fa fred, adormits... Va un
bon escalfament.
Pau- Un, dos, tres, Vic.
Xerrada mitja part
Durada 2’26’ minut

Crec que reforço l’Àlex dient-li que molt bé l’1x1 que ha fet
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Joan- Escolteu, continuarem amb aquests cinquets, els mateixos
perquè anem bé. Perdem de tres. 12 punts a 15, pocs punts amb una
part hem fet 12 punts només i això vol dir que perdem moltes pilotes
i fallem molt. Hem d’arreglar una mica això, hem d’arreglar fer més
bàsquets. Hem buscat una opció molt bé amb en Ferran, hem de
buscar amb en Pau a dins al poste baix però el 12 si el carreguem, el
12 no sap defensar, si li provoquem alguna falta el farem fora i el 12
és important per ells, d’acord? Si? Busquem 1x1 i passes molt fàcils,
molt fàcils, algú té alguna cosa a dir?
Pau- No fallem tants passes i apratem més en defensa
Arnau- Més tranquils
Joan- Hem de fer alguns bàsquets més
Pau- Va tios, va 1,2,3 Vic
Xerrada post-partit
Durada 3’48’’
Inici 15’’
Pau- Avui si que hauríem guanyat
Joan- Certament, ho teníem molt bé Pau, ho teníem molt bé. Si no
fos per...
Alguns (entre ells en Pau)- L’àrbitre, escolta no.
Pau- No!, no!, teníem la bola ens a l’han pres, feia així, ha fallat,
hauríem agafat la bola i ja estàvem a dins (Desconec a quina jugada
es refereix)
Jordi- I estàvem empatats
Marc- Estàvem empatats i me’n recordo perquè ha tirat sol i a més a
set fora de temps
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Joan- Estàvem empatats (suposo que es refereixen a l’última jugada)
Pau- En Jordi me l’havia passat feia estona no sé ni què cony a pitat
Joan- Haguéssim anat a la pròrroga i haguéssim vist què passava a la
pròrroga però no haguéssim guanyat, haguéssim anat a la pròrroga.
Pol- Doncs anem a la pròrroga
Joan- No ara no perquè ha pitat la falta
Jordi- Aquella tia no en sap, ens ho xoricen sempre tot
Marc- A fora normalment els àrbitres...
Joan- A fora ens costa una mica, cert, Marc
Pau- els àrbitres a fora...
Pol- No sé si se’ls hi gela el cap pel fred o...
Joan- Escolteu, ara aquesta actitud no ens a serveix de res jo em
quedaria...L’actitud aquesta de criticar als àrbitres que la podeu
criticar l’àrbitre perquè s’ha equivocat però també ens hem equivocat
nosaltres. És una actitud de criticar l’àrbitre que no ens afavoreix,
que no ens va bé, hem de dir què hem fet malament nosaltres...
Pau- Els passes
Joan- Els passes per el proper dia no arribar empatats aquí i que ens
pitin. Què hem de fer millor? Hem fet coses molt ben fetes, de
veritat, jo estic molt content, hem buscat 1x1, entrades de l’Arnau,
en Miki lluitant el rebot, 1x1 de l’Àlex molt bé, fallat però molt bé,
tots heu baixat la pilota en Jordi, molt bé, hem buscat poste baix amb
en Ferran, us ho he dit i ho heu fet, d’acord, hem sembla que hem fet
coses, ara podem fer algunes coses millor?
Pau- Pagar l’àrbitre amb diners
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Alguns- Si! Bé!
Joan- No aquesta no és l’actitud, NO. Ei! Hem d’entrenar una mica
més bé...
Enric- Doncs sino què ha pitat sinó l’han pagat a l’àrbitre?
Ferran (?)- Un cop entrava ha fet 1 2 i li ha pitat passos
Joan- Que no ho eren, ja t’asseguro jo que no ho eren
Jordi- i aquell cop que un estava tirant estava fent una entrada i li
han agafat i ha pitat falta
Joan- Escolteu n’hi ha moltes, ei, per ells també s’han equivocat, ens
han afavorit també algunes. Podem entrenar una mica més bé?
Podem fer les coses més bé i guanyarem? Segur que guanyarem,
queda clar? Queda clar? Silenci, Queda Clar? Entrenar una mica més
bé i jugar una mica més bé guanyarem
Pau- Fent els passes bé
Joan- Va fem un Vic, va que hem jugat molt bé.
Pau- 1,2,3 Vic
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Partit 28 d’abril de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 5 minuts 46 segons
Inici:9 ”
Joan- Molt bé, ahir amb en Roger, l’Enric, l’Arnau i en Pol vam
preparar el partit d’avui. Hi ha unes dades en Roger

i l’Enric, en

Roger les de les Franqueses
Roger-si
Joan- I l’Arnau i en Pol. Rogfer llegeix les de les Franqeuses.
Roger- És el cinquè classificat, 5 partits guanyats i 7 partits perduts,
punts a favor 50,6 i punts en contra 58,6
Enric- El Vic som el vuitè classificat, 3 partits guanyats i 9 partits
perduts, punts a favor 48,4 i en contra 58,4
Joan- I amb aquestes dades què vam dir?
Roger- Que segons les dades perdríem de dos
Pau- Bueno allà vam perdre d’un
Enric- Serà un partit igualat
Joan- I en un partit igualat què és molt important?
Pol- Guanyar
Marc- Defensar i jugar bé
Joan- En fi, tot això ja ho sabem, jo ho definiria com detalls, detalls
vol dir no perdre aquella pilota tonta, no fer aquell mig camp que ens
despistem, no oblidant-se de passar i tallar, fer bons passes, el
balanç defensiu totes aquestes coses i llavors en Pol i l’Arnau tenien
unes altres dades. Pol digues.
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Pol- Resultat final 42-41 a favor de les Franqueses
Joan- Allà vam perdre d’un punt
Arnau- L’últim quart guanyàvem de 7 punts però ens van fer un
parcial de 12 a 4 amb bàsquets de contraatac i de joc interior.
Joan- Van fer 42 punts i a l’últim quart d’aquests 42 punts en van fer
12. Això vol dir que l’últim quart vam estar fora (??). Pol què més
Pol-El número 23 va fer 13 punts
(??)- El goril·la, goril·la
Pau- és alt com tu, aquell...
Àlex- El cara de Gorila
Po- és el tio ample aquell que...
Àlex- És l’armari aquell cara de gorila
(???)- Inflat
Joan- Àlex, vam quedar que no insultàvem, l’armari aquell cara de
goril·la, no cal dir-li està bé. (mentre dic això se sent UUUU, no
recordo si algú fa el goril·la)
Arnau- El número 7 va fer 8 punts i el 14 va fer 7 punts
Joan- Per tant recordem aquests números
Pol- I el número 12 ens va fer un triple
Pau- Jo en vaig fer dos en aquell partit
Joan- Què vam dir per solucionar això?
Pol- En Pau i en Bové han de defensar el 23
Joan-A vegades tu Martí, què més?
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Pol- Ajudes i balanç defensiu
Joan- i agafar rebots perquè aquest 23 va fort al rebot. El 7 i el 14
ara no els recordo però recordem agafar-los ràpid, apretar-los fort.
Algú té alguna cosa a dir?
Pol(?)- Visca el barça
Àlex- Visca el Sabadell
Joan- Som-hi
Pau- 1,2,3 Vic
Xerrada mitja part
Durada 2’11’ minut
Joan- Això que diu en pere falta una mica de...Tot i que val a dir que
en aquesta última hi ha hagut una bona línia de passe d’en Pol i d’en
Jordi que l’han robat però llavors ehhh...Hem de córrer més i fer
bàsquet i fer contraatac, és el que ens falta. No sé quants punts
portem però en portem pocs, pocs. Aquests tiros, aquestes entrades
s’han de ficar nois. Hem fet coses molt ben fetes, ben fetes...
Pau- Falta ficar les entrades
Joan- Falta ficar les entrades, falta un pèl més d’agressivitat
Marc- perdem de gaire
Pau- De bastants
Joan- Perdem de 6, de 7. Perdem de 7. Ja hem comentat al vestidor
que seria un partit molt igualat, molt igualat i què són? Són detalls i
els detalls és ficar aquests bàsquets fàcils
Roger- Ja, ja
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Joan- Robar aquella pilota i fer bàsquet, agafar aquell rebot...Anirà
per molt poc nois eh guanyar el partit, d’acord? Fer aquest últim
bàsquet, agafar, fintar, que salti, fer-lo esclar estem a sota. N’hem
fet una molt bé de pal baix. En Roger n’ha passat una molt bé al pal
baix amb en Ferran ha fet bàsquet però a la següent hem de tornar a
fer bàsquet, cap a dintre, fort perquè et defensava un de molt més
baix. Ens hem de mentalitzar que hem de fer el màxim de bé perquè
guanyarem, si guanyem de molt pocs i si perdem ens farà ràbia (el
mot ràbia allargo la rrrr) de no haver ficat aquell bàsquet, de no
haver robat aquella pilota i fer bàsquet...Ens farà ràbia, és així o no?
Algú – Si (fluixet)
Joan-Per tant aquí a la banqueta ens animem, ens animem a què
facin el bàsquet, ens animem q que defensem fort, d’acord? Tirem, si
voleu tirar tirem i quan xiuli 3 veniu.
Després d’aquesta xerrada he tret en L’Arnau, en Pau, l’Enric,
l’Àlex i en Jordi. Han estat molt passius (o aquesta ha estat la
meva impressió) i hem arribat a perdre de 12 punts. El sisè
període hem pujat la intensitat i els mateixos han repetit el
setè (veure avaluació del partit i vídeo). He demanat que la
banqueta animés amb poca participació, amb pocs anims.
Xerrada post-partit
Durada 7’47”
En Pere em diuq que la meva maleta Invicta és molt vintage
Joan- Què vol dir vintage?
Pere- Bueno ha anat de poc eh nois?
Arnau (?)- De poc
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Marc- Allà a casa seu estàvem empatats i fora de temps xiulen una
falta
Pol- No, no
Pau- Si era fora a la puta merda en Jordi
Pere- el què no us han pitat eh?
Em sembla que l’Àlex explica la jugada última de les Franueses i se
sent en Pau que li diu: Calla, calla, no rallis, calla va
Joan- Va , vinga, ei, quan hem parlat el començament del partit que
seria, que aniria molt igualat teníme raó no?
Alguns – Si
Joan- Aquells números que han dit l’Arnau, en Pol, en Roger...
Marc-

Han fallat les estadístiques havíem de perdre i hem

guanyat. Havíem de perdre de 2
Joan- I hem guanyat d’un
Pau- Que liantes tios,
Roger(?)- és el triple que entra
Marc- Ja bueno
Pau-vivim el límit eh nanos
Joan- Us he comentat que serien els detalls, potser la paraula era la
intensitat. Ahhh Cinquè període, mira us ha tocat a vosaltres els que
heu jugat el cinquè període em sembla que hi havia l’Arnau,
Pau- Jo
Joan- En Pau, hi havia l’Àlex, l’Enric i en Jordi. Què ha passat?
Marc- Han obert la porta
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Pau- Que liantes tio
Vaig a tancar la porta
Joan- Bé, escolteu tant en Pere com jo hem trobat a faltar manca
d’intensitat per això heu repetit el sisè i setè període. Perquè els del
sisè període almenys ens hem apropat, hem estat amb línia de passe,
hem estat amb ajudes, hem tocat les pilotes potser no les hem robat,
n’hem robat alguna, les hem tocat, ells han tingut cada vegada més
por, han vist que els hi fèiem algo perquè els del cinquè període han
vist que els deixàvem entrar fins a dins. Vull dir que, una mica de
càstig si, una mica de càstig si, els del cinquè període, Sí, càstig. Sisè
bé, setè, ho hem reforçat, eh que ho han fet bé doncs repetim,
d’acord?. Ho heu vist així vosaltres? Hi ha hagut un canvi en el sisè,
setè i el vuitè l’hem acabat bé?
Pau- Sí
Joan- Bé per això en Pere té algunes dades i ens a les diu
Marc- Quan hem quedat?
Joan- 39-40
Pol- Les estadístiques d’en Pere
Pere- Les estadístiques d’en Pere (veure quaderns de l’equip), dir
que fins el sisè període hem jugat més o menys tàcticament amb les
coses que sabem fer amb el passar i tallar, amb els bloquejos
indirectes però fallava algo. No podíem córrer que és la clau per fer
bàsquets fàcils i no hem pogut córrer perquè no hi havia intensitat i
no defensàvem. Bueno però tot i això jugàvem tàcticament. Després
ens n’hem descuidat una miqueta, quan corríem fèiem bàsquet o
algun 1x1 en Pol però i hem... mira del passar i tallar ho hem fet 5
vegades i una ha acabat amb bàsquet, del bloqueig indirecta ho hem
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fet 6 vegades i una ha acabat amb bàsquet, del pal baix ho hem fet 9
vegades.
Pau- De poste?
Pere- Poste si i n’hem fet 5 bàsquets
Joan- Molt bé
Roger- Ha sortit aquella jugada (es refereix a una de les últimes
jugades del partit en un temps mort he demanat un pal baix
per en Pau, l’he grafiat a la pissarra, en Roger li ha passat i ha
fet bàsquet. Ens ha donat la victòries)
Joan- Si molt bé, el passe per en Pau i en Pau ha fet bàsquet
Pau- Eh, has vist Ha entrat eh?
Pere- Després de contraatac tot i que Pol en podíem haver fet algun
més i Roger però Bueno han sigut uns 5 i n’hem acabat 2 en bàsquet.
El contraatac de tràiler també hi ha hagut un cop que en Pau em
sembla que amb l’Arnau
Pau- L’Arnau, l’Arnau
Pere- Li ha passat i ha entrat de tràiler i ha pogut acabar. Aquestes
opcions les mirem poc. En Ferran també hi ha hagut un tràiler que ha
pogut acabar. Les mirem poc però hem de jugar més fàcil. Després
en defensa no he pogut apuntar gaire res fins ara el final. N’hem
tocat 4 vegades sense recuperada, recuperades 4. Són molt poques,
eh? En un partit 8 pilotes tocades i 4 recuperades i després
recuperades amb ajudes aquestes més sobretot en les ajudes al
poste baix. En Matí ha estat molt bé, en Ferran. N’hem recuperat 7
amb ajudes, casi totes les que hem recuperat han estat amb ajudes.

