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1. Introducció:

En aquest treball hi ha la informació relacionada amb el bàsquet a La Bisbal
des de l’any 1962, ja que és el primer any on s’ha trobat informació sobre el tema; i es
finalitza l’any 2009, perquè és la última temporada completa.
Durant el transcurs del treball es parla dels diferents equips sèniors que hi ha
hagut a La Bisbal, de les diferents activitats que s’han dut a terme relacionades amb el
bàsquet, de les classificacions més destacades d’alguns equips...
La informació recollida ha sigut obtinguda gràcies a entrevistes que s’han
realitzat amb antics jugadors i directius dels diferents clubs de l’època, d’experiències
personals i d’informació extreta de l’actual Club de Bàsquet.
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2. Pròleg:

El motiu principal per escollir aquest treball és la meva vinculació amb el bàsquet,
i més concretament amb el bàsquet a La Bisbal. Per aquesta raó he tingut moltes ganes
de saber com havia evolucionat aquest esport en el lloc on jo el practico. També volia
conèixer les fites que s’havien aconseguit al llarg dels anys, l’evolució del equipaments
i dels xandalls i els diferents equips sèniors que hi havia.
Per obtenir tota aquesta informació he hagut de trobar-me amb diferents persones
que anys anteriors havien estat involucrades amb aquest esport, entrevistar-los i que ells
m’expliquessin tot el que recorden sobre el bàsquet a La Bisbal. Cal destacar, que la
majoria de fotografies i informació està extreta de les explicacions que em feia aquestes
persones.
Finalment crec necessari remarcar les meves sensacions alhora de realitzar aquest
treball. He vist que el que sabia abans i ara sobre l’evolució del bàsquet a La Bisbal ha
canviat molt. Me adonat com el Club ha anat canviant amb els anys, paral·lelament amb
el creixement de la ciutat.
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3. Història del bàsquet a La Bisbal:

3.1- Inicis del bàsquet a La Bisbal (1962-1965):
Per parlar els inicis del bàsquet a La Bisbal hem de remuntar aproximadament
l’any 1962, en què un grup d’amics es trobaven a la pista del Camp dels Capellans per
jugar a bàsquet. Aquests formaven part de la Joventut Obrera Catòlica1 de La Bisbal i a
partir d’aquesta branca juvenil podien practicar aquest esport. Inicialment no formaven
part de cap lliga però realitzaven partits amistosos contra els clubs de La Salle i l’OJE
Palamós.
Els amics que jugaven a bàsquet no tenien cap equipament per jugar els partits i
el que feien, era agafar les samarretes de l’equip de futbol de la mateixa associació
catòlica.
La pista en què jugaven i entrenaven era de terra i la primera pilota de
l’organització que van tenir per entrenar, era de cuiro.
Aquests equip va continuar entrenant i jugant fins l’any 1965, quan en un dels
partits amistosos en Josep Mont-rós i en Lluís Ginesta, que havien après les bases
d’aquest esport mentre cursaven estudis secundaris, es van plantejar de formar un equip.
A partir d’aquell moment van actuar com entrenadors del que seria el futur equip sènior
del nou club U.D. La Bisbal.

1

Joventut Obrera Catòlica(JOC): és la branca juvenil de l’Acció Catòlica

destinada a promoure la Doctrina Social de l’Església en els moviments juvenils.
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Aquí podem veure una fotografia, en el Camp dels Capellans, de l’últim any
d’aquest equip abans de formar-se el nou club. Estava format per en Dídac Arrebola,
l’Albert Cateura, en Marcel Pon, en Jaume Granés, l’Enric Balaguer, en Ricard Trayter i
en Manolo Prieto.

(Fotografia extreta de la revista de l’aniversari dels 25 anys de bàsquet)

6
Treball de recerca

3.2- Unión Deportiva La Bisbal (1965-1971):

3.2.1. Causes del sorgiment de l’U.D. La Bisbal:

La principal raó que sorgís el nou club Unión Deportiva La Bisbal, va ser que en
Lluís Ginesta i en Josep Mont-ros van veure jugar al grup de joves de la Joventut
Obrera Catòlica, a la pista del Camp dels Capellans. Els hi van proposar formar un
equip a la mateixa ciutat amb ells d’entrenadors. Ells van acceptar, juntament amb altre
gent de la Bisbal. Més endavant també s’hi van afegir jugadors d’altres pobles del Baix
Empordà. Així va ser com va sorgir el nou club, l’Unión Deportiva La Bisbal.

3.2.2. Evolució del club:

3.2.2.1.

Temporades 1965-1967:

El primer any el nou Club tenia com a president l’Ernest Plaja, conjuntament
amb en Lluís Ginesta, en Josep Mont-ros, en Narcís Vidal i en Martí Batallé; els quals
també formaven la junta directiva.
Un cop el club va estar organitzat internament, es va plantejar la construcció
d’una pista de bàsquet. Així s’emprengué el que s’anomenà “Operació sac de
pòrtland”. A partir d’aquesta iniciativa de bisbalencs com en Ricardo Lloveras “Met”,
Ernest Plaja i Martí Bataller, es va demanar la col·laboració de tot aquell qui s’oferís per
construir una pista. Per no haver de donar diners (que la gent no veia amb què
s’invertien) es donaven sacs de pòrtland per ajudar a construir una pista de bàsquet
mínimament reglamentaria, així es podia entrenar i jugar a bàsquet. Cal destacar la
participació massiva dels ciutadans, entre ells els contractistes de la Bisbal, Rasós i
Saballs.
Cal destacar el bar de Can Met que era el punt de trobada dels jugadors per anar
a jugar un partit, el lloc on s’organitzaven les activitats i on es desenvolupava tot el
funcionament del club; és a dir, actuava com a seu extra oficial de l’entitat. Aquest bar
estava situat a sota les voltes de La Bisbal, el propietari del qual era en Ricardo Lloveras
que ja hem mencionat abans. En aquest, per potenciar i ajudar “l’Operació sac de
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pòrtland”, s’hi va instal·lar una pissarra on els voluntaris apuntaven el seu nom i el
número de sacs de pòrtland que oferien.
Un cop van tenir suficients sacs de pòrtland, es van posar de seguida a construir
la pista de bàsquet. Aquesta es va construir a darrera del camp de futbol municipal que
hi havia abans, al costat del passeig Marimon Asprer.
Una anècdota d’aquesta pista és que per pintar les línies, es va fer servir pintura
que es pintava la carretera. La van aconseguir gràcies a que un jugador del futur sènior,
que va ajudar a habilitar la pista, treballava en un magatzem on hi havia aquestes
pintures. Sense que ningú se’n donés conta en va agafar un pot i van poder pintar les
línies de la pista. Els primers taulells que s’hi van posar eren de reglament mini1, els va
regalar la multinacional Coca-cola; més endavant es van adaptar en taulells al reglament
sènior. Poc temps després d’acabar la pista, es construïren uns vestidors al costat i s’hi
va instal·lar agua calenta; fet celebrat per molts jugadors, ja que després d’entrenar dos
cops per setmana en ple hivern era difícil dutxar-se amb aigua freda. Un altre aspecte a
destacar és que un cop finalitzada la pista de bàsquet, els fundadors del nou club van
escriure els seus noms a terra en el pòrtland.
El dia 16 d’Agost, coincidint amb La Festa Major, es van considerar el moment
idoni per fer la inauguració de la pista. Malgrat les expectatives que hi tenien posades,
el dia anterior va començar a ploure intensament i es talà el subministrament de la llum
a tota la població. El dia següent, dues hores abans de l’horari establert, la situació
continuava igual, però els organitzadors feren mans i mànigues i l’electricitat es restablí.
La inauguració de la nova pista fou tot un èxit i el nou club s’hi estrenà amb un partit
contra els jugadors de Girona. Els jugadors de la Secció de Bàsquet del GEiEG de
Girona van ser els guanyadors del partit inaugural, amb un avantatge molt gran sobre els
bisbalencs. L’equip de l’U.D. La Bisbal el van disputar els jugadors de la primera
temporada sènior d’aquest nou Club. Aquella va ser la primera temporada que van
començar a jugar.

1

Taulell de reglament mini: actualment un taulell de reglament mini correspon a un

taulell de 1200x900 mm.
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Aquell any (1966) els va entrenar en Lluís Ginesta (que també actuava com a
distribuïdor esportiu) i van jugar en l’única lliga que hi havia a Girona. Aquesta lliga
estava formada per equips com per exemple: l’Adepaf de Figueres, el Palafrugell, el
mateix GEiEG de Girona, Ripoll, Sant Pau de Seguries... Aquell any no hi van haver
gaire bons resultats i es recorda que només es van guanyar dos partits en tota la
temporada, un conta el Ripoll i un altre contra el Sant Pau de Seguries. La principal
causa d’aquests mals resultats va ser que els jugadors bisbalencs no tenien gaire tècnica
alhora de jugar. Com jugaven contra equips que ja feia uns anys que portaven jugant a
bàsquet es veia reflectit amb els resultats.
A causa d’aquests resultats en Ricardo Lloveras (propietari de Can Met) va fer
una aposta amb els jugadors d’aquest equip; els hi va dir que cada partit que guanyessin
els convidaria a menjar calamars a la romana, perquè els mateixos jugadors sempre li
deien que els feia molt bons. Només van guanyar dos partits, però en Ricardo els va
convidar més de dues vegades.
Tot i perdre la majoria de partits, els joves es divertien practicant el seu esport
preferit i alhora visitaven les poblacions de la comarca. Cada diumenge l’equip es citava
a Can Met, i els entrenadors i els familiars els jugadors es traslladaven amb vehicles
propis allà on s’havia convocat el partit. Cal recordar bona voluntat d’aquests primers
iniciadors, ja que també era una despesa de temps i diners per tirar endavant el grup.
Els desplaçaments anaven amb els cotxes de la gent que formava part de la directiva ja
que la junta va dir que pagaria la benzina dels transports. També es recorden partits en
que s’havia d’anar a jugar a Olot per exemple, marxaven a les 8 del matí, jugaven el
partit i es quedaven a dinar; es a dir el partit els hi suposava una excursió de tot el dia.
Un aspecte a tenir en compte era que a fora del mateix bar de Can Met, hi havia
una pissarra on cada cap de setmana s’hi apuntaven els partits que jugava l’U.D. La
Bisbal. Tot seguit en podem veure una imatge d’aquesta pissarra.
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(Fotografia obtinguda d’en Quim Tor)

Aquí podem veure, també, una fotografia d’aquest equip:

(Fotografia obtinguda del cartell de celebració dels 25 anys de bàsquet)
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També cal destacar que en aquest equip, hi va haver una incorporació de
Cuenca. En Pepe Donaire, era professor de Cuenca que per raons extra oficials, va anar
a exercir la seva professió a Ullastret. Com que li agradava jugar a bàsquet va decidir
jugar amb l’equip sènior de La Bisbal.
La segona temporada del Club, la 1966-1967, ja hi van haver dos equips
masculins: l’equip sènior que continuava de la temporada passada i un nou equip de
jugadors de la categoria júnior. Aquest dos equips anaven molt lligats, ja que on jugava
l’equip de júniors també jugava l’equip sènior.
Pel que fa l’equip sènior d’aquesta temporada, hi van haver noves
incorporacions que van fer augmentar la qualitat de l’equip. Aquell any, el club G.E. i
E.G. va difondre i van venir a jugar a la Bisbal en Paco Faura, en Dionisi Carandell i en
Juan Lasheras . Aquell any, es van guanyar més partits que la temporada anterior; fins i
tot van esta apunt de quedar primers de la categoria territorial.
Aquí es podem veure un retall de diari on parla del fitxatge d’en Juan Lasheras.

(Retall obtingut del diari EL PUNT)
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Pel que fa a l’equip de juvenils, no n’he pogut extreure massa informació; però
alguns dels que formaven part d’aquest equip, seran dels que més endavant tornin a
iniciar el bàsquet a La Bisbal amb un nou club. Alguns d’aquests jugadors són: l’Enric
Pacreu i l’Emili Gumbert.
Aquest segon any, també cal destacar que hi va haver un canvi de presidència:
l’Ernest Plaja va anar a dirigir el futbol i en Narcís Vidal es va encarregar de dirigir el
club.
3.2.2.2.

