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Un ‘miracle’
amb accent
lleidatà
Jaume Ponsarnau dirigeix el
Manresa a l’ACB i recorda els
seus inicis a Tàrrega

Jaume Ponsarnau és el màxim exponent dels tècnics
lleidatans i un dels artífexs del "miracle" de l'Assignia
Manresa a l'ACB. Es va formar al Club Nataciò Tàrrega,
on va començar al cadet masculí i va acabar portant el
sènior femení a la Lliga Femenina 2. Posteriorment va
anar al Manresa, on des de 2006 dirigeix el primer equip.
Quins records té dels seus inicis a Tàrrega?
Molt bons, al principi jo feia de jugador i entrenador, però
ràpidament vaig veure que jugar no era la meva gran
il·lusió. En canvi, com entrenador disfrutava molt i vaig
viure una gran
experiència en
aquell equip al
“L’experiència
veure com es
millorava i jo
que vaig viure
n'era partícep.
al CN Tàrrega
I com arriba al
em va marcar.
sènior femení?
L'equip era el
És inoblidable
més
i vaig aprendre
representatiu
molt”
del club i ningú
el volia agafar.
Jo ho vaig fer
per
responsabilitat i ho vaig compaginar amb el cadet
masculí. Em vaig trobar un grup humà amb una ambició i
ganes de competir enormes. El primer any vam pujar i
jugar a Segona Nacional era un repte per què èram el
mirall on es miraven les més petites i un estímul per
elles. El que passa es que ens va anar molt bé, vam
continuar creixent i en dos anys vam pujar a la Lliga
Femenina 2.
I llavors arriba el moment de buscar nous horitzons?
En aquells moments vaig veure que podia ser
professional. Sempre he set autodidacta i vaig entendre
que era un moment de canvi per conéixer d'altres punts
de vista. Tenia diferents opcions, però vaig triar la que
vaig entendre que em permetria créixer i aprendre molt.
I com és el canvi d'un vestidor femení a un masculí?

A Tàrrega cap jugadora vivia del bàsquet i, per tant, no
s’hi podia dedicar al 100%, però tothom es va implicar i
destinava el tant per cent més alt que podia a l'equip i
això em va marcar. Va ser una de les experiències més
importants que he viscut. Als equips masculins d'elit és
diferent perquè tothom es professional i treballa per serho més i guanyar-se encara millor la vida. Res a veure.
Potser això explica la dificultat per formar equips
femenins i, sobretot, que tinguin continuitat?
Segurament. En certa manera és més un tema cultural
que esportiu. El
més important
son els estudis i
“Estar a l’RT de
en el cas de les
noies no s'enten
Lleida va ser un
tant que puguin
dels pasos més
continuar amb la
importants dins
seva carrera
com esportista
de la meva
compaginant-ho
trajectòria i tinc
amb els estudis.
bons records”
S'ha de fer
pedagogia per
entendre que el
que compta no
és la categoria on es juga, sinó jugar.
I què recorda del seu pas per l'RT de Lleida?
Van ser uns anys molt bons, un dels pasos més
importants en la meva trajectòria com entrenador. En
Xavier MItjans em va proposar formar part de l'staff
tècnic de les seleccions territorials i per mi va ser una
experiència molt enriquidora perquè va suposar una gran
oportunitat per conéixer altres àmbits i persones.
Recordo que el director tècnic era en Miquel Domingo i
que hi havia un grup d'entrenadors com el Borja
Comenge, el Toni Roca i d'altres que vam formar un gran
grup de treball. Recordo aquella època amb molt carinyo.
I, per acabar, quin és l'èxit del 'miracle' del Manresa?
Treball, coherència, implicació de tothom i molt seny,
sobretot molt seny.

Tot

Bàsquet

Representació Territorial de Lleida de l’FCBQ Núm. 4 Febrer 2011

Activitats de l’RT

El CB Balaguer
distingeix els
socis d’honor
El CB Balaguer va nombrar els
seus socis d’honor en
reconeixement a la trajectòria
que han realizat dins de l’entitat
al llarg de la seva història. A la
fotografia podem veure,
d'esquerra a dreta, drets: Kiko
Castillo, Jaume Mestres,Josep
Mª Codina, Miquel Aguilà,
Eudald Berenguer, Pili, fill del
Salvador Nadal, Toni Salud,
Jaume Domingo, Ramon Rúbies,
Pepito González, Teresa Roca, i

Antonio Delgado. Asseguts a la
fila inferior: Jordi Ribalta,

Jaume Bondia i Jaume
Montfort.

Vuit persones
en el curset
d’auxiliars de taula
L’RT de Lleida va organitzar
un curset d’auxiliar de taula
que va reunir vuit persones.
Els díes 4 i 11 de febrer es van
realitzar les sessions
teòriques, mentres que les
pràctiques es van fer el dia 12.
El curs el va impartir Eduard
Roca, auxiliar de taula LEB.

