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BUENAS A TODOS,

Otro año que llega a su fin, parece 
que fue ayer cuando comenza-
mos a preparar esta temporada 
y que, por circunstancias aje-

nas, llegó a su fin antes de lo esperado 
por el motivo que todos bien conocéis, la 
COVID-19, que ha dejado una temporada 
coja de éxitos para nuestro club, y lo más 
importante, ha privado a los jugadores 
de disfrutar este deporte que tanto nos 
gusta.
Me gustaría ser breve en este escrito, 
pero tampoco quiero dejarme nada de 
lo que quisiera decir. Damos por finali-
zada la temporada 2019-2020, que a mi 
entender y pese a lo corta que ha sido, 
la despedimos con buenas sensaciones. 
Esperemos que la siguiente, que ya esta-
mos preparando, sea por lo menos, igual 
de buena que lo que ha sido esta.
Me gustaría hacer mención a todos esos 
guerreros y guerreras que luchan, par-
tido tras partido y entreno tras entre-
no, en todos nuestros equipos. Somos 

COMPOSICIO JUNTA DIRECTIVA
 PRESIDENT:  JOSE PÉREZ CARBALLO
 VICEPRESIDENT:  JOSE CHIVA NAVARRO
 VICEPRESIDENT:  JORDI TENA ORTEGA
 SECRETÀRIA:  ELISABET GARRIDO RUIZ
 TRESORER:  RAFAEL SALINAS MALDONADO
 VOCAL:  ALBERT LÓPEZ ESPINILLA
 VOCAL:  JUAN HARO CARRILLO
 VOCAL:  FERRAN RAVENTÓS PASCASI
 VOCAL:  ISAAC GARCIA TORO
 VOCAL:  OSCAR MAYORAL CERVERA

De part de tots els membres de la junta, gràcies delegats per la 
vostra feina durant la temporada:
Alex Figueras, Jose Chiva, Joan Abellan, Palmi Fontseca, Isaac 
Garcia, Eli Garrido, David Granados, Juan José Haro, Pep Sanc-
hez, Javier Rodrigo, Oscar Mayoral, David Peña, Jordi Gallardo, 
Josep Maria Perez, Rafa Salinas.
Sense vosaltres, competició apart, moltes coses no haurien po-
gut ser possibles, GRÀCIES!!!

Editorial

conscientes que ha habido categorías a 
las que no le han salido las cosas como 
ellos esperaban durante la temporada, y 
en otras, nos hemos quedado a muy poco 
de conseguir grandes logros. Solo puedo 
decir que nos dejaremos la piel para que 
en la próxima temporada podamos mejo-
rar en todo aquello que no hemos con-
seguido cumplir, tanto a nivel deportivo 
como a nivel de club.
Por último, agradecer a los entrenadores, 
ayudantes, coordinadores, delegados, 
colaboradores y a mi equipo directivo, 
a todos ellos comentar que sin vuestro 
esfuerzo humano, todo esto no sería po-
sible, quiero agradecer su infinito apoyo, 
compresión y paciencia.
Estoy seguro de que en la temporada 
2020-2021 nos esperarán grandes retos 
que afrontaremos con mucha ilusión. 
Os emplazo a que sigáis confiando en el 
club, en el gran equipo humano que for-
mamos esta gran familia.
¡Muchas gracias a todos! 
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institucional

E
stem vivint uns dies difícils que han 
trastocat la nostra manera de viure. 
Encara haurem d’esperar un temps per 
tornar a sentir el so de les sabatilles 

dels jugadors i jugadores a les pistes de 
bàsquet.

Com a regidora d’esports de Badalona, i 
en nom de tot l’equip municipal, vull felici-
tar-vos per tants anys de bàsquet, alhora 
que vull expressar-vos el nostre reconei-
xement i agraïment, pel foment de l’esport 
que dueu a terme a la nostra ciutat.

Les pàgines d’aquest butlletí recullen la in-
tensa activitat esportiva que ha dut a ter-
me l’Associació Esportiva Sant Andreu de 
Natzaret, durant la temporada 2019-2020. 
Una temporada que deixa de nou imatges 
d’esforç, de treball en equip, de constància 
i ganes de superació any rere any.

RECONEIXEMENT MUNDO DEPORTIVO

Nit molt maca, en companyia del President del nostre 
club i la Eli Garrido, membre de la junta i mare de juga-
dors del club.
Vam rebre el premi dels Campions de El Mundo Depor-

tivo, premis corresponents als campions de lliga de totes les ca-
tegories i esports de Catalunya.
Premi que em va fer molta il·lusió pel club, per l’equip Tècnic del 
Sènior Femení i sobretot pel gran esforç que van realitzar totes 
les jugadores per aconseguir el gran repte que vam tenir la tem-
porada passada, acabant assolint el sots-campionat de Catalu-
nya de Segona Catalana i l’ascens directe com a campiones de 
lliga a la categoria de Primera Catalana.

Salva Rubio

L’AE Sant Andreu de Natzaret, transmet 
des de fa quasi quaranta anys els valors 
del bàsquet; treball en equip, solidaritat, 
respecte als companys i companyes de 
l’equip, als rivals als entrenadors i entre-
nadores, als àrbitres, i al públic. Valors 
que s’aprenen a la pista i que els faran mi-
llors jugadors i jugadores i també millors 
persones.

Durant tots aquests anys heu crescut com 
a associació amb la visió de què l’esport és 
important a la vida de les persones. Amb el 
mateix entusiasme i compromís de l’inici, 
heu sabut traslladar a diferents generaci-
ons aquest entusiasme. Moltes felicitats.

Tot l’equip municipal i jo com a regidora, 
us desitgem grans èxits, i que continueu 
treballant amb la mateixa intensitat, ale-
gria i compromís per l’esport a Badalona.

Helena Bayo
Regidora d’esports i de cultura.
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MINICOPA BADALONA

Aquest any, com ja és costum al club, el Mini A va partici-
par en la Copa Badalona al setembre, tot just abans de 
començar la temporada.
Passem un matí d’allò més divertit, ja que no deixem de 

jugar partits contra equips de la ciutat i on també tenim bons 
amics, i això, és una motivació extra.
La fase de grups la vam jugar contra ABB, Penya i Llefià. Nosal-
tres, érem tots de segon any, i això es va notar a pista, acabant 
aquesta fase sense perdre cap partit i mostrant un joc vistós.
A la semifinal ens va tocar una altra vegada la Penya, que com 
havia passat a la fase de grups, també ens vam endur la victòria 
per així arribar a la final on ens esperava l’A.E.Badalonès.
Aquí era la nostra primera final com equip. A Casagemes es res-
pirava molt de bàsquet i, els nervis i el cansament ens van pas-
sar una mala jugada al primer quart. L’ AEB va sortir molt més 
encertat que nosaltres, anotant tirs de 3 alliberats perquè no 
arribàvem en defensa. A la mitja part, intentem posar solució i el 
problema es va anar resolent a mesura que passaven els minuts, 
ja no tiraven sols i nosaltres teníem ara la confiança per capgirar 
el marcador i així poder aconseguir el títol de “Campions”.
Felicitar a la nostra entrenadora del club, Laura Domènech, que 
per segon any consecutiu ha fet que la Mini Copa Badalona es 
quedi a casa. AÚPA SAN!! 

Isaac Garcia

Esportiu

COPA BADALONA SÈNIOR MASC

Un any més, una temporada més:
Doncs si, encetem una nova temporada, amb un equip 
renovat. Baixes de la temporada anterior, una incorpo-
ració nova i jugadors que, després d’un any fora, tornen 

a l’equip.
Primers de setembre i comença una nova pretemporada i qua-
si, sense adonar-nos i amb pocs quilòmetres d’entrenaments a 
les cames, ens trobem amb els primers amistosos de en format 
Copa Badalona.
Primer partit a Ausiàs, contra l’equip B de Maristes d’Adolf Sada. 
Ens serveix per començar a recuperar sensacions, per córrer, 
gaudir i treure la pols als automatismes adquirits anteriorment i 
que els “nous” vagin agafan l’aire als seus nous companys. Vic-
tòria davant d’un equip que estarà en la nostra lliga.
Segon partit, divendres 13 de setembre. Ens toca jugar a la Plana 
contra el Círcol A, equip que es troba a Copa Catalunya i entre-
nat per Oscar Gallifa. A pesar de la diferència de categoria entre 
ambdós equips, sortim prou contents del treball fet, sobretot en 
la 2a part, amb les idees més clares i amb un joc d’equip accep-
table per les dates en les que estem. Derrota, però d’aquelles de 
les que es treu suc positiu
Tercer partit, dissabte 14 de setembre a Casagemes, on ens es-
pera la Cultural, equip acabat d’ascendir a 1a catalana enguany 
i dirigit de nou per Jaume i Albert Gabaldà. Aquí ens presentem 
a jugar amb moltes baixes a l’equip i amb prou feines arribem a 
ser 8 jugadors. Partit sense història des del principi i amb un clar 
domini de la Cultural. Poc més a treure d’aquest partit.
Tres partits, tres sensacions, que et donen la mesura del que 
s’ha de treballar, sobre el que hem de reforçar, de cara a arri-
bar al primer compromís important el pròxim 28 de setembre, en 
l’inici de la competició al nostre pavelló, contra el Can Parellada, 
primer rival a la Lliga.