Homenatge a Narcís de Carreras:

A finals de la temporada 1966-1967, tota la ciutat va organitzar un homenatge a
una persona de La Bisbal: en Narcís de Carreras.
En Narcís de Carreras i Guitreras va néixer a la Bisbal d’Empordà el 1905 i va
morir el 1991 a Barcelona. Podríem dir que va ser una de les persones més importants
de La Bisbal del moment, ja que el 17 de Gener de 1967 es va fer càrrec de la
presidència del Futbol Club Barcelona. Tot i que la seva presidència no va ser molt
llarga, va dimitir el 18 de Desembre del 1968, el dia que va arribar al poder, es va fer
famós per un petit paràgraf que deia: “Vinc amb tot aquest entusiasme que vosaltres
podeu demanar perquè el Barça és alguna cosa més que un club de futbol, el Barça és
mes que un lloc d’entreteniment on anem els diumenges a veure jugar a un equip, més
que totes les coses es un esperit que portem dins, son uns colors que estimem per sobre
de tot”.
Deixant a part el fet de que presidis el F. C. Barcelona, també va ser president de
La Caixa de Pensions (1972-1980), regidor de l'Ajuntament de Barcelona i procurador
en Corts (1967-1971).
Aprofitant l’època que en Narcís va ser president del F. C. Barcelona el poble de
La Bisbal d’Empordà li va voler fer un homenatge, que consistia en fer, en el seu honor,
un dinar popular per tot el poble. Quan en Narcís va rebre aquesta informació li va
semblar una bona idea i fins i tot va dir que ell portaria els jugadors del primer equip de
bàsquet i de futbol perquè juguessin un partit amistós contra els equips de la ciutat.
Pel que fa en el partit de bàsquet d’aquest esdeveniment, el club U. D. La Bisbal
hi va estar d’acord. Llògicament el Barça era molt superior a l’equip sènior del moment
12
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de La Bisbal i això va fer que dos jugadors del Barça juguessin amb l’U. D. La Bisbal
per poder fer un partit una mica menys descompensat. Aquests dos jugadors van ser en
Font i l’Aito Garcia. També es van incorporar a l’equip dos jugadors del club B.C.
Palafrugell: en Josep Nicolau i en Josep Batallé.
Aquí podem veure una fotografia de l’equip que va participar en l’homenatge.

(Fotografia extreta de a revista per commemorar els 25 anys de bàsquet)

3.2.2.3.

Temporades 1967-1970:

La temporada (1967-1968) en l’equip sènior hi van haver dues noves
incorporacions: en Josep Nicolau i en Josep Batallé. Aquests nous fitxatges van venir a
jugar a la Bisbal després de participar en l’Homenatge al Sr. Narcís de Carreras.
Gràcies a aquestes dos noves incorporacions, l’equip sènior va fer un salt
qualitatiu encara més gran que la temporada anterior; tot i això no va aconseguir quedar
en primera posició. Aquesta temporada va quedar en segon, darrera del C. B. Banyoles
per 4 punts de diferència.
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(retall obtingut del diari EL PUNT)

Al llarg de les temporades no tenien gaire afició, només quan era mitja part del
partit de futbol que es jugava al costat; perquè la gent per entretenir-se els anava a
veure. Entre la poca afició cal destacar una persona que no fallava mai: el senyor
Maiolis que els hi feia les taules de cada partit que jugaven a casa. Aquest també els
anava a veure els partits de fora. Fins i tot, si faltava un lloc entre el senyor Maiolis i un
jugador i anava abans el senyor Maiolis ja que el consideraven un més de l’equip.
La temporada 1968-1969 continuava havent-hi un equip sènior i un equip júnior.
Tot i això, l’equip sènior va perdre alguns dels jugadors que s’havien apuntat la
temporada passada. Aquest fet va fer que l’equip sènior baixes considerablement la seva
qualitat alhora de jugar.
Aquí podem veure un retall del diari LOS SITIOS que es veu els dos equips del
club. També es pot veure, que estaven a la part baixa de la classificació; això reflecteix
el baix nivell de bàsquet que hi havia aquella temporada.
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(Retall del diari LOS SITIOS)

El club l’any següent (1969-1970) es va optar per només tenir un equip sènior
però els resultats seguien sent bastant dolents. Donat a que molts joves havien d’anar a
fer “la mili” i no podien jugar. Els resultats tampoc acompanyaven i a finals de
temporada el Club va desaparèixer.
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3.3- Bàsquet Club La Bisbal ( 1976-1994 ):

3.3.1.

Causes del sorgiment del Bàsquet Club La Bisbal:

Un cop difós el club U.D. La Bisbal, els exjugadors d’aquest club que volien
continuar jugant a bàsquet es van haver d’espavilar. Alguns, com per exemple l’Enric
Pacreu i en Joan Terrés, van anar a jugar a Girona; i d’altres, com l’Emili Gumbert i en
Josep Batallé, van anar a jugar a Palamós.
El fet de que el jugadors marxessin a jugar fora de La Bisbal i diferents activitats
externes, com per exemple fer el servei militar, van fer que a La Bisbal hi hagués un
període en el qual no es jugava a bàsquet. Però mica en mica els mateixos jugadors que
havien plegat, van començar a quedar per jugar alguns dissabtes a la tarda a l’antiga
pista en que entrenava l’U.D. La Bisbal. Aquestes trobades es va anar escampant entre
els aficionats basquetbolistes de La Bisbal, i entre aquests, la majoria d’exjugadors de
l’antic Club. Va arribar un moment que els dissabtes hi havia força gent. Això va fer
replantejar als jugadors si calia que juguessin a fora de La Bisbal o podien tornar a
formar un nou club de bàsquet.
Gràcies a això la temporada següent es van poder inscriure dos equips, un de
sènior i un de juvenil a categoria provincial; i va sorgir el Bàsquet Club La Bisbal.
El Club es va fer oficial exigència del consell superior d'esports. Es va fer l'acte
fundacional del BC La Bisbal a la notaria del senyor José Mª Foncillas Casaus el 8
d'octubre de l'any 1984.

3.3.1. Evolució del Club:

3.3.1.1. Temporades 1975-1983:

El club, com totes les entitats, necessitava un president i els jugadors van demanar
a l’expresident de l’U. D. La Bisbal, el senyor Narcís Vidal, si volia tornar a ocupar
16
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aquest càrrec en el nou club. En Narcís els hi va dir que no, que la seva època ja havia
acabat en el bàsquet de La Bisbal. Això va fer que l’Enric Pacreu i l’Emili Gumbert
agafessin els càrrecs més importants del Club.
La primera temporada (1975/1976) només hi havia un equip de juvenils i un equip
sènior. Aquest últim estava format per jugadors de la mateixa Bisbal que jugaven
anteriorment amb l’U. D. La Bisbal i per un parell de jugadors de Palafrugell, en Josep
Nicolau i en Jordi Batallé (els quals ja havien jugant en el partit amistós contra el
Barça). L’entrenador era en Jordi Nogareda, un entrenador vingut d’Olot a causa de la
feina i com que tenia el títol d’entrenador de bàsquet doncs va entrenar-los.
Pel que fa a l’equip de juvenils, estava format per gent més jove de la Bisbal que
tenia ganes de jugar a bàsquet.
Tot seguit hi ha una foto del primer equip sènior del nou club.

(Fotografia extreta d’en Quim Tor)

D’aquest primer any, no m’ha sigut possible saber en quina posició van quedar
però com es veu a continuació, en un retall de diari, diu que van guanyar el primer partit
del campionat contra el Palafrugell amb un resultat de 73 a 23; i el cinc inicial del
17
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primer partit de l’equip sènior va estar format per en Josep Nicolau, en Marçel Pons,
l’Enric Pacreu, l’Albert Cateura i en Jaume Font.

(Retall de diari extret del diari LOS SITIOS)

Aquests jugadors que havien decidit tornar a formar un club de bàsquet a La
Bisbal, venien amb ganes de divertir-se i sobretot de jugar. Però a mitjans de la primera
temporada, ja hi va començar a haver els primers problemes dins l’equip. Tot va venir a
causa de l’entrenador: el senyor Nogareda. Aquest només feia jugar a 5 jugadors durant
tot el partit, i a no ser de circumstàncies molt extremes, com per exemple que
expulsessin un jugador per 5 faltes personals o que aquest estigués molt cansat, no els
canviava per ningú de la banqueta. És a dir, normalment els 5 jugadors que començaven
el partit, l’acabaven. Aquest va ser el principal motiu del mal ambient. Els jugadors van
parlar entre ells i com que inicialment havien decidit venir a jugar a bàsquet per divertirse, van anar a parlar amb l’entrenador. Aquest ho va acceptar i després, més o menys, ja
feia jugar a tothom una mica, tot i que la repartició de minuts del partit encara era
bastant descompensada. No se sap si per aquest motiu o per causes externes al bàsquet,
la temporada següent aquest entrenador va plegar d’entrenar-los.
Com ja he esmentat anteriorment, també hi havia un equip de júniors format per
gent jove del mateix poble. Aquests jugadors potser no tenien molta qualitat alhora de
jugar però el que sí que tenien eren moltes ganes de jugar a bàsquet. Aquest equip
estava format per l’Agustí Pagés, en Ferrán Mallolis, en Josep Massaguer, en Josep
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Saura, en Josep Vives, en Quim Vancells, en Guillem Saura, en Paco Ramos, en Pepe
Serra i com a entrenador tenien l’Enric Pacreu (un jugador de l’equip sènior del mateix
club). Tot seguit podem veure una foto d’aquest equip la temporada 1977-1978 a la
pista d’Amer.

(Fotografia extreta d’en Quim Tor)

Inicialment, gràcies a la Federació, l’equip sènior i l’equip júnior anava molt
lligat, ja que a la majoria de llocs on anava a jugar un equip hi anava l’altre. Això
facilitava el transport i l’organització del mateix Club.
Durant els següents anys l’equip sènior va anar tenint diferents baixes, com per
exemple la de l’Albert Cateura i en Marcel Pons que un cop casats van decidir deixar de
jugar a bàsquet. Les baixes van fer que els jugadors que fa uns anys eren júnior (però
ara ja no ho eren) es van haver ajuntar amb el sènior, ja que es van veure obligats a fer
només un equip sènior.
Aquest equip seguia a la categoria de territorial de Girona en la qual jugaven a
bàsquet, no per competir (tot i que la rivalitat i les ganes de guanyar sempre hi eren) si
no per divertir-se fent l’esport que més els hi agradava.
La temporada 1978-1979 no van tenir entrenador, van considerar que ja
s’entrenarien entre ells mateixos però no va acabar de funcionar massa bé. La
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temporada següent, li van demanar a l’Albert Cateura (exjugador d’aquest mateix equip)
si els podia entrenar, i com em va dir l’Albert en una entrevista que li vaig fer, els hi va
dir: “Sí, però jo no he sigut mai entrenador per tant no m’exigiu res. Si ho faig, és per
fer-vos un favor.”
Aquí podem veure dos fotos de l’equip les temporades 1978-1979 i 1980-1981.

(Fotografia extreta de l’Enric Pacreu)
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(Fotografia extreta de a revista per commemorar els 25 anys de bàsquet)

Durant aquests anys els mateixos jugadors van veure que perquè en el Club hi
continués havent un sènior, s’havia de formar una cantera de jugadors joves per
assegurar-ne el futur. La principal causa d’això, és que els mateixos jugadors i
fundadors del Club tenien por de que passés el mateix que amb el club U. D. La Bisbal.
Pel fet de no tenir cantera, temien que el Club pogués desaparèixer d’un any per l’altre.
Això va fer que l’Emili Gumbert i l’Enric Pacreu (persones més importants de
l’entitat) anessin a buscar a les escoles del mateix poble nois i noies perquè s’apuntessin
a jugar a bàsquet. Ells hi van anar amb una filosofia clara: quan aconseguissin 5
jugadors de la mateixa categoria, aquests ja formarien un equip. Creien que era jugant
els partits que s’aprenia més bàsquet i com que amb 5 jugadors ja s’hi podia jugar doncs
ja ho tenien solucionat. Però es van trobar amb un problema, el Patronat d’Esports
s’encarregava de tot l’esport base que hi havia al poble i per tant, només podien “fitxar”
jugadors i jugadores a partir de la categoria de Cadet, és a dir a partir dels 14 anys. Tot i
això, com que la filosofia del Club era molt clara, el nombre d’equips va

anar

augmentant ràpidament durant els següents anys.
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Aquest augment va ser tant pronunciat que el Club va passar de tenir només dos
equips (un sènior masculí i un júnior masculí) la temporada 1978-1979, a tenir-ne set la
temporada 1986-1987.
Si continuem avançant cronològicament, la temporada 1982-1983 hi havia quatre
equips: un sènior masculí a la categoria de 2a divisió, un júnior masculí, un júnior
femení i un infantil masculí.

3.3.2.2.