Trobades a la Seu,
Pont de Suert,
Borges i Bellvís

Els àrbitres superen les proves
físiques al pavelló de la Bordeta
El col.lectiu d’àrbitres de l’RT de Lleida va afrontar el passat 22 de febrer
les proves físiques al Pavelló de la Bordeta. Aquesta és una de les dues
accions esportives que es realitzen durant l’any sota la supervisió de Pere
Munar. Els àrbitres també fan tres tests teòrics durant la temporada.

El proper 13 de març
s’organitzarà una nova
trobada de formació a les
localitats de la Seu d’Urgell i el
Pont de Suert. El dia 27
aquesta activitat viatjarà a les
localitats de les Borges
Blanques i Bellvís.
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Estructura de la Representació

El Comitè Arbitral
Joan Albert Cuadrat, Estefania Solé, Jordi Carrera, Jordi Gómez i Xavier Rojas formen –amb Pere Munar, a la foto de sota– l’equip de treball en temes arbitrals

Jordi Carrera, Xavier Rojas, Estefania
Solé, Pere Munar, Jordi Gómez i Joan
Albert Cuadrat són els responsables
de que el col.lectiu arbitral de l'RT
funcioni. Formen el Comitè Arbitral de
Lleida i s'encarreguen de
l'organització de les activitats
tècniques del Comitè i l'Escola, el
seguiment dels diferents col.legiats de
la Representació i la planificació de
l'Escola.
El principal objectiu és donar una
formació continuada als col.legiats
actuals i organitzar diferents accions
per intentar augmentar aquest
col.lectiu.
En aquest sentit, aquesta temporada
s'han impulsat dos cursets d'àrbitres i
s'ha obert una bústia de suggeriments
per a tots els àrbitres i auxiliars de l'RT. Jordi Carrera,
president del Comitè, explica que "volem que la gent
s'acostumi a tenir una relació directa amb la
Federació, que ens facin arribar les seves inquietuts i,
per què no, les seves crítiques o comentaris sobre tot
allò que creguin millorable. Al cap i a la fi, treballem en
la mateixa direcció i tenim els mateixos interessos".
El gran repte de l'RT és oferir una formació
continuada a tots els seus àrbitres i auxiliars. És per

això que durant la temporada es fan
dues jornades de proves físiques, tres
de tests teòrics i una activitat
mensual amb àrbitres i auxiliars.
També s'enregistren diferents partits
per fer un seguiment dels col.legiats i
proposar els ascensos i descensos
corresponents. "Unificar criteris és
molt important en un col.lectiu com el
nostre", explica Carrera.
En aquests moments, el Comitè
Arbitral de Lleida té un representant a
la Lliga ACB (Pere Munar) i dos a la
LEB (Pagán i Zamora, que acaba
d'assolir la categoria d'àrbitre
internacional per Andorra). A partir
d'aquí hi ha un salt, ja que actualment
no hi ha cap col.legiat xiulant a la Lliga
EBA (el Marc Rué està formant part
del grup de preparació per pujar) i aquest seria un dels
reptes, tot i que no una obligació. “A curt termini és
difícil que arribi algú a l'elit, però a mig termini estem
convençuts de que és possible tot i que hi ha molts
factors que influeixen. Actualment tenim alguns
àrbitres amb una gran projecció, però és com tot,
abans de donar el salt encara han de treballar en
diferents aspectes", conclou el president del Comitè
Arbitral de l’RT.
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Torneig ALBE

Arriba l’hora de la veritat
El torneig estrena la fase final per decidir els campions de la temporada

DAYTONA.CAT

COMPROMÍS

GATS VELLS

EQUIP

J

G

P

NP

COMPROMÍS

14

13

1

NO SPONSOR

14

10

JOVENTUT

14

GATS VELLS

TF

TC

PS

0

906 676

27

4

0

889 715

24

10

4

0

936

821

24

14

9

5

0

805 766

23

TORREFARRERA

14

7

7

0

742

747

21

DHARMA I.

14

5

9

0

723

758

19

MYEPUBLI.COM

14

2

12

0

565 783

16

DAYTONA.CAT

14

0

14

0

493

14

793

El Torneig ALBE de bàsquet de veterans ha arribat al final de la temporada regular amb les classificacions ben
definides. D’aquesta manera, ja s’han configurat els dos play off que serviran per determinar els campions del Nivell
A i del Nivell B del torneig. Les eliminatòries es jugaran entre el 7 i el 17 de març en format de partit d’anada i
tornada i, en cas d’empat, es tindrà en compte la diferència de punts. Un cop finalitzada la sessió regular, el mes
d’abril servirà per jugar la Copa.
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Torneig ALBE