Jordi Urpí
Entrenador Senior Masc. Sant Andreu Natzaret 
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COPA BADALONA SÈNIOR FEM

El Sènior A femení va començar amb molta empenta la pre-
temporada. L’equip pujava de categoria però perdia les 
seves principals referents interior i exterior de la tempo-
rada anterior.

Per reforçar l’equip es van fer prometedores noves incorporaci-
ons provinents majoritàriament de 1a catalana. Incorporar cares 
noves requeria temps i constància. Un mini stage a la muntanya 
va ser el preludi d’una molt bona Copa Badalona on vam guanyar 
amb solvència Badalonès i Círcol amb un joc molt coral i dinàmic 
on es van posar les bases de l’equip per la competició oficial.
A la final, l’equip va aguantar fins al final del 3r quart dins el 
partit, però la nostra irregularitat juntament amb la diferència en 
el joc interior i el talent individual del BBC van acabar per donar 
el títol a les verdinegres. Malgrat la derrota l’equip va mostrar 
bones sensacions i va començar la lliga amb empenta.

Esportiu

TORNEIG LES FRANQUESES 

DEL VALLÈS

A la pretemporada vam jugar el 
Torneig Infantil de les Franque-
ses:
En el primer grupet ens va tocar 

jugar contra la U.E. Gaudí, i l’UBSA (In-
fantils Interterritorial), i el Força Lleida 
(Infantil Preferent). Era la primera vegada 
que jugàvem tots junts (després d’incor-
porar 5 jugadors), i només feia una setma-
na que vam començar amb el físic, sense 
tocar pilota. Les sensacions van ser prou 
bones, i el primer partit el vam treure en 
solvència vs el Gaudí. Posteriorment es va 
caure contra el Força Lleida, i es va gua-
nyar per últim, amb molt bon joc a l’ UBSA, 

classificant-nos pels encreuaments. En 
l’encreuament ens va tocar contra el C.B. 
l’HOSPITALET (també de Preferent), i es 
va perdre de forma clara. Aquí va acabar 
la nostra aventura al torneig, que ens va 
servir per coneixens una mica millor, i fer 
els nostres primers passos junts.

Ferran Raventós Pascasi 
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Equips

PRESENTACIÓ EQUIPS

Com cada any i a principis de 
temporada fem la presentació 
d’equips al Pavelló d’Ausiàs i 
així donem a conèixer a tots els 

equips i integrants que formen part del 
nostre SAN.
Com sempre és benvinguda la presència 
d’autoritats que representen la nostra 
ciutat i el nostre esport, amb la presència 
i participació de Salvador Chiva en re-
presentació de la Federació Catalana de 

Bàsquet, Jordi Ferrón en representació 
de la coordinació d’esports de l’Ajunta-
ment de Badalona, el president del BBB 
Sr. Rosendo Gabara i a l’Àlex Pastor com 
alcalde de la nostra ciutat.
Es van fer les fotografies corresponents 
de tots els nostres equips amb els seus 
respectius jugadors i entrenadors, sem-
pre després de la tradicional desfilada 
d’equips, un total de 22 equips des de la 
nostra màxima categoria Sènior fins als 

més petits que són la nostra escola de 
bàsquet i la foto de familia.
Es finalitza l’acte amb la participació de 
l’alcalde i el nostre president José Pérez 
donant, com no, el seu DO de pit i l’ànim 
que sempre transmet després de tants 
anys encapçalant el nostre club.

Rafael Salinas 
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Equips

Iniciamos una etapa nueva, la iniciación al básquet 
para los más pequeños, los de P4.
Un periodo en el cual aprovechando los juegos, va-
mos introduciendo conceptos básicos del baloncesto 
siempre con una pelota en las manos. El interés que 
han mostrado l@s niñ@s ha sido enorme así como su 
predisposición a descubrir juegos y ejercicios nuevos.
Durante este tiempo, hemos tenido la oportunidad de 
participar en la Trobades del BBB donde han disfrutado 
de sus primeros ‘partidos’ juntos a otras entidades de 
la ciudad.
Desde el staff del equipo, los hemos visto disfrutar y día 
a día evolucionar en sus habilidades. Nosotros también 
hemos disfrutado mucho y ha sido una pena acabar de 
esta manera la temporada.
Es por eso que esperamos volver a vernos de nuevo a 
tod@s muy pronto.

Geo y Loay

Aquesta temporada ha estat plena de bons moments 
pels més petits del club.
Vam començar entrenant molt, al principi ens costava 
recordar-nos que no només hem d’encistellar sinó que 
abans d’això cal entrenar molt el bot, però de mica en 
mica ho vam aconseguir.
Després d’un parell de mesos entrenant ens va tocar 
la nostra primera trobada, on vam fer un gran partit.
Més endavant havíem de seguir entrenant, treballant 
i treballant tots i totes han arribat a encistellar, botar 
i defensar.
Durant la temporada hem seguit fent algunes troba-
des, les quals quasi totes hem aconseguit la victòria, 
jugant amb moltes ganes i demostrant el treball dels 
entrenaments.
Al març i l’abril teníem altres trobades de les quals anà-
vem amb moltes ganes, però a causa de la pandèmia 
del COVID-19 no hem pogut realitzar.
Finalment, dir que aquesta temporada no hauria estat 
possible sense l’ajuda a principi de tot de l’Alba, poste-
riorment l’ajuda de la Laia i la Georgina, que totes jun-
tes hem pogut ajudar a tots i totes a millorar cada dia. 
D’altra banda, l’ajuda de l’Albert, i sobretot de la Laura, 
que sense ella, els seus consells, i la seva disposició 
davant dels nens la temporada no hauria estat igual. 
Per acabar, agrair el grup de pares i mares, que han 
estat sempre a disposició de tot i recolzant en tot mo-
ment.
En fi, ha estat una gran temporada, gràcies a tots i to-
tes. 1,2,3 ...... SAN!!!!!! 

Carlota Albaladejo

ESCOLA BÀSQUET P4
JUGADORS: MARTINA IBAÑEZ, VICTOR MARTINEZ, ROCIO LOPEZ, XAVIER 
PEREZ, MARIO FARIÑAS, DANIEL FOZ, BIEL SANCHEZ, LEO SEMPERE, 
OLIVER OTERO, NOA MANZANO.
ENTRENADORS: GEO, LOAY RAFIK.

ESCOLA BÀSQUET P5
JUGADORS: ADRIA BOIX, JAN CASQUERO, BRUNO COBO, SANTIAGO GORDO, 
LUCA GUIJAS, DANIEL LOPEZ, LUCAS MENDEZ, ALARIK RUBIO, VICTORIA 
RUIZ, ADAY SANCHEZ, JOEL TERUEL.
ENTRENADOR: CARLOTA ALBALADEJO.
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Equips

Comencem la temporada amb cares noves i content de 
trobar cares no conegudes. En aquest any hem intentat 
que els nens i nenes millorin tot el possible, i que so-
bretot gaudeixin del bàsquet. Ha sigut una experiència 
molt gratificant tant per mi com pel Mark, i tots estan 
preparats per fer el pas cap a 2n, on ja podran gaudir 
de més partits, que al final és el que més els agrada. 
Molt content d’haver compartit aquest any amb tots i 
esperant per poder tornar a veure’ls la temporada que 
ve!

A principis d’aquesta temporada, el nostre planteja-
ment de cara a l’equip era principalment aconseguir 
una millora dels jugadors amb objectius tècnics i psico-
motrius, els quals pensem que s’han assolit treballant 
sobre exercicis i circuits tècnics mes específics, sense 
deixar de banda totalment els jocs, ja que als jugadors 
els agrada molt.
Aquest any els jugadors de 2n s’han unit al projecte de 
la Lliga BBB, on ja comencem a jugar en un entorn sem-
blant al Bàsquet federat, amb àrbitre, taula anotadora, 
i creiem que ens ha anat molt bé tant als jugadors com 
a les entrenadores per aprendre i gaudir tots plegats.
Els jugadors han agafat aquest nou repte amb molt 
entusiasme i molta implicació, han gaudit molt dels 
partits i han après molt, sobretot a acostumar-se al joc 
en equip, a què es passessin més la pilota i juguessin 
tots junts.
Aquesta lliga ens va molt bé pels jugadors d’últim any 
d’escola de bàsquet, perquè d’aquesta manera agafen 
una dinàmica de partit i de compromís de cara als pri-
mers anys de bàsquet federat a Premini.

Com a conclusió de la temporada, hem gaudit molt tots 
junts i volem agrair tant als jugadors com a les famílies, 
com al club, ja que tots junts fem possible tot això.

Laia i Clàudia ESCOLA BÀSQUET SEGON
JUGADORS: FRANCESC BEZA, GUILLEM CABRERA, SERGI ESCRIBANO, MANUEL 
FERNANDEZ, ROBERT GIMENEZ, JAN GINEZ, ALAN LATORRE, ALEXANDER 
TEODOROVICH, EUDALD TORRENTE.
ENTRENADORS: LAIA LOPEZ, CLAUDIA TORRES.