198

Joan- Va, molt bé, vinga enhorabona era important perquè els
atrapem anant bé, n’han guanyat cinc i nosaltres 4, la setmana que
ve haviam si els atrapem, d’acord? Algú vol dir alguna cosa?
Marc- A nosaltres ens toquen els fàcils i ells anant bé a ells els hi
deuen tocar més difícils
Joan- Seria important guanyar a la penya, seria important guanyar a
Badalona, empataríem amb aquests
Pau- Aquests són els penúltims
Marc- No aquests són els antepenúltims
Joan- Ja us ho diré com que us portaré els números d’aquests el
divendres ja ens mirarem com va la classificació. Mot bé, molt bon
final el començament ens hi hem de posar abans. Res més, dilluns hi
ha entrenament, algú no vindrà el dilluns?
Pau- Jo no ho sé
Jordi- No ho sé
Arnau- No ho sé
Alguns diuen que no ho saben
Joan- M’envieu un What’s Up?
Pau- Je,je, je eh en té de What’s up? Que si jo li envio a mitja classe
Alguns riuen
Joan- Me’l vas enviar a mitja classe?
Pau- 1,2,3 Vic
Joan- Jo em pensava que aquesta hora deu ser l’hora del pati, va
molt bé nois.
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En Pau em va enviat un what’s up? Fa uns dies dient-me que
estava lesionat. Devia ser les 10 quarts d’11
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Partit 18 de febrer de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 5 minuts 44 segons
Inici: 20 ”
Anoto a la pissarra la següent pregunta: QUÈ HE DE FER BÉ PER
L’EQUIP?
Joan- Penseu amb un segon, cadascú de vosaltres hem de fer
algunes coses bé. Ho repetim en els entrenos, hi insistim, en atac, en
defensa, tant me fa, en diem una perquè si comencem a dir, què hem
de fer bé per l’equip
Jordi- Pensar
Roger- Balanç de fensiu
Pau- 1X1
Jordi (?)- Fer-ho tot bé
Joan- Un moment, no en general, vostre, d’acord. Qui se li acudeix
una, comença l’Àlex
Varios aixequen la mà i la mantenen alçada
Faig algun comentari després de les seves respostes. EN Pol repeteix
i li faig treure el passar i tallar. En Miki diu defensa i li faig treure les
ajudes.
Àlex- Línia de passe
Roger- Balanç defensiu
Marc- Passes forts i ràpids
Joan- Veig que sabeu la teoria
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Ferran- Poste baix
Jordi- Defensar a sobre
Arnau- Rebot
Miki- Ajudes
Pol- Tall fort
Pau- 1x1 ràpid i pocs bots
Enric- Col·locar-nos en 5 oberts
Joan- 5 oberts o 4 oberts i un a dins. Estem combinant les dues
coses. Jacint no se’t acut?
Jacint- No
Joan- Al final de partit diem si ho hem complert, això és una
obligació, ho hem de fer bé, d’acord, al final direm si ho hem fet bé o
no.
Pau- 1,2,3 Vic.
Xerrada mitja part
Durada 3’40’ minut
Joan- Estem, Què hem d’evitar? Hem d’evitar, jo a vegades em poso
nerviós, aquella pilota que heu perdut allà entre Roger i Pol
Pol- Ha botat just al costat de la línia i ha pitat fora
Roger- Ja, no ha sortit
Joan- No hem d’arribar aquí a fer passos picats que costin, no hem
d’arribar que et digui Roger, Roger, que no arribi aquet, que no rebi
aquet, en el salt inicial
Roger- és que he entès que no rebi aquet d’allà
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Joan- En el salt inicial, ara atacarem allà, els dos petits us vull aquí
que si reb aquest no ens fassi bàsquet, i l’alt, els dos alts aquí (els hi
grafio a la pissarra). El que no vull és que ens fessin bàsquet de salt
inicial. Igual que el balanç defensiu, no pot ser que ens fessin
bàsquet de balanç defensiu. Miki quan nosaltres tirem aquí aquest
trosset l’has de fer corrent, cap avall a defensar, igual que l’Àlex,
igual que en Jacint, l’heu de fer corrent perquè us gireu ràpid i mireu
l’atac, si ho fem caminant i mirant a terra llavors ens fan un passe i
ens fan contraatac, l’heu de fer ràpid i girant-vos ràpid per mirar la
pilota. Perquè aquets nens són de Badalona i a Badalona viuen el
bàsquet molt intensament i saps què vol dir això? Que mosseguen i
nosaltres som de Vic i no ho vivim tant intensament i no mosseguem
i resultat que això fa que robin pilotes, fa que fessin contraatacs. És
la diferència se estar a Badalona que viuen el bàsquet a nosaltres que
estem aquí que la boira ens tapa les idees. Si ens hi volem assemblar
una mica hem de fer aquestes cosetes bé, baixar ràpid...Heu de dir
alguna cosa?
Pau- No fallar tants passes
Marc- Intensitat
Pau- Rebot
Joan- Estem perdent de 7 o 9 Rebot...
Xerrada post-partit
Durada 7’ 10’’
Inici 15’’
Abans d’entrar, no està gravat:
Àlex- Tirem l’àrbitre a la basura, matem el gordo i el tirem a sobre
l’àrbitre perquè no pugui sortir
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Al final de partit he sentit el següen comentari d’un nano d el apeña i
el seu pare: Hemos acabado la ratxa de derrotes fuera pare: Si pero
de 2 contra el colista.
Joan- Què una mica de ràbia eh?
Pau- Una mica només
Àlex- Aquest àrbitre és subnormal
Joan- Àlex ens porta enlloc dir que l’àrbitre és subnormal?
Pau- Si, ens podem queixar a la federació
Joan- Ens faran cas amb un infantil B...
Jordi- Amb en Joan si
Joan- A mi no em faran cas, ens porta en lloc dir això, hi ha algunes
coses que fem molt bé, de veritat, estic content de com jugueu
Pau- Però si estem perdent deu ser d’alguna altre cosa que perdem
Joan- Quines coses Pau, digue’n alguna, l’Àlex...
Pau- Ha de treballar la línia de passe
Joan- M’ha agradat molt en Roger...Hem fet balanç defensiu tampoc
ens han agafat gaire. Passes forts i ràpids, mireu, aquí tenim un
problema. Qui té problemes amb això que aixequi el braç?
VARIOS AIXEQUEN EL BRAÇ
Joan- L’Àlex, té problemes, en Pol té problemes, té problemes!.
L’Arnau té problemes t’en recorde d’aquell que has travessat de camp
a camp? Eb Roger té problemes, Roger últimament tenim problemes
Roger. Qui té problemes amb el poste baix? Avui n’hem buscat
poquets eren molt grans, no Ferran? Jordi a sobre, ho has fet a
sobre? t’ho he hagut de dir...
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Jordi- Quan m’ho deies
Joan- A exacte quan t’ho deia ho feies, és així, exacte. JO no ho he
de dir, jo no he de dir en el salt, poseu-vos en aquí en el salt que no
ens fàssin bàsquet, pam bàsquet, jo no he de dir en el tir lliure..., jo
no he de dir quan parin de botar a sobre. NO ho he de dir ho heu de
fer vosaltres però ho heu de fer en els entrenos. Aranu tu has dit
rebot, mira no has estat malament sobretot en el període que hi
havia en Pau. Ferran i Pol hem de ser més agressius, Miki,, avui no
has jugat tant però hem de ser més agressius. Miki ajudes, algú ha
vist problemes?
Jordi- Ajudes?
Joan- No eh... Talls em força?
Algú- Amb en Pau n’hem fet bastants
Joan- 1x1, n’hem fet de molt bons i de molt ben tirats en recordo en
Pol, l’Àlex, en Ferran qui més ha tirat de fora? Arnau, Enric, Marc,
tots diria que hem fet 1x1 i que els hem acabat amb tiro i 5 oberts?
Bé, on hem fallat molt d’aquests punts?
Algú- Passes
Marc- Avui no n’hem perdut gaires comparat amb altres partits
Enric- Quan hem fet dobles
Marc- Que no ho eren
Joan- N’hem perdut. Última cosa, 30 segons, guanyant de dos, he
fallat jo, us podeu queixar a l’àrbitre però també a mi, i hem fet un
atac rapidíssim
Pau- En Jordi he fet un 1x1 després li ha passat amb en Pol i en Pol...
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Joan- Havíem d’aguantar, aguantar d’això se’n diu timming, d’això
se’n diu pensar, m’he equivocat potser hauria d’haver demanat un
temps mort per tant abans de queixar-vos o algo m’ho dieu a mi, per
què no has demanat temps mort per dir-vos jugueu, jugueu fins que
s’esgoti el temps. Els pares els hi dieu s’ha equivocat en Joan.
Pau- Jo no els hi penso dir que s’ha equivocat en Joan.
Jordi- Si en Joan és el millor
Joan- Llavors el que no podem fer Pol... I els tirs lliures? Per cert?
Pau- És que sempre igual
Joan- He que si n’haguéssim poat dos més haguéssim guanyat per
tant...Entenc però aquella tècnica no podem protestar...
Masc- Però és que ells també van insultant
Pau- Ja ja ells també insulten i van protestant i no els hi diuen res
Enric- Estan compinxats l’entrenador i l’àrbitre
Joan- No estaven compinxats
Pau- no ! No ! No pas
Joan- Acabem aquí, Que sapigueu que no ens porta enlloc
Àlex- Que no has vist com li parlava l’entrenador de l’altre equip a
l’àrbitre?
Joan- Com li parlava?
Pau- Pita-le técnica Pita-le técnica
Àlex- de criticar-lo i li donava ordres
Jordi- i l’àrbitre les complia
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Joan- Parem perquè això no ens porta enlloc. Cada vegada hemd e
fer més bé això (SENYALO A L’ÀRBITRE) Fem un vic. Prem parem
tenim unes normes de respecte...
Pau- Però si no ens respecten Joan, 1,2,3 Vic.
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Partit 5 de maig de 2012