JOVENTUT

MYEPUBLI.COM

DHARMA INITIATIVE
NO SPONSOR

PLAY OFF NIVELL A
Compromís
Gats Vells

Finalista 1
Campió

No sponsor
Joventut

Finalista 2

PLAY OFF NIVELL B
Torrefarrera
Daytona.cat

Finalista 1
Campió

TORREFARRERA TOWERS

Dharma Ini.
Finalista 2
Myepubli.com
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Les Trobades - Bellpuig/Guissona

450 nois i noies a la sisena Trobada de Bellpuig i Guissona
Bellpuig i Guissona van acollir el 6 de febrer la sisena Trobada. Aquesta activitat organitzada per la
Representació Territorial promociona l’esport de base i visita diferents poblacions de la demarcació per
tal d’apropar la pràctica esportiva a tot el territori. L’activitat d’aquest cap de setmana va reunir 450
nens i nenes, repartits en 48 equips en representació de 22 clubs de la demarcació. Els participants van
ser ACLE Guissona, AE Sedis, Alta Segarra, CB Sant Guim, CENG Artesa, Lleida Basquetbol, Penya
Fragatina, CB Ponts, CB Cervera, CB Alpicat, CB Balaguer, CB Bellpuig, CB Bellvís, CB Cappont, CB
Lleida, CB Mollerussa, CB Secà, Alta Ribagorça, CB Almenar-AMPA Alfarràs, CB Pardinyes, CB Tremp, CB
Vallfogona, AMPA Serós.
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Les Trobades - Cervera/Sant Guim

Les localitats de Sant
G u i m d e Fr e i x e n e t i
Cervera van acollir la
s e t e n a Tr o b a d a d e
Basquetbol de les
comarques lleidatanes.
Aquesta activitat
organitzada per la
Representació Territorial a
Lleida de la Federació
C a t a l a n a p ro m o c i o n a
l’esport de base i visita
diferents poblacions de la
demarcació per tal d’apropar la pràctica esportiva a tot el territori.
L’activitat d’aquest cap de setmana va reunir 480 nens i nenes, repartits en 48 equips en representació de 22
clubs de la demarcació. Els clubs participants van ser AE Sedis, Alta Segarra, CB Alpicat, CB Balaguer, CB Belpuig,
CB Lleida, CB Torregrossa, CENG Artesa, CN Tàrrega, AMPA Jaume Balmes, AMPA Josep Arqués, CB Bell-lloc, CB
Pardinyes, CB Ponts, CB Torà, CB Cervera, ACLE Guissona, CB Mollerussa, CB Sant Guim, Lleida Basquetbol, BC
Almenar-AMPA Alfarràs, CEP Vallfogona.
Recordem que la Trobada Oberta, tal i com el seu nom indica, és oberta en la seva participació a clubs, col·legis i
entitats que tinguin nens i nenes que practiquin aquest esport o que el vulguin començar a conèixer-lo. Les
categories que engloba la Trobada són les següents: Baby (4-5 anys), Escola (6 i 7 anys), Pre-Mini (8 i 9 anys) i
Mini (10 i 11 anys).
La propera Trobada s’organitzarà el dia 13 de març a la Seu d’Urgell i el Pont de Suert
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Els nostres clubs (CB Lleida)
Any de fundació: 1.984

CB Lleida

Número equips: 10
Número jugadores: 101
Escola Bàsquet: 18
Total jugadores: 119
www.cblleida.cat

SENIOR BLANC

SENIOR ROIG
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Els nostres clubs (CB Lleida)

JUNIOR BLANC

JUNIOR ROIG

CADET BLANC

CADET ROIG

INFANTIL BLANC

INFANTIL ROIG
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Els nostres clubs (CB Lleida)

MINI BLANC
MINI ROIG

ESCOLA DE BÀSQUET
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Els nostres clubs (CEP Vallfogona)
Club Esportiu CEP
Vallfogona de Balaguer
Any de Fundació: 1998
President:
Estanis Orrit
Tresorer:
Josep M. Gimbert
Coordinador:
Ricard Blanch
Número d’equips: 10
Número de jugadors/es: 87
Jugadors/es Escola de bàsquet: 15
Mail: ceponent@hotmail.com

SENIOR FEMENÍ

CADET FEMENÍ

SENIOR MASCULI

JUNIOR MASCULI

CADET MASCULI
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Els nostres clubs (CEP Vallfogona)

INFANTIL FEMENI

MINI FEMENI

INFANTIL MASCULI

ESCOLA I BABY MIXT

I ara, et necessitem a tu!
A tots els clubs us demanem que ens feu arribar una petita fitxa amb:
NOM DEL CLUB / ANY DE FUNDACIÓ
MAIL
ESCUT
FOTOGRAFIA DE GRUP (FOTOS DELS EQUIPS, OPCIONALS)
JUNTA DIRECTIVA
NÚMERO D’EQUIPS
NÚMERO DE JUGADORS
ESCOLA DE BÀSQUET
Ho podeu enviar a:
√ premsa.lleida@basquetcatala.cat
√ per correu ordinari a la seu de la representació