ESCOLA BÀSQUET PRIMER
JUGADORS: XAVI CEPAS, PAULA FARIÑAS, MARIA FERNANDEZ, MARIA OTERO, 
BRUNA ROYO, MARINA SANCHEZ, ITZIAR PALACIOS, BIEL PASCUAL, EFREN 
ARMENTEROS, HUGO GARCIA, IZAN GALVIN.
ENTRENADORS: NIL LOPEZ, MARK SANTIESTEBAN.
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Equips

Primera vegada com a primer entrenador, això ja era un 
repte. Abans de res, agrair a la Laura, al Joan i al Nacho 
la seva ajuda, sense ells no hauria estat possible.
Tot i que, encara no sabem com acabarà la temporada, 
una cosa sí que podem afirmar: el creixement d’aquests 
nens ha sigut increïble. Perdre partits per la mínima fa 
que els nens millorin i que vulguin lluitar més i més, i 
així va ser. En la primera fase, en una lliga amb un nivell 
per sobre del nostre, vam aconseguir victòries que es 
veurien reflectides a la segona volta.
Una de les coses de les quals més he gaudit ha sigut 
del canvi d’actitud d’aquest grup, molts no arribaven 
als entrenos amb les ganes suficients per gaudir del 
que és el bàsquet per la majoria de nosaltres, i això va 
canviar. Veure que els nens vénen a entrenar amb un 
somriure, li posen ganes, actitud, intensitat, després es 
veu reflexat a la pista.
Efectivament la segona volta va ser així, amb una mi-
llora col·lectiva espectacular hem aconseguit treballar 
molts aspectes tècnics que a principi de temporada 
semblaven molt complicats, també han fet falta unes 
quantes esbroncades perquè no s’adormissin. Sense 
saber com acabarà la temporada, però tampoc fa falta, 
puc dir que he gaudit moltíssim, arribar als entrenos i 
acabar amb ganes que arribi el següent, és molt difícil 
d’aconseguir.
Finalment agrair també als pares i mares la seva ajuda, 
el seu bon tracte i amabilitat, hem fet un molt bon grup 
que serà difícil d’oblidar. 

Equip de lluitadors, que tot i que són petits, són uns 
guerrers i guerreres que es deixen la pell a cada partit, 
s’esforcen a entendre tots els conceptes que es tre-
ballen i els posen en practica amb molta il·lusió. Han 
millorat moltíssim aquesta temporada i estic segur que 
milloraran encara mes amb el pas dels anys, ja que te-
nen molta capacitat de millora, sobretot si confien en 
ells mateixos. És un equip amb jugadors que vénen de 
l’escola i és el seu primer any a premini, jugadors que 
acaben de començar i altres que ja han estat a premi-
ni. Fins i tot alguns i algunes que van arribar a mitjans 
de temporada. Tot i això, malgrat que ens van ficar a 
un nivell molt dificultós per nosaltres, amb nens més 
grans tant d’edat com d’estatura, aquests guerrers van 
aconseguir guanyar a alguns equips molt superiors 
tècnica i físicament a nosaltres, i a competir molts 
d’altres, quan ningú s’ho esperava. Ho van fer bàsica-
ment amb unes ganes, una intensitat i una il·lusió que 
va fer que semblessin 10 jugadors a pista en comptes 
de 5. Ha sigut una llastima no poder acabar aquesta 
temporada, on estic segur que haguessin donat més 
d’una sorpresa i haguessin pogut seguir millorant com 
ho estaven fent. Espero que segueixin sent l’equip tant 
fantàstic que formen durant molt temps i, sobretot, que 
segueixin sent tant amics i estimant-se i respectant-se 
tant entre ells, que això sempre ens ha donat un plus a 
l’hora d’entrenar i jugar. 

PREMINI A
JUGADORS: QUIQUE CARBALLEDO, NOEL CARMONA, ARNAU FOZ, ERIC 
GALIANO, DAVID HEREDIA, YANGMING HUANG, HUGO JIMENEZ, ERIC LEO, 
POL LOPEZ, BRAIS PEREZ.
ENTRENADORS: RUBEN RUIZ, NACHO POCIELLO.
DELEGAT: JOSEP MARIA PEREZ.

PREMINI B
JUGADORS: ARNAU AZAÑON, LEO CASATEJADA, GERARD GALLARDO, ALEX 
GOMEZ, DAVID GRANADOS, NOA GRANADOS, MARC LOPEZ, ERIC PEREZ, 
ANGEL RODRIGUEZ, LUCAS SEQUERA.
ENTRENADOR: RAUL DIAZ, CARLOTA ALBALADEJO.
DELEGAT: JORDI GALLARDO.
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Equips

Un cop abandonada el cicle de premini, tocava encara 
el primer any de mini, on també ens ajudarien 2 juga-
dors de segon. Els primers partits eren bastant caòtics 
on es veia que l’equip estava encara massa tendre i que 
havíem de treballar molt durant els entrenaments. De 
mica en mica l’equip va anar evolucionant però enca-
ra ens faltava una espurna extra de cara als partits, 
tenir molta més lluita. Els partits fora de casa sempre 
se’ns feien molt més complicats. Tot que arribaven més 
derrotes que victòries els nostres nois no es rendien 
i tornaven cada dimarts a l’entrenament amb ganes 
d’aprendre i seguir millorant. Un cop arribat el nadal 
tocava fer una parada per analitzar cap a on havíem 
d’encarar aquesta segona fase on no ens tocaria mou-
re’ns gaire perquè jugaríem fins a 3 derbis a Badalona 
i 1 a Sant Adrià. Tot i no començar amb bon peu el pri-
mer partit, no hi havia temps per lamentar-nos, ja que 
tocava aixecar el cap i seguir remant. En els següents 
partits l’equip va mostrar una total superioritat davant 
dels seus rivals mostrant una gran força a escala del 
1x1. El fet es veia demostrat a causa de les 4 victòries 
seguides i emportant-se tots 3 derbis de Badalona. Cal 
lamentar per això, que un dels nostres jugadors més 
importants i que estava tenint una evolució especta-
cular, l’ADRIÀ SORIANO patia una lesió de gravetat el 
genoll qui l’obligaria a apartar-lo de les pistes, almenys 
durant aquesta temporada, des d’aquí aprofitem per 
desitjar-te molts ànims Adrià!
Aquest equip d’un moment per l’altre va fer una evolu-
ció espectacular, eren capaços de fer valer tot el tre-
ball en els entrenaments gràcies el seu desig de voler 
aprendre cada dia mes. Felicitats nois cal seguir així! 

Tot i que aquesta és la temporada més atípica que he 
viscut, cal destacar que el Mini A ens ha donat moltes 
alegries.
La nostra primera prova va ser la Copa Badalona, la 
qual ens va anar molt bé i l’experiència va ser molt 
positiva, ja que vàrem poder guanyar la final i ser CAM-
PIONS!
La primera fase vam sortir a Nivell A on l’objectiu prin-
cipal era que a més de millorar tècnicament, havíem de 
jugar en equip compartint la pilota entre tots. A mesura 
que anaven passant les setmanes, els resultats els ve-
iem a pista i l’equip jugava alegre. Per tant, es va com-
plir l’objectiu a la perfecció i aquest equip no parava 
d’aprendre!
Seguidament va arribar la segona fase a Nivell A2, on 
estàvem mostrant el nostre ADN, les ganes de defensar 
i d’anar tots en la mateixa direcció sent fidels al nostre 
joc i valors. Durant tota la primera volta no vam perdre 
cap partit acabant així en la primera posició amb una 
actitud de 10.
De moment, aquí és on hem arribat per la pandèmia del 
COVID19 que ens ho ha fet aturar tot just quan estàvem 
en el nostre millor moment.
Per acabar, dir que tot això no hagués estat possible 
sense l’ajuda d’en Rubén i la Laia en tot moment. Així 
com, del nostre coordinador, en Joan, la teva disposi-
ció sempre ha estat exemplar!
I com no, dels pares i mares de tots els jugadors, el 
compromís que heu tingut i la bona sintonia, també 
s’ha vist reflectit a la pista. I com diria el nostre delegat, 
Isaac, AUPA SAN! Yeeeppa! 

MINI B
JUGADORS: HUGO CRUZ, GUILLERMO DE LA TORRE, ALVARO MARTIN, JAN 
MAYORAL, HUGO MORENO, SERGIO NEBOT, LLUC PUMAREDA, ARNAU RAMIREZ, 
BIEL RODRIGO, ADRIA SORIANO, IAN ZURITA.
ENTRENADORS: JOAN BALADA, IVAN FERNANDEZ, ARNAU CARRASCO.
DELEGAT: OSCAR MAYORAL.