Temporada 1983-1984 (inauguració del pavelló):

La temporada 1983-1984, ja hi ha constància d’equips de bàsquet en els col·legis.
Trobem en un article del diari EL PUNT on hi ha els resultats dels jocs escolars
disputats al Baix Empordà en diferents disciplines esportives, una d’aquestes disciplines
és el bàsquet. Gràcies als diferents partits realitzats podem saber que en el col·legi de
Joan de Margarit hi havia dos equips mini femení, un equip mini masculí, un equip
infantil femení i dos equips infantils masculins; i en el col·legi de EL Cor de Maria hi
havia dos equips mini femení i dos equips infantil femení.
En aquesta temporada l’Ajuntament anuncia que es construirà un pavelló per
realitzar les activitats esportives. Aquest, però, no estarà disponible fins a la propera
temporada (la del 1984-1985) ja que el pavelló va ser inaugurat el dissabte 20 d’octubre
de 1984.
El dia de la inauguració es van realitzar un seguit d’actes esportius que van
començar a les 9 del matí amb una sèrie de partits de bàsquet entre els setze equips de
l’escola esportiva. Gràcies aquest fet es pot veure que en aquesta època el bàsquet a les
escoles funciona força bé i, tot i no formar part del Club directament, indirectament
podríem dir que són la cantera d’aquest. L’endemà els actes de la inauguració encara
continuaven: al matí a partir de les 10 van haver-hi diferents partits de bàsquet d’equips
del mateix Club; a la tarda, i com a cloenda, es va disputar un partit de bàsquet entre
l’equip sènior del B .C. La Bisbal i l’equip de 2a divisió el Cacaolat-Granollers.
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(Retall de diari extreta del diari EL PUNT)

El dia 17 d’Agost d’aquell estiu, durant la Festa Major de la Bisbal, es fa el
primer triangular de bàsquet a la pista del col·legi Joan de Margarit; va ser organitzat
per el mateix B.C. La Bisbal, el qual s’anomenà Bàsquet Ciutat de la Bisbal.
Aquesta temporada, la del 1984-1985, l’equip sènior del Club estava a la
categoria de tercera divisió. En el Club hi havia, a part de l’equip sènior, un equip júnior
femení i dos equips júniors masculins. Aquesta temporada l’equip sènior va aconseguir
entrar als grups eliminatoris de la competició Mateu Pell (competició realitzada a les
comarques gironines) però no va aconseguir classificar-se per les fases eliminatòries.
Un aspecte a destacar, ja que feia poc que s’havia construït el pavelló d’esports,
és l’horari general d’instal·lacions de La Bisbal. La temporada 1984-1985 hi havia tres
llocs on es podia anar a practicar esport: en el mateix pavelló municipal, al col·legi
públic Joan de Margarit i a la pista municipal de bàsquet a on s’entrenava abans de
construir el pavelló. L’horari per utilitzar aquests llocs era:
23
Treball de recerca

• Al pavelló municipal de 5 a 8 de la tarda era per les escoles d’esport, és a
dir pel patronat, i de 8 a 11 del vespre pels clubs i entitats.
• Al el col·legi públic Joan de Margarit de 5 a 8 de la tarda era per les
escoles especialitzades de bàsquet, handbol i atletisme, i de 8 a 10 del
vespre pels clubs i entitats.
• A la pista municipal de bàsquet de darrera el camp de futbol de 6 a 8 era
per l’escola esportiva de bàsquet (ja que només hi havia dos taulells de
bàsquet) i de 8 a 10 pels clubs i altres entitats.

3.3.2.3.

Temporades 1984-1992:

La temporada 1985-1986 el Club estava format per un equip sènior en la
categoria de 3a territorial, dos equips júniors masculins, un equip júnior femení, un
cadet masculí i un cadet femení.
Aquest estiu, l’estiu del 1986, en Joan Manel Loureiro que en aquests moments
estava treballant en el Patronat Municipal de La Bisbal, va organitzar un campus de
bàsquet durant la primera quinzena del mes de juliol. Aquest campus es feia a l’Escola
Llarg de Molló, a Esterri d’Aneu (Lleida). Allà s’hi feien tota mena d’activitats
relacionades amb el món del bàsquet i alhora, de l’esport; ja que no només es jugava a
bàsquet, si no que també es feien excursions per la muntanya i activitats semblants.
La temporada 1986-1987 el Club estava format per un sènior masculí a la
categoria de 3a territorial, dos juniors masculins, dos juniors femenins, un cadet masculí
i un cadet femení.
Aquell any l’equip sènior masculí, el júnior de primer any masculí i el cadet
femení van aconseguir classificar-se per els grups preferents.
Un altre aspecte a destacar es que durant aquell any cada dimecres, de 8 a 9 del
vespre hi havia un ampli espai a la Radio Bisbal, dins del programa d’esport, en que es
parlava de temes relacionats amb aquest club de bàsquet. En aquest fragment de
programa s’hi podia escoltar tots els resultats dels partits realitzats durant la setmana,
les estadístiques dels jugadors, entrevistes als mateixos jugadors i/o entrenadors,...
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Una altra activitat que es va realitzar aquesta temporada per primera vegada va
ser la de el Primer Concurs de Cistelles Triples. Aquest concurs es va realitzar el dilluns
22 de desembre de 1986 a dos quarts de 8 de la tarda al Pavelló Municipal de La
Bisbal. Aquesta competició estava oberta a qualsevol persona vinculada al Club; només
calia inscriure’s prèviament abans del dia 16 de desembre. Els concursants participaren
en una frase prèvia el dimecres 17 de desembre a les 9 del vespre on van haver
d’aconseguir la millor mitjana possible d’encerts d’un total de 25 llançaments.
D’aquesta fase prèvia, se’n classificaven els 12 millors participants, els quals
participarien a la fase final. Aquesta fase final estava regularitzada amb les mateixes
normes que actualment es poden veure en el concurs de triples de la NBA i els jutges
varen ser els entrenadors i directius del Club que no hi participaven. Finalment, un cop
acabat el concurs es van donar trofeus als tres primers classificats. Aquest primer any el
guanyador va ser en Josep Pujol, un jugador de l’equip de júniors; el segon classificat
en Joan Loureiro; i el tercer classificat en Joaquim Masos.
La temporada següent (1987-1988), en el club hi havia 8 equips: dos sèniors
masculins (un a la categoria de tercera catalana i l’altre a la categoria de provincial), un
sènior femení que debutava a la categoria de tercera catalana, dos equips júniors
masculins, un júnior femení, un cadet masculí i un de femení. Aquest any l’equip sènior
masculí “A” i el sènior femení van pujar de categoria.
Pel que fa a l’equip sènior masculí “A” va arribar a la final del Campionat de
Catalunya en primera posició, ja que només havia perdut 5 partits d’un total de 26
jugats; això els va permetre arribar a les semifinals del Campionat. En aquestes, l’equip
va jugar contra un equip que es deia Mas Guinardo. Les semifinals es van jugar a dos
partits, el primer el van jugar com a visitants el dia 15 de maig el resultat va ser de 105 a
86 a favor de l’equip local; i a la tornada, com a equip local el dia 22 de maig van
guanyar per 101 a 79. Com que la diferència de puntuació va ser de tres punts a favor
del B.C.La Bisbal, doncs van passar a jugar a la final contra la Salle Garcia. La final
també es va disputar en dos partits els dies 29 de maig i 5 de juny els quals els dos
partits els van perdre un per 73 a 81 i l’altre per 81 a 59. Per tant, com que van quedar
Sots Campions de Catalunya de la categoria de 3a Catalana Preferent i van ascendir a 2a
Catalana.
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Aquí podem veure la crònica del diari EL PUNT del segon partit de la final.

.
(Crònica extreta del diari EL PUNT)

Durant aquesta temporada, es va realitzar el segon concurs de triples. El campió
va ser en Simón Garcia, el segon classificat en Carlos Martín i el tercer classificat en
Lluís Pujol. El campió de l’any anterior, en Josep Pujol, va quedar en cinquena posició.
Si continuem avançant de temporades, la 1989-1990, el Club estava format per
un total de 80 jugadors/es, els quals estaven repartits en vuit equips. Aquests equips
eren: un sènior masculí “A” entrenat per en Josep Pujol que milita a la categoria de
tercera catalana; un sènior masculí “B” entrenat per en Ramón Soler que també
compateix en la categoria de tercera catalana però un nivell per sota del sènior masculí
“A”; un sènior femení entrenat per en Joan Loureiro; un júnior masculí “A” entrenat per
en Quim Vancells; un júnior masculí “B” entrenat per en Javi Castejón; un júnior
femení entrenat per en Joan Loureiro; un cadet masculí entrenat per en Lluís Pujol; i un
cadet femení entrenat per en Pitu Plà. Aquest any l’equip sènior femení només
disposava de 5 jugadores sènior, les altres pujaven de l’equip júnior femení; tot i això,
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aquell any l’equip va tornar a pujar de categoria juntament amb el GEIEG, els quals van
ascendir a la categoria de 1a Catalana.
Durant aquesta temporada es va traslladar la antiga pista de bàsquet de darrera al
camp de futbol, a la pista del col·legi Mas Clarà. Això va fer que molta gent que anava a
jugar espontàniament no hi anés; tal i com diu l’Emili Gumbert, en una entrevista de la
revista El Drac (vuitena edició), va fer que molts no hi anessin a jugar: “es forma una
barrera psicològica entre els esportistes espontanis i l’esport perquè el col·legi està
tancat amb pany i clau i per entrar-hi s’ha d’anar a demanar la clau a l’encarregat, i
tot plegat es prou embolicat perquè es produeixi aquesta situació.”
A l’estiu d’aquesta temporada, feia 25 anys que hi havia bàsquet oficialment a
La Bisbal i el Club va voler fer una festa per recordar-ho. Aquesta festa es va realitzar
el 9 de juny de 1990 i es van realitzar les activitats següents:
-

A les 16:00, fase de classificació per el III Concurs de Triples.

-

A les 18:00, fase final del III Concurs de Triples.

-

A les 19:00, partit de veterans de l’antic club U. D. La Bisbal.

-

A les 20:00, partit de veterans de l’actual club B.C. La Bisbal.

-

A les 22:00, sopar de germanor i repartiment de trofeus del concurs de
triples.

Aquest sopar de germanor es va fer en un restaurant de Peratallada, el qual era
també d’un exjugador. Un comentari que es va fer durant aquest sopar va se de que es
tornarien a trobar per celebrar el trentè o trenta-cinquè aniversari, però com moltes
altres coses que es van comentar durant el sopar, no es va dur a terme.

27
Treball de recerca

Aquí podem veure el cartell d’aquesta activitat:

(Cartell obtingut de l’Enric Pacreu)
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La temporada següent (1990-1991) trobem dos equips sèniors femenins en el
Club, un que continuava a primera catalana i un altre a tercera preferent, també hi ha un
equip sènior masculí a tercera preferent, un júnior femení, dos júniors masculins i dos
cadets masculins. A partir d’aquesta temporada el Club llogava un autocar per realitzar
els desplaçaments en que es jugava fora de La Bisbal, ja que d’aquesta manera no hi
havia problemes per el transport i hi havia menys perill d’un possible accident.
La temporada 1991-1992 hi havia un equip sènior masculí que estava a la
categoria de 2a catalana, un equip sènior femení que es mantenia a la categoria de 1a
catalana, dos equips juniors masculins, un júnior femení, un cadet masculí i un cadet
femení.
A finals de temporada hi va haver alguna discussió dins del Club perquè la
temporada següent, l’equip més gran de júniors havia de passar a jugar a sènior. L’Emili
Gumbert, com a president, creia que alguns d’aquest equip havien de passar a jugar amb
l’equip sènior A i els altres, si hi havia prou gent podien formar un sènior B. Això a
aquest equip no li va semblar bé, ja que ells volien continuar jugant tots junts i van
decidir que o jugaven junts o formarien un nou club de bàsquet a La Bisbal.
Aprofitant aquestes discussions, l’Atlètic Bisbalenc (Club de futbol de la ciutat)
va aprofitar per facilitar-los la feina i els hi va dir que podien formar una secció de
bàsquet dins del Club Bisbalenc. Això els hi va facilitar la feina i fins hi tot van
aconseguir estirar una part de jugadores de l’equip sènior femení. Aquesta informació
va sortir anunciada en un article de el diari EL PUNT del dia 21 de juliol de 1992, deia:
“el club també crearà dos equips de bàsquet, un de sènior masculí i un de femení, amb
el nom d’Atlètic Bisbalenc. El primer equip del Bisbalenc farà la presentació el dijous
30 d’agost, a 2/4 de 9 del vespre.”
A partir d’aquest moment hi va haver dos clubs de bàsquet a la mateixa ciutat.

3.3.2.4.