Xerrada pre – partit
Durada 9 minuts 21 segons
Inici: 30 ”
Joan- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Falta l’Àlex. L’Àlex té torticolisPol- Quantitis
Marc- Ha quedat amb un amic avui a la tarda
Joan- Ha quedat amb un amic? Si o no?
Pau- Ho han vist pel face-book
Joan- Bueno en fi tu... Ah...En Pau i en Marc ens diuen les dades del
Joventut. En Jordi i en Martí algunes indicacions...Pau dades del
joventut
Pau- Vuitè classificat, 4 partits guanyats i 8 partits perduts, punts a
favor: 53,1, punts en contra: 61,8 (equip de la lliga que li fan més
punts en contra)
Joan- És l’equip que li fan més punts en contra 61,8. Marc, el Vic què
ha canviat de l’altre dia? Encara fem menys punts
Marc- Setè classificat, 4 partits guanyats i 9 partits perduts, Punts a
favor: 47,7, Punts en contra: 56,9
Joan- Què hem de fer perquè vagi bé la cosa avui?
Marc- Fer molts punts
Joan- Fer molts punts no perquè tampoc 60, 50...
Pau- No fallar entrades sols...
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( Ja! Jo ric perquè el què diu en Pau ja s’ha convertit amb un
tòpic)
Joan- No escolta a ells els hi fan 61 punts, haviam, escolteu, fer
molts punts dius
Marc- Ja que ni fan molts aprofitar que ni fem molts, jugar amb
acabar, amb avantatge amb en Ferran o en Martí o amb el qui sigui i
ritme
Pau- Passe i tall
Joan- Quina manera de jugar us agrada més o escolliríeu per...
Pau- Passe i tall perquè canses el rival
Marc- No l’altre passar i blocar
Pau- Però primer canses el rival i després fas passe i bloc, tio
Marc- Després fas avantatge
Pau- No
Joan- Tenim tres maneres, vosaltres (dic el nom de tots els de
l’equip) cap idea de quin podríem fer, si el de ritme de passar i tallar,
el d’avantatge amb els interiors. Teniu cap predilecció?
Pol (?)- Passar i tallar
Joan- És el que t’agrada més? I 1x1, amb el passar i tallar és molt
important que busquem els 1x1. Mirem el tall no hi ha...Cap
predilecció del bloqueig o el pal baix? Tu Ferran? (silenci) No teniu
predilecció, els 3 us van bé
Miki- Si
Joan- Molt bé, Martí quin vas llegir tu ahir
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Martí- Els jugadors. El número 6, perillós, va el rebot, baixa la pilota i
penetra bé en l’1x1.
Pau- és el cap pelat peiut?
Joan- Si em sembla que és el cap pelat, Peiut?
Pau- Sortit d’orelles
Joan- Al tanto, qui el pot marcar el 6?
Marc- En Pau
Enric- Pau
Pau- Jo dic en Pol
Pol- Jo dic en Pau
Roger- Jo dic en Marc
Joan- Entre els dos, què més?
Martí- El número 10 és alt i penetra molt bé cap a cistella.
Marc- Era gordet que tirava molt?
Joan- No el recordo jo. Però tenim referències d’agafar 6,10. Potser...
Pol- Ferran i Martí
Martí- El número 13 i el número 4 són normals d’alçada i són hàbils
en el bot.
Pau- Marc, Roger i Jordi i Enric
Joan- Què més?
Martí- i El 15 (alçada normal) té dificultats per baixar la pilota, se’l
pot pressionar
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Joan- El 15, jo els vaig anar veure a Sant Julià no bota massa bé i per
tant quan hi hagi el 15, ei! Aquest el podem apretar i a veure si li
robem una pilota, d’acord? A veure si li robem, estiguem el cas que
podem pressionar (Scouting nefast. No n’hi vam robar cap i
botava més bé del uqè vaig veure, Li vaig haver de dir amb en
Marc que no anés a robar. M’he equivocat Marc no li vulguis
robar. Li vaig dir durant el partit) I de l’equip Jordi, com juguen?
Jordi- Passen i tallen molt ràpid
Joan- I què hem de fe si passen i tallen molt ràpid?
Pau- Ajudes!
Joan- Abans de l’ajuda
Jordi- Seguir el tall
Joan- Passen i tallen, El que està defensant (A la primera jugada
del partit ens fan un passar i tallar amb en Marc)
Pau- Posar-se a davant
Joan- Què més?
Jordi-No baixen en balanç defensiu
Joan- i Això què vol dir
Marc- Corre molt
Pol- Que podem fer contraatacs
Martí- Que podem fer contraatacs fàcilment
Arnau- NO baixen gaire ràpid
Joan- Ei, bons rebots Ferran, Martí al tanto el passe de Sortida (a la
xerrada post-partit en Ferran reconeix un error en el passe de
sortida) i llavors correm Arnau corre, Miki pots córrer. Què més?
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Jordi- Pressionen tot el camp
Joan- Això ja ho vam practicar ahir. No perdem pilotes, no badem.
(Vam fer-ho força- molt bé i no vam perdre pràcticament
pilotes). Com ens hem de posar?
Marc- Oberts, fer el bloc per rebre, buscar el mig
Pau- No bot fins que no ho vegis molt, molt, clar
Joan- I últim
Jordi- No tanquen el rebot defensiu.
Joan- Què vol dir això
Marc- Que es poden agafar rebots en atac i fer punts
(se sent un badall)
Joan- Ara bé Pau qui vagi el rebot ofensiu recordeu que també hem
de baixar endarrera. (se sent un altre sospir) Queda clar? Teniu
alguna cosa més a dir?
Pol- 1,2,3 Vic (ja n’està fart)
Joan- Som-hi
Pau- 1,2,3, Vic.
Xerrada mitja part
Durada 3 minuts 01 segons
Inici: 15 ”
Joan- El 14? A mi també em mirava així, que miri com vulgui
escoltem què ha passat en aquests dos últims períodes a diferència
dels dos primers? Nois, què ha passat?
Pau- Què hem fallat entrades
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Pol- Hem perdut passes
Joan- Fallar un passe vol dir finta de recepció, bona finta de recepció,
vol dir rebre, encarar-nos a l’aro. 2 punts hem fet aquests dos últims
períodes?
Pau- El tercer període només hem fet 2 punts?
Joan- El tercer període…..
Alguns diuen- Si
Joan- i el quart també
Pau- El quart n’hem fet 0
Joan- Clar i jugant bé, ho fem bé però hem de ficar aquella entrada
que hem fallat, qui més ha fallat una entrada fàcil?
Pau- L’Enric unes quantes
Joan- Hem de tornar a agafar confiança...Eh?
En Pau parla amb l’Enric
Pau- Que estava fent tot el rato aro passat i li estaven clavant òsties
Joan- Escoltem i han entrat perquè el primer període han entrat
triples, Ferran n’has ficat un? Si?
Ferran- Si
Joan- En Pau i l’altre no sé qui l’ha ficat? En Jordi però ara hem de
ficar les entrades. El rebot, el rebot, hem agafat 3 rebots aquí
ofensius, d’acord?
Algú diu- No paren de picar
Joan- Si però nois ho faran tot el partit per tant acostumem-nos,
acostumem-nos. Va, farem un canvi sortirem ara...
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Xerrada post part
Durada 8 minuts 37 segons
Inici: 35 ”
Joan- Ho he trobat pesat eh? Cansat... cansat en el sentit de que
no...que se’m ha fet llarg...llarg, pesat el partit. Jo tenia ganes de
plegar vosaltres també? 22 punts a la mitja part i el període 5,6,7 i 8,
10 punts si haguéssim fet 22 i 22 haguéssim arribat a 44, la nostra
mitjana quant?
Algú contesta- 46
Joan- La setmana que ve ja estarem a 44, a 43 cada vegada menys
punts. La mitjana va baixant la setmana que ve mirarem la nostra
mitjana de punts i encara estarà més avall que la d’avui. Ara del
començament del partit, què? Què hem dit que havíem de fer bé i
què ha passat? Va que cadascú digui almenys una cosa malament
d’ell. Roger ja pots començar. Accions mal fetes, és que esclar
sempre estem el balanç defensiu ara no sé què però noi a l’hora del
partit. Dieu-m’he una cosa mal feta que heu fet, el començament del
partit hem dit coses que havíem de fer i ara què ha passat haviam,
en tens cap tu? Digue’s
Roger- He fallat molt i no he fet cap punt
Joan- Hi ha una cosa més greu de lo teu, més greu, què?...Què hi ha
hagut, teu?
Roger- No ho se´
Joan- Pensa-hi, Pensa-hi, Pensa-hi perquè esclar... Tu Miki?
Miki- També he fallat bastant, molt.
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Joan- No se’t acudeix res més? Tu Arnau?
Arnau- Balança defensiu no he baixat prou ràpid
Joan- Té fet alguns crits, si, cert. Tu Marc?
Marc- Defensar més a sobre
Joan- Si m’he equivocat amb el 15 era més bo del què em pensava.
Llavors l’has volgut defensar a sobre i li feies falta. Tu Jordi? No heu
fet res malament, no s’us acudeix res que hagueu fallat? Alguna cosa
concreta que hagueu fallat?
Jordi- Al baixar la pilota passar-la
Algú m’aclareix (crec que és en Roger) què vol dir en Jordi: Passar-la
en contes d’entrar
Joan- L’hauria d’haver passat en contes de...Et refereixes aquella que
has botat, has botat, has botat se’t van tancant allò que feu varios en
Marc també ho fa en Roger també ho fa, Se’t van tancant, se’t van
tancant, són més grossos que tu i al final perds la pilota, et refereixes
aquest, una que hi ha hagut allà al mig camp, bota, bota, bota,
bota...Passar enlloc de botar has dit no? Tu Martí?
Martí- Despistat en defensa
Joan- No em val dir això, m’heu de dir una cosa concreta, hi ha hagut
una jugada que...
Martí- Bueno, si, n’hi ha hagut una que jo estava a un cantó de la
pista i el meu defensor estava a l’altre, no estava atent (error deu
ser l’atacant)
Joan- Molt bé, tu Pau?
Pau- El tercer període m’he queixat a l’àrbitre
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Joan- L’àrbitre era molt dolenta ja ho sabem, és que ja ho sé però si
ho he vist el primer període que s’ha equivocat...era molt dolenta
però no hi podem entrar a protestar, que jo protesti... Ferran?
Ferran- El passe aquell quan he agafat el rebot
Joan- Si si és que és molt importants aquestes. Agafa un rebot, no sé
què, passem. Va bé que diguis aquesta, va bé perquè era... Enric?
Enric- Bueno hi ha hagut una jugada que se’m ha escapat el defensor
i ha fet punt (error diu el defensor)
Joan- Se’t ha escapat i ha fet punt, i Pol?
Pol- Algun passe fallat
Joan- Has fallat algun passe, Roger se’t ha acudit a tu?
Roger- Si he fallat molts passes
Joan- Ah has fallat molts passes. Estic d’acord amb tu has fallat molts
passes. És culpa teva també és culpa del qui fa la finta de recepció
però... Em pensava que podíem guanyar, em pensava que podíem
guanyar però...
Enric- Que poder si que podíem
Joan- Si però amb alguna cosa més, amb tots aquests errors evitarlos i fer més de 32 punts. Va dissabte que ve Sant Fost haviam si ho
arreglem, amb ganes, ara saps què hem diran els pares, tant més el
què em diguin, és que són poc agressius, van tous, és que no van...i
els de la Penya com anaven? Eh?
Martí- Anaven molt agressius
Pau- No diré res
Joan- No diràs res perquè?
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Pau- és que si ho dic, és que si ho dic...Bueno...
Joan- En Martí diu que anaven molt agressius i tu no vols dir res
Pau- Nosaltres quan volíem anar agressius ens pitaven falta, ja sé
que t’empiparàs però...és veritat. Me llançat a per una pilota i m’ha
dit que estava tirant coses. Me llançat per una altra pilota, l’he
agafat, m’han fotut una òstia, falta meva.
Joan- Va el proper dia ja seguirem, fem un Vic, fem un Vic.
Pau- No sé com anar agressius si ens piten faltes...1,2,3, Vic.
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Partit 25 de febrer de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 4 minuts 57 segons
Inici: 15 ”
Joan- La setmana passada vam dir coses que havíem de fer bé, he de
fer bé...
Enric- Aquets ens pressionaran tota la pista...
Joan- Aquets ens pressionaran segur, escolteu , l’Àlex va dir la línia
de passada, en Roger el balanç defensiu, en Marc passes forts, en
Ferran Poste Baix, l’Arnau rebots...Avui ho fem amb...Hi ha una cosa
que encara no hem fet, que no hem treballat específicament que és
animar-nos i és molt important que ens animem en Pol comença
digues una cosa, una cosa qeu si fa malament un company o no la fa
tu l’animaràs, l’animaré si..., animaré amb en...animaré amb en
,digues un nom, si no fa...
Pol- Animaré amb en Jordi si fa algo bé
Joan- Has de concretar el bé
Pol- Si fa un passe l’animaré
Joan- Avui ho fem amb negatiu
Pol- Si fa passos l’animaré
Joan- A que els faci bé no? Jordi, ràpid
Jordi- Ara he d’animar algú Jo? Animaré en Pau si falla una cistella
Pau- Animaré en jacint si falla una cistella
Jacint- Gràcies
Joan- A repetida, Jacint.
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Jacint- Jo animaré en Roger si perd alguna bola
Roger- Jo animaré amb en Saus si quan ens pressionen perd la bola
Marc- Jo animaré amb l’Enric si falla passes
Enric- Jo animaré a l’Àlex si li fan una xapa
Àlex- Jo animaré a l’Arnau si fa un mal tiro
Joan- Arnau algun en defensa sinó, en Miki i en Bové, digue-li amb en
Miki sinó...
Arnau- Sinó talla un passe o sinó la passa al poste baix
Joan- Que defensi més la línia de passe
Arnau- Si talla el passe al poste baix
Joan- O no defensa la línia de passe, ei Marc estem, heu d’aguantar
dos minuts. L’animarem sinó defensa la línia de passe, l’última en
Ferran
Ferran- Si li agafen rebots
Joan- Si li agafen rebots l’animarem a agafar rebots.
Jordi (?)- Amb en Pol no l’anima ningú
Joan- Queda clar això som-hi
Jordi (?)- Anima en Pol
Pau- Va tios va
Joan- Ferran anima en Pol
Ferran- Animo en Pol si falla alguna ajuda
Joan- Bona, bona molt bé.
Pau- Un, dos, tres Vic.
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Xerrada mitja part
Durada 2’52’’ minut
Haia demanat un temps mort previ on estava molt enfadat. Els
vaig clavar una bronca per la passivitat en què anàvem.
Joan- No sé quan anem, si si ara l’hem guanyat però no sé què dirvos potser m’heu d’animar vosaltres a mi
L’equip- Va Joan va, va,va (mentres aplaudeixen)
Joan- No és que m’he enfadat, ara aquet període m’he animat una
mica més aquet període però escolteu el 12 i el 15 són iguals de
baixets que tu, que tu, que tu, que tu
Marc- Son més baixos
Joan- Més baixos que vosaltres no pot ser que ens agafin rebots, és
que no pot ser, erets el més (em dirigeixo amb en Pau) alt hi ha el 9
que passa per allà i t’agafa el rebot a mi que te l’agafi l’alt mira és
més alt però que l’agafin els altres que és el primer equip que trobem
més baixets ara van a totes calr si nosaltres ens ho mirem, o
defensem la línia de passe, no estem bé en ajudes, el rebot ens ho
mirem, nois jo oite m’assentaré aquí i callo perquè ja estic cansat
de...callaré, callo clar si fem passes mal fets aquí a la banda jo...
Estic cansat de dir que la pilota vagi pel mig, per tant en fi
m’assentaré i oite esperarem un altre dia
Enric (?)- Però si ho fem bé no, no?
Joan- Bé, si ens animem, si passem i tallem, si busquem cap a dintre
en Pau ha de buscar cap a dintre, els altres busqueu passar i tallar,
em tirat molt, ja està bé però busquem cap a sota i ens posarem i els
atraparem però hi hem de posar una mica més va.
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Xerrada post-partit
Durada 2’ 45’’
Inici 15’’
Joan- Ha fet patir a tothom
Pol- A la meva iaia també
Joan- A la teva iaia?
Pol- Estava botant i des de la plaça amb un....
Jordi (?)- Telescopi
Molt soroll, tots parlen
Joan-

