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Aquests dies de confinament donen per molt, per estar en família , 
per fer coses junts que no pots fer habitualment, per fer molt de 
bricolatge/jardineria, per enviar/rebre 100 whatsapps per hora, per  
llegir, xarxes socials, per repassar i aprendre d’altres entrenadors, per 
pensar, per valorar, per ordenar coses, fotos....sobretot fotos, i moltes 
fotos de bàsquet, i allà em veig, amb disset anys, dirigint un equip, 
amb una IL·LUSIÓ brutal i amb ganes boges de menjar-me el món 
juntament amb el meu equip, i després de gairebé vint anys, i després 
d’haver passat per gairebé totes les categories del club com a 
entrenador,  segueixo amb les mateixes GANES i IL·LUSIÓ que tenia 
el primer dia, per ensenyar, per formar, per transmetre. 

Perquè tinc clar que els entrenadors som un mirall pels jugadors, 
entrenis escoleta, formació o sènior.  L’entrenador ha de ser un 
exemple sempre i en tot, no només quant a aspectes tècnics/tàctics, 
també hem de ser els primers a mostrar compromís, passió, valors, 
respecte... Considero primordial per fonamentar la  base de qualsevol 
equip, que els jugadors creguin en tu, en l’equip, en el club, i en 
l’esport que estan practicant, el BÀSQUET.  
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Oriol Roig (entrenador del Sènior B) 

Molts entrenadors per motius laborals (horaris) no podem entrenar en 
la primera franja, la de CISTELLA PETITA, i és una llàstima, és dels 
millors records que tinc. Sens dubte, veure els INICIS,  la millora del 
jugador, més ràpida o més lenta, cadascú al seu ritme, com treballa, 
com s’esforça, com aprèn a competir, a saber guanyar,  a saber 
perdre... Que el grup jugui amb ordre, a moure’s, el famós passar i 
tallar, a defensar  en equip, a ajudar-se, a pensar en un col·lectiu. El 
jugador està en un aprenentatge constant, i nosaltres els 
ENTRENADORS,  hem de tenir molt clar que som un referent per ells, 
indiferentment del nivell de cadascú. Perquè el tema dels nivells és un 
tema important. Moltes vegades els entrenadors, els jugadors, els 
coordinadors, els pares…..cataloguem / etiquetem als jugadors i 
equips molt ràpidament, aspecte erroni i negatiu en molts casos, que 
pot afectar el present i el futur, tant del jugador com de l’entrenador. 

Hem de tenir clar que cada equip té les seves necessitats esportives, 
els seus objectius, les seves virtuts, les seves limitacions, i com a 
responsables hem de conèixer quin grup tenim davant, gestionant i 
planificant amb un grau d’exigència i implicació del 100%, sempre 
dins les possibilitats de cada conjunt. 

En formació, a més de l’evolució tècnica/tàctica que intentes inculcar, 
els jugadors estan en un constant canvi físic, aspecte molt important i 
enganyós a vegades. SEMPRE s’ha de treballar el TALENT, mai 
podem pensar que perquè tinguem un equip ja madur físicament, ens 
podem relaxar en el nostre treball diari de formació. 



Oriol Roig (entrenador del Sènior B) 

Amb el pas dels anys, el ventall de prioritats en la vida d’un 
adolescent varia i s’amplia, d’aquí que el paper de l’entrenador sigui 
clau perquè el jugador segueixi amb la il·lusió intacta per entrenar i 
continuï prioritzant el bàsquet, com a principi i pilar bàsic en la seva 
vida.   

Sempre hem de tenir clar que davant tenim un jugador, però que 
aquest jugador és persona, amb el seu caràcter, els seus problemes, 
els seus sentiments, les seves motivacions, per tant, una bona gestió 
emocional/personal del grup, serà clau en l’evolució d’aquest equip.  

Segur que a tots ens passen pel cap noms de jugadors que prometien 
moltíssim i s’han quedat a mig camí o tot el contrari,  jugadors que per 
motius varis mai havien sobresortit, i amb esforç i treball han anat 
cremant etapes fins a arribar a consolidar-se en un sènior. Nosaltres, 
els entrenadors tenim molt a dir en ambdós casos.  

IMPORTANT, NO ETIQUETEM abans d’hora, ni a jugadors ni als 
propis equips.   

En un esport competitiu, els resultats són molt importants, i més en 
categoria sènior com entreno actualment, però una de les coses que 
més valoro i em dona més energia, és veure actitud en els 
entrenaments,  ganes d’escoltar i de millorar. Sí, estic parlant d’un 
segon equip, perquè a sènior el jugador es segueix formant, tingui 
18, 20 o 30 anys, i més en el bàsquet, un esport que evoluciona 
constanment, on els entrenadors també ens hem de reciclar i seguir 
formant en tot moment, indiferentment del nivell/categoria que 
entrenis. 



Oriol Roig (entrenador del Sènior B) 

Tinc clar que no em guanyaré la vida amb el bàsquet, però el que 
m’arriba a omplir no ho sap ningú. I sí, “guanyar mola, i molt”, però 
també agrada poder entrenar durant tants anys gent tan exemplar 
dins i fora la pista com TXUS, Pol Perez o Joan Puig. O que dins 
l’equip estiguin Dídac Puig i Marc Chacon, jugadors que els vaig 
entrenar quan eren uns nens a pre-mini, aquesta és una de les coses 
que més em reforcen, veure com la pedrera va creixent i traient el cap 
a poc a poc, com és el cas d’ Eloi i Noé d’edat junior encara, o Marc 
Contreras del sènior C,  que s’han consolidat i s’han fet un lloc al 
Sènior B a  base de treball, donant un missatge molt positiu als 
equips de sota.  

Aquests petits detalls són els que valoro i em donen forçar per seguir 
entrenant, amb il·lusió, amb compromís, amb respecte i sobretot, 
APRENENT DELS ERRORS. 


