
 

 
INFORME PRESIDÈNCIA 2014 
 
 
Definiria aquesta temporada 2013/2014 com la temporada de la consolidació 
esportiva de la nostra entitat i la temporada del inici d’un nou cicle al club. 
 
Aquesta temporada, després d’un procés de canvi iniciat la temporada 
2009/2010, estic en condicions de poder afirmar que l’objectiu que ens vam 
posar per disposar d’una estructura de gestió del club sòlida i ben definida s’ha 
assolit i s’ha aconseguit trobar un grup de gent, la Junta actual, que ha 
mantingut en tot moment la il·lusió i les ganes de treballar pel bàsquet a la 
nostra ciutat, Tortosa.  
Aquest objectiu s’ha aconseguit partint de la base del concepte de que una 
estructura esportiva esta fonamentada en l’assignació de tasques, coordinar-les 
i integrar-les per a aconseguir un objectiu comú per la entitat. 
Cada persona que ha format part de la Junta, ha assolit aquest rol, i en mesura 
de les seves possibilitats ha treballat per desenvolupar-les. 
 
Des d’aquestes línies fer el reconeixement que pertoca a cada una de  les 
persones que actualment formen la Junta, persones que s’han incorporat 
aquesta temporada, persones que continuaran i les persones que ens deixaran. 
Especialment agrair a aquestes darreres persones que deixen l’actual 
estructura del club, Tere Cid, Joan Soler i Paco Pitarch, el seu temps i la seva 
il·lusió aportant el seu gra de sorra per poder fer dia a dia, setmana a setmana, 
i mes a mes, més gran aquesta entitat. 
 
Hem remeto al que diria la lletra de la cançó de Freddy Mercuy The show must 
go one  ....”Lloc buits, algú els ha de ocupar...l’espectacle ha de continuar”. 
 
Ara una de les prioritat com a president de l’entitat, serà  treballar per trobar un 
grup de gent que li agradi “l’espectable”, és a dir, el bàsquet, i que tinguin 
ganes de integrar-se al equip humà que formem la Junta per sumar, per aportar 
idees, per aportar il·lusió, per aportar ganes,... i que es vulguin sumar al nou 
projecte, que presentaré durant aquest Assemblea General Ordinària per la 
seva aprovació, on els eix bàsic serà assolir un funcionament àgil i amb una 
elevada capacitat de gestió.  
Com? Tot això organitzant un equip de treball i un teixit de col·laboradors que 
facin que les multi tasques que es generen en una entitat quedin suficientment 
repartides. 
La direcció d’un club, a mesura que aquest va creixent necessita d’un teixit de 
gent que col·labori en funció de la seua disponibilitat o capacitats  i que aporti el 
seu esforç, la seva voluntarietat, .... Una entitat sense col·laboradors o gent que 
vulgui participar i ajudar esta condemnada a morir en pocs anys. 
 
És per aquest motiu que durant aquesta assemblea, us demanaré el vostre vot 
afirmatiu per desenvolupar el nou projecte esportiu del club. 



 

 
 
Respecte al tema esportiu, a grans trets els objectius proposats pel club s’han 
complert moderadament. 
Dels equips que conformen la plantilla d’aquest any i les competicions on 
jugaran, a continuació ens farà un comentari el Director tècnic.  
No obstant m’agradaria donar uns apunts de la part esportiva bastant generals. 
 
Hi ha hagut punts que els hem complert amb escreix i altres que no s’han de 
treballar més. 
 
Com a aspectes destacables comentar els següents punts. 
 
- Estructura esportiva consolidada, on internament s’han anat definint les 
tasques i rols (direcció tècnica, coordinació esportiva, delegats equips, 
entrenadors,....).  
 
- A les figures ja consolidades del Director tècnic i del coordinador, cal afegir la 
del preparador físic i el fisioterapeuta per a tots els equips del club 8a excepció 
dels equips de base). 
 
-  Aquest any s’ha posat en funcionament la Comissió Esportiva. Aquest òrgan 
de treball, format per el director tècnic, Coordinador esportiu, responsable de 
l’escola de Basquet i president de l’entitat decideix, estructura i gestiona la part 
esportiva del club. 
 
- Les competicions s’han desenvolupat amb total normalitat i no hi hagut cap 
incidència destacable. S’Han inscrit un total de 8 equips en competicions 
oficials i una escola de basquet 
6 Equip en competició Federada 
2 Equips en competició Consell Esportiu. Aquí voldria fer un apunt tot indicant 
que a inicis de temporada es va prendre la decisió de inscriure un equip en 
junior en competició Consell Esportiu, i el temps ens ha confirmat que va ser un 
equivocació de la Comissió Esportiva per la manca de rigor de la competició. 
De les males experiències es aprenentatges i en aquest cas i per futures 
temporades s’evitarà d’entrar en competicions de Consell Esportiu d’equips que 
no siguin de base. 
 
- Al més d’octubre es va organitzar una jornada de bàsquet femení, on es van 
portar a 2 equips de 1ª Divisió Nacional, i es va aprofitar aquest partit per 
incentivar el bàsquet femení entre totes les noies que juguen a bàsquet a les 
Terres de l’Ebre. La experiència per a les nenes participants va ser molt 
gratificant,  i d’aquesta activat es desprèn el interès de l’actual junta per 
prioritzar la pràctica de bàsquet femení. Encara ens queda un llarg i dur camí. 
 