Bé

doncs

no

parlem

gaire,

no...La

veritat

és

que

el

començament nois, ja ho heu vist, eh que no m’heu vist gaires
vegades enfadat doncs ho estava, eh. Ho sé fer encara que no ho
sembli
Pau- Ja ho he vist
Joan- Ho sé fer, teniu res a dir, alguna cosa a dir?
(Àlex?)- Per un àrbitre bo que ens toca?
Joan- Escolta de l’àrbitre no en parlem, coses que hem fet bé, coses
que ens hem animat
Marc- Hem fet més bons passes
Pau- Siiii, Siiiiii (amb ironia)
Marc- Més forts i sortien però no ens els tallaven
Pau- És millor que no ens els tallin no?
Joan- Si, si
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Àlex (?)- Perquè llavors tenim temps de baixar
Pau- Ja, ja
Joan- La primera part anàvem molt tous i ells són els primers per
tant, 5 n’han guanyat (m’equivoco n’havien guanyat 4) nosaltres no
n’hem guanyat cap per tant molt bé eh, també vol dir que en podem
guanyar molts més, n’hem perdut 6 és el primer que guanyem. M’ha
agradat una cosa que ens animàvem, ho hem fet lo d’animar?
Roger- Si
Pau- n’ha fent, si
Joan- Si va, fem un Vic, algú té alguna cosa a dir?
Pau- Podíem haver guanyat de més
Joan- No ho diguis això
Pau- és veritat
Joan- No ho diguis això
Pau- és veritat
Joan- No perquè sempre diem això i estem perdent, no val, no val...
Què hem de fer per guanyar de més, què hem de fer?
Pau- Millorar els passes, Bueno res, ja ho sabem...
Joan- Ja ho sabem
Pau- Va va tios un, dos, tres Vic
Joan- Enhorabona, enhorabona.
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Partit 12 de maig de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 10 minuts 8 segons
Inici: 1 ”
Se sent l’Àlex explicant una broma amb uns companys de classe
Joan- Molt bé Miquel posat el mig d’en Jordi i en Marc. Roger, Ferran i
Pau. L’Àlex amb en Martí, Enric i Pol us mireu les dades del Sant Fost.
Els portaveu són en Ferran, en Miquel i l’Àlex. Us mireu les dades.