Separació en dos clubs

El fet de que hi haguessin dos clubs de bàsquet a la mateixa ciutat va comportar
aspectes importants a cada Club. Primerament el C.B.La Bisbal es va haver de vincular
amb el B.C. Verges per continuar tenint totes les categories cobertes.
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Cal remarcar que en la nova secció de bàsquet, les persones més importants van
ser en Josep Pujol “Jeps” i en Francesc Cabello Paneque.
Un altre aspecte a destacar a causa d’aquesta separació és que, a part de la
rivalitat dels equips sèniors masculins, que jugaven a la mateixa lliga, l’Atlètic
Bisbalenc no va aconseguir guanyar-ne mai cap; era la rivalitat per aconseguir nois i
noies joves per formar la cantera dels Clubs. En aquella època, el patronat encara
s’encarregava de l’esport base i els clubs s’havien de “barallar” per aconseguir que els
nois i noies anessin al seu Club. Els entrenadors que formaven part de l’esport base eren
o d’un o de l’altre entitat; l’equip que entrenava un entrenador del B.C. La Bisbal, anava
a jugar amb aquest club i quan passava al revés, doncs els jugadors anaven a jugar amb
l’Atlètic Bisbalenc.
La temporada 1992-1993 va ser una mica de traspàs en la qual els dos clubs es
van anar adaptant a la nova situació i no hi va haver cap afer important. Aquest estiu
però, el B.C. La Bisbal va organitzar un seguit de tornejos amistosos de bàsquet
anomenat Open Baix Empordà als pavellons municipals de Pals, la Bisbal, Verges i
Begur. En aquest torneig es feia pagar 5000 pessetes a cada jugador. Aquests diners
servien per pagar el lloguer dels pavellons esmentats i els àrbitres (que eren federats).
Els diners que sobraven, anaven destinats a fer un sopar amb tota la gent que havia
participat en el torneig. Aquesta petita competició estava oberta a tothom, però per tal
de fer-la amb una mica de nivell, a cada equip hi havia d’haver un nombre mínim de
jugadors federats inscrits. Aquesta competició es va anar repetint durant 3 anys, i els
equips que van participar-hi per primera vegada van ser: Tweve Stars, Bisbal Trotters,
Muntanya Boys, Palafrugell i Olimpics Verges. Com es pot comprovar amb els noms
dels equips, aquesta competició anava a part de la lliga de la Federació i els equips es
feien com volien. Aquí podem veure la portada del fulletó que anunciava aquest torneig.
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(Fulletó obtingut d’en Ramón Soler)

La temporada 1993-1994 ja anava tot en marxa. En el B.C. La Bisbal hi havia sis
equips: tres sèniors masculins “A”, “B” i “C”; un equip a la categoria de sots-23; un
equip júnior masculí; i un equip cadet masculí.
Aquell any, l’equip sènior masculí nivell C no va acabar la temporada. Aquest
equip estava format per una barreja de jugadors de l’equip sots-23 i dels equips del
sènior “B” i “A”. Aquest equip “C” suposava un compromís pels jugadors, ja que
sempre hi havien d’anar a jugar jugadors d’altres categories. Quan tocava jugar a la
Bisbal a la gent no li feia gaire mandra, però quan s’havia d’anar a jugar a fora era
diferent. Referent a això, el B.C. La Bisbal, va decidir retirar a aquest equip de la
competició a la jornada número 10.
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Al mes d’abril d’aquest any 1994, el B.C. La Bisbal va organitzar el quart
concurs de cistelles triples. Aquest cop, la classificació la van dividir amb tres
categories: absoluta, veterans i joves. El guanyadors de cada categoria van ser
respectivament: en Jordi Ferrer, l’Emili Gumbert i l’Enric Brasas. Una dada important
és que en Jordi Ferrer, guanyador del concurs de triples categoria absoluta, va fer un
total de 82 triples en 56 partits disputats durant aquesta temporada, siguent el màxim
anotador de cistelles triples del B.C. La Bisbal.
Una altre aspecte a destacar d’aquesta temporada del B.C. La Bisbal, és que l’11
de juny de 1994 l’equip sub-23 masculí, després de quedar campió de girona, va quedar
sots campió de Catalunya. Va disputar els partits de semifinals i finals a La Bisbal. A la
semifinal es van imposar a l’Almacelles per 77-66 però van perdre la final contra el
Cornellà, l’equip vinculat amb el Barcelona per 58-95. L’objectiu d’aquesta final per
l’equip sots-25 de La Bisbal era disputar-la, ja que per ells va ser tot un honor poder
arribar a disputar aquests partits.
Aquí es pot veure una fotografia de l’equip sots campió de Catalunya i un retall
del diari EL PUNT del dia 15 de juny de 1994.

(Retall del diari EL PUNT)
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(Fotografia obtinguda d’en Dani Sabater)

També cal remarcar que el diumenge 24 de juliol el B.C. La Bisbal va organitzar
una ball en el passeig Marimon Asprer, en el qual hi havia l’acutació del conjunt
LAVA. Aquesta actuació va sortir anunciada en el diari EL PUNT. En aquesta festa, el
Club va organitzar un servei de bar i lloguer de taules, per així poder guanyar diners.
Aquí podem veure el retall de diari en que s’anuncia el ball.

33
Treball de recerca

(Retall obtingut del diari EL PUNT)

Pel que fa a l’altre Club de la ciutat, aquell any només tenia un equip. Un sènior
masculí que estava a la categoria de tercera catalana nivell “A” (a la mateixa categoria
que el sènior “B” del B.C. La Bisbal).
Un cop finalitzada aquesta temporada i coincidint amb que l’Emili Gumbert era
l’últim any que estava al càrrec del B.C. La Bisbal, els responsables dels dos clubs van
fer una reunió. Van arribar a la conclusió que dos clubs en una ciutat com La Bisbal no
era factible; és a dir, s’havien d’ajuntar i formar un únic club d’acord amb la manera de
veure bàsquet de totes les persones que el formessin. Per tant, d’aquesta manera van
desaparèixer els dos clubs per formar un nou club: el Bisbal Bàsquet.
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3.4- Club Esportiu Bisbal Bàsquet (1994-2009):

3.4.1.

Causes del sorgiment del Club Esportiu Bisbal Bàsquet:

Els dos clubs de La Bisbal, un cop separats, van començar una lluita constant per
obtenir els jugadors de l'escola de bàsquet. Els dos equips necessitaven jugadors de
categories inferiors per poder seguir existint. Aquesta lluita constant per obtenir una
cantera va durar quatre anys i finalment els dos clubs van decidir tornar-se a ajuntar, ja
que van veure que era una tonteria estar separats. Aquesta unió va ser el sorgiment del
nou Club Esportiu Bisbal Bàsquet.

(Article del diari EL PUNT,

(Article del Diari de Girona,

dia 29/08/1995)

dia 29/08/1995)
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El primer president d’aquest nou club va ser en Joaquim Vancells, i
l’acompanyaven en Francesc X. Cabello com a secretari i Ramon Soler com a tresorer.

3.4.2. Evolució del Club:

3.4.2.1. Temporades 1995-1997:

L’evolució del Club podríem dir que va anar “in crescendo” des d’un inici fins a
l’actualitat.
La primera temporada (1995-1996) en el Club hi havia 8 equips: dos equips a la
categoria sènior masculina (un a tercera preferent i un a tercera territorial nivell A), dos
equips sub-23 masculins (cadascun provinent dels dos clubs anteriors), dos equips
júniors masculins, un júnior femení i un cadet masculí.
Aquesta temporada l’equip sènior masculí que estava a tercera preferent va quedar
en primera posició i va ascendir a segona catalana. Tot seguit podem veure una
fotografia d’aquest equip:
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(Fotografia obtinguda del Diari de Girona, dia 14 de novembre de 1996)

El dia 7 de gener de 1996, conjuntament amb l’Atlètic Bisbalenc (Club de futbol
de La Bisbal) van organitzar una quina. Gràcies a aquest acte, es pot veure que hi havia
bon ambient amb les dos entitats del La Bisbal.
La temporada següent, la de 1996-1997, hi va començar ha haver els primers
problemes amb l’Ajuntament. Aquest, al setembre del 1996, va convocar al president
Joaquim Vancells i el tresorer Ramon Soler per comunicar-los que a partir d’aquella
temporada s’hauria de pagar, proporcionalment entre les entitats que utilitzessin el
pavelló, les despeses que aquest proporcionés. Segons l’Ajuntament, el Club utilitzava
el pavelló un 65%, per tant, aquest havia de pagar el 65% de les despeses totals;
aproximadament un milió de les antigues pessetes (uns 6.000 euros).
Al cap de pocs dies, els representants del Club van proposar a l’alcalde de La
Bisbal (Sr. Romaguera) una idea: en contes de pagar aquest milió de pessetes, en
pagarien la meitat i a canvi s’encarregaria, el Club, de l’escola esportiva. L’Ajuntament
ho va acceptar ja que d’aquesta manera el patronat no se n’hauria d’encarregar. Tot i
això, el Club encara havia de pagar bastant i com que no anava sobrat de diners, va
haver d’apujar les quotes dels jugadors que volguessin jugar a bàsquet.
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La mateixa entitat, però, va oferir una alternativa als jugadors que no volguessin o
no poguessin pagar tant. Aquesta va ser: t’havies d’encarregar d’entrenar a un equip de
l’escola esportiva sense cobrar, i a canvi, no havies de pagar els diners i continuar
jugant. Aquesta era la principal diferència dels entrenadors que treballaven abans pel
patronat; abans cobraven i ara no.
Cal dir, que aquests diners no es van arribar a pagar mai al cent per cent a
l’Ajuntament.
Una anècdota a destacar de tots aquests problemes econòmics, és que quatre dies
després que el Club va aconseguir solucionar els problemes amb l’Ajuntament, un grup
de jugadors anònims del Club va escriure un article al Diari de Girona queixant-se del
que havien de pagar per culpa de l’Ajuntament. Aquí podem veure aquest article:

(Article obtingut del Diari de Girona)
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Quan l’ajuntament va veure aquest escrit, es va posar ràpidament en contacte amb el Club
preguntant que què era aquell article. El Club, com que ja havia arribat a un acord amb
l’Ajuntament va haver de respondre l’article, enviant-ne un altre el mateix diari. Aquí el podem
veure:

(Article obtingut del Diari de Girona)

Aquesta temporada (1996-1997) l’equip sènior estava a la categoria de 2a
Catalana. El primer partit que van realitzar va ser contra el C.B. Bufala “A” el qual van
perdre per un resultat de 64 a 75. Gràcies a l’acta del partit sabem quin va ser el primer
cinc inicial de l’equip en aquesta categoria; estava format per en Jeps Pujol, en Dani
Prats, en Carles Ramirez, l’Albert Prats i en Jordi Arbat (que era el capità). Aquí podem
veure també la crònica del partit:
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(Article extret del Diari de Girona)

Aquesta temporada l’equip sènior va arrivar als quarts de final de la competició
Mateu Pell i va ser eliminat pel Sant Narcís. També cal remarcar que aquesta temporada
l’equip sénior era bastant “patxanguero”, però tot i això van aconseguir mantenir la
categoria. La principal raó perquè aconesgueixen mantenir-se a 2a Catalana, és gràcies a
que el C.B. Coll, contrincant amb el qual s’avien de jugar el descens, es va retirar.
Tot seguit podem veure una fotografia d’aquest equip sènior.
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(Fotografia extreta de Diari de Girona el dia 14 d’Octubre de 1996)

A part de l’equip sènior masculí, que estava a la categoria de 2a Catalana, també
hi havia un sènior femení a la categoria de 3a Catalana, un equip sub-22, un júnior i un
cadet masculí.