MINI A
JUGADORS: HUGO AMARGOS, TOMAS AMOR, IVAN ARQUE, GERARD ESPUNY, 
ALEJANDRO GALVEZ, PABLO GARCIA, JORDI GARCIA, HUGO NEBOT, JAN 
ORTIZ, LEO SANCHEZ.
ENTRENADORS: LAURA DOMENECH, RUBEN RUIZ, LAIA LOPEZ.
DELEGAT: ISAAC GARCIA.
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El Mini C, per a nosaltres les entrenadores, ha estat 
tota una revelació i un descobriment, ja que ha estat la 
nostra primera experiència dirigint un equip. Així i tot, 
tant als nens com a nosaltres ens va suposar un repte 
el fet d’adaptar-nos els uns amb els altres però, a poc a 
poc, gràcies a la confiança tant dins com fora de pista, 
hem aconseguit crear un gran equip. El que més ens ha 
sorprès ha estat l’alta capacitat d’aprenentatge, refor-
çada per les ganes i la il·lusió característiques d’aquest 
esport que ens uneix, que els nostres jugadors han 
demostrat a cada moment; fins i tot en els dies on els 
ànims estaven per terra i la fluïdesa dels entrenaments 
es veia afectada. Malauradament, a causa de la situa-
ció excepcional viscuda, no hem pogut seguir gaudint 
i contribuint en l’exponencial evolució dels nens que 
sens dubte els convertirà en grans jugadors. Tant 
de bo poguéssim tornar enrere i reviure els berenars 
postentrenament, els físics tan “durs” que els fèiem fer 
o les històries que ens explicaven de camí als pavellons 
i que tant ens van unir. Us trobarem molt a faltar... 1, 
2, 3 SAN! 

El preinfantil ha fet una temporada de menys a més, 
començant amb dubtes i no trobant-se com equip.
A base de treball i implicació per part dels jugadors han 
anat millorant i adaptant-se al canvi de cistella. Cal 
recalcar que l’equip sempre ha tingut una molt bona 
predisposició a ser entrenat i sempre amb ganes de 
seguir aprenent però faltava trobar-nos com equip,fet 
que a força de competir i aprendre es va anar generant.
Fins aquest final de temporada sobtat, gran part de la 
segona volta l’equip ha començat a desplegar un joc 
ràpid, sent capaç de començar a donar prioritat al NO-
SALTRES per sobre del JO.
Per últim voldria agrair l’ajuda del Mini A sempre que 
hem necessitat suport.

MINI C
JUGADORS: ASIER ARMENTEROS, ADRIEL BORJA, ERIC CEPAS, CHARLIE 
CLARK, HUGO LEON, MARIAN MEDINA, PABLO MORALES, ADRIA PEREZ, 
ALVARO POZO, ALBERT VILAPLANA.
ENTRENADORS: ANNA PALLEJA, MARINA BOZA.
DELEGAT: PALMI FONTSECA.

PREINFANTIL
JUGADORS: HUGO CARBO, ANDREW CLARK, PAU DE LA MORENA, PERE LOPEZ, 
ADRIA PARDO, IU PIJUAN, POL RECIO, JAN ROCA, PAU RODRIGO, DIEGO 
RUIZ, RAUL TORTAJADA.
ENTRENADORS: ERIC MEDINA, RAUL DIAZ.
DELEGAT: JAVIER RODRIGOV.
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Després de mantenir en gran part el bloc de l’any 
passat, que tant d’èxit havia tingut, tocava començar 
l’aventura d’cèrcol gran i pilota gran, un canvi de tot. A 
més a més això se li afegiria que competiríem a infan-
til especial de primer any, una de les categories més 
exigents. Un cop sortien els grups ja veiem que ens 
tocaria treballar molt i que no seria gens fàcil. En els 
primers partits encara es veia que ens faltava molta 
adaptació a la categoria però tot i això érem capaços de 
treure partits a camps molt difícils i on tindrien un valor 
molt important de cara a final de temporada. A mitjans 
de novembre toquem sostre fent el millor partit de la 
temporada a Girona, fent tot allò que se’ls hi demanava 
inclús més encara. Malgrat aquesta bona notícia, haví-
em de lamentar que el nostre jugador PAU RIBAS, patia 
una lesió al cartílag del genoll que l’obligaria a deixar la 
temporada abans del que havíem desitjat, un jugador 
molt important per nosaltres qui encara s’està recu-
perant i li desitgem molts ànims: ESTEM AMB TU PAU! 
Després d’aquell espectacular partit érem incapaços 
de trobar aquesta regularitat i això ens passava factu-
ra en els següents partits. La segona volta però sabíem 
que ens costaria molt més, que ja no seríem la sorpresa 
de la categoria i la gent ens prenia amb seriositat. Tot 
i perdre més partits del que havíem esperat és indop-
table que els jugadors s’hi deixaven la pell fins al final 
encara que no els hi sortissin les coses. Malgrat tots 
els imprevistos que hem anat tenint durant la tempora-
da hem d’estar ben orgullosos de la temporada i millora 
que han tingut tots els jugadors. Enhorabona nois! 

Estic molt content del treball realitzat durant la tempo-
rada del meu equip, ja que l’exigència en l’àmbit d’en-
trenaments, sobretot físicament, ha estat molt alta, i 
l’equip hi ha respost gairebé sempre al 100% amb tot 
el que se’ls hi ha reclamat. Les curses per la muntanya, 
per Can Solei, per la platja, per Pomar, ens ha servit 
per fer equip i grup (caigudes incloses), i pers assolir 
el nivell físic adient, per competir contra equips més 
grans que nosaltres.
La sort en el sorteig de grups, ens va portar al pitjor 
grup de tots amb el Barça B, i el Cornellà com rivals 
estrella. L’objectiu era quedar entre els 4 primers 
classificats de 8 per aconseguir l’accés a la segona 
fase, i ho vam aconseguir com a quarts per darrere 
d’aquests dos, i la nostra bèstia negra de la tempora-
da (el Caldes). La primera fase va ser força irregular, 
i segurament es va veure el nostre millor bàsquet en 
comptagotes.
La segona fase ens va portar a un grup on ens empa-
rellàvem, de nou, amb el Barça B, Santfeliuenc, CN Sa-
badell, Penya B, Sant Nicolau, entre d’altres. L’objectiu 
era intentar lluitar per intentar arribar als 2 primers 
llocs de 8, que ens hauria portat a una hipoteca Final 
a quatre. La irregularitat del grup, i sobretot la nostra, 
feia que això fos una autèntica loteria, i evidentment 
mai ho sabrem després del loockout de la lliga.
PD: La temporada també ha servit per introduir a dos 
nous entrenadors dins del nostre grup, i amb ganes que 
segueixin i a poc a poc vagin assumint més responsa-
bilitats i es vagin formant. Moltes gràcies Marc Tena i 
Gerard López.
Una Abraçada a tots, a cuidar-se i fins aviat.

Ferran Raventós Pascasi 

INFANTIL INTERTERRITORIAL
JUGADORS: PAU CORTINAS, ALEX DIAZ, DIDAC DOMINGUEZ, EDU FERNANDEZ, 
GUIU MAROT, ORIOL MORON, AXEL ORTEGA, ALEIX SEMPERE, ADRIA SOLER, 
MARÇAL TUGAS, DEREK ZURITA.
ENTRENADORS: FERRAN RAVENTOS, MARC TENA, GERARD LOPEZ.

INFANTIL 1 ANY
JUGADORS: HUGO CHIVA, NIL CODINA, MAX CUNILLERA, GENIS GOMEZ, 
PAU RIBAS, ROGER SANCHEZ, MARK SANTISTEBAN, JOAN TIMONER, GUERAU 
TUGAS, MIQUEL VILLAR.
ENTRENADORS: JOAN  BALADA, BERNAT FUERTES .
DELEGAT: PEP SANCHEZ.
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Tan solo soy un viejo entrenador al cual se le dio la 
oportunidad de volver a sentarme en un banquillo esta 
temporada y se me dió un grupo de ESPARTANOS.     
 La primera parte de la temporada fue tan rápida y 
tan efectiva, pero la regular nos va dar un capón para 
decirnos que el camino no es tan fácil, por motivos no 
deportivos nos queda la duda de si hubiéramos podi-
do darle la  vuelta pero fuera de esto me quedo con lo 
personal.                         
Alguien dijo: “ conseguir buenos jugadores es fácil, 
conseguir que jueguen juntos es la parte mas difícil “ y 
esta temporada  es lo que hemos intentado hacer.
Lo que nos gustaría dejar como sello es: “Da lo mejor 
cuando nadie esté mirando. Si haces eso, puedes ser 
exitoso en cualquier cosa que te propongas “ sobre la 
capacidad de sacrificio y el esfuerzo.
1 2 3 EQUIPO !!!! 4 5 6 ESFUERZO!!!!!