Se sent la xerrameca dels diferents grups:
Àlex- Tercer classificat naaano
Pau- Anem vuitens perquè vam perdre
Pol- segon equip de la lliga que fa més punts, vem guanyar d’un no?
Algú diu que és l’equip de la lliga que fa més punts
Pau- Vam guanyar d’un no? A casa?
Joan- Vam guanyar d’un
Àlex- Aquells del goril·la
Marc- Que guanyàvem d’un, estàvem al final de la possessió em vaig
botar el peu i després van tirar i van fallar
Joan- Siiii exacte,
Pau- Li vaig fotra una òstia llavors ja...
Joan- qui va fallar el del Sant Fost?
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Pau- Si, un que defensava jo que em vaig posar així, va xocar contra
mi se’n va anar la paret i es van queixar una mica
Joan- I va acabar el partit
Pau- Si
Joan-El defensaves tu va xocar contra la paret... és el vídeo aquell
que us vaig donar per setmana santa, l’Àlex se’l va mirar, en Martí
se’l va mirar, l’Enric. Aquell partit que hi havia, qui has dit que hi
havia Àlex? El número 5 recordeu com era?
Àlex- El Goril·la
Enric- Era un jugador molt alt que va fer 20 punts en el partit
Joan- El 9 el recordes Arnau?
Enric- Era de mitjana alçada. Ens va fer 21 punts. És hàbil, pot agafar
el rebot defensiu, travessar tot el camp i fer bàsquet.
Joan- El 9 21 punts i el 5 20, d’acord? Parleu- ne vosaltres una mica.
En Pol deia què hem de fer per fer més bàsquets?
Pol- Fer més bàsquets
Joan- Una resposta molt intel·ligent. Tenim un problema...
Àlex- Admito sugerencias
Joan- Què dius Admito sugerencias, Àlex...No, tenim un problema
que és els nostres punts
Pau- Hem baixat?
Joan- i baixant la setmana passada en teníem 47 perquè dissabte
passat en vam fer
Pau-Trenta dos
Joan- Per tant
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Pau- Que va fer els dos últims punts en Bové
Joan- Com que portem 16 partits ha baixat un punt ara en portem 46
Pau- Avui hem de fer 58 punts
Joan- Si fem 58 punts la mitjana pujaria un punt
Marc- Si en fem 61
Joan- Si en féssim 63 pujaria un punt, en fi, dieu-li a l’Àlex una
solució per fer més punts. Dieu-li amb en Miki Jordi i Marc
Se sent xerrameca dels diferents grups (en Pau és qui se sent
més. Em pregunta: Joan avui presionarem? Si? Ho provem un
cop i prou)
Joan- Àlex digues
Àlex- a veure per fer més punts bloc indirecta, 1x1, passar i tallar i
poste baix
Joan- Molt bé, tu Miki què t’han dit?
Miki- Jugar al contraatac, 1x1 i passar i blocar
Joan- Tu Ferran?
Ferran- Anar fent passes i talls perquè es cansin
Joan- Ei amb ritme, amb ritme que ahir estàvem una mica aturats.
Bé Ferran què més?
Ferran- Jugar el poste baix
Pau- I defensar... defensa ho hem de dir o no?
Joan- Defens perquè no facin punts, digue-ho.
Ferran- Bloquejar el rebot
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Joan- Són els segon equip de la lliga, Bueno quasi bé igual que el que
va primer que són el Mataró, el Mataró fa 66 punts i ells en fan 65,7.
Fan molts punts, Ferran què hem de fer pequè no ens facin punts
Ferran- Anar ajudes, la línia de passe i 1x1
Joan- Molt bona defensa de 1x1, Miki?
Miki- Bloquejar el rebot
Joan- Ahir vam fer un 5x5 que puntuàvem si agafàvem el rebot, molt
important perquè aquell tant alt en agafarà rebots, què més?
Marc (s’anticipa amb en Miki i no el deixa parlar)- Estar atents,
defensar a sobre quan defensem i Miki- Línia de passe
Joan- A veure si ho fem doncs, Àlex?
Àlex- Bloquejar el rebot, línia de passe, ajudes, defensar a sobre i...
Joan- Balanç defensiu
Àlex- I balanç defensiu
Joan- Jo crec que us ho coneixeu, heu après aquests conceptes
llavors lo difícil del bàsquet sabeu què és?
Marc- Aplicar-ho
Joan- Molt bé Marc aplicar-ho, teniu alguna cosa més a dir?
Algú diu- Què hem de guanyar
(En Jordi riu d’una broma)
Pau- Si els hem guanyat a casa també els podem guanyar aquí
Àlex- és el contrari si els guanyes a casa seu els podem guanyar a
casa
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Pau- Bueno però si els hem guanyat a casa els podem guanyar aquí,
tio. És més difícil però si els hem guanyat a casa, 1,2,3 Vic
Xerrada mitja part
Durada 3’06’’ minut
Joan- Roger no podeu protestar a l’àrbitre mentre perdem aquestes
merdes de pilotes, què protestes a l’àrbitre mentre perds una merda
de pilota, què protesteu? Però tu, en Pau, en Marc, el qui sigui en
Jordi, en Pol qui sigui, què protesteu a l’àrbitre quan perdem unes
merdes de pilotes d’allà per passos, eh? Podeu protestar a l’àrbitre
quan feu les coses ben fetes. Sembla, com aquesta última 12 segons,
què hem de fer amb 12 segons?
Pau- Una jugada
Marc- Aguantar
Joan- No aguantar no, anar a fer bàsquet, una jugada. Sembla com si
no volguéssim anar a fer punt,. L’última jugada de l’Enric aquí ha
rebut, llavors ha anat cap allà...aneu a fer bàsquet nois. Ho heu fet
molt bé 27 a 24, està bé. Ens han fet 2 punts. A l’altre període ens en
han fet 4 ja és això el què volem però hem d’estar atents amb el 9,
hem d’estar atents amb el 5, ens despistem, Ferran separat si la
pilota és aquí tu t’has de separar i el teu et passa per davant,
separat, cap el cantó d’ajudes, amb ajudes, separat i quan vingui t’hi
enganxes. Si està molt bé, si estem a 3 punts dels tercers, però hi
trobo faltar una mica més, aquest últim, n’has tirat un molt bé, el
segon has d’entrar cap a dins i acabar Miki en força. L’entrada aquella
esquerra-dreta i acabar, és una entrada sol, també li he dit amb en
Pol les entrades s’han de ficar. Si haguéssim ficat aquestes estaríem
guanyant de 3,4,5 si haguéssim estat una mica desperts ells en
portarien 23 potser guanyaríem de 10 però hem d’estar-hi una mica
més i no perdre aquestes pilotes tontes, tontes, tontes n’hi he
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recriminar una amb en Ferran que ha fet un passe no se sap ben bé a
qui, ja ho sé diràs...
Pau- També n’hem fet moltes de recuperades, eh?
Joan- Hem fet motles recuperades, hem treballat bé els rebots, què
hi veieu vosaltres? Eh que hi podem ser-hi?
Pau(?)- Si
Joan- Eh que podem guanyar?
Àlex- Si
Joan- Eh que tinc raó?
Algú- Si
Joan- Tinc raó. Mantindrem aquests dos cinquets. A vosaltres no us
pressionen per tant podeu arribar aquí i jugar amb ritme, ritme,
ritme...D’acord?
Xerrada post-partit
Durada 4’50’’ + 2’30’’
Inici 15’’
Àlex- Ja tio aquest el podíem haver guanyat llàstima dels 17 que ens
han cardat
Enric- Però l’últim perquè ja no jugàvem bé tio. Quan ens guanyàvem
de 10 ja hem parat.
Àlex- Ja hem parat i ens en han fotut 7 més tio
Joan- Bé... Vaig comentar que us esperéssiu a la xerrada. Jo he
quedat content, molt més que l’altre dia a Badalona. L’últim període
estàvem a...6? Podíem guanyar
Pau- Estàvem a 6
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Joan- Escolta hem fet coses molt ben fetes, molt ben fetes d’acord?
Hem lluitat molt el rebot, heu vist com anaven el rebot eh? Jo crec
que és l’equip que anava més fort al rebot, no? En Martí ha tingut...
Àlex- Tenien aquell tant alt. Si no fos per aquell tant alt no haurien
fet res. Perquè estava tot el rato o la picava o eren tirs lliures
Joan- Però tenien el 16, tenien el 9
Jordi- El 9 era...
Enric- Tota l’estona que tirava cridava eeeh, eeeehhh
Jordi- Aquella cosa no se li pot ni dir nen allò
Joan- No se li pot dir ni nen al 9, escoltem, ho feien bé i carregaven
bé el rebot, en Ferran, en Martí han tingut molta feina al rebot, en
Pau, en Pol ha ajudat molt, d’acord? Ens ha faltat passar la mitjana,
ens hem quedat amb 44 un altre cop per sota tot i així hem buscat
fer bàsquets potser hem fallat un pèl massa. Qui ha fallat entrades
d’aquí? (aixequen la mà) Em Miki ha fallat entrades, en Jordi ha
fallat entrades, en Marc ha fallat entrades
Pol- Jo també
Joan- En Ferran ha fallat entrades, en Pol ha fallat entrades
Pol- Jo no he fallat tirs
Joan- Què has fallat?
Pol- Jo no he fallat tirs lliures
Joan- No has fallat perquè?
Pol- Perquè no ha pitat res l’àrbitre
Enric- Perquè no li han fet faltes i no ha pitat
Pau- Algú n’ha tirat de tirs lliures?
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Varios-no, no,no
Enric- I totes les faltes que ens han fet
Joan- Ningú ha tirat cap tir lliure?
Varios- NOOOO
Pau- Pots mirar-ho a l’acte
Joan- Coi, és veritat, en fi
Enric- És molt greu això
Àlex-És molt greu eh?
Enric- Ens han fet faltes
Joan- Jo deia lo de les entrades perquè si n’haguéssim ficat alguna
d’aquestes haguéssim estat per això us dic a les entrades important
ficar-les, important ficar-les, important ficar-les, en fi nois estic
content almenys marxem... Queda l’últim partit dissabte que ve
Alguns- Contra?
Joan- Contra el Círcol catòlic a casa
Ferran- Els últims
Joan- Són els últims però no sé si aquesta setmana ens hauran
empatat a veure i els guanyem i acabem amb bon sabor de boca la
temporada, si? Fem un vic, va.
Pau- 1,2,3 Vic.
Alguns són a la dutxa i els torno a cridar per parlar del tema
de l’ARNAU
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Joan- Us volia comentar que l’Arnau avui no ha vingut perquè el seu
pare no el podia portar i no podia venir però sé que està una mica
molest perquè diem-ne que el vestidor en general li diu, no sé si és
un maltracte o se sent una mica ofès amb alguns comentaris que li
feu, d’acord? Ja sé que a vegades utilitzeu paraules que... de manera
així una mica en broma però que potser ell no les, no ho veu així
d’acord? I per tant us demanaria que amb ell, ja sabem que a
vegades doncs...
Marc- Ja no li direm res
Joan- No li direu res no home evidentment es pot animar se li poden
dir coses però jo em refereixo a insults ja que sé que entra vosaltres
us dieu gilipolles però ell potser ho viu d’una manera diferent o
subnormal me’n recordo que a començament de temporada ho dèieu
molt i ara no tant i us ho dieu entra vosaltres però nois amb ell... si
us plau feu normal però eviteu dir-li ho veieu així vosaltres ?
Alguns- Si
Joan- A vegades és més vergonyós, més tímid, potser no connecta
tant amb vosaltres, la manera de fer o la manera de ser i es tenca
una mica, més tancat, d’acord? Si? Hi teniu alguna cosa a dir? És
veritat això?
Pau- Li fem bromes ahhhh si
Pol- Entre tothom ens fem bromes
Se senten alguns que diuen – Si
Joan- Suposo que és això, ja li vaig dir, que és entre tots i ho ha
d’acceptar
Jordi- és que és normal
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Joan- Ja ho entenc però a vegades heu de veure que hi ha gent que
s’ho pot prendre més malament o li pot saber més greu perquè és
diferent o perquè les viu d’una manera diferent queda clar?
Alguns – Si
Se senten crits i rialles cap a la dutxa se sent no sé què de
merda
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Partit 3 de març de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 8 minuts 25 segons
Inici: 45 ”
Joan- Partit important perquè és l’últim de la primera volta la
setmana que ve descansem. Ells n’han guanyat un igual que
nosaltres. Suposo que el partit serà igualat, ens hi haurem de fer,
anar a totes. Ahir vam treballar el salt entre dos. Recordeu que ens
hem de col·locar bé. Vam fer un exercici de defensa.
Faig uns canvis de parelles per tal que siguin parelles més
heterogènies.
Joan- Amb un minut feu amb parelles i vosaltres sereu tres, EL
DEPENC DE TU, El depenc de tu és si jo faig una cosa tu en podràs
fer-ne una altra. El bàsquet és un esport d’equip si un no fa una cosa
l’altre en surt perjudicat. Si un fa una cosa ben fet l’altre en surt
beneficiat. Si jo faig bé això tu podràs fer una altra cosa ben feta. Ho
podeu fer en negatiu si jo fallo tu o l’equip fallarà. M’enteneu?
Pau- Comencem? Comencem?
Joan- Ja la tens tu?
Pau- Si
Joan- Que ets ràpid avui que ens hem aixecat a les 7 del matí
Pau- Home què et pensen el cole comença a les 8, hem de tenir el
cap escalfat
Jordi- Jo l’escalfo a les 12
Pau-Je, Je...
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COMENTARIS ENTRE PARELLES I DIVERSES BROMES
Joan- L’Àlex diu si tu escalfes el cul jo podré què?
Pol- Abans he sentit que l’Àlex deia si jo faig caca tu em fregues el cul
RIUEN
Joan- Pol que això és serio
Pol- és que ho han dit ells
Joan- Si tu fas caca jo et frego el cul, molt bé. Aquesta la
recordarem. Va som-hi
Roger- Si jo li entro el poste vaig ell (Enric) podrà entrar
Enric-Si jo agafo el rebot podrem jugar el contraatac
Pau- Copieta. Si jo faig mal passes en Miki no podrà fer punts.
Miki- Si jo agafo rebots en Pau podrà fer punts
Àlex- Si en Jordi fa un bon tall jo li podré passar per fer punt
Jordi- Si jo vaig a l’ajuda potser que l’altre arribi a defensar
Ferran- Si faig un bon passe podrà entrar amb un tall
Pol- Si ell es fica al poste baix li podré passar.
Joan- Volia saber si en sortien de noves
Martí-Si em tiro a terra per recuperar la bola li puc passar amb en
Marc o l’Arnau
Marc- Si m’obro a la banda li puc passar amb en Martí de tràiler
Joan- Bona Bona, això ho hem de fer
Arnau- Si tallo un passe li puc passar amb en Martí o amb en Marc
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Joan- Això és com una tela d’aranya, hem d’anar fent aquestes
connexions, una xarxa, com un facebook. Som-hi, molt bé, molt ben
pensat.
Pau-1,2,3 Vic.
Xerrada mitja part
Durada 2’12’’ minut
Joan- Quan tirem tirs lliures. Mireu ara n’hem fallat 6 de seguits,
podríem estar a 11. Són molt importants, a més avui hi ha moltes
faltes i en tirarem molts de tirs lliures. Hem d’estar molt atents amb
els tirs lliures que seran molt importants, d’acord?
Escoltem, seguim així. Ja no perdem tantes pilotes. Arribem aquí
passem i tallem, passem i tallem. Fem-ho llarg no tinguem pressa.
Alguna cosa a dir? Ho veieu bé? Hem de seguir així? Molt bé en
defensa, podem pressionar una mica, no fiquem mans, tu en portes
tres, d’acord? Sortim amb...
Pau- Va tios va canya aquí, 1,2,3 Vic
Xerrada post-partit
Durada 4’
Inici 5’’
Pau- Avui ens podem queixar una mica?
Joan- No No un moment. Ferran deixeu l’entrepà un moment.
Escolteu a mi em cansa, pots estar serio un moment? Perquè em
cansa que protesteu, em cansa. Jo no vull que tingueu aquesta
actitud, els de la banqueta i els que esteu jugant. No m’agrada nois.
D’acord que teníem els pares i els pares que facin el què vulguin, que
cridin i que diguin el què vulguin però nosaltre no m’agrada. No
m’agrada que pitin una falta i us poseu les mans el cap i feu així. No
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m’agrada Marc. No m’agrada que obriu els braços i mireu l’àrbitre. No
m’agrada que et miris l’àrbitre mentre els altres recuperen la pilota i
ens fan bàsquet (em dirigeixo amb en Jordi) No m’agrada. I ho feu
tots, us mireu a l’àrbitre, no m’agrada. Queda clar o ho he d’anar
repetint? Com més protesteu vosaltres, i em demanes Pau, però que
no ho has vist? Si que ho he vist però si tu agafes la pilota amb dues
mans són dobles, són dobles
Pau- Ja però si la piques
Joan- SÓN DOBLES!!!S’HA ACABAT. Si agafes la pilota amb dues
mans són dobles. Per tant no cal que et miris l’àrbitre dient què pita?
Però si has agafat la pilota amb dues mans. Què protestes? Escolta
nois que porto 30 anys jugant a bàsquet, 30 anys jugant a bàsquet,
eh? Vosaltres n’hi ha alguns que en porten 1 o 2. I m’han expulsat
dels camps, eh? I m’han pitat tècniques i n’he après d’això. Per tant a
l’àrbitre jo no li diré ni piu, no li diré res, encara que em vingueu i em
digueu, que no ho has vist? Clar que ho he vist però si pita passos o
dobles... Tant me feia guanyar, tant me feia, guanyem perdem, tant
me fa però l’actitud aquesta nois o us a la poseu a la butxaca eh o
oita... Tots ho feu tots, Arnau no insultis amb els altres, queda clar?
Àlex no vull sentir subnormal, et queda clar? I amb els companys a
les bromes que feu als companys tampoc. N’estic cansat d’això eh?,
n’estic cansat, eh. Heu jugat bé, heu jugat bé. N’àvem amb un 11 a
10 i hem acabat guanyant. I hem recuperat i hem començat fatal
amb en Pol a fora del partit i si ha posat i si ha posat però l’actitud
aquesta de la banqueta de protestar s’ha acabat. El que torni a
insultar a un company o a dir-li el que sigui subnormal eh? En
coneixes cap? Jo en conec molts? Per tant el cas amb aquesta
paraula. El que torni a protestar en excés quan jo us dic no protesteu
se seurà a la banqueta i no jugarà en tot el partit. Jo el que vull és
que passeu i talleu, jo el que vull és que defenseu, jo el que vull és
que talleu i reemplaceu, jo el que vull és que feu 1x1, jo el que vull
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és que feu segones ajudes. Jo vull això tant me fa lo altre. Va fem un
Vic. Espero que hi penseu una mica perquè dilluns no vull brometes
amb els tirs lliures ni amb històries d’aquestes. No vull ni una
brometa amb els tirs lliures que n’hem fallat, ara ho contarem ja us
ho diré quants n’hem fallat
Pau- 1,2,3 Vic
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Partit 19 de maig de 2012
Xerrada pre – partit
Durada 9 minuts 24 segons
Inici: 10 ”
Joan- acosteu-vos. Ahir us vaig fer allò que és molt interessant
suposo que recordeu els vostres quintets. Tinc algunes preguntes a
fer-vos. Escoltem, Arnau, Ferran i Enric que us heu marcat amb el
quintet perquè creieu que hauríeu de jugar a l’últim període? Ferran,
Enric, Arnau perquè ho creieu? no teniu cap opinió, no sabeu perquè?
Ferran?
Ferran- Pel rebot
Aranu- Per anar el balanç defensiu
Joan- Tu Enric?
Enric- No ho sé
Joan- Tu voldries jugar no? Però que aportaries, anem empatats què
hi aportaries? Què aportaries a l’equip?
Pau- Fem votacions
Joan- No, no ,no una pregunta Arnau, marques amb en Miki, perquè
el marques amb en Miki? No ho saps? Molt bé. Jordi, Marc i Roger
coincidiu i marqueu el mateix cinquet, que també el marquen varios,
Jordi, Roger, Marc, Pol i Pau, perquè? Ho sabeu perquè el marqueu
aquet?
Jordi- Si perquè pots pots fer... fer... bàsquets
Marc- És un equip més ràpid. No hi ha tanta altura però som més
ràpids i podem sortir més el contraatac i balanç defensiu
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Pau- és més fort
Roger- Perquè és ràpid
Joan- No, no varios coincidiu, Àlex i Miquel no us marqueu perquè
creieu que no hauríeu de jugar, teniu cap opinió del perquè no
hauríeu de jugar?
Àlex- No ho sé
Marc- perquè se li van acabar les creus
Joan- No ho sabeu
Àlex- Som una mica més dolents
Joan- Això, jo no vull dir això amb les creus, Bueno, sabeu que té de
bo algú que no es posa, això que has dit no és ser dolent., és a
vegades reconèixer les limitacions i això és molt important, eh? Vull
dir que us felicito. Els que us heu marcat a vegades vol dir que teniu
confiança i teniu autoestima, els que no us heu marcat, dieu, ostres
volem guanyar i en Miki i l’Àlex, fan això, ells no es marquen, a
vegades és coneixes les limitacions. No sé si anàveu per aquí, jo no
dic que sigueu dolents a vegades uns tenen unes limitacions més que
d’altres. Miki, ho veus així?
Miki- Si
Joan- I això és molt bo, això és molt bo, per tant felicitats no sé si ho
vau fer amb aquesta intenció Miki i Àlex però si és aquesta està molt
bé. Pol ets el més votat perquè diries que ets el més votat?
Pau- Perquè ets bo
Jordi- Perquè ets bo
Joan- No ho saps? No sé la gent t’estima.
Pol- Si, en Jordi m’estima
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Algú xiula.
Joan- De tots 10 ets el més votat
Pau- oh una parella d’homosexuals, eh?
Pol- No ho saps Pol?
Joan- Tu, Pau
Pau- Què
Joan- En Pau no es va marcar
Pau- Què?
Pol- No et vas marcar tu?
Marc- Es va equivocar
Jordi- Es va equivocar ahhh
Joan- Perquè Pau, ho saps o no?
Pau- Perquè crec que aquest quintet que he marcat jo és el més
indicat
Joan- I no t’hi poses tu
Pau- No
Jordi- S’ha equivocat
Joan- O sigui que avui el final del partit, no li poso, creieu que
guanyarem, si no li poso guanyarem?
Marc- És que depèn de la situació
Joan- Depèn de la situació, no? per tant ja veurem, no? Bueno va ser
interessant per això en Pau no s’hi posa quan jo li he posat
pràcticament a molts partits a l’últim període t’he posat perquè en fi
fas punts, perquè agafes rebots perquè físicament és també el més
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valent, més fort (Pau diu més fort i alguns riuen) però potser no et
vas posar pel tema actitud d’ahir, d’aquella bronca que et vaig clavar
eh? Si?
Pau- Una mica
Joan- Et va condicionar aquella bronca que et vaig fer? Si o no? Home
va ser una bronca guapa
Pau- NO va ser guapa però no sé
Joan- No va ser una mica mal fet per mi però, en fi, molt bé. Martí a
tu no et marca ningú no sé si has vist de què anava, eh? Perquè
creus que no et marca ningú?
Martí- Perquè segurament l’últim quart és el que estic més cansat i
tampoc no sóc molt bo i no estic llest per jugar l’últim quart.
Àlex- No aguantaria el partit, estaria mort
Joan- Algú el va penalitzar per la constància amb en Martí? Algú no el
va marcar perquè no ha vingut als entrenos? (Aquella setmana no
en va venir a cap entreno)
Varios diuen que no (se sent en Pau)
Joan- Vaig pensar que ningú l’ha marcat perquè aquesta setmana no
ha vingut cap dia a entreno, vaig pensar que potser era això, no hi ha
ningú que...molt bé m’ha agradat molt això i el què vau marcar és
interessant fer-ho, alguna cosa més?
Pau- No, jugar vull
Joan- Anem a jugar, fem un escalfament ràpid, va no vull perdre,
som-hi
Pau- 1,2,3 Vic.
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Xerrada mitja part
Durada 2’16’’ minut
Joan- 30 a 30? Llàstima d’aquest final, què ha passat en aquest final?
Arnau- L’hem regalat una mica
Pua- Hem fet passos, dobles i de tot
Arnau- Alguna pilota perduda, hem d’estar més el cas allà. D’acord
que no teníem ara els que baixen més habitualment la pilota, en
Marc, en Roger, en Jordi, l’Enric, d’acord? Però hem d’estar al cas,
eh? Mira hem fet aquest cinquet ara jo, d’acord, m’agradava fer
aquest cinquet i guanyàvem de 4 o de 5, ha anat bé passa que
aquest últim minut, ha set aquest últim minut i mig hem perdut una
mica el nord. Ajudes tota la temporada, la pilota allà lluny però hem
d’estar en ajudes, molt tancats. Ben lluitat pel rebot. Ja veieu que s’hi
deixaran la pell per no quedar últims ells. Eh que tampoc ho volem
nosaltres quedar últims?
Alguns – No
Joan- Ells importants l’11 va bastant el rebot. Qui més tenen?
Pau- Aquells alts
Roger- El 14 la baixa bé
Algú diu- l’11
Algú altre- el 8
Joan- Hem d’estar el cas, bon inici eh? Bon començament, eh? Bueno
bona continuació perquè estem agressius sortim amb en Marc, Roger,
Enric, en Martí i en Jordi, d’acord? Va fem un Vic som-hi.
Pau-1,2,3 Vic.
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Xerrada post-partit
Durada 10’ 56’’
Inici 40’’
Joan- Bueno molt bé tu no hem quedat últims
Pau- Viscaaaa!
Pol (i alguns altres)- Beeee...
Joan-