 

- S’Han realitzat jornades tècniques de tir i de tècnica individual per poder 
incrementar la tecnificació dels nostres jugadors. Un dels objectius d’aquesta 
propera temporada serà consolidar aquestes jornades. 
Els reptes:  
 
- Crec que les classificacions dels nostres equips han estat per sota de les 
possibilitats que tenim i desitgem que la millora d’aquest resultats per l’any 
vinent, siguin un objectiu del club i per tant, del nostre equip tècnic,  
entrenadors i jugadors. S’Ha de intentar poder optar a les competicions de 
nivell “A” de la competició territorial. 
 
- Basquet escolar. Tenim verdaderes dificultats en la captació de xiquets/es als 
col·legis. Aquest any intentarem impulsar accions que permetin fer més efectiva 
la presència del club al bàsquet escolar (Jornades tecnificació, partits amb 
equips del club, ...). El sedentarisme, la massificació d’activitats extraescolars, 
la futbolitis aguda,...són en part els responsables.  
S’Intentarà “tocar” a persones estratègiques dels consells escolars, ampa’s, 
professors esports, per poder incrementar la nostra presència als col·legis. 
 
- L’Escola de bàsquet del club va evolucionant favorablement però tenim que 
captar més jugadors per poder donar-li el impuls que creiem òptim a la base del 
club per poder consolidar el futur del club. S’Ha participat en diverses trobades 
obertes d'escoles de bàsquet a Tortosa, amb la participació d’equips de les 
diferents escoles de bàsquet del Baix Ebre, Montsià i Maestrat. Per la propera 
temporada serà la mateixa. 
 
- El sènior com a equip referent ha tingut una temporada complicada degut a 
baixes per lesions, temes laborals,...Un dels objectius del club per a la propera 
temporada serà la potenciació del sènior masculí com a punta de llança de la 
nostra entitat. 
 
- Per finalitzar en la plana esportiva comentar un tema que per a la junta 
directiva ha esta un mal son. 
Aquesta temporada s’han canviat  tots els equipaments dels equips i s’ha 
implementat la obligatorietat del xandall. 
Amb l’aprovisionament dels xandalls hem tingut molts de problemes per la falta 
de seriositat de l’empresa VIVE. Gran part dels xandalls s’han entregat, però hi 
ha alguns que no s’han pogut entregar. Des de la junta es demana disculpes a 
tots els afectats i aprendrem dels errors per a que aquesta situació no es torni a 
donar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

En quan a la part més social i mediàtica aquesta temporada s’han fet grans 
avenços 
 
- S’Ha començat a posar fil a l’agulla per tenir un llistat dels socis generals del 
club. Els socis son un símptoma clar de la salut d’una entitat. L’Objectiu 
d’aquesta propera temporada serà d’incrementar un 20-25% els socis actuals 
del club. S’Ha de treballar per poder oferir al socis avantatges per ser soci de 
l’entitat. 
 
- S’ha fet un esforç gran en intentar adaptar-nos a l’actualitat de les xarxes 
socials (Web, Twitter, Facebook, Linkedin,...) i s’ha treballat setmanalment  per 
poder estar presents als mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
- Es va fer la tradicional sortida al Palau Blaugrana per assistir al partit de l’Euro 
lliga. 
 
- Varem col·laborar en la Recollida solidaria d’aliments/Marató sang/Camina 
contra el càncer/Programa 6-1-6 per la integració de col·lectius mes 
desafavorits. 
 
- Es va fer el Campus d’estiu al mes de Juliol al col·legi “Daniel Mangrané de 
l’E.M.D. de Jesús. Aquest any es tornarà a organitzar, aquest any dirigit pel 
director tècnic del club, Sergi Farré. S’Ha intentat ampliar la oferta de dies i 
d’activitats a realitzar pels xiquets i xiquetes que assisteixin. 
 

 
En la vesant econòmica i per finalitzar, cal comentar els temes econòmics, dels 
quals el tresorer informarà molt més detalladament i farà la presentació del 
pressupost per la temporada vinent. Econòmicament fins ara hem estat un club 
sanejat i el pressupost que es presentarà per aquesta propera temporada 
estarà en la mateixa línia, perseguint l’objectiu que sigui un pressupost 
equilibrat, sostenible i viable econòmicament parlant. 
 
La junta directiva aquesta temporada davant d’aquesta mancança de recursos 
exteriors ha fet un esforç per poder donar optar a ingressos complementaris 
mitjançant col·laboradors. Sabem que no és època econòmicament bona per 
ningú, però és l’única forma de tirar endavant el club.  
Part de la gestió econòmica també ha anat dirigida a gestionar els recursos que 
teníem i complir amb la línia econòmica que teníem marcada i cenyint-nos al 
pressupost que es va presentar en la darrera assemblea general 
 
 
 
 
 
 



 

Des d’aquestes línies agrair als col·laboradors de la temporada la seua 
col·laboració,en gran part desinteressada, emplaçant-los a segueixen 
col·laborant amb el club. 
 
Also Casals Instal·lacions com a patrocinador principal del club. 
Calçats de Fonseca, Rest. Llaüt i Materials Gisbert com a col·laboradors 
secundaris. 
  

Tortosa, 22 de maig de 2014. 
 

Francisco J. Pepió Herrando 
President CB Cantaires Tortosa 