3.4.2.2. Memorial Jordi Sabater:

Cal remarcar la data 7 d’abril de 1997 en que un jugador de l’equip sub-22 va
morir d’un accident de cotxe. Aquet jugador era en Jordi Sabater que tenia 19 anys.
D’ençà d’aquest any s’ha anat fent un memorial cada any en record d’en Jordi. El
primer memorial que es va fer va ser el dia 15 de setembre del mateix any. En aquest
acte, es van realitzar dos partits; un, l’equip sub-22 (equip on jugava en Jordi) contra el
C.E. Palamòs; i un altre, de l’equip sènior conta el C.E. Palamòs també. El partit de
l’equip sub-22 va guanyar el Palamós però el de l’equip sènior el va guanyar el Bisbal
Bàsquet. En aquest homenatge, la directiva del Club va lliurar una placa als pares d’en
Jordi com a condol del Club. Aquí podem veure una foto d’un partit realitzat en aquest
primer memorial i l’esquela que va penjar el Club al diari en honor a en Jordi.
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(Fotografia extreta de diari EL PUNT)

(Esquela extreta del diari EL PUNT)

En aquest memorial es feia inicialment (com ja hem vist anteriorment) un partit de
l’equip sènior i un partit de l’equip d’en Jordi. Més endavant es feia un partit
d’exjugadors i excompanys d’en Jordi. A patir del 2001 es feia un partit de beterans que
haguessin jugat al Club i visquessin a La Bisbal contra els que no visquessin a La Bisbal
i un partit de l’equip sènior del Club contra una selecció dels millors jugadors de la
província. També cal destacar que inicialment es feia el Setembre, més endavant es va
passar al cap de setmana entre Nadal i Cap d’any i actualment es fa la tarda del dia de
Reis.
3.4.2.3. Temporades 1997-2003:

Si seguim avançant, durant les quatre temporades següents (1997-1998, 19981999, 1999-2000 i 2000-2001) podríem dir que el Club va continuar igual. L’últim any
esmentat va estar format per 7 equips. Un sènior masculí, un sènior femení, un sub-22
masculí, un júnior i un cadet masculí i dos infantils (un de masculí i un de femení).
Durant aquestes temporades també hi havia equips en categories inferiors (mini i
premini) però per motius econòmics el Club va decidir apuntar-los en una lliga que
organitzava el consell esportiu del Baix Empordà.
Donat a que a finals de la temporada 2000- 2001 l’equip sènior masculí va anar a
les fases de permanència, el Club va voler canviar la dinàmica i va voler crear un equip
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sènior masculí competent. Coincidint amb la incorporació d’en Joan Ferrer com a
coordinador esportiu, i en Jordi Ferrer, en Xevi Gamero i en Jordi Casas en la
distribució esportiva del Club, l’estiu següent es van buscar renovacions per l’equip
sènior. Així va ser, a inicis la temporada 2001-2002 es va fer oficial el fitxatge de
l’entrenador Joan Loureiro i de sis jugadors més: en Marc Nieto (procedent del B.C.
Palafrugell), en Jordi Ferrer (procedent del C.E. Palamós), en Toni López (procedent del
C.B. Banyoles), en David Martínez (procedent de l’Hospitalet), l’Albert Prats i en
Victor Molina els quals no tenien equip. Aquest any, l’equip sènior va quedar quart
classificat.
Cal remarcar també, la formació de la nova junta del Club. Aquesta estava
formada per en Joaquim Vancells com a president, Miquel Salvà com a vicepresident,
José Manuel Cano com a secretari, Xevi Gamero com a tresorer i com a vocals: Jordi
Ferrer, Jordi Casas, Albert Suñer, Enric Pacreu i Eva Bassó.
Aquest any 2001 es va organitzar per primera vegada una diada de bàsquet base a
la Bisbal. En aquesta diada hi havia equips de les categories pre-mini masculí, mini
masculí, mini femení, pre-infantil femení i infantil masculí. En total hi van participar 20
equips diferents. A la diada, a part de realitzar partits de bàsquet, el Club també va
organitzar diferents activitats per els nens i nenes quan no juguessin. A més dels partits,
hi va haver un ball de gegants i del drac de La Bisbal; es va organitzar un dinar conjunt
per tots els nens i nenes dels equips; i finalment, una entrega de premis per a tots els
participants (en els quals hi havia una samarreta). Tot seguit podem veure el dibuix que
representava la Primera Diada a la Bisbal i una fotografia d’aquest acte:
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(Extret de les oficines del Club)

(Extret de les oficines del Club)

Aquesta diada s’ha anat realitzant anualment, i sempre el que s’ha intentat ha sigut
que els nens i nenes s’ho passessin bé jugant a bàsquet.
La següent temporada (2001-2002), coincidint amb la ja consolidada incorporació
de les noves persones amb ganes de tirar endavant el Club, es va canviar la seva
filosofia; es va intentar convertir el Club en un “Club-Família”. Aquest projecte tenia la
intenció d’ajuntar el Club i les famílies al màxim. Així es va fer, ja que al llarg
d’aquesta temporada es van realitzar actes com:
 Es seguia fent el memorial a en Jordi Sabater
 Sortides amb autocars per anar a veure partits de la lliga ACB
(Casademont-Girona contra DKV-Joventut).
 Del 27 al 30 de desembre del 2001 l’equip Mini-Masculí va anar a fer una
estada a la Seu d’Urgell. Aquesta estada consistia en realitzar un torneig
de bàsquet organitzat pel C.B. Sedis (Club de Bàsquet de la Seu d’Urgell).
Com a anècdota cal destacar que no van guanyar cap partit però van
guanyar el premi especial al bon comportament i simpatia.
 Un torneig 3x3 i un concurs de triples realitzat el dia 1 de Maig de 2002 en
que es realitzaven partits de 3 contra 3 a mitja pista, jugant partits de 15
minuts a temps corregut. Abans de la final, es va disputar un concurs de
triples en el que hi participava un jugador de cada equip del 3x3.
 Es va muntar una parada per vendre roses per la diada de Sant Jordi.
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 Una sortida amb autocar per anar a veure el partit de bàsquet que es va
disputar al Palau Sant Jordi de Barcelona de les seleccions catalanes. El
partit era contra la selecció masculina i femenina de Croàcia.
 Una cloenda de final de temporada el dia 30 de Juny de 2002. Aquesta
cloenda consistia en: una presentació de tots els equips del Club, una
fotografia de tots els representants del Club (directiva i jugadors), entrega
de diplomes per a cada jugador i finalment, una arrossada per a tothom.

Aquesta temporada el Club va estar format per 10 equips.
L’equip sènior, va quedar en primera posició i, per tant, va aconseguir l’ascens
directe a 2a Catalana.
Aquest estiu (2002) el Club va iniciar un Campus-Casal relacionat amb el bàsquet
per a tots els nens i nenes que volguessin anar-hi. La intenció d’aquest casal era, i
segueix sent avui en dia, aconseguir que nens i nenes que vinguessin al casal
s’acabessin apuntant la temporada següent a jugar a bàsquet, i també el Campus-Casal
era una manera de seguir entrenant. Cal destacar que en el Campus-Casal no només es
feia bàsquet, també es practicaven una mica tots els esports, es feien tallers, s’anava a la
piscina un cop per setmana... Aquí podem veure una foto d’aquest primer any:

(Fotografia extreta de les oficines del Club)
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La temporada següent, la 2002-2003, el Club el formaven 14 equips (5 equips
femenins i 9 equips masculins). Els equips eren: un equip a la categoria d’escola, un de
masculí a la de benjamí, un de femení i un de masculí a la categoria d’aleví, un de
femení a la de pre-mini, un de masculí a la de mini, un de femení i un de masculí a la de
pre-infantil, un de femení i un de masculí a la categoria de cadet, un de masculí a la de
júnior, un sènior femení i dos sèniors masculins, un a la categoria de 2a Catalana i un a
territorial.
El sènior masculí va rebre noves 6 incorporacions: Xavier Escriuela “Escri”,
David Domènech, Xevier Escatllà, Mallo, Juanca i l’Ignasi. L’equip de 2a Catalana
aquest any, va quedar en tercera posició de la lliga i va poder anar a les fases d’ascens.
Aquestes fases consistien en fer una lligueta entre els millors tercers de tot Catalunya, la
qual cosa va quedar primers i va obtenir així la plaça a 1a Catalana. L’equip va voler
dedicar aquest ascens a l’afició, ja que mai va deixar d’animar-los. A l’últim partit
d’aquesta eliminatòria, l’equip sènior va entregar uns fulletons a tota l’afició en el que
se’ls donava les gràcies per animar-los partit rere partit. Tot seguit podem veure aquest
fulletó.

(Fulletó extret de les oficines del Club)
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Durant aquesta temporada, en què cada dissabte a la tarda hi havia molta gent a
veure l’equip sènior masculí, es va començar a batejar el Pavelló Municipal de La
Bisbal com el “Goteras Center”, ja que sempre que plovia hi havia goteres. En aquest
any, també es va inventar l’himne del Club, titulat: A la plana de l’Emporà.
Cal destacar que per la Festa Major de la Bisbal, com és tradició en el poble, algú
que hagués fet alguna cosa important per la ciutat havia de trencar el càntir per
inaugurar la Festa Major. Aquest any, els encarregats van ser el president del Bisbal
Bàsquet i els de l’Atlètic Bisbalenc, en reconeixement a l’esforç de tota la temporada; ja
que els dos equips sèniors havien pujat de categoria. Tot seguit en podem veure una
fotografia dels dos presidents trencant el càntir.

(Fotografia extreta de la web del Club)

Aquell any el Club va encarregar fer una bandera gegant amb els colors i l’escut
del Club per animar al seu equip. Aquí la podem veure:
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També es van seguir realitzant activitats per seguir ajuntant el Club amb les
famílies. Es van realitzar les activitats següents:

 Del 27 al 30 de desembre de 2002 l’equip mini va tornar a assistir al
torneig organitzat a la Seu d’Urgell. Aquest cop, van guanyar tres partits
cosa que l’any passat l’altre equip mini no en va guanyar cap. Això sí, els
van tornar a donar el premi especial al bon comportament i simpatia. Aquí
podem veure una fotografia d’aquests nens al vestidor.

(Fotografia extreta de les oficines del Club)

 Campus-clínic de Setmana Santa (és igual que el de Nadal de l’any passat
però és per Setmana Santa). Durant tres dies, els nens i nenes del club van
poder aprendre dels coneixements d’un entrenador d’alt nivell, fer una
sortida per anar a veure els millors jugadors d’Espanya de la seva edat ( es
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va anar a veure els Campionats d’Espanya Mini i Infantil a Lloret i a
Blanes) i també es van poder emmirallar amb els jugadors del primer equip
del Club.
Aquí podem veure una fotografia on es veuen els jugadors entrenant i un
jugador de l’equip sènior entrenant-los.

(Extret de les oficines del Club)

 Un torneig de Cadets al Pavelló Municipal de la Bisbal el dia 8 d’abril de
2003. Va ser un torneig en què hi van haver les semifinals al matí i a la
tarda es va disputar el partit pel 3r i 4t lloc i la final. Després de la final es
van entregar els premis. Els equips que la van disputar van ser: C.B. Sant
Josep de Girona, C.B. i Unió Manresana, Bisbal Bàsquet i C.B. Caprabo
Lleida. Tot seguit podem veure una fotografia de tots els equips.

(Fotografia extreta de les oficines del Club)
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 Una trobada d’exjugadors del Bisbal Bàsquet el 4 de Maig de 2003, en que
es convidava a tothom que hagués jugat a bàsquet amb aquest Club a
tornar-ho a fer. Es van organitzar una sèrie de partits agrupats per dècades
i després es va celebrar un dina conjunt al Pavelló Firal.
 Es va organitzar un autocar per anar a animar a l’equip sènior que jugava a
Vilaseca.
 Es va organitzar la II Diada de Bàsquet Base. Vist amb l’èxit que va tenir
l’any anterior, el Club va tenir ganes de millorar-la. A part de les
actuacions dels Dracs i dels Geganters de La Bisbal, es va habilitar una
zona recreativa amb rocòdrom, globus, inflables... En aquesta edició hi va
haver un total de 24 equips entre les categories de pre-mini femení, premini masculí, mini femení, mini masculí “A”, mini masculí “B” i infantil
femení. Tot seguit podem veure una fotografia dels equips:

(Fotografia extreta de les oficines del Club)

 Igualment com l’any passat es va organitzar una arrossada que va servir de
cloenda de final de temporada. Aquesta es va fer el dia 15 de juny de 2003.

L’estiu d’aquest mateix any 2003 el Club veient l’èxit de l’any passat va continuar
amb el Casal. Aquell any al casal també hi van haver uns 80 nens i nenes.
També a través del Casal, es van organitzar unes colònies per tots els nens i nenes
que hi volguessin anar. Les colònies van ser del 5 al 9 d’agost a la casa de colònies El
Vilà, a Banyoles. La filosofia de les colònies era igual que la del Casal: són unes

50
Treball de recerca

colònies de bàsquet però estaven adreçades a qualsevol ja que no només es feia bàsquet.
Tot seguit en podem veure una fotografia.