Escolteu

era

una

categoria

complicada

físicament

ens

superaven, ja heu vist el què ha costat eh? Jordi...
Pau- Jo estic molt fort però
Jordi (rient)- Has dit que físicament ens superaven però en Pau està
molt fort
Pau- jAAAAAA
Joan- En Pau està molt fort, si
Pau- Dimecres jugarem a futbol?
Ferran (crec que és ell)- Si eh? Ens toca
Jordi- Si a sobre jo porto coca
Joan- Bueno, jo crec que avui us ho podeu mereixeu. També us
demanaré l’últim esforç d’aquests paperets que us faig jo però...últim
esforç
(No sé qui)- jhhho Tio
Joan- Escolteu, no jo estic molt content del partit d’avui i de la
temporada. I em sembla que heu après que hem fet moltes coses,
aaaa... i em sembla que ha anat bé. Ara bé, Pau, Estàs fort?
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Alguns riuen
Pau- No estic prou fort
Joan- Cadascú té moltes coses a millorar. Seu, tothom ha d’estar
igual en un equip, Tothom estar assentat tothom assentat. Ahhhh per
tant l’any que ve que sereu cadets, l’any que ve que sereu cadets, jo
no sé si...Jo vaig continuar jugant a bàsquet fins els 30 anys vull dir
que alguns potser plegareu els 18, els altres plegareu l’any que ve,,
no ho sé, jo us animo a que seguiu, us animo a seguir jugant a
bàsquet, eh, Tants anys com pugueu, perquè això de viure en un
equip, eh, de formar part d’un equip, de divertir-vos, de corregir-vos,
de a vegades animar-vos, de tot això on m’és passa?
Silenci
Joan- Eh que no passa gaire m’és enlloc?
Alguns- no, no
Joan- A la classe de matemàtiques no passa, oi?
Alguns riuen
Pau- A mi em carden fora
Riuen
Àlex- Jo jugo al tres en ratlla amb l’Enric (NO el de l’equip, un altre)
Pau- és veritat i et pillen
Àlex- Home és que...
Joan- I a la de filosofia hel·lènica tampoc?
Pau- No, no
Joan- En fi, vull dir que eh... que a part d’aprendre el passar i anar a
blocar, heu après estar en l’equip, formar-ne part d’ell, esforçar-vos.
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Oite, avui ha fet una cosa, l’Àlex per exemple, ha acceptat que no
jugava en els últim minuts, ja sé no han jugat els últims minuts,
l’Àlex, l’Arnau, en Miki, en Martí eh, llavors l’han expulsat, bé,
Miki- L’estava agafant ell en en Martí
Pau- ho ha sigut brutal un cop que estava el poste baix l’Àlex, el tio
que estava atacant l’estava agafant a fondo l’àrbitre ho ha vist i no ha
dit res i estava a l’ajuda
Àlex- ja tio i ha començat a fotre òsties
Jordi- Pobre Àlex, és que li cardaven uns ganxos
Àlex- és que m’agafava així li faig, àrbit!!, àrbit!! Estava empanat
Joan- En fi, deia que teniu molt marge de millora amb això del
bàsquet es pot anar millorant sempre, alguns heu de millorar
l’actitud, alguns heu de millorar la tècnica, els altres heu de millorar
més la tàctica, els altres...
(Va caure una ampolla d’aigua)
Àlex- Màtrix
Joan- Mot content i, en fi, espero que seguiu jugant i us ho hagueu
passat bé.
Àlex- Avui tenim el dinar.
Joan- Àlex, avui tenim el dinar. Algú vol dir alguna cosa més?
Ferran (?)- Qui ve el dinar?
Roger- Tots menys tu i...
Joan- Tu Ferran no vens?
Ferran- Si
(Algú, Enric ?)- Mantegem amb en Joan
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Pol- Amb quanta gent retrassat!
Joan- Voleu dir alguna cosa més?
Varios (crec que comença l’Àlex)- En Joan a la dutxa! En Joan a la
dutxa! En Joan a la dutxa! En Joan a la dutxa! Eeeeeeehhhhhh (Crits i
riures)
Joan- Tirem-ne algú altre, no se, en Marc per exemple, en Marc...
Pol- Amb els pantalons abaixats
Riuen
Joan- Si home si, a la dutxa
Em dirigeixo a l’Arnau: Ara et tiraran a tu, a prepara’t.
Joan- Tirem a...
Po- En Martí...
Enric- En Pau s’ho mereix, tio.
Joan- Jo en tiraria algun altre. Jo tinc moltes ganes de tirar, sabeu a
qui?
Ferran- Amb en Pau
Pol- Amb en Pau
Joan- Si amb en Pau
Crits
Joan- També tinc moltes ganes amb en Pol. N’hem de tirar algun
altre, no podem... Amb en Pol
Crits
Joan- Tireu a l’Enric i amb en Jordi.
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Crits
Joan- Heu de tirar amb l’Arnau
Crits
Amb en Miki, amb en Miki
Amb en Bové
Crits
Òstia he quedat xop, eh?
Joan- Tens mòbil? Fem una foto a dins de la dutxa.
Crits
Eh que crema...
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8. Annex

8:

Transcripció

de

les

entrevistes

individuals

Entrevistes individuals del 2 de novembre
Els hi realitzo les mateixes 2 Preguntes a tots:
1-Què pots millorar d’ara fins a Nadal?
2-Hi ha cap problema amb els entrenaments, amb l’equip... va tot
bé? (tots contesten que va bé)

FERRAN (no diu res, li dic tot jo):
-

Realitzar els 1x1 més ràpids per acabar en bàsquet

-

Participar més en l’equip tot parlant i dient el què penses

ENRIC (Ell Proposa millorar la passada, jo li proposo col·locar-se
correctament en 5 oberts. Diu que li encanten els entrenaments):
-

Mirar el company que talla per tal de fer-li la passada

-

Col·locar-se correctament en els 5 oberts i en els 3 carrils del
contraatac

POL (de seguida diu les sortides, també diu mirar els trailers, jo li
proposo ser més agressiu no ser tant tou, i li dic de no fer tantes
bromes):
-

Sortir sense fer passes

-

Mirar els trailers

-

Ser més agressiu en defensa i en atac

-

Estar més atent a l’entrenador no molestant als companys
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JORDI (Em diu defensar tota la pista jo li dic que ha de tornar
endarrera, també em diu agafar el rebot. Jo li proposo demanar la
pilota quan sortim i baixar-la ràpidament amb passada i pocs bots)
-

Defensar tota la pista però a la vegada baixar ràpid

-

Blocar el rebot i demanar-la ràpid per baixar-la ràpid i passar-la
ràpid sense bots

ÀLEX (Em diu la velocitat, jo li dic que veu els talls però que ha de fer
les passades més fortes i més bé. Ell em diu treballar per rebre. Jo li
dic de no fer tantes bromes)
-

Ser més agressiu i fer-ho tot més ràpid

-

Passar la pilota més forta i més recta en els talls

-

Treballar per rebre la pilota en els cinc oberts

-

Estar més atent i fer les bromes quan toquen

ARNAU (Em diu les entrades i jo li dic les parades, ell també em diu
agafar els rebots. JO li proposo animar més els companys i ell diu Ah!
això si això si)
-

Parar i tirar més equilibrat

-

Entrar a cistella més tranquil i més segur

-

Animar als companys i participar més en l’equip

MARC (em diu jugar en equip i pujar la pilota. Jo li dic dividir i doblar)
-

Jugar en equip, passar i tallar i col·locar-te en 5 oberts

-

Pujar la pilota i veure els companys per la passada

-

Dividir i doblar
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PAU (ell diu el tiro i botar amb la dreta. Jo li dic que la passi als
companys)
-

Ser més segur en el llançament i anar més fort

-

Botar amb la dreta i millorar els canvis de mà

-

Passar-la a tots els companys

ROGER (diu els dos primers i l’últim i jo el de passar ràpid)
-

Botar més amb l’esquerra

-

Anar més el rebot

-

Passar ràpid la pilota en el contraatac

-

Defensar més a sobre

MIQUEL (ell diu el de botar amb l’esquerra i baixar més ràpid a
defensar, jo agafar la triple amenaça i ajudar al rebot)
-

Botar amb l’esquerra

-

Agafar la triple amenaça

-

Baixar més a defensar

-

Ajudar el rebot.
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Entrevistes individuals 21 de maig (total 30 minuts)
Objectius Àlex, Marc, Miki i Arnau
Àlex- és que ja estic cansat d’escriure tantes si jo...no sé què, si jo...
Joan- estàs fart?
Àlex- Jo escric com el face book eh? Escric amb faltes
Joan- I a l’examen de català escrius amb faltes? Doncs intenta fer-ho
com ho has de fer
Joan- No vau venir a dinar eh?
Miki- A mi no em van deixar venir
Joan- Bé això és el què hem fet al llarg de tota la temporada 8els hi
ensenyo el quadern d’equip) Això és un partit que vam anar, això és
la cursa d’orientació que vam fer...
Això és l’exercici preferit, en Marc ja devia dir el 3x3, a no el
contraatac de 8. El físic, recordeu que vam fer físic? Les normes de
l’equip, l’entrevista, els aniversaris, per cert avui qui toca?
Tots- En Jordi
Joan- Les normes de l’equip que alguns no han complert
Arnau- Hi ha aquella de l’Àlex?
Àlex- Aquí, Sí, no insultar els companys, els entrenadors i els àrbitres
i els contraris
Arnau- Hi ha apuntat això, això vas dir?
Àlex- Jo no vaig dir... Quina parida vaig dir?
Arnau- Que no es depilin el cul
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Àlex- A si no depilar-se el cul, no ho vas apuntar, no hi és tio?
Joan- L’estadística... Hem complert els objectius, aquests els vau dir
el novembre, aquests el gener i aquests són els últims que heu dit,
has complert? Has complert?
Àlex- Evitar fer bromes no ho he aconseguit. Jo tot menys evitar fer
bromes i estar més atent i fer les bromes quan toquen
Marc- Jo menys l’últim Realitzar bons blocs indirectes i continuar per
fer cistella. Els altres més o menys si.
Arnau- A mira aquest baixar ràpid al balanç defensiu
Joan- Aquest no l’has complert, Arnau?
Arnau- No
Joan- Miki?
Miki- Continuar millorant en defensa, en el poste baix he millorat, he
de continuar en els blocs
Joan- I què?
Miki- Continuar lluitant pel rebot
Joan- Veieu res més o no? Això és el rol, això és el vídeo que hi ha
algun que no se’ls ha mirat.
Miki- EL primer me’l vaig mirar i el segon ja no
Arnau- El segon no me’l vaig mirar
Joan- El segon se’l va mirar l’Àlex i no se’n va recordar. Això és
l’assistència (...)
(...)
Vosaltres veníeu molt, la veritat és que veníeu molt. Heu complert
molt, la constància ha estat molt bona.
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Joan- Tot això és el què hem fet, que és molta cosa, no?
Àlex- Ets un bon profe
Joan- No, no no...Sóc un...
Àlex- Tu curres eh? El de l’any passat era gilipolles
Joan- Quina frase més bona per acabar, molt bé nois per omplir això.
Objectius Martí, Enric, Ferran i Roger
Joan- Us mireu una mica el què hem fet el llarg de la temporada
(...) Això és el físic, us en recordeu que vam córrer fins el pont de
l’eix...El que va córrer més va ser tu Roger, els aniversaris que
dimecres no sé q ui toca
Algú- En Jordi