Jose Arjona

La temporada pel Cadet-A començava gairebé abans 
d’acabar l’anterior, avançant aspectes del joc que ens 
permetessin afrontar l’actual de manera ambiciosa en 
el desenvolupament de l’equip.
Amb aquest treball seguit d’una bona pretemporada, 
vam començar a Interterritorial amb objectius de millo-
ra a nivell individual, base essencial per assolir el nivell 
necessari per a la millora en el joc col·lectiu, finalitat 
innegociable on TOTS els jugadors han d’aportar el seu 
esforç, compromís i generositat envers el grup.
El devanir de la competició ha estat molt gratificant 
veient créixer l’equip dia a dia i competint en la majoria 
de partits davant rivals en molts casos físicament més 
grans.
Com tot, hem tingut alguns dies on no hem sabut estar 
a l’altura i és aquí on el marge de millora ens mostra el 
camí pel treball diari i ser més inconformistes que mai 
per l’any vinent on canviarem a la Categoria Junior i la 
cosa anirà ja de debò.
Gràcies a tots els que heu fet realitat aquest any, que 
per circumstàncies alienes a tots, ha acabat abans 
d’hora. Gràcies mares/pares, orgullós del vostre com-
portament al voltant de l’equip i fent costat sempre als 
nois!!!
Gràcies a vosaltres, Méndez, Nacho, Sarria, Kenneth, 
Housni, Raul, Garriga, Joel i (benvinguts a l’equip i al 
club) Pablo, Guillem, Xavi i Marcel. Gràcies també als 
que ens heu ajudat, Jan, Tomàs, Izan, Lluís.
I sobretot gràcies Joan @coachBalada (ja sabeu nois, 
ell és el bo de tot això ), ha estat un gran any.... Repe-
tim??? Encara ens queda una cosa pendent #goikoc-
hallenge

Albert López 

INFANTIL B
JUGADORS: MARC COBOS, MARC GARASA, NICOLAS MARTIN, XAVI MILIA, 
ARNAU ORTIZ, HECTOR RODRIGUEZ, HUGO ROJO, FERRAN RUBIALES, ROGER 
SALVATELLA, PAU SANCHEZ, ARNAU SOLER, PAU TINAHONES.
ENTRENADORS: JOSE ARJONA, BRUNO SANCHEZ.
DELEGAT: ELI GARRIDO.

CADET A
JUGADORS: KENNETH CLARK, JAVIER FERNANDEZ, ALEX GARRIGA, HOUSNI 
HMIDI, JOEL IRIBARNE, PAU MENDEZ, PABLO PADILLA, NACHO POCIELLO, 
RAUL ROJANO, MARC SARRIA, GUILLEM TORNE.
ENTRENADORS: ALBERT LOPEZ, JOAN BALADA.
DELEGAT: JOAN ABELLAN.
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Ha estat una temporada que en l’àmbit de resultats ha 
estat molt bona i en alguns partits hem fet un bon joc i 
hem assolit la forma de jugar que volien fer sobretot a 
la segona fase de la temporada. Pel que fa a entrena-
ments ha estat bona però podria haver estat millorable 
en alguns entrenaments puntuals a nivell d’intensitat.

Pel que fa a jugadors crec que tots tenen una molt bona 
projecció, ja que tenen molt bones qualitats per jugar 
a bàsquet, molts han millorat molt des de l’inici de la 
temporada i altres crec que podrien haver millorat més, 
espero que tots els hi hagi servit per aprendre coses 
noves.

Tot i les dificultats de la temporada amb diverses bai-
xes dels jugadors que la van iniciar, els problemes de 
lesions d’alguns d’ells i els problemes que això ha ge-
nerat per poder completar els entrenaments, el balanç 
del JÚNIOR A és mes que positiu.
El creixement esportiu de diversos membres de la plan-
tilla, així com i l’aportació dels jugadors de categories 
inferiors, fan que sigui molt meritòria la temporada del 
Júnior A en un grup complicat, amb molts derbis ba-
dalonins, i en un equip on quasi tots els jugadors són 
de primer any. El balanç positiu al final de temporada, 
així com l’actitud dels nanos durant els partits fa molt 
meritòria la temporada 2019-20. Esperem poder tornar 
a la normalitat lo abans possible i seguir creixent com 
jugadors i persones. Bon Estiu i Go SAN. 

JÚNIOR A
JUGADORS: SERGI AGUILILLA, POL CEREZO, DAVID CHICA, RUBEN COZAR, 
LUCAS GARCI, GUILLEM GOMEZ, XAVI GOMEZ, GINES GOMEZ, JORDI PINTO, 
MARC QUÑONES, MARC SAEZ.
ENTRENADOR: XAVI RAVENTOS.

CADET B
JUGADORS: ALVARO CASTRO, WILLIAM CLARK, ALVARO GARCIA, GERARD 
MARTINEZ, JAN PEREZ, IZAN PESCADOR, PAU SALINAS, MARC SOLER, MARC 
TOMAS, LLUIS VILAPLANA.
ENTRENADOR: SALVA RUBIO.
DELEGAT: RAFA SALINAS.
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Recordo un dia de pretemporada al migdia, a la Plana, amb 
temperatures altíssimes, quan els hi vaig comunicar que 
tot i ser Júnior de Primer Any, sortiríem a jugar a Interter-
ritorial. La idea inicialment no va agradar, i les pors d’anys 
anteriors van sortir ràpidament entre les cares dels juga-
dors, pensant que seríem apallissats cada setmana.
La primera volta va començar de manera irregular, 
però vam aconseguir 4 victòries que ens allunyava de 
la zona de descens. La segona volta, es va aconseguir 
un pel mes de regularitat, assolint 6 victòries a falta de 
2 partits, i aconseguint mantenir la categoria de forma 
automàtica (sense promoció), a falta de 3 jornades, tot 
i les lesions i baixes que hem patit al llarg de la tempo-
rada, i sent l’únic equip de la categoria format íntegra-
ment per jugadors de primer any.
En definitiva, la temporada ha estat de NOTABLE, i 
l’staff tècnic estem molt contents amb el treball assolit, 
i la progressió com equip, sobretot a escala d’actitud i 
ganes, i de no perdre la cara dels partits, en la majoria 
d’aquests. La bona temporada, ens porta un premi sota 
el braç, que serà l’oportunitat de jugar les Fases de Jú-
nior Preferent per a la temporada vinent, cosa que ens 
motiva molt de cara el 2020/2021, i que podria fer que 
ens convertíssim en el primer equip en la història del 
club, que assoleix aquesta categoria.
Espero i desitjo que els meus jugadors es prenguin 
aquest repte amb la màxima il·lusió i ganes possibles, 
perquè amb la feina ben feta, com fins ara, tindrem op-
cions reals. Una abraçada a tots, descanseu, i ben aviat 
això comença de nou. Per últim agrair la tasca del Sr. 
Blasco com a segon entrenador durant la temporada (he 
inclòs aquesta frase després de signar la renovació). 

Ferran Raventós Pascasi

La planificació del SOTS21 d’enguany es va basar a 
continuar la formació al complet de l’equip junior de 
l’any anterior amb el reforç de dos jugadors del club 
de segon any d’aquesta categoria i la incorporació en 
forma de fitxatge d’un jugador de primer any, amb el 
mateix objectiu que els anys anteriors, donar les últi-
mes pases de cara a reforçar el sènior del club.
Tots els jugadors van entrar a la rotació d’entrena-
ments amb el sènior i fins a 6 jugadors van poder jugar 
de forma oficial en partits del nostre primer equip.
Aquesta era la principal funció del SOTS21, ser un sè-
nior B per completar el primer equip i així crèixer com 
a jugadors.
Considerant els números citats abans, podem parlar 
d’objectius aconseguits tot i que hi han hagut jugadors 
que no han assolit el que teníem previst amb ells.
Quant a la competició, abans de l’aturada per la COVID 
19, estem a la part alta de la competició però una mica 
lluny de les places d’accés al títol, resultat de l’excesiva 
immaduresa que ens perjudica més del que tocaria.
Esperant que a tots els hi hagi servit de molt l’experièn-
cia i puguin assolir el que club desitja amb ells, m’aco-
miado d’aquest grup amb el que he gaudit moltíssim 
aquests tres anys.
Gràcies Álvaro i seguim!!
FORÇA SAN!!! SOTS 21

JUGADORS: ERIC DE LA TORRE, ADRIA DOMENECH, IVAN FERNANDEZ, 
GUILLEM FERNANDEZ, BERNAT FUERTES, RAFAEL MORENO, DANIEL PEÑA, 
LOAY RAFIK, ALEX RECUENCO, ADRIA RIGOLA, ALEJANDRO VIANA.
ENTRENADORS: JORDI TENA, ALVARO CAMON.