(Fotografia extreta de les oficines del Club)

3.4.2.4. Temporades 2003-2006: canvi de president:

La temporada següent (2003-2004) hi va haver diferents canvis en la directiva del
Club. Quim Vancells va deixar la presidència del Club i si va posar l’Enric Pacreu,
conjuntament amb en José M. Cano que feia la funció de sots-president, en Xevi
Gamero de tresorer i com a vocals nous hi havia en Miquel Salvà, l’expresident Quim
Vancells, en Jordi Casas, en Francesc Bassa, l’Antonio Hidalgo i l’Angel Juan.
El Club estava format per un total de 16 equips (6 de femenins i 10 de masculins),
amb un total de 160 jugadors/es. Cal destacar que d’aquests 160, 94 tenien menys de 14
anys; per tant això demostra que la cantera era bona.
Aquesta temporada va retornar la revista “Enxufa-la” que es repartia en els partits
que el sènior jugava coma local; també cal remarcar que aquest any es va inaugurar la
primera web del club: www.labisbal.org/basket.
L’equip sènior va obtenir noves incorporacions (la majoria procedents del B.C.
Palamós). Aquestes van ser: en Jordi Miralles, en Marc Curto, l’Agustí i en Carles
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Ramirez. Aquesta temporada, l’equip sènior va aconseguir mantenir la categoria a 1a
Catalana.
Cal destacar que aquesta va ser l’última temporada en que en Joan Loureiro, ja
que per prevenir el risc d’un atac de cor a causa de la intensitat que vivia els partits.
Durant aquesta temporada no es van realitzar tantes activitats com l’anterior, però
es va seguir fent el memorial a en Jordi Sabater i la diada (com a actes més importants).
Aquesta diada (la tercera) es va fer el dia 23 de març del 2004 i va moure a 29 equips de
les categories de escola, pre-mini masculí, mini femení, mini masculí “B”, mini masculí
“A”, pre-infantil femení i pre-infantil masculí
També cal destacar que la Federació Gironina va proposar al Club la celebració de
la 9a Festa del bàsquet gironí a La Bisbal. El Club ho va acceptar i aquesta festa es va
realitzar el dissabte 5 de juny de 2004. Aquest acte es va iniciar a les 9 del mati jugant
durant tot el matí 60 partits en 12 pistes. A les 10 es va fer un clínic per els entrenadors i
àrbitres. A les 2 es va fer un dinar col·lectiu en el qual hi havia unes 600 persones;
aquest dinar es va fer al mig del passeig de la Bisbal. Després, a la tarda es va realitzar
una sèrie de partits All-Star (tant masculí com femení) i cal destacar que hi havia les
animadores del Casademont-Girona per animar entre temps morts. Alhora de sopar, es
va organitzar un sopar festiu en el pavelló firal en el qual hi van assistir unes 400
persones. Tot seguit es va fer una festa adreçada a tothom que hi volgués anar. En la
festa tocaven els grups Enclave, Burmanflash, Fenillo de Gaughin i Dj’s All Star
Residents. Tot seguit en podem veure el tríptic que informava d’aquesta festa.
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(Fulletó extret de les oficines del Club)

Durant l’estiu, es va continuar fent el Casal durant el mes de Juliol i també es va
anar de colònies. Aquest any els nens i nenes que van voler van anar a la casa de
colònies Hernando Fierro (a prop de Banyoles).
La temporada següent (2004-2005) va ser la que el Club va arribar a tenir més
equips en la seva història, en va tenir 18. Hi havia tres sèniors masculins (un a 1a
Catalana, un a tercera preferent i l’altre a territorial), un sènior femení a territorial, un
júnior femení i un de masculí, un cadet masculí i un de femení, dos infantils masculins
(un a nivell “A” i l’altre a nivell “B”) i un de femení, un pre-infantil masculí, un mini
masculí i dos de femenins (un a nivell “A” i l’altre a nivel “B”), un pre-mini masculí i
un de mixte i un equip d’escoleta.
Pel que fa l’equip sènior masculí de 1a Catalana va tenir dues noves
incorporacions: en Felip com a entrenador i substitut d’en Joan Loureiro i en Guillem
Gubert vingut des de Palamós. Aquesta temporada l’equip sènior va aconseguir ascendir
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a Copa Catalunya. Va aconseguir l’ascens matemàtic guanyant el partit contra el
Cassanenc, ja que encara no s’havia acabat la lliga. Tot seguit en podem veure una
fotografia de l’equip, una dels jugadors fent botar

al seu entrenador després de

classificar-se, l’estadística d’aquest partit i la classificació on es veu aquest equip en
primera posició.

(Fotografia extreta de les oficines del Club)

(Fotografia extreta del diari El 9)
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(Classificació extreta del diari El 9)

(Estadística extreta del diari El 9)

També cal destacar que aquesta temporada l’equip infantil masculí ,que estava a
nivell “B”. Per edat els hi tocaria estar un nivell per sota (a pre-infantil), però van
quedar campions d’aquesta categoria. Un aspecte a destacar és que els seu entrenador
era en Joan Loureiro (antic entrenador del sènior masculí).
Un aspecte més negatiu va ser que l’equip sènior masculí “B” va baixar de
categoria.
La temporada següent (2005-2006), tot i haver-hi 17 equips, no va anar tant bé
com l’anterior. L’equip sènior femení no es va tornar a ajuntar per mal ambient, l’equip
sènior masculí tot i la incorporació d’en “Nando” Brazo (ex-jugador del CE Palamòs)
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no va aconseguir mantenir la categoria i va baixar a 1a Catalana. L’equip sènior “B”,
que la temporada anterior havia baixat, va tornar a pujar gràcies a que el Club va
comprar aquesta categoria.
Pel que fa a l’equip que la temporada passada va quedar campió de la categoria
infantil nivell “B”, aquesta temporada van quedar sots-campions de Girona de la
categoria infantil nivell “A”. Aquí en podem veure una foto d’aquest equip:

També podem veure una fotografia de tot el club en la presentació d’equips
d’aquesta temporada:

(Fotografia extreta de les oficines del Club)
56
Treball de recerca

3.4.2.5. Temporada 2006-2007: difusió del sènior masculí A:

La següent temporada (2006-2007), hi va haver un canvi d’entrenador pel que fa a
l’equip sènior masculí. L’entrenador va passar a ser l’Anton Lasheras, i també hi van
haver dues noves incorporacions: en Martinenc i en Carbó. Aquest any l’equip sènior va
quedar 4rt classificat en la categoria de 1a Catalana i van aconseguir anar a les places
d’ascens per pujar a Copa Catalunya un altre cop; aquestes eliminatòries es disputaven a
Vilaseca. L’equip va quedar primer en aquestes fases eliminatòries i, per tant, tenia
l’opció de tornar a pujar a aquesta categoria. Cal remarcar també, que es va fer un
autocar per l’afició per animar l’equip.
Tot i l’ascens però, el Club es va veure obligat a vendre la categoria a causa que a
finals de temporada l’equip sènior es va difondre. Molts jugadors van decidir tornar a
jugar a Palamós, ja que molts eren d’allà. Aquesta categoria es va vendre al club
U.D.Torredembarra.
Aquesta temporada, l’equip cadet masculí va anar a fer unes fases eliminatòries
per mirar si podien ascendir a la categoria de Preferent (jugar per tot Catalunya).
Aquestes fases es van jugar els primers dies de Setembre. A aquest equip li va tocar el
grup més difícil, ja que tots els grups eren de tres equips i en passaven dos, menys el seu
que n’hi havia quatre i en passaven dos també. El primer partit que van fer, el van anar a
jugar a Llívia i van perdre d’un punt contra l’Andorra (58-59); el segon i el tercer el van
jugar a Santa Coloma de Farners, els van guanyar tots dos (contra el AB Esplugues: 6171; i amb el CN Tarrassa: 59-50). Aquest equip va ser el primer en jugar a Preferent de
tota la història del Club. Tot seguit es pot veure una fotografia d’aquest equip després
de classificar-se.
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Aquell any, van quedar en sisena posició (cosa que els hi permetia seguir-hi
jugant la temporada següent).

3.4.2.6. Temporades 2007-2009:

La temporada següent (2007-2008) en el Club hi havia 12 equips. L’antic sènior
masculí “B” va passar a ser el nou sènior masculí “A” del Club. Tot i intentar salvar la
categoria de Tercera Preferent, no es va aconseguir.
L’equip cadet, que l’any passat havia aconseguit ascendir a preferent, van arribar
a les fases per quedar Campions de Catalunya d’aquella categoria, ja que durant el
transcurs de la temporada només van perdre un partit (contra el Minguella). Aquestes
fases eliminatòries es van disputar a La Bisbal d’Empordà mateix, i els equips
participants eren: FC Barcelona, Argentona Granollers, AE Esplugues i el Bisbal
Bàsquet. El primer partit el van disputar a les 10 del matí l’Argentona Granollers i el FC
Barcelona; i a les 12 del matí van jugar el AE Esplugues i el Bisbal Bàsquet (que tot i
jugar a casa, al marcador figurava com a visitant). Els guanyadors d’aquestes semifinals
(el FC Barcelona i el Bisbal Bàsquet) van disputar la final a les 17:30. El partit el va
guanyar el FC Barcelona, però cal destacar que els jugadors de La Bisbal van celebrar
la derrota com una victòria, ja que eren conscients que havien tornat a fer història en el
club: havien quedat Sots Campions de Catalunya. Aquí podem veure una fotografia del
partit, una de les copes pel primer i pel segon classificat i una del capità de l’equip de la
Bisbal aixecant la copa de Sots Campions de Catalunya.
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(Fotografia extreta de les oficines del Club)

(Fotografia extreta de les oficines del Club)

(Fotografia extreta de les oficines del Club)
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La temporada següent (2008-2009) en el Club hi havia 10 equips entre les
categories d’escola i júnior. Aquí podem veure la fotografia de tots els jugadors del
club.

(Fotografia extreta de les oficines del Club)

Aquest any, cal destacar un canvi en la direcció del Club. En Joan Ferrer va
substituir l’Enric Pacreu com a president i també va incorporar-se en Marc Quiñones
per fer la feina de coordinador esportiu del Club.
L’equip sènior masculí aquest any va desaparèixer i l’equip que va passar a ser el
“sènior” va ser el júnior masculí “A” (ja que era l’equip més gran). Aquest any, aquest
equip només va perdre dos partits (un contra el Tordera i l’altre contra el Cassà) a la
categoria provincial nivell “A”. Van quedar primers i això els va permetre anar a
disputar una fase eliminatòria a Montblanc per quedar Campions de Catalunya de nivell
“A”. Els equips que van disputar aquesta eliminatòria van ser: el Sedis, el CE Vilanova i
la Geltrú, el Montblanc i el Bisbal Bàsquet. L’equip júnior va aconseguir arribar a la
final i guanyar-la, tot i que un triple a l’últim segon per forçar la pròrroga en les
semifinals no ho deixaven tant clar; el resultat final però, va ser 81 a 73 (després de la
pròrroga). A la final, que la van jugar a la tarda contra el CE Vilanova i la Geltrú, van
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guanyar per un resultat de 80 a 69. Aquest equip va tornar a fer història, una vegada
més, amb el Bisbal Bàsquet, ja que es van proclamar Campions de Catalunya júniors de
nivell “A”. Seguidament es veurà una fotografia dels capitans amb la copa de Campions
i una altre d’aquest equip celebrant la victòria.

Cal destacar, que des del Club es va organitzar un autocar per que tothom que es
volgués desplaçar fins a Montblanc per animar a l’equip júnior ho pogués fer; cal dir,
també, que aquest autocar es va emplenar.
A finals d’aquesta temporada, es va fer un homenatge a l’ex-jugador Jordi Ferrer
agraint des del Club la seva contribució com a jugador, ja que en un principi es retirava
de jugar a bàsquet. En aquest homenatge es van fer un seguit de partits relacionats amb
la evolució d’en Jordi com a jugador. Primer va jugar amb els jugadors del seu primer
equip quan va jugar a bàsquet a la Bisbal, després amb l’equip que va aconseguir arribar
a Copa Catalunya; tots aquests partits es van jugar contra equips que ell havia entrenat i
que ara estaven a la categoria de júnior masculí “A” i “B”. Finalment es va passar un
vídeo en record a la seva trajectòria esportiva.
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4.

Bàsquet femení a La Bisbal:

El bàsquet femení a La Bisbal, com a la majoria de Catalunya, les noies encara no
tenien el reconeixement social que sí tenien altres esportistes, com per exemple, les que
es dedicaven al tennis. Tot i que el 1929 ja es van donar d’alta a la Federació Catalana
equips femenins de bàsquet, a La Bisbal la primera mostra d’un equip femení de
bàsquet es troba la temporada 1966-1967, dos anys després que es creés l’U. D. La
Bisbal.
Era el primer equip femení de La Bisbal el va entrenar l’Albert Carol (jugador de
l’equip sènior) i estava format per les jugadores Catalina Tarrés, Paqui Rosich, Carme
Ponsatí, Rosa Mª Marqués, Lluïsa Roca, Nuri Clavaguera, Mercé Anglada, Mª Pilar
Plaja, Margarita Mias i Pilar Pons. Aquest equip al llarg del temps va anar tenint altes i
baixes de jugadores però va durar fins un any abans que l’U. D. La Bisbal es difongués
completament, és a dir el 1971. Aquest equip el podem veure a la fotografia que hi ha
tot seguit.