Joan- Els heu complert els objectius?
Roger- A mi encara em costa anar el rebot
Enric- Jo el poste baix, rebots i baixar la pilota no ho he complert.
Baixar la pilota si però quan no hi ha ni en Roger, ni en Jordi
Joan- Ni en Marc
Enric- Ni en Marc
Joan- Tu Ferran què? Ni ha un que és a tot arreu però
Ferran- La velocitat en l’1x1
Joan- Però què diries tu?
Ferran- Normal
Joan- Normal?
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Ferran- Suposo
Joan- una mica jo diria que si que l’has millorat, si, si... Tu Martí en
dius cap que diguis que has complert
Martí- He millorat una mica els rebots
Joan- Coi si que heu millorat poc, també has millorat la constància,
no? El gener, febre, març va ser una època... I el tiro l’has millorat
tu?
Enric- No les ficava
Joan- Bueno però ara no tires amb les mans tant separades
Enric- No tiro amb les mans tant separades però no les fico gaire
Joan- Home però... i tu què va passar aquest dissabte, què et
pitaven?
Roger- Dobles i passos i de tot
Joan- Si no? I no hi havia res de millora en això? (em refereixo a la
llista d’objectius)
Roger- No
Joan- No? Doncs l’hauríem de posar per l’any que ve, els dobles.
(?)
Joan- Però els fa eh? Per exemple en Pol ha millorat, en Pol no li
pitaven. Tu a vegades però vaig trobar que ho feies molt exagerat

Seguim mirant el quadern...
Es miren l’assistència L’abril bé, el març Martí 6 (alguns riuen) el
febrer en Martí 4,
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Tu Ferran has complert molt
El que ha vingut més sóc jo em sembla
En Marti havia d’estudiat. En Roger li retreu que en Miki va a la seva
classe i no ha d’estudiar:
Roger- Ell aprova i tu no.
Joan- Hem fet moltes coses. Si voleu dir alguna cosa? ...Doncs ja
estarà.

Objectius Pau, Pol i Jordi
Se sent en Jordi que riu, no se sap perquè. Segurament d’una foto
del quadern.
Joan- Aquests són els objectius, us els llegiu un moment, els del
novembre, gener i aquest els del març i a veure si hem complert
alguna cosa
Pau- Tots menys aquest: Millorar la tècnica del llançament
Joan- ostres si, no hi ha hagut manera, tens raó,

no hi ha hagut

manera i mira que t’he corregit coses, eh?
Pau- Ei, però tot lo altre...
Joan- No hi ha alguna altre cosa així d’actitud?
Pau- Si, però, eh, nano
Joan- Què?
Pau- L’últim partit
Joan- No empipar-me ni insultar a l’àrbitre, l’últim partit què?
Pau- No vaig dir res
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Joan- No vas dir res?
Pau- No
Joan- Bastant bé, si és veritat. Una certa millora si però, però de
normal. El tema dreta tampoc massa bé, eh?
Pau- Que si!
Joan- El tema dreta, l’altre dia et vaig dir un cop, ve ara amb la
dreta, a l’entreno de divendres em sembla, ho vas intentar, però
Bueno... Tu Jordi, cap que diguis, tu has après res o no?
Jordi- Si, si
Joan- D’aquestes què...
Jordi- a vere, vere (llegeix els objectius: Seguir millorant...) (Riu
perquè en Pol l’empipa, segons ell que el crida perquè el molesta:
Pol)
Joan- Això de manar a la pista, què feies el començament
Jordi- No me’n recordo
Joan- No te’n recordes per exemple en el salt inicial, tu sabies com
t’havies de posar?
Jordi- Ah! No
Joan- No ho sabies?
Jordi- Bueno, Bueno (tot rient) no vam començar...
Joan- Però has acabat fent-ho? Sabent qui anava a davant, qui es
posava al darrera, qui corria
Jordi- Si
Joan- Doncs això és manar, alguna cosa hem après no?
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Pau- Li han de dir però encara
Jordi- No, no ,no
Pau- No, no, no
Joan- Blocs indirectes n’has fet? En pensaves algun aquest dissabte?
Jordi- Blocs indirectes no sé si...
Pau- Si, si
Jordi- Si, si em sembla que si
Joan- Aquest dissabte en vas fer un amb en Pau, que llavors vas fer
l’1x1. Vem dir, ho vaig grafiar a la pissarra, vem dir aneu a blocar en
Pau i llavrs en Pol va fer l’1x1. Te’n recordes, el vau fer tu i en Roger
Pau- I ens vam quedar els tres allà i en Pol va poder fer l’1x1
Joan- Has pressionat, has defensat al davant sense oblidar el balanç
defensiu? Ho has fet això? Coi, doncs hi ha coses, no? No en veus cap
més?
Jordi- Si baixar la pilota
Joan- Qui ho ha acabat fent baixar la pilota?
Pol- Els petits
Jordi- En Marc, en Roger i jo
Jordi- i 1x1 i això no tant
Joan- Però ho has fet, el què passa és que tenies la dificultat de para
i tirar, entra, parar i tirar que ho hauríem d’haver fet més.
Pau- Què rius?
Joan- Tu Pol?
Jordi- Ui, en Pol
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Pol- Sortir sense fer passes
Joan- Ho hem millorat això?
Pol- Si
Joan- Menos mal perquè si arribem a fer el què feies el començament
Pol- Evitar dobles en el bot
Joan- Els dobles però te’n van pitar...a no li van pitar amb en Roger
Pol- Si i passos també.
Joan- Molt bé què més?
Pol- Mirar els tràilers
Joan- Això no ho hem fet eh? Això no ha sortit massa bé, eh?.
Acabem doncs... això és el vídeo que vam mirar per nadal, l’exercici
de tiro...
Això és l’assistència, de 9 en vau venir 8 a l’abril, el març
Pau- Abril 9 i març 13
Pol- Jo també 13
Joan- Carai quina constància
Van dient els dies que han vingut
Joan- No n’has fallat cap? No. No heu vingut molt vosaltres. Molt bé
no. Tu Pau has fallat molt poc.
Això és lo de l’IPAD
Joan- Tu Pol perquè vas fer aquest cinquet? Enric, Ferran, Pol... vas
fer fora amb en Pau
Pol- És que amb en Pau l’haguessin expulsat amb una tècnica per
queixar-se a l’àrbitre
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Pau (Riu)
Pau- Jo en ves d’en Napi vaig posar en Ferran
Joan- Molt bé
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9. Annex 9: Graella i resultats del registre de
categories
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Categories

i Característiques

definició

de

les Exemples

frases categoritzades

Interdependència 1.Oracions

subordinades Partit 7:

Tècnica adverbials:

Positiva

/ Tàctica (IPT)

-Oracions

Concepte d’ajudes:

causals:

Indiquen

Quan els membres els motius, les raons, la causa
de l’equip s’han de de l’acció realitzada pel verb
coordinar

d’equip que els ha
estat

encomanada

o que han decidit
de dur a terme.

de posar cap aquí?
Pau- Perquè si trenca

per de l’oració principal.

completar la tasca

Joan- Perquè els hem

-Oracions condicionals: Donen

els hi fots una xapa.

el significat d’una oració que
s’ha

de

realitzi

complir
l’acció

perquè
de

es

l’oració

principal.
2. Accions esportives:
-

Accions

tècniques

encadenades per 2 companys
o en equip
- Concepte tàctic col·lectiu en
què intervenen com a mínim 2
jugadors
Interdependència 1.Oracions
Positiva

de adverbials:

Finalitats (IPF)
Quan

subordinades Partit 5:

tots

membres

-

Oracions

Joan- Què hem de fer
final:

Indiquen per guanyar el partit?

els l’objectiu o finalitat de l’oració
d’un principal.

equip persegueixen
el mateix objectiu

2. Accions esportives:
- Acció individual o d’equip

Miki- Hem de defensar
bé, hem de vigilar el
10,

no

podem

sortir

adormits.
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buscant l’objectiu de guanyar, Polde passar-ho bé o d’aprendre.

Passar,

tallar

i

reemplaçar, cinc oberts,
mirar

els

tràilers,

defensar a baix quan
ataquen.
Responsabilitat

1.Frase en primera persona en Partit1:

Individual (RI)

què

el

jugador

es

d’una

acció

responsabilitza

pròpia ja bé sigui tècnica com
tàctica
2.Fer-se

responsable

coneixement
tècnics

i

dels

del

continguts

tàctics

Joan- Resum del més
de setembre, què hem
treballat?
Roger-

llarg

de

contraatac

l'equip Pau-

de

Bot

Passes

forts

i

treballats per l’equip ja bé tensos
sigui

de

forma

dibuixant

els

oral

o

bé

gràfics

a

la

pissarra.
3-

Realitzar

d’observació

els
i

“deures”

anàlisi

dels

vídeos
Responsabilitat

1.Responsabilitat

amb

els Joan- Què hi venim a

d’equip (RE)

objectius de l’equip. No és una fer?
oració subordinada adverbial i
per

tant

no

hi

ha

Pol- Jugar

interdependència.
2.Responsabilitzar

Àlex- A cansar-nos

a

un Jordi- Guanyar perquè

company o companys d’una sinó em deprimeixo
acció o funció determinada
3.Responsabilitzar-se

Àlex- A divertir-nos
del
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coneixement

de

l’equip

adversari
Habilitat

social 1.Ànims, frases de motivació Àlex- No ens hem de

Positiva (HS+)

rendir mai

entre companys i per l’equip
2.

Valoració

positiva

de Pol- No ens hem de
desanimar,

l’àrbitre
3.

Valoració

positiva

dels

o

descansar...

adversaris
Habilitat

social 1.Queixes i insults a l’àrbitre

Negativa (HS-)

2.Insults i actitud agressiva
cap al contrari

Arnau- Hi havia un de
l’altre equip que...
Pau-

3.Insults i actitud agressiva
entre companys

Que

era

un

maricon acabat
(...)

4. No respectar el torn de Enricparaula

El

13

era

un

cabrón.

5. No distreure parlant d’altres
coses
Avaluació

Valoració posterior a una acció Enric- és que sóc tant

individual (AVI)

realitzada:
1.Positiva.

bo (AVI+)
Bona

valoració Joan- A veure qui no ha

individual

agafat un rebot?