JÚNIOR INTERTERRITORIAL
JUGADORS: JOAN AGUILAR, ARNAU CARRASCO, ALEJANDRO CHIVA, EDUARD 
DOMINGUEZ, GUILLEM FONT, MARCEL GISPERT, OFEK LAVI, GERARD LOPEZ, 
GUILLEM MUÑOZ, RUBEN RAMOS, ALBERT RUIZ, MARC TENA.
ENTRENADORS: FERRAN RAVENTOS, DAVID BLASCO.
DELEGAT: JOSE CHIVA.
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Tot i perdre la categoria just l’any anterior, el principal 
objectiu del club amb el sènior era solidificar un pro-
jecte d’equip jove i amb la major part de jugadors de 
la casa.
És per això, que la confecció de l’equip és de conti-
nuisme i amb una plantilla curta per facilitar la pujada 
de jugadors de les categories inferiors.
Fins a la cancel·lació de la competició pel confinament 
obligat, la marxa de l’equip va ser suficientment bona 
per a catalogar-la d’èxit, estem a la part més alta de 
la classificació i molts jugadors d’equips inferiors han 
aprofitat entrenaments amb el sènior i fins a 6 cante-
rans han jugat partit oficials amb el primer equip.
El creixement d’alguns d’aquests jugadors i de la ma-
joria d’intregants del sènior ha sigut evident i ens il·lu-
siona especialment de cara al futur del primer equip 
masculí del club.
Esperant com la Federació resol el final de temporada 
i les nostres opcions d’aconseguir pujar de categoria 
ens donem per més que satisfets i disposats per l’any 
vinent, sigui la categoria que ens toqui jugar.
Volem donar les gràcies a Jordi Urpí que en aquests 
més de dos anys i mig ha format part d´aquest projecte 
i desitjar-li el millor.
L’ANY VINENT MÉS I MILLOR. FORÇA SAN!!!

Començàvem la temporada amb la categoria de 1a Ca-
talana assolida l’any anterior.
L’equip requeria reforços per les baixes de l’any anterior, 
però mantenint la base de l’equip que aconseguia l’as-
cens de 2a catalana, moltes d’elles ja amb experiència a 
1a. Aquests canvis arriben també a la banqueta amb el 
Toni Madrid com a nou entrenador del nostre equip
El treball de la pretemporada, amb estage inclòs per 
conjuntar l’equip, donava els seus fuits en els primers 
partits a mode de victòries, arribant amb un parcial de 
3-2 favorable en els primers partits.
La categoria però s’enduria a poc a poc i tot i competir 
durant la majoria dels partits, una ratxa de 6 derrotes 
consecutives ens portava a la part baixa de la classi-
ficació i deixava florir inseguretats i nervis en l’equip 
envers els pròxims partits.
En començar la 2a volta després del primer partit, des 
de el club i de comú acord amb l’entrenador preníem la 
decisió del canvi a la banqueta per trobar una reacció 
de l’equip totalment necessària per revertir la situació.
Dit i fet, uns quants retocs als sistemes per motivar la 
concentració de les jugadores i màxima implicació per 
la seva part en benefici de l’equip i les victòries van ar-
ribar als 2 següents partits de casa.
El tram final de la temporada, quedant afectat per la 
suspensió d’activitat queda en l’aire de com hagués anat.
Tot i això esperem i desitgem poder tornar a competir el 
més aviat possible, fent allò que més ens agrada a tots: 
donar-ho tot a la pista.
Gràcies a tot l’equip i esperem veure’ns aviat per tornar 
amb força l’any vinent...Go burpees!!!!!!

Direcció Esportiva 

SÈNIOR A MASCULÍ
JUGADORS: BIEL ARDIL, ALBERT BAENA, ALVARO CAMON, JOAN CORELLA, 
RAUL DIAZ, NIL LOPEZ, KEVIN JOEL LOPEZ, DAVID PEÑA, MARC PEREZ, 
SERGI PEREZ.
ENTRENADORS: JORDI TENA, SALVA RUBIO.
DELEGAT: ALEX FIGUERAS.

SÈNIOR A FEMENÍ
JUGADORS: NORA BARROSO, LAIA CATALA, MARIA GARCIA, NEREA GOÑALONS, 
AMANDA GRAU, LEILA LOZANO, LAIA MARTIN, ANDREA MARTINEZ, THAIS 
MORALES, JULILETA PEYSERE, LAIA RAMS, IRIA RODRIGUEZ, MARINA 
SALGADO.
ENTRENADOR: ALBERT LOPEZ.
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Aquest any amb el SOTS-25 era tot un repte tant per mi 
com per ells. Un equip on quasi tots no es coneixien i de 
diferents edats i nivells, alguns d’ells es portaven quasi 
6 o 7 anys de diferència.
Al principi va ser molt dur, ja que en cada partit ens 
guanyaven amb molta facilitat. Però de mica en mica 
ens vàrem adonar que l’important no era el resultat que 
tinguéssim en aquells moments, sinó que haviem de 
donar importància al resultat del treball que féssim du-
rant tot l’any. Això ens va treure pressió i va fer que els 
jugadors entrenessin molt més còmodes i sense mals 
rotllos entre nosaltres.
A partir d’aquí vàrem començar a jugar molt més en 
equip i competien més en els partits, guanyant alguns 
d’ells. Fins que la COVID-19 ens afectes a tots. Una 
pena ja que ara estaven en un bon moment tant de joc 
com de companyonia, i es començava a veu el resultat 
dels entrenaments.
Nois heu sigut constants en el treball, sempre heu es-
tat disposats a fer tot allò que s’ús ha proposat sense 
males carés ni mals rotllos. Ha sigut tot un plaer haver 
estat amb vosaltres aquesta temporada, i ús desitjo el 
millor i salut. Una abraçada molt gran .123 SAN!!! 

El sènior B d’aquesta temporada, és un equip nou, que 
es va formar a base d’esforç i jugadores compromeses 
en començar un nou projecte al club i també, per poder 
donar suport si es necessités al sènior A. Al principi 
de començar la competició, el joc era bo pràcticament 
en tots els partits, però la primera victòria va trigar a 
arribar més del que ens esperàvem per tot el que mos-
tràvem a pista. Vam anar agafant ritme i també ens van 
conèixer més entre totes i cada vegada competíem amb 
finals més ajustats.
A partir de la primera victòria, els resultats ens van 
acompanyar gràcies a la implicació de totes les juga-
dores, tot i les dificultats de poder ser totes als entre-
naments. Fins a l’aturada pel COVID19 hem tret molts 
més partits dels que ens esperàvem, amb un balanç 
de 9 partits guanyats i 11 perduts, acabant en novena 
posició i amb una línia ascendent.
Això és el que realment ens ha frenat, però esperem 
poder seguir la següent temporada en aquesta línia i 
seguir creixent com a equip i com a persones.

SÈNIOR B FEMENÍ
JUGADORS: ADRIANA BALLEGA, LAURA DOMENECH, CARLA ESCLUSA, BEATRIZ 
GARCES, NURIA GIRO, PAULA GOZALBO, IRIS MARTINEZ, SONIA NAVARRO, 
SANDRA OLIVA, ALBA SANCHEZ, SANDRA TITOS, LAURA VIDAL.
ENTRENADOR: EDU GIMENEZ.

SÈNIOR B MASCULÍ
JUGADORS: NIL DIAZ, ANTONIO GARCIA, JORDI GIMENEZ, GUILLEM 
MARTINEZ, ENRIC MESTRE, YERAY PUJOL, EDUARD RODRIGUEZ, OSCAR 
SANCHEZ, BRUNO SANCHEZ, JOAN SARRIA.
ENTRENADOR: JOAN ABELLAN.
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Només volem dir-vos Gràcies!!!

 

  

Des de Badalona, tens 27 línies d’autobús (diürn) que et connecten a la xarxa metropolitana 
de transport i als 18 municipis de l’àrea metropolitana. Comença el teu trajecte amb 
l’autobús que tinguis més a prop, i segueix-lo amb altres línies o altres modes de transport.

DES DE BADALONA, L’AUTOBÚS
ET PORTA A TOT ARREU27

L Í N I E S

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

www.amb.cat/mobilitat
www.tusgsal.cat

@Mobilitat_AMB 
@tusgsal_ofi cial 

AMB Mobilitat
Disponible a App Store i Google Play

@MobilitatAMB 
@tusgsal

ORI_176x275_AAVV2019_AESantAndreuNatzaret.indd   1 6/5/19   13:20

Printing solutions
93 285 05 54
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COPA TORROT MARESME

Com cada any, el Mini A va parti-
cipar en el Torneig Copa Torrot 
Maresme del pont de desembre.
Teníem moltes ganes de jugar i 

de poder veure partits durant tot el dia i 
poder compartir també jocs i temps lliure 
amb tots els companys d’equip.
En la fase de grups vam competir contra 
Valldemia, Mataró i Cornellà (tots ells de 
primer any) acabant invictes i mostrant 
un bon joc col·lectiu deixant de banda les 
individualitats.
Arribàvem a les semifinals contra CB 
Santa Coloma, un rival molt conegut, ja 
que també els teníem a la fase regular de 
la lliga. Va ser un partit completament di-
ferent dels jugats fins ara. Els nervis i la 
tensió de la semifinal es notaven als dos 
equips, però finalment vam estar més 
encertats en els últims minuts i ens vam 
endur la victòria passant així a la final del 
torneig. Cal destacar el bon fair play dels 
dos equips on es notava les amistats que 
hi ha entre els dos, que al final, és el més 
bonic d’aquest esport.
Arribava l’últim dia, es notava que era un 
dia diferent, ens jugàvem ser campions. 
La motivació dels jugadors era extraordi-
nària. La primera part del partit no va ser 
l’esperada, fèiem errors que no havíem 

comès fins ara, tirs sota cistella i entra-
des errades i desconnexions en defensa.
Per sort, només era la primera part i 
encara podíem fer més dintre d’aquest 
partit. I efectivament, de mica en mica, 
vam començar a ser nosaltres, i ens va 
permetre arribar a un final ajustat i amb 
molta tensió. Però aquest cop, el torneig 
es va decantar cap als del Joviat, perdent 
d’1 en els últims instants.
Tot i això, tots estem molt contents del 
paper mostrat en el torneig, assolint la 
segona posició!