(Fotografia extreta de la revista dels 25 anys de bàsquet a la Bisbal)
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Posteriorment, coincidint amb l’època del B.C.La Bisbal, des de el 1976
(formació del Club) fins la temporada del 1985/1986, trobem la presència d’equips
femenins en el mateix Club i en els diferents col·legis de La Bisbal (Joan de Margarit,
Mas Clarà i Cor de Maria). Aquests mateixos col·legis participaven a una lliga femenina
que organitzava el Consell Comarcal en la que jugaven entre ells i amb altres de
diferents municipis de la comarca.
L’època de bàsquet a l’escola, que anava dirigida a través el Patronat d’Esports de
l’Ajuntament, arribava fins a l’últim any d’infantil (13 anys). Per tant, les noies que
jugaven en els col·legis i volien continuar jugant havien d’anar a jugar a un club de
bàsquet a part de l’escola; en el cas de la Bisbal era el club B.C. La Bisbal.
Però no va ser fins a finals de la temporada 1984-1985 que trobem els primers
equips femenins. Va ser quan en Joan Manel Loureiro Vall, que formava part del
Patronat d’Esports, va veure que aquella temporada hi havia un bon nivell de bàsquet
femení. D’acord amb el Club, va decidir que durant l’estiu faria uns entrenaments amb
totes les noies que volguessin continuar jugant a bàsquet i a partir d’aquests dies
d’entrenament

seleccionaria 12 jugadores per fer un equip de bàsquet femení

competitiu.
Arran d’aquests entrenaments en Joan va formar un equip amb jugadores que de
1r de BUB i 8è (cursos que actualment corresponen a 3r i 4t d’ESO). Aquest equip
l’entrenava el mateix Joan Manel Loureiro amb l’ajuda de l’Eduard Montia Domenech.
Una anècdota a recordar, és que el primer partit que van fer a la temporada, un cop ja
portaven uns quants entrenaments tot l’equip junt i sota el control de l’entrenador, Joan
Manel Loureiro, el resultat va ser de 120 a 4 a favor de La Bisbal. Resultats com aquests
no es van repetir, però aquell any aquest equip es va posar a la part alta de la
classificació ràpidament.
Aquell primer any es van disputar el liderat amb el Grifeu Llançà i el GEiEG de
Girona. Un aspecte curiós a comentar és que a l’equip del Grifeu Llançà no el van
aconseguir guanyar mai (ni en aquesta categoria ni en cap de les posteriors). Pel que fa a
l’equip de el GEiEG de Girona, només el van aconseguir guanyar un cop al llarg de la
seva carrera esportiva amb el B.C.La Bisbal.
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Tot seguit podem veure una fotografia de l’equip cadet la temporada 1985-1986
entrenat per en Joan Manel Loureiro ( dret ) i per l’Eduard Montia ( flexionat ).

(Fotografia obtinguda de la Sílvia Lòpez)
Com es pot comprovar a la foto, les noies anaven vestides amb pantalons molt
curts i la samarreta del Club. Un aspecte a recordar era que una norma de la federació
era que la samarreta havia d’anar per dins dels pantalons, i això feia que a algunes
jugadores que la samarreta els hi anava llarga, els hi sortís per sota dels pantalons.
També cal remarcar que les jugadores feien servir equipaments de nois ja que no hi
havia suficient pressupost per fer equipaments femenins.
La temporada següent es van apuntar més noies en el Club, ja que també se’ls hi
havia acabat l’època de jugar amb el col·legi. Això va comportar que el Club decidís fer
1 equip júnior (el que continuava de l’any passat) i un equip cadet (el que es va formar
aquesta temporada). Aquest últim equip l’entrenava en Josep Pla i Colomer.
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Més avall podem veure un retall del diari EL PUNT del dia 8 d’octubre de 1986
(començament de temporada) en el que hi ha la classificació i els resultats de l’equip
júnior femení d’aquell any. Tot i ser la primera jornada, veiem que l’equip bisbalenc
s’imposa per una clara diferència a l’equip de Figueres, el CB Adepaf.

(Retall de diari obtingut del diari EL PUNT)
El fet de que sorgissin nous equips femenins a causa de que ja no podien
continuar amb l’escola, es va anar repetint fins la temporada 1988-1989 la qual hi va
arribar ha haver 4 equips femenins (un cadet, dos júniors i un sènior).
Aquest any, va ser quan l’equip sènior femení va aconseguir ascendir a la
categoria de 1a Catalana quedant en segona posició de la classificació, darrera del
GEiEG. Aquest moment va ser important, ja que va ser l’any en que el basquet femení
de la Bisbal va arribar més amunt; fins hi tot va arribar per sobre del sènior masculí
d’aquella temporada, que estava a 2a Catalana.
La temporada 1989-1990 moltes jugadores van plegar per motius diversos i es va
decidir de formar dos equips i prou: un sènior i un júnior. Cal destacar però que algunes
de les jugadores júnior feien dos partits a la setmana, és a dir, anaven a jugar amb el
sènior i després jugaven amb el júnior que realment era l’equip que els hi pertocava.
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Aquell any va ser l’últim any de l’entrenador Joan Manel Loureiro, ja que la
temporada següent se’n va anar a entrenar l’equip femení del GEiEG de Girona.
L’entrenador de l’equip bisbalenc va passar a ser l’Eduard Montia, l’antic ajudant d’en
Joan.
Segons l’ informació recollida, en la majoria de categories femenines del B. C. La
Bisbal hi havia una certa rivalitat esportiva entre l’equips de Torroella de Montgrí que
formaven part el Basquet Club Sant Gabriel.
Tot seguit es pot veure una acta d’un d’aquets partits en que va guanyar el B.C.
Sant Gabriel per 5 punts de diferència (50-55).

(Acta obtinguda de la Sílvia Lòpez)
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La temporada 1991-1992 va ser l’última que hi va haver sènior femení a la Bisbal
en l’època del B. C. La Bisbal. La principal causa va ser que quan hi va haver la
separació amb els dos Clubs, moltes jugadores de l’equip sènior femení van anar a jugar
amb l’Atlètic Club; i les que no hi van anar, com que no tenien equip van plegar.
Un cop es van tornar a ajuntar els dos clubs per formar el Bisbal Bàsquet, les
jugadores del sènior femení que quedaven a l’Atlètic Club van plegar. Per tant, no hi va
haver sènior femení al principi del nou Club; però tot i això, la primera temporada
(1995-1996) es va inscriure un equip júnior femení.
La següent temporada (1996-1997) l’equip júnior femení va passar a ser sènior
femení i va ser el primer equip sènior femení del Club. Aquest equip sènior femení va
anar sent l’únic equip femení fins la temporada 2001-2002. Aquesta temporada es va
inscriure un equip infantil femení. A partir d’aquesta temporada, el número d’equips
femenins va augmentar considerablement gràcies a la Junta del Club es va voler
potenciar el bàsquet femení i també perquè el Campus-Casal aportava moltes
inscripcions noves.
La temporada següent (2002-2003) ja hi havia dos minis, un infantil, un cadet i un
sènior femení. Si avancem a la temporada 2004-2005, trobem que hi havia un equip premini mixte, un mini, un pre-infantil, un infantil, un cadet, un júnior i un sènior femení.
Per tant durant aquests 4 anys (del 2001 al 2005) es pot veure un creixement important
en els equips femenins: de 1 equip a 7 en quatre anys.
Tot seguit es pot veure una fotografia del sènior femení d’aquest últim any (2005).
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(Fotografia extreta de les oficines del Club)
La temporada següent (2005-2006) hi van haver dues incorporacions en el sènior
femení: l’Eva Bassó com a jugadora, i l’Enric Pacreu com a entrenador (que en aquesta
temporada també era el President del Club). Aquesta temporada va ser l’última les
jugadores del sènior femení, ja que per motius interns aquest equip es va difondre. A
part del sènior femení, hi havia un equip un pre-infantil, un infantil, un cadet i un júnior
femení.
El fet de no haver-hi sènior femení, va fer que el Club es planteges com
organitzava els equips femenins la temporada següent (la 2006-2007). El Club va
decidir que les jugadores júniors entrenades per en “Capón” (que encara els hi quedava
un any en aquesta categoria) passessin directament a jugar a la categoria de sènior.
Aquest equip durant la temporada va patir diferents baixes i això va fer que en molts
partits les cadets anessin a jugar amb elles.
Finalment l’equip sènior d’aquesta temporada es va acabar difonent; i durant la
temporada 2007-2008 l’equip femení més gran va ser el júnior. Cal remarcar, que
aquest equip júnior estava format per moltes jugadores de les que el formaven l’equip
cadet de l’any passat i algunes de l’antic equip júnior. Aquesta temporada, aquest equip

68
Treball de recerca

va quedar en segona posició de la lliga de nivell “B” i això va permetre que poguessin
jugar la temporada següent a nivell “A”.
A més d’aquest equip femení, també hi havia un cadet femení de primer any i un
infantil.
La temporada següent (2008-2009) l’equip femení que seguia sent el més gran era
el júnior. Aquest va jugar per primera vegada a nivell “A”.
A part de l’equip júnior, també hi havia un altre equip femení: un cadet en el qual
hi havia la majoria de jugadores de primer any i algunes de segon any.
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5.

Evolució dels equipaments, escuts i revistes:

5.1- Evolució dels equipaments i el xandall segons el Club.

5.1.1. Equip i xandall ( U.D. La Bisbal ):

El primer xandall que trobem és de l’U.D. La Bisbal en què el seu format era
uns pantalons i una suadera d’un color balu fosc, en la qual aquesta sudadera tenia les
lletres del club escrites en blanc. Aquest xandall va ser patrocinat per una empresa
anomenada Sandors.

(Fotografia extreta d’un cartell de la festa dels 25 anys de bàsquet)
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Pel que fa a l’equipació, la primera que trobem, està formada per una samarreta
sense mànigues la qual té una franja horitzontal vermella gruixuda al mig de la
samarreta que dóna tota la volta i la resta és blanca; ja que aquests dos colors eren els
que representen la ciutat de La Bisbal. Aquesta equipació no tenia pantalons, cadascú
s’havia de portar els seus.

(Fotografia extreta d’un cartell de la festa dels 25 anys de bàsquet)
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5.1.2. Equip i xandall ( B.C. La Bisbal ):

El xandall oficial és semblant al que hi havia hagut anteriorment amb l’U.D. La
Bisbal, però la diferència que hi havia era que pel que fa la suadera era d’un blau més
clar que els pantalons. Aquest xandall va estar pratrocinat per una empresa de fangs per
a la ceràmica anomenada Pavicsa.
Més tard, se’n va crear un altre. Aquest era tot de color vermell i darrera la
jaqueta del xandall hi posava amb lletres blanques B.C. La Bisbal. D’aquest només he
trobat els pantalons que els podem veure a continuació:

Pel que fa l’equipació, estava formada per una samarreta sense mànigues la qual
tenia varies franges vermelles i blanques de mateix tamany; també hi trobem ja, l’escut
del club impregnat a la samarreta a la posició del cor. En aquesta equipació ja hi trobem
un petit toc de més qualitat pel que fa el seu diseny.
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5.1.3. Equip i xandall ( C.E. Bisbal Bàsquet ):

Durant l’època del C.E. Bisbal Bàsquet cal remarcar que fins avui en dia hi ha
hagut 4 xandalls diferents i també que l’equipació ha anat variant el model.
El primer xandall del C.E. Bisbal Bàsquet igual com amb l’escut s’hi introdueix
el color negre.
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...

El segon xandall del C.E. Bisbal Bàsquet, es va fer el febrer del 2003. Aquest
anava inclòs amb un pac format per un xandall,una samarreta d’escalfament,una bossa i
uns mitjons. Aquest pac costava 65 euros i, tal i com van informar en una circular
enviada per la Junta Directiva del mateix club, aquesta compra era obligatòria, ja que
era obligatori portar el pac els dies de partit.
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(Disseny original del primer xandall extret de l’oficina del Club)

El tercer xandall del C.E.Bisbal Bàsquet no va trigar gaire a aparèixer, es va
crear la temporada 2006/2007. Va ser com una “expansió” del segon, ja que el Club
havia anat creixent i molts del jugadors que hi havien en aquell moment no disposaven
del segon xandall. Un altre motiu era que es considerava que la imatge del Club era
molt important i un aspecte que la millorava era el fet de que tots els jugadors anessin
equipats de la mateixa manera. També hi havia la motxilla del Club a disposició dels
jugadors.
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El diseny d’aquest xandall és semblant a l’anterior, però cal remarcar que els
pantalons ja no tenien la ratlla blanca i vermella al costat.