2.Negativa. Dolenta valoració Enric- Jo (AVI-)
individual. Gràfic mal realitzat.
Avaluació d’equip Valoració posterior a una acció Pol(AVE)

realitzada:

L’Àlex

n’ha

recuperat una (AVE+)
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1.Avaluació

positiva

d’un Ferran- En Martí que

company o de l’equip
2.Avaluació

negativa

vigili els passos (AVE-)
d’un

company o de l’equip

Tot seguit s’inclouen els resultats de la categorització. Primer de tot
es troba la categorització realitzada partit per partit. Tot seguit hi ha
una taula amb els resultats totals i finalment hi ha tres taules una per
cada trimestre. El primer trimestre d’octubre a desembre inclou 7
partits, el segon trimestre de gener a març comprèn 8 partits i el
tercer trimestre, de març fina a final de temporada el maig, també
inclou 8 partits.
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Partit 1

IPT

IPF

RI

RE

Arnau

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

1

1

2
4

Ferran

1

1

2

Marc

1

1

1

2

5

Pau

2

2

2

4

10

Roger

2

1

1

4

Pol

1

1

4

6

Martí

1

1

2

Àlex

2

5

7

1

2

4

Enric

0

Jordi

1

Miquel

1

1

Algú

1

Total
Partit 2

0
IPT

0
IPF

8
RI

12
RE

0
HS+

20
HS-

Arnau

0
AVI+

0
AVI-

2

0
AVE+

1

2

7

47

AVE-

Total

1

3

Ferran

0

Marc

0

Pau

2

1

1

4

Roger

0

Pol

1

2

Enric

3

6

2

2

Martí

1

1

Àlex

1

2

3

Jordi

1

2

3

Miquel

0

Algú

2

Total
Partit 3

0
IPT

0
IPF

0
RI

0
RE

5
HS+

Arnau

1

Ferran

1

11
HS-

0
AVI+

1
AVI-

2

5
AVE+

2
AVE-

24
Total
1

1

2

Marc

0

Pau

0

Roger

1

1

2

Pol

2

2

4

Enric

0

Martí

1

Àlex

1

1

Jordi
Miquel

1

Algú

1

Total

0

0

0

9

2

3

1

1
1

2
1

8

0

0

0

1

4

1

19
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Partit 4

IPT

IPF

RI

RE

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

Arnau

1

1

Ferran

1

1

3

6

1

2

Marc

3

Pau

1

Roger

1

1

2

Pol

2

3

5

Enric

1

1

1

1

4

2

2

1

3

Jordi

1

1

Miquel

1

1

Martí
Àlex

1

1

Algú

0

Total
Partit 5

0
IPT

0
IPF

0
RI

0
RE

1
HS+

2
HS-

1
AVI+

1
AVI-

7
AVE+

16
AVE-

28
Total

Arnau

1

1

Ferran

1

1

Marc

0

Pau

2

7

9

Roger

0

Pol

4

1

5

Enric

0

Martí

0

Àlex

1

1

2

Jordi

1

1

Miquel

6

6

Algú

0

Total
Partit 6

0
IPT

12
IPF

0
RI

0
RE

2
HS+

11
HS-

0
AVI+

0
AVI-

0
AVE+

0
AVE-

25
Total

Arnau

1

1

Ferran

1

1

Marc

1

1

Pau

1

Roger

1

1

Pol

1

1

Enric

1

1

Martí

1

1

1

Àlex

2

1

2

1

4

Jordi

1

1

Miquel

1

1

Algú
Total

0

0

10

0

0

2

0

1

2

1

1

1

16

266

Partit 7

IPT

IPF

RI

RE

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

Arnau

0

Ferran

1

1

Marc

1

Pau

2

Roger

1

1

3

1

1

Pol

1

Enric

1

3

1

1

5

Martí
Àlex

1

Jordi

1

2

2

1

1

1

1

5
1

Miquel

0

Algú

1

Total
Partit 8

2
IPT

0
IPF

6
RI

Arnau

1

6
RE

0
HS+

2
HS-

1

0
AVI+

2
AVI-

0
AVE+

1

3
AVE-

21
Total

1

3

Ferran

0

Marc

2

Pau

1

1

2

1

1

1

4

Roger
Pol

1

Enric

2

1

2

Martí

1

1

8

4

5

19

1

1

1

3

3

1

2

8

1

3

11

3

1

2

1

1

Àlex

1

2

3

Jordi

0

Miquel

2

1

Algú

1

Total
Partit 9

6
IPT

1
IPF

8
RI

1
RE

1

10

Ferran

1

10

2

10

Pau

1

10

Roger

1

10

Pol

1

10

Enric

1

10

Martí

1

10

Àlex

1

10

Jordi

1

10

Miquel

1

10

1

Algú
Total

5
HS+

Arnau
Marc

1
14
HS-

3
AVI+

3
AVI-

1

4

2

1

5

10

14

65

AVE+

AVE-

Total

1

12
11

1

1

1

16
11

1

1

13

1

12
11
1

12
11

1

12
11

1
0

2

1
12

110

2

3

0

0

0

4

133
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Partit 10

IPT

IPF

RI

RE

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

Arnau

3

1

4

Ferran

4

Marc

7

2

Pau

5

1

Roger

6

6

Pol

5

5

Enric

3

4
1

1

10

3

10

3

Martí

0

Àlex

5

5

Jordi

5

5

Miquel

5

5

Algú

0

Total
Partit 11

0
IPT

0
IPF

48
RI

3
RE

1
HS+

0
HS-

0
AVI+

0
AVI-

0
AVE+

5
AVE-

Arnau

57
Total

1

Ferran

1

1

Marc

1

2

2

2

6

Pau

0

Roger

2

Pol
Enric

1

1

1

4

1

2

3

2

Martí

3

1

Àlex

1

1

1

2

Jordi

0

Miquel

0

Algú

0

Total
Partit 12

0
IPT

0
IPF

0
RI

6
RE

0
HS+

0
HS-

0
AVI+

1
AVI-

7
AVE+

7
AVE-

21
Total

Arnau

1

Ferran

1

1
1

2

Marc

4

2

6

Pau

4

4

Roger

2

1

3

12

1

1

Pol

3

1

4

Enric

2

1

3

Martí

0

Àlex

1

Jordi

1

Miquel

1

1
2

1

Algú
Total

3

1
18

0

1

0

1

12

1
0

0

1

3

36
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Partit 13

IPT

IPF

RI

RE

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

Arnau

1

1

Ferran

1

1

Marc

1

1

2

Pau

1

2

7

Roger

1

1

2

Pol

1

1

2

Enric

1

1

1

5
1

11

1

3

Martí

0

Àlex

1

Jordi

3

Miquel

1

3
1

4

2

1

1

Algú
Total
Partit 14

0
IPT

0
IPF

12
RI

7

0
RE

4
HS+

17
HS-

0
AVI+

0
AVI-

1

1

2

2

4

39

AVE+

AVE-

Total

Arnau

2

2

Ferran

3

3

Marc

2

Pau

1

2

4

3

4

Roger

2

2

Pol

2

2

Enric

2

1

3

Martí

0

Àlex

1

3

4

Jordi

2

2

Miquel

1

1

Algú

0

Total
Partit 15

1
IPT

1
IPF

0
RI

0
RE

22
HS+

0
HS-

0
AVI+

0
AVI-

2
AVE+

1
AVE-

27
Total

Arnau

1

1

Ferran

1

1

Marc

1

1

Pau

1

Roger

1

1

Pol

1

1

Enric

1

1

Martí

1

1

Àlex

1

1

Jordi

1

1

Miquel

1

1

2

3

Algú
Total

0
11

0

0

0

0

2

0

0

0

0

13
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Partit 16

IPT

IPF

RI

RE

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

Arnau

6

6

Ferran

2

2

Marc

4

1

Pau

5

3

Roger

5

Pol

5

Enric

7

7

Martí

5

5

Àlex

4

Jordi

4

4

Miquel

5

5

5
1

9
5

1

1

6

1

6

Algú

0

Total
Partit 17

0
IPT

0
IPF

52
RI

Arnau

4
RE

0
HS+

1
HS-

0
AVI+

0
AVI-

0
AVE+

3
AVE-

1

Ferran

1

1

1

2

1

Roger

1

3

Pol

2

Enric

2

2

1

2

Pau

Total
1

1

Marc

60

4

1

2

5

1

2

7
4

1

3

1

3

Martí

0

Àlex

2

Jordi

1

Miquel

1

1

3

1

2
1

Algú

0

Total
Partit 18

2
IPT

0
IPF

15
RI

6
RE

0
HS+

4
HS-

0
AVI+

0
AVI-

0
AVE+

7
AVE-

34
Total

Arnau

0

Ferran

0

Marc

2

Pau

1

1
2

Roger

3

Pol

2

5

1

4

1

4

1

1

Enric

1

4

5

Martí

1

3

4

Àlex

1

1

Jordi

0

Miquel

1

1

Algú
Total

0
0

3

3

0

1

2

0

0

3

13

25
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Partit 19

IPT

IPF

RI

RE

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

Arnau

2

2

Ferran

2

2

Marc

1

2

1

Pau

2

6

2

Roger

1

1

Pol

2

Enric

1

4

4

3

17
2

1

2

5

1

2

Martí

0

Àlex

2

Jordi

1

1

3

1

1

3

Miquel

0

Algú

1

Total
Partit 20

0
IPT

0
IPF

1

4
RI

19
RE

Arnau

1
HS+

2

4
HS-

0
AVI+

0
AVI-

7
AVE+

7
AVE-

42
Total

2

2

Ferran

0

Marc

1

1

Pau

1

Roger

2

Pol

6

6

Enric

2

2

1

2

2

1

5

2

4

Martí

0

Àlex

1

1

Jordi

0

Miquel

0

Algú

2

Total
Partit 21

0
IPT

0
IPF

0
RI

14
RE

Arnau

0
HS+

3
HS-

1
3

5

Pau

3

8

Roger

3

AVE+

1
AVE-

24
Total

1

2

1

2

1

9
4

19

2

3

Enric

5

1

1
1

1
AVI-

1

Marc

Martí

0
AVI+

Ferran

Pol

2

1

3

1

1

7

1

1

1

3

1

4

1

2

8

1

4

1

6

1

1

2

Àlex
Jordi

0

Miquel
Algú
Total

1
9

0

0

28

2

5

1
1

12

0

5

62
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Partit 22

IPT

IPF

RI

RE

HS+

HS-

AVI+

AVI-

AVE+

AVE-

Total

Arnau

0

Ferran

4

Marc

1

3

Pau

7

1

1

1

5

2

6

1

1

11

Roger

0

Pol

1

1

Enric

2

5

1

3
1

8

Martí

0

Àlex

2

3

3

Jordi

1

Miquel

1

3

Algú

10

1

3

1

4

2

Total
Partit 23

2

0
IPT

10
IPF

0
RI

2

18
RE

2
HS+

11
HS-

1
AVI+

6
AVI-

Arnau

1

Ferran

1

1
AVE+

3
AVE-

52
Total

1

2
1

Marc

1

Pau

1

Roger

1

2

2

1

3

1

9

1

2

Pol

0

Enric

0

Martí

1

Àlex

2

Jordi

1

Miquel

1

1

1

1

4

2

3

1

2

Algú

0

Total
Totals

0
IPT

0
IPF

0
RI

2
RE

0
HS+

6
HS-

2
AVI+

5
AVI-

7
AVE+

Arnau

2

14

17

3

6

1

2

Ferran

3

4

12

15

4

5

2

3

Marc

10

4

20

27

7

8

Pau

11

3

21

40

12

39

19

22

3

17

25

3
AVE-

1

25
Total

5

51

1

49

5

11

14

106

4

16

31

181

5

2

9

5

66

4

17

3

8

15

98

4

3

12

80

4

Roger

1

Pol

5

Enric

5

19

21

4

11

Martí

2

9

16

1

1

3

1

9

42

Àlex

3

3

14

21

5

26

2

3

10

87

Jordi

3

1

16

16

6

12

2

2

4

62

Miquel

4

9

16

13

1

1

3

2

49

2

1

5

5

5

27

30

178

238

59

113

898

Algú
Total

49

4

1

9
50

140

8

33

272

Totals primer
trimestre
IPT

IPF

RI

RE

HS+

Arnau

1

2

Ferran

3

2

Marc

2

1

4

2

Pau

2

Roger

HS-

AVI+

AVI-

4
1

AVE+

AVE-

1

3

4

Total
1

9

1

10

1

1

3

5

13

11

1

1

6

31

4

2

2

1

1

10

2

3

1

9

5

4

28

Enric

2

3

1

3

1

12

Martí

1

2

4

8

2

27

1

12

1

10

2

3

10

14

30

180

Pol

4

1

1

5

1

14

Jordi

1

3

1

1

5

Miquel

6

1

2
2

Total
Totals Segon
trimestre

2

IPT

12

IPF

24

RI

1

9

HS+

56

HS-

1

AVI+

5

AVI-

AVE+

Arnau

2

6

10

3

2

Ferran

2

6

10

3

1

1

Marc

7

1

11

14

6

6

1

Pau

5

2

8

11

7

17

Roger

1

9

12

3

2

Pol

4

8

10

3

6

Enric

5

7

11

2

3

Martí

1

2

10

Àlex

3

7

11

4

Jordi

2

9

10

3

Miquel

4

8

10

1

81

120

Algú

1

Total
Totals Tercer
trimestre

36

IPT

IPF

RI

Arnau
Ferran

1

4

RE
5

5

12

70

3

32

2

5

38

3

5

38

1

2

16

5

2

32

4

2

30

1

24

HS-

3

3

7

12

1

1

4

1

9

27

1

11

6

8

7

12

10

7

1

6

4

1

6

5

5

5

Àlex
Jordi

2
1

Miquel
Algú
Total

3
11

1
14

2

1

2

4

AVI-

3

2

9

22

41

394

AVE+

1

1

2

2

AVE-

Total
2

16
16

3

3

4

37

4

10

13

81

1

2

6

1

24

2

2

1

6

31

5

1

6

30

3

3

18

1

7

1

1

6

28

3

2

2

1

21

3

7

1

1

73

2
91

4
36

6

3

AVI+

Pau

1

3

48

Marc

Martí

23

2

3

Enric

26
56

3

1

2
5

4

Pol

Total

5

1

Roger

AVE1

2
35

HS+

7

2

3

27

RE

1

1

Àlex

Algú

1

4

24

15
23

42

7
324

273

274

