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Després de la seva primera edició a l’any 1995, el Fòrum d'Entrenadors de Blanes d'enguany ha 
finalitzat amb bon sabor de boca després de tres intensos i interessants dies de clínics, tallers, 
debats, taules rodones i d'altres aspectes vinculats amb el bàsquet i els seus entrenadors. En total, 
prop de 90 assistents han participat en aquesta edició celebrada al Pavelló Municipal de Blanes i a 
l'Hotel Blaumar / Blaucel d'aquesta població gironina. 

Blanes ha albergat, des de divendres 19 de juny i fins diumenge 21, una nova edició del Fòrum 
d'Entrenadors, una iniciativa de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) que ha tornat amb la idea de 
convertir-se, de nou, en un lloc d'encontre i debat dels entrenadors i on tots els apassionats d’aquest esport 
hi tinguin cabuda, vinguin d'on vinguin: de casa nostra, de qualsevol punt de l'Estat o del món. 

Aquesta activitat ha comptat amb clínics, tallers i taules rodones sobre els models de treball d'escoles de 
diferents continents com l’australiana, la sèrbia o l’argentina, així com també la catalana. Totes aquestes 
propostes han anat a càrrec de professionals del bàsquet internacional i nacional com Aleksandar Glisic, 
Dean Klinsman, Óscar "Huevo" Sánchez, Fotis Katsikaris, Manolo Coloma, Joan Vives Ribó o Àlex 
Gordillo entre d’altres. 

El Fòrum d’Entrenadors Blanes 2009 no ha comptat finalment amb la presència d’Aito Garcia Reneses ni 
Ettore Messina, que per motius professionals i aliens a l’organització no han pogut assistir a l’activitat. 
Aquests ponents però, s'han substituït pels clínics de Pedro Martínez i Jaume Ponsarnau sobre 
“Tendències Ofensives dels equips ACB durant la temporada 2008-09” amb l’aportació d’un gran treball amb 
imatges de tots els equips ACB d’en Richi Serrés. L’altre clínic, sobre “Detalls defensius en el treball 5x5” 
l'ha protagonitzat Fotsis Katsikaris. 

La primera activitat del Fòrum va ser la del clínic d'Óscar "Huevo" Sánchez, de l'escola argentina, que va 
iniciar aquesta trobada amb una xerrada sobre els principis ofensius (bloc directe). Tot seguit, es va realitzar 
la presentació oficial del clínic amb la presència del Sr. Enric Piquet, President de la FCBQ. A continuació, 
els assistents van participar a diferents tallers com El Relat, Dibuixant l'equip, Definint els rols dins l'equip i 
Plans estratègics, amb la presència de Joan Vives Ribó, Quique S. Aranda, Richi Serrés i Pere García. 
La primera jornada del Fòrum va concloure amb el debat "Bàsquet a la carta", una activitat dinàmica on els 
participants van poder compartir i profunditzar sobre els aspectes treballats als tallers anteriors. 

 



 

El taller del Relat a càrrec de Joan Vives consistia en una activitat per grups on cada un d’ells havia 
d’aconseguir en un temps determinat redactar un relat on havien d’estar incloses unes paraules prèviament 
consignades. La finalitat de l’activitat era constatar com els grups s’organitzaven, com i qui assumia el 
lideratge de cada grup, quin tipus de comunicació s’establia entre els components, quins rols formals o 
informals apareixien durant la dinàmica, etc. Apart de fer l’activitat, després es reflexionava sobre la utilitat 
de fer aquest tipus d’activitats de cara a construir l’equip, especialment durant la pretemporada. Aquesta i 
altres activitats d’aquest tipus serveixen per observar i tractar aspectes grupals com els esmentats 
anteriorment, i sempre, com a objectiu secundari, trobem que són activitats que potencien en gran manera 
el bon ambient dins de l’equip. 

 

 

La jornada de dissabte va iniciar-se amb uns altres tallers sobre les millors pràctiques a càrrec de Manolo 
Coloma i Pedro Reyes. Tot seguit va tenir lloc el clínic de Dean Kinsman, de l'escola australiana, sobre 
l'adquisició d'habilitats en jugadors/es joves. En acabar, va ser el torn del clínic "Ensenyant i practicant 
tècnica i tàctica individual (Els fonaments: bot, passada i llançament)" d'Aleksandar Glisic, de l'escola 
sèrbia, amb la participació de les jugadores de la selecció catalana cadet de primer any. A la tarda, Pedro 
Martínez i Jaume Ponsarnau van poder explicar, amb suport audiovisual, les tendències ofensives dels 
equips ACB durant la temporada 2008-09 abans de finalitzar amb una interessant taula rodona sobre els 
models utilitzats per les diferents escoles: l'australiana, sèrbia, argentina i catalana. 

La darrera jornada, celebrada aquest diumenge 21 de juny, es va iniciar amb l'australià Dean Kinsman que 
va parlar sobre "El model australià per a joves jugadors/es". Tot seguit, l'Óscar "Huevo" Sánchez, va 
apropar als assistents la seva visió de la "Defensa Individual (Defensa del tirador / Defensa del bloc directe)" 
i d'Aleksandar Glisic va aprofitar per tractar l'"Aplicació dels fonaments a les situacions reals de joc 
col·lectiu (Els fonaments: bot, passada i llançament)". 

A la tarda, tots els participants van poder posar en comú la seva experiència en aquest fòrum així compartir 
idees, coneixements i inquietuds relacionades amb l'esport de la cistella amb tota la resta d'assistents. 

Fotis Katsikaris va ser l'encarregat de posar el punt i final al Fòrum d'Entrenadors 2009 amb un clínic sobre 
"Detalls defensius en el treball 5x5". Tot seguit i tancant aquests tres dies dedicats als entrenadors va tenir 
lloc la cloenda oficial de l'activitat amb el lliurament de diplomes i obsequis per a tots els participants. 
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