Per una altra banda, a part que els nos-
tres fills comparteixen moments amb els 
companys, nosaltres els pares també ens 
ho passem d’allò més bé i ens fa crear 
una bona pinya!
Agrair el treball, esforç, dedicació i im-
plicació dels nostres entrenadors:Laura, 
Rubén i Laia amb els nostres fills (juga-
dors), ja que van aconseguir que sobretot 
visquessin aquesta experiència amb tota 
la il·lusió i els hi quedés un bonic record.
AUPA SAN!!

Isaac Garcia

TORNEIG SANT CUGAT

Per les vacances de Nadal, es va 
participar en el torneig de Sant 
Cugat:
En aquest cas es tractava d’un 

doble grup (dos grups de 4), i el primer 
de cada grup jugaria la final. Ens va tocar 
un grup format pel Sant Cugat Negre, el 
Santfeliuenc, i l’UBSA (tots ells equips 
Infantils Interterritorials, i millor situ-
ats que nosaltres en els seus respectius 
grups). El primer partit es va guanyar amb 
solvènciat contra el Sant Cugat (gran fei-
na dels meus adjunts que van portar ells 
el partit). El segon partit el vam perdre 
contra el Santfeliuenc per la mínima amb 

una mica de polèmica, i l’últim es va gua-
nyar vs l’UBSA, en un partit molt fluix on 
es va forçar la pròrroga a l’últim segon, i 
a la pròrroga es va guanyar. Un molt bon 
torneig per no parar per Nadal, i per veure 
una mica els nivells dels altres grups de la 
nostra Lliga, rivals que ens trobaríem, al-
guns d’ells a la segona fase.
La traca la teníem amb el Torneig Infantil de 
Saragossa, on hauríem jugat contra equips 
molt potents, però a causa de la situació de 
la COVID-19 no s’ha pogut disputar.

Ferran Raventós Pascasi 
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TORNEIG VIC
PREMINI

A causa de les dificultats de poder 
anar al torneig de Vic amb algun 
premini del club, vam decidir 
que faríem un equip barrejat, 

amb jugadors del premini A i del premini 
B. Un cop fet aquest “nou equip” molts ja 
contaven els dies per poder anar el seu 
primer torneig.
Un cop arribava el dia, tocava matinar 
per poder arribar al partit de les 9:00, tot 
i matinar tant, els nostres s’emportaven 
la victòria del primer partit. Amb el pas 
del dia arribàvem al partit de semifinals 
amb tot en joc, que per mala sort no ens 
vam poder emportar. Últim partit, era 
l’hora de lluitar pel 3r i 4t lloc, tot i ser un 
partit molt intens amb grans nerviosis-
mes, els nostres van deixar les pors enre-
re i es van emportar un partit molt difícil 
i d’aquesta manera fer-se amb el 3r lloc.
Cal agrair a tots els jugadors la pinya que 
en tant de poc temps van fer, ja que era 

far una bona dinàmica i trobar una em-
penta motivacional de cara els següents 
partits, però que millor que siguin ells, 
els protagonistes, els nostres jugadors 
qui us expliquin com van viure aquest 
torneig i quin record tenen:
2- Pau Rodrigo: El torneig va ser molt di-
vertit. Els pavellons eren molt xulos i em 

envejable veure’ls com estaven d’units, 
com jugaven...
En resum creiem que va ser una experi-
ència molt bona i enriquidora pels nens 
que a més a més van complir el nostre 
objectiu que no era ni més ni menys que 
gaudissin i s’ho passessin d’allò més bé!

INFANTIL 1A

Aquest any vam participar per 
primera vegada al torneig de Vic. 
Participant aquest cas en la ca-
tegoria d’infantil de primer any, 

la que competim també en lliga. Va ser un 
torneig que ens va permetre tornar a aga-

va agradar molt la sensació de competir 
contra equips de bon nivell.
5- Mark Santiesteban: Em va agradar 
molt perquè vaig anar un dia abans a 
un hotel de Vic i els partits vam jugar en 
equip, ens van acollir molt bé i sobretot 
que vam guanyar
7- Joan Timoner: El que recordo d’aquest 
torneig és que vam jugar contra Vic, Gau-
di, la Salle Manresa i la final contra l’Es-
parreguera. El més important de tot és 
que ens vam emportar el torneig
8- Hugo Chiva: en resum vam guanyar 
tots els partits amb diferència. Recordo 
que en el segon o tercer partit el rival ti-
rava de qualsevol manera i les ficava. En 
el següent partit em va tocar defensar a 
un noi molt alt, i en l’últim un que era molt 
ràpid i ens va fer molt de mal, però final-
ment vam guanyar.
9- Guerau Tugas: recordo que el torneig 
de Vic el vàrem aconseguir amb esforç, 
tot i que vam guanyar tots els partits. Re-
cordo un partit bastant fàcil contra el Vic, 
un rival que ens va vèncer la temporada 
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passada al torneig de Lloret i de bastant.
11- Roger Sánchez: el torneig era d’un 
dia només i per tant vam haver de mati-
nar molt per jugar el primer partit a les 9 
i aprofitar més el dia. El primer partit el 
vam guanyar, va ser contra el Vic. Des-
prés vam anar avançant fins a arribar a 
semifinals contra la Salle Manresa en el 
que vam guanyar i després a la final con-
tra l’Esparreguera que també vam gua-
nyar. Va ser un torneig divertit.
13- Miquel Villar: no recordo gaire del tor-
neig però recordo que alguns partits els 
vam guanyar amb facilitat i que la semi-
final va ser molt més dura que la mateixa 
final. Recordo també que ens vam haver 
d’aixecar molt d’hora i vam acabar molt 
tard, tot i això, va valdre la pena perquè 
m’ho vaig passar molt bé.
23- Pol Recio: Jo recordo que m’ho vaig pas-
sar molt bé, perquè vaig estar molt còmode 
tant dins com fora la pista amb els meus 

companys i també amb els entrenadors.
30- Genis Gómez: sense cap mena de 
dubte, va ser un dels millors tornejos als 
quals he anat mai, ja que anava amb els 
millors companys i me n’alegro moltíssim 
d’haver aconseguit la victòria amb ells.

00- Nil Codina: ens vam aixecar molt 
d’hora perquè teníem el primer partit a 
les 9.00 i el camí es va fer etern. Els ri-
vals potser no eren els millors de la cate-
goria, però el més important és que vam 
guanyar, tot i tornar molt tard.

TORNEIG MOLINET

Després de les vacances nadalen-
ques vam participar en el mític 
torneig del Molinet a principis 
de gener.

Des que havíem acabat els entrenaments 
abans de Nadal, era la primera vegada 
que tornàvem a tocar la pilota i això, es 
va notar molt a l’hora de jugar.
La fase ja era eliminatòria, si perdíem un 
partit, ja estàvem fora.
El primer partit el vam jugar contra el 
Sant Josep B, tots ells de primer any i 
amb nens de molta qualitat que mostra-
ven un bon joc.
Tot i la victòria, no va ser un partit bo 
per nosaltres. El ritme al que estàvem 
acostumats no es veia reflectit, anàvem 
a mig gas. Però tot i això, vam tenir al-
guns quarts bons que ens va fer endur la 
victòria amb comoditat.
Després del partit, tornàvem cap a casa, que 
a la tarda ens esperava el Sant Josep A.
Si al matí no vam sortir amb bones sen-
sacions, a la tarda es va acabar de con-
firmar. No vam entrar al partit en cap 
moment, regalàvem les pilotes al rival, no 

defensàvem bé i les ajudes defensives no 
arribaven, fet que el Sant Josep no per-
donava i aprofitava totes les oportunitats 
que nosaltres els oferíem. La derrota va 
ser clara.

A partir d’aquí vam començar a treballar 
com sabem, i l’evolució ha sigut impres-
sionant. 

Laura Domenech
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IX TORNEIG SOLIDARI

El passat 4 i 5 de Gener es va dis-
putar el nostre tradicional Torneig 
de Nadal: el 9è Nadal Esportiu 
Solidari de Badalona, organitzat 

per el nostre club. El principal objectiu 
del nostre Torneig es la recaptació d’ali-
ments per les famílies més necessitades 
de la nostra ciutat.
A part, el torneig es utilitzat per els nos-
tres equips per agafar de nou, i poc a 
poc, el ritme de competició per encarar 
la segona part de la temporada, i per tor-
nar-nos a veure després de les vacances 
nadalenques.
Durant els dos dies els nostres nens i 
nenes van gaudir d’una bonica jornada, 
es van poder veure partits vibrants, i so-

bretot i el més important, van ser unes 
jornades plenes de solidaritat.
Cultural, Salle Horta, El Masnou, Santa 
Coloma, Vila Montornès, A.E. Casp, Cír-
col, Sant Josep de Badalona, Sant Ignasi 

van ser els equips que ens van acompa-
nyar, als que agraïm molt la seva partici-
pació, i col·laboració, per a aquesta noble 
causa.