Finalment, la temporada 2009/2010 s’en va crear un de nou,coincidint amb que
es va trobar un esponsor: Sol Gironès, el qual va contribuir econòmicament amb
l’inversió d’aquest nou xandall el qual ha fet que tot el club el tingués per 25€.
Pel que fa el diseny d’aquest xandall, cal remarcar el canvi en la samarreta
d’escalfament, la qual es tota negra amb la propaganda de l’empresa, els pantalons
també son negres amb una ratlla fina que ressegueix la vora externa dels pantalons i la
jaqueta del xandall és tota vermella amb l’escut del club a sobre el cor i a l’esquena la
propaganda de l’empresa esponsor.
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Pel que fa als equipaments a l’època del C. E. Bisbal Bàsquet, han variat de
distribució i de colors. El motiu principal és que a causa de la fusió del C. B. La Bisbal i
L’Atlètic Bisbalenc es va decidir fer una barreja i variar els colors; així que van decidir
per incorporar a l’equipament el color negre, apart del blanc i vermell que ja hi havia en
els dos clubs. El disseny, està copiat de l’equip de l’NBA dels Portland.
L’equip per jugar, igual que el xandall s’ha anat modificant a causa de la
renovació dels equips. Durant l’època del C. E. Bisbal Bàsquet s’han fet fer
equipaments nous contínuament però sempre del mateix disseny, però igualment com
amb els xandall, l’empresa Sol Gironès ha ajudat econòmicament a crear una versió
diferent dels equips del Club.
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Equipaments vells:
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Equipaments nous:
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5.2- Evolució de l’escut al llarg del temps:

5.2.1. Escut de l’Unión Deportiva La Bisbal:

L’escut, com era d’esperar, també ha anat evolucionant conseqüentment amb els
diferents clubs que hi ha hagut a La Bisbal.
Primerament trobem l’escut de la U.D La Bisbal, aquest estava format per dues
circumferències concèntriques en la qual la de dins era groga amb tres ratlles verticals
vermelles i la part de circumferència gran, que quedava a fora, hi havia escrit “UNION
DEPORTIVA – LA BISBAL”.
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Com a conseqüència de que l’U.D. La Bisbal desaparaixès aquest escut va
desaparèixer.

5.2.2. Escut del club Bàsquet Club La Bisbal:

Quan es va formar el B.C. La Bisbal es va crear un escut per aquest nou club, en
aquest s’hi representaven dos persones jugant a bàsquet (una anant a fer una entrada a
l’aro i l’altre anant a posar-li un tap) i al voltant el nom del nou club. Aquest dibuix és
extret dels jocs olímpics del 1978 en el que es representaven tots els esports amb les
figures del joc xinès del tangram.
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Al dividir-se el B.C. LA BISBAL i formar-se la secció de bàsquet de l’Atlètic
Bisbalenc, el seu escut va ser el mateix que hi havia a l’equip de futbol d’aquest club.
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5.2.3.

Escut del club Club Esportiu Bisbal Bàsquet:

Quan es van tronar a ajuntar els dos clubs i va crear el C.E. Bisbal Bàsquet,
l’escut d’aquest va ser d’un format molt semblant al que hi havia durant l’època del
B.C. La Bisbal. Aquest escut estava format d’un requadre que representava un taulell de
bàsquet i una pilota que està apunt de passar per l’aro, a un costat del taulell hi trobem
escrit “Bisbal” i a l’altre costat “Bàsquet”.

La temporada 2000-2001 el club va decidir canviar-lo i va demanar al disenyador
local Ignasi Cerquella si podia crear un escut pel club, amb semblances a l’escut de la
ciutat de La Bisbal però que alhora es veiés que és l’escut d’un club de bàsquet. Més
avall veiem el resultat del nou escut i al costat l’escut de la ciutat de la bisbal i podem
comparar les semblances: les àguiles alleonades dels costats i la creu del mig.
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5.3- Revistes sorguides segons els clubs:

Durant l’evolució dels diferents clubs a la bisbal hi trobem un bolletí i una revista.

5.3.1. El bolletí:

El primer bolletí (o la primera revista) que trobem és el 7 d’Octubre de
1986; època en què a La Bisbal hi havia el club B.C.La Bisbal. Aquest bolletí, era
com un llibret en el qual hi estaven apuntades les dades dels partits de la jornada
(resultats dels partits de totes les categories, puntuació de cada jugador en el partit
de la jornada, l’estadística de cada jugador al llarg de la temporada i la
classificació de cada equip).
Cal remarcar la feina que comportava aquest bolletí; la feia majoritàriament
l’Emili Gumbert com a president durant aquests anys.
La seva intenció era reflectir, quinzenalment, totes les activitats que
s’haguessin fet en el Club i amb les corresponents estadístiques acumulades.
També hi havia aquelles noticies que poguessin ser d’interès per a tots els
jugadors de l’entitat i algunes col·laboracions que hi volguessin aportar els
mateixos jugadors.
De fet, aquest bolletí era d’ordre intern i d’utilitat per les persones que
formessin el B.C.La Bisbal, però això no vol dir que les persones que no
formessin part del Club no els poguessin llegir ni aconseguir.
Tot seguit en podem veure una pàgina d’aquesta revista, aquesta correspon a
l’equip sènior masculí. Hi podem veure moltes de les característiques ja
esmentades.
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(Pàgina extreta de la primer bulletí del Club)

Al final d’aquests bolletins hi havia l’apartat de es notícies i les
col·laboracions. Aquestes col·laboracions podien ser des d’un article fins a un
dibuix especial. Estava obert a totes aquelles persones vinculades amb el Club que
hi volguessin participar; només s’havia de portar els dibuixos, a mà, o els articles
per escrit, a màquina, amb un màxim de mig foli; aquests serien inclosos en la
següent edició. Tot seguit en podem veure una mostra d’aquestes col·laboracions;
en aquests cas son dibuixos que en els quals es fa broma sobre els partits disputats.
A continuació podem veure’n un exemple.
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(Col·laboració extreta del segon bolletí)

Aquest any, 1988, se’n van fer 13 edicions diferents. Els anys següents, però,
com que el bolletí porta molta feina, es va decidir fer-ne un a finals de temporada, on
s’hi reflectia el transcurs de cada jugador i de cada equip durant aquesta. Això es va
anar fent anualment; l’última temporada que es va fer va ser la 1993-1994 (coincidint
amb la formació del nou club Bisbal Bàsquet).
5.3.2. L’Enxufa-la!:
L’Enxufa-la es una revista pròpia del Club Bisbal Bàsquet. Sorgeix la temporada
2001-2002, concretament, la primera Enxufa-la que trobem és el Setembre del 2001. EL
sorgiment d’aquesta iniciativa, coincideix en la temporada en que l’equip sènior fitxa a
l’entrenador Joan Loureiro i a sis jugadors diferents per aquest equip. També cal
remarcar que sorgeix gràcies als germans Jordi i Joan Ferrer que son els que en prenen
l’iniciativa.

87
Treball de recerca

Aquesta pretenia ser una revista mensual per informar a tots els aficionats de
bàsquet de la Bisbal de les noticies més interessants, les activitats de Club i altres
informacions relacionades amb l’esport. A més, també es tenia la intenció de publicar-hi
la crònica dels partits de l’equip sènior, entrevistes als jugadors, articles, cartes dels
lector, enquestes i diferents coses més. Aquesta revista es podia aconseguir al Pavelló
Municipal d’Esports de La Bisbal o al Bar Muntanya del mateix poble per 100 passetes.
Tot seguit en podem veure la portada d’aquest primer exemplar.

Aquesta revista, però, només se’n va fer un sol número durant aquesta temporada;
no se’n va tornar a saber res fins el començament de la temporada 2003-2004. Va tornar
a aparèixer el 4 d’Octubre de 2003 coincidint amb el derbi gironí entre el Bisbal
Bàsquet i el CB Farners; se’n van imprimir 100 exemplars per aquesta primera edició.
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Tot i que en la primera edició d’aquest ressorgiment l’enxufa-la només era un foli
imprès per una cara, la intenció era que en els següents números tingués un format
diferent. En la primera pàgina hi hauria les principals notícies del Club i un article
d’algun col·laborador especial; i en contraportada hi figurarien els partits de la següent
jornada de tots els equips del Club. Aquest propòsit es va aconseguir i els números
següents ja tenien aquest format.
L’Enxufa-la es repartia, llavors de forma gratuïta, en tots els partits que el sènior
masculí “A” disputava a La Bisbal.
Aquesta es va anar publicant fins a mitjans de la temporada 2004-2005 amb un
total de 20 números publicats.
També se’n va fer edicions especials, en per diferents activitats organitzades en el
Club; per exemple: durant les diades de bàsquet, per els memorials a en Jordi Sabater...
Tot seguit veiem la portada d’una edició especial (concretament correspon a la de
la sisena diada).
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6. Llocs on s’ha jugat a bàsquet a La Bisbal:

En uns inicis, a La Bisbal es jugava a bàsquet on pròpiament es podia.
Durant l’època en què es jugava amb les Joventuts Obreres Catòliques (del
1962 al 1965), es practicava l’esport a la pista del Camp dels Capellans. En aquest camp
(que realment era un camp de terra amb dues cistelles), només s’hi van disputar partits
de l’organització JOC.
El 16 d’Agost de 1965 es va inaugurar una pista de bàsquet a darrera del camp
de futbol (al costat del Passeig Marimon Asprer). Aquesta pista es va construir a causa
de la necessitat dels esportistes per practicar aquest esport en unes mínimes condicions i
la van construir els mateixos jugadors i alguns col·laboradors. Es va construir perquè
aquest mateix any coincidia amb el sorgiment d’un nou club de bàsquet en el mateix
poble, l’U.D. La Bisbal, i llògicament necessitaven una pista de bàsquet en condicions
per poder jugar i entrenar.
Tot seguit podem veure on estaven situades les pistes en un mapa de la ciutat
d’aquell temps.
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(Plànol extret de l’Arxiu Comarcal de La Bisbal)

Pista del Camp dels Capallans.
Pista de darrera del camp de futbol (inaugurada el 16 d’Agost de 1965).

Més tard es va inaugurar el pavelló municipal; va ser el dia 20 d’octubre de
1984. Es va construir a l’avinguda Mas Clarà.
Aquest pavelló millorava la distribució esportiva del Club, tot i que en un
principi ja va quedar petit a causa de la forta demanda esportiva del poble. Tot i això va
millorar molt les condicions alhora de practicar bàsquet, ja que es va passar de jugar
bàsquet a l’aire lliure a jugar en el pavelló.
Cal remarcar, però, que el Club (que aleshores era C.B.La Bisbal) continuava
entrenant també a la pista de darrera el camp de futbol. La principal causa era que la
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majoria dels entrenadors preferien entrenar en un lloc on hi hagués tota la pista
disponible.
Tot seguit podem veure on estava situat el pavelló en un mapa de la ciutat de
l’any en què el van inaugurar.

(Plànol extret de l’Arxiu Comarcal de La Bisbal)

Llocs on es jugava a bàsquet (la rodona de l’esquerra és on hi ha el pavelló i la
de la dreta és on hi havia la pista de darrera el camp de futbol).

El 12 de Desembre de 1998 es va habilitar un pavelló firal al costat del pavelló
municipal. Aquest pavelló tot i ser per activitats firals, també s’hi van habilitar diferents
pistes de bàsquet perquè poguessin tenir més disponibilitat. Tot i el pavelló firal, el Club
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(C.E.Bisbal Bàsquet) també entrenava a la pista del pati del col·legi Mas Clarà, perquè
aquestes dades van coincidir en l’època en que en el Club hi havia més esportistes.
Tot seguit podem veure en un mapa de La Bisbal on hi figuren les tres zones on
es practicava bàsquet a partir de l’any 1998 i fins avui dia.

(Plànol extret de l’Arxiu Comarcal de La Bisbal)

Llocs on es practicava bàsquet a La Bisbal des de 1996 fins avui dia (de dalt
a baix: pati del col·legi Mas Clarà, pavelló firal i pavelló municipal).
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7. Resultats i conclusions:

Alhora de realitzar el treball m’he adonat que el que sabia sobre el bàsquet a La
Bisbal era molt poc en comparació amb tota la història que se actualment. Aquest treball
m’ha fet veure que durant tot el temps que hi ha hagut bàsquet a La Bisbal, hi ha hagut
èpoques més bones i més dolentes, èpoques en que hi havia més equips o menys... però
el que sempre s’ha intentat treballar i millorar és com es practicava i com es practica el
bàsquet.
M’he adonat que sempre hi ha hagut gent amb ganes de tirar els diferents clubs
endavant; sempre hi ha hagut la il·lusió de fer créixer el bàsquet a La Bisbal. Això es
demostra el perquè hi ha hagut dos equips en dues èpoques diferents que han quedat
sub-campions de Catalunya i un d’ells la temporada següent va quedar Campió de
Catalunya. Per tant, podem arribar a la conclusió de que independentment de l’època en
que sigui, sempre s’ha intentat ensenyar i jugar a un bàsquet d’un nivell alt i competitiu.
En resum, amb aquest treball he comprovat la clara evolució del bàsquet a La
Bisbal amb els anys.
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