Ferran Raventós Pascasi
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SOPAR CARPA TITUS

Una vegada més la sala de festes Titus Carpa va ser el 
lloc triat per la celebració del final d’una temporada 
mes.
Vam retre un petit homenatge a tots els equips del club 

fent una miradeta al que ha estat la temporada per a cada un 
d’ells. Una festa que ja és tot un clàssic i que va tornar a con-
gregar a molts dels que d’una manera o altra formem part de la 
família del SAN.
Jugadors, tècnics, pares, amics i directius del club vam gaudir 
de l’àpat, del lliurament de premis, sortejos i la música durant 
una vetllada molt agradable.
Riures, xerrades animades, xerrades constructives, ball i festa 
que ajuden a reconeixe’ns com a club i que fomenten les rela-
cions entre persones de diferents àmbits del club, amb la vital 
importància d’aquest efecte.
Èxit socioesportiu doncs, que ens fa palès la gran magnitud del 
club i sobretot del futur tan maco que podem crear entre tots.
L’any vinent més i millor.
FORÇA SAN 



[ 29 ]

Esportiu

CAMPUS ESTIU SAN

Sóc en Ricard, espero que alguns 
ja em conegueu. Sóc el coordina-
dor del campus de bàsquet d’es-
tiu del Sant Andreu de Natzaret. 

M’agradaria explicar-vos una mica com 
va anar aquesta nova modalitat en la qual 
vam respectar moltes coses de les quals 
creia que ja funcionaven però donant-li 
un altre aire.
Aquest primer campus de bàsquet trac-
tava d’això, de bàsquet. Vam canviar la 
instal·lació per Ausiàs March, allà on la 
gran majoria dels nostres equips passen 
les tardes durant la temporada. Vam vo-
ler fer un salt qualitatiu a l’hora d’entre-
nar tot i que la calor no ens la treu ningú. 
Les places setmanals són limitades a 30 
jugadores i jugadors des d’escola de bàs-
quet fins a cadets. Cada dimecres alter-

SAN A LES XARXES

L
es xarxes socials són pràcticament imprescindibles avui en 
dia... és un dels primers canals d’informació on la gent con-
sulta per estar al dia.
El nostre Facebook, és potser on hi ha més activitat, ja que 

en finalitzar la jornada, fem ressò dels resultats dels equips i 
compartim les fotografies dels partits jugats.
El Twitter l’hem fet servir més per interactuar amb la resta de 
clubs i mitjans de comunicació i Instagram ens ha servit per als 
petits detalls del dia a dia dels equips.
Una feina poc agraïda però necessària perquè això funcioni és 
la que fa, entre d’altres, en Juan José Haro cada cap de setma-
na, on segueix els nostres equips per intentar que tots tinguin el 
protagonisme que es mereixen. No sempre arribem a tot, discul-
peu-nos, per això, des d’aquestes línies, volem agrair a tothom 
que ens ha cedit fotografies per compartir-les, delegats, pares, 
entrenadors, sense vosaltres, no podríem tenir aquest record.

Ja ens seguiu?

Twitter: @AESANTANDREUNAT
Facebook: A.E. Sant Andreu de Natzaret
Instagram: santandreunatzaret1983
http://aesantandreunatzaret.com/

Àrea Social SAN

nàvem sortida al “Boting” o a la piscina 
de Tiana. També oferíem servei d’acollida 
i dinar a “La Masia de la Xesca” per aque-
lles famílies que ho necessitaven.
La temàtica del campus va ser jugadors de 
l’NBA. Creiem que donar-li una temàtica 
ajuda a enfocar a les jugadores i jugadors 
en una direcció, en saber que i per què es 
treballa a part de l’extra de motivació que 
dóna aprendre els moviments i gestos 
dels jugadors més importants del planeta. 
Juntament amb això uns voldria explicar 
una mica les dinàmiques del dia a dia.
L’horari va ser de 9:00 del matí a 14:00 de 
la tarda i el dividíem en diferents franges:
-Escalfament col·lectiu de tots membres 
del campus.
-Entrenament de tècnica individual, tre-
ballant el jugador NBA de la setmana.

-Esmorzar + vídeos.
-Entrenament col·lectiu.
-Competicions.
Els grups d’entrenament els diferen-
ciàvem en primer lloc per cistella en la 
qual competirien la temporada vinent i 
en segon lloc en les capacitats de cada 
jugador. Aquesta metodologia ens obliga-
va molt sovint a barrejar edats, conèixer 
nous amics i amigues i poder individualit-
zar l’entrenament a cada jugador/a.
La meva valoració és molt bona, però qui 
l’hauria de fer són els participants i les 
famílies. Desitjo que estiguéssiu a gust i 
que aquest estiu proper puguem repetir 
experiència.

Us espero a tots!
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REFLEXIONS

Buenas a todos, me cometan que 
he de redactar un artículo sobre 
cómo veo el baloncesto desde el 
banquillo o mejor dicho, desde 

la corta distancia que me separa el ban-
quillo de mi condición de delgado.
Observo que en los últimos años ha cre-
cido la presión que ejercemos sobre los 
jugadores en el baloncesto base. Sí que 
estamos, a mi entender, a años luz del 
fútbol donde se producen incidentes que 
en baloncesto serían impensables, pero 
de seguir por este camino podemos llegar 
a igualar. Creo que es obligación de to-
dos los que vamos a ver jugar a nuestros 
hijos o amigos, intentar preservar ese 
ambiente de paz y saber estar como regla 
general. Exceptuando algunos casos que 
siempre suceden por desgracia, y que 
debemos intentar controlar entre todos, 
por un deporte sano y sin maldad.
Como todo, no se trata de buenos y ma-
los, inocentes o culpables. Creo que se 
puede educar, deportivamente hablando, 
a los padres y donde no llega el diálogo, 
deben estar las normas. Reconozco que 
a veces se producen situaciones de con-
ductas que empieza en el comportamien-
to excesivo de un entrenador y se trans-

mite al jugador y a los padres, pero como 
adultos hemos de saber canalizar esos 
impulsos para reconducir las situaciones 
tensas y calmar esa situación.
El entrenador de base no es solo un 
transmisor de conocimientos del balon-
cesto, sino que forma parte de la edu-
cación del niño desde la preocupación 
de los estudios, la actitud de sus padres 
hacia el deporte y el comportamiento 
dentro y fuera de la cancha.
Los padres no son mero público que va a 
ver un partido. Cuando crean un escena-
rio negativo se convierten sin ser consci-
entes de ello, en un arma de destrucción 
masiva de ilusiones. En cambio, cuando 
su ejemplo es positivo contribuye de for-
ma exponencial al buen trabajo tanto del 
entrenador como de los jugadores, en 
definitiva crea una buena sensación y 
visión exterior del equipo, público y club.
La actitud de los padres hacia el deporte 
de sus hijos es fundamental. El grado de 
compromiso que adquirimos con el equi-
po ha de ser total. Como padres tenemos 
la obligación de evitar, llegar tarde a los 
partidos o fallan al partido cuando hace 
frío o no les apetece ir, sin transmitir a 
sus hijos la palabra compromiso. Como 

aquellos que se obsesionan con el parti-
do, el resultado, el llevarle el agua al ban-
quillo, los minutos que juegan, los que se 
acercan al descanso a darles las últimas 
instrucciones a sus hijos, recriminan los 
fallos de los demás, censuran a los árbit-
ros o las críticas a sus propios hijos.
Por último me gustaría dar un mensaje 
de reflexión, cuando vamos a las pistas, 
recordar que vamos a disfrutar de un 
partido de básquet, en el que está ju-
gando nuestro hijo. Que lo que debemos 
demostrar es una buena actitud, ser res-
petuosos con los rivales, tened presente 
que ellos, nos están evaluando en todo 
momento y que una mala actitud, puede 
llevar a que se pregunten ¿ese es mi pa-
dre? Yo os animo a seguir disfrutando de 
este deporte que a todos nos apasiona, 
y no dejar de animar a vuestros equipos 
de una manera sana y siempre con una 
sonrisa.
Que los que están en la pista, se sientan 
orgullosos, vosotros sois el mejor trofeo 
que tienen
Un abrazo

Jose… 
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esforç | aprendre | donar | inspirar | fa-
mília | somiar | ensenyar | dedicació | 
celebrar | lluitar | sobresortir | reptes 
| creixer | inspirar  | amistat | esforç | 
aprendre | donar | inspirar | família | 
somiar | ensenyar | lluitar |  dedicació | 
celebrar | sobresortir | reptes | amistat 
| creixer | | esforç | aprendre | donar | 
inspirar | família | somiar | ensenyar | 
dedicació | celebrar | lluitar | sobresor-
tir | reptes | creixer | inspirar  | amistat 
| esforç | aprendre | donar | inspirar | 
familia | somiar | ensenyar | lluitar |  de-
dicació | celebrar | sobresortir | reptes 
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