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Resultats i notícies del mes de juny
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»
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Disputat a les poblacions de Barbens,
Penelles, Bellcaire, Tornabous i
Castellserà, amb les categories: Pre-
benjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet.

Equips participants: Golmés, Tàrrega,
Alfarràs, Artesa-Ponts, Agramunt G.
Gatell, Albatàrrec, Baix Segrià, AEM,
Fondarella, At. Segre i E.F.U. (Escola
Futbol Urgell).

Pre-benjamí
Resultats:
Agramunt G. Gatell 2 Tàrrega 0
At. Segre 5 Agramunt G. Gatell 1

Benjamí
Resultats:
Agramunt G. Gatell 0 Tàrrega 6
Albatàrrec 0 Agramunt G. Gatell 5

Aleví
Resultats:
Baix Segrià 0 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 0 Tàrrega 2

Infantil
Resultats:
Agramunt G. Gatell 2 Tàrrega 3
AEM 3 Agramunt G. Gatell 1

Entrevista al
Miquel Garcia i Sàiz

«Miguelito»

L a temporada 2003-2004 ja ha
finalitzat. Enguany, si hi ha algun

equip que ha destacat és, sens dubte,
l’equip juvenil.

En aquest número entrevistem al seu
màxim responsable, el Miquel Garcia.

– Quant de temps portes al club i
quina ha estat fins avui la teva
trajectòria?

– Vaig començar l’any 97 i en aquests
set anys sempre he fet d’entrenador a

les categories: infantil, cadet i juvenil.
Amb els cadets, els anys 97 i 98, que

van quedar quarts i cinquens res-
pectivament. Amb els infantils, el 1999,
que van ser quarts; a la temporada
2000-2001 van quedar en sisena
posició, i després amb l’infantil. El 2001
vaig tornar amb l’equip cadet essent desè
a la classificació. Aleshores em van do-
nar els juvenils fins ara. El 2002 vam
guanyar el torneig de Primavera, i
enguany l’hem tornat a guanyar i hem
quedat tercers a la classificació de la lliga.

– Quan acaba la temporada, l’estiu
el dediques a altres aficions que no
sigui el futbol?

– No, no, que va! Els mesos de juny i
de juliol faig d’entrenador a l’equip de
futbol sala «Miró-Jové», on porto nou
o deu anys al capdavant.

– Però tens altres aficions, a part
del futbol?

– Sí, m’agrada l’atletisme de fons i
sempre que puc participo en alguna cur-
sa. Com a hobby, m’agrada el cinema i
la música com a qualsevol jove.

– Parlant de joventut, quina edat
tens?

– Tinc 32 anys.
– Si ara tens 32 anys, això vol dir

que vas començar d’entrenador amb
25. No has tingut problemes amb els
jugadors?

– No, tot el contrari. Sempre hi ha
hagut una bona comunicació mútua. Els
preparo físicament i els faig jugar on crec
que ho poden fer millor, segons les
circumstàncies del partit. És la feina de
l’entrenador.

– Veig que això d’entrenar ho por-
tes molt a dins. Tens alguna titulació?

– Sí, tinc el d’educador de futbol base
amb el qual puc entrenar equips de totes
les categories fins a juvenils en categoria
preferent.

– Què és el que més t’agrada
d’aquest esport?

– El poder fer d’entrenador, veure’ls
créixer com a jugadors i com a perso-
nes. El companyerisme i moltes coses
que fan possible seguir cada dia.

– L’equip que entrenes és l’últim
esglaó per arribar al primer equip.
Veus als teus jugadors com a
possibles jugadors del primer equip?

– No són possibles jugadors, són els
jugadors que aviat jugaran amb el pri-
mer equip abans d’acabar la categoria,
sempre i quan juguin i s’esforcin com
ho saben fer. De fet, l’entrenador, el
Manel Olaya, en molts partits convoca
un parell de jugadors (per lesions o
sancions). Els jugadors de la categoria
juvenil són els que saps que vénen a ju-
gar a futbol, els altres es queden pel
camí. És molt important fomentar el
futbol i tenir una escola de futbol per
Agramunt.

Parlant de l’escola, voldria donar les
gràcies al Carmelo Martínez i al Juanjo
Mendoza que són els que em van ani-
mar a entrar a l’escola. ■
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

TROBADA D’ESCOLES DE BÀSQUET
A AGRAMUNT

NOTÍCIES DEL
BÀSQUET

El dilluns 21 de juny a Bar-
celona es va disputar l’en-
contre amistós entre CATA-
LUNYA i LITUÀNIA on hi vam
ser una petita representació
del club. Coincidint amb
aquest amistós, durant el matí
es van disputar encontres en-
tre les seleccions territorials
catalanes, en categoria cadet,
amb presència d’un jugador
del nostre club, el GUILLEM
PLA, que sincerament ho va
fer força bé.

El dissabte 3 de juliol es va
celebrar a Mollerussa, l’as-
semblea ordinària de la fe-
deració territorial de Lleida, on
hi vam assistir. Cal remarcar
d’aquesta assemblea, que
aquest any hem tornat a in-
crementar el nombre llicències
federatives en un 3% i que a
més a més hi haurà pobles
nous on es practicarà el
bàsquet, com Torà, Guissona,
Pobla de Segur, Almenar...

Més tard com ja és tradició
es va celebrar la FESTA DEL
BÀSQUET LLEIDATÀ amb una
participació d’unes 300 perso-
nes. Cal destacar que el BAC
Agramunt va tornar a estar
premiat amb el guardó del
millor jugador de la categoria
cadet i que va caure a les
mans del GUILLEM PLA. Gran
temporada del nostre jugador
que té unes grans possibilitats
de triomfar en aquest esport,
li desitgem molta sort i
l’enhorabona pel premi.

També durant la festa es va
fer un sentit homenatge pel
JOSEP SABANÉS (metge del

Caprabo Lleida i gran amant
del bàsquet) mort de malaltia
aquest any.

LES I JORNADES
OBERTES DE
BÀSQUET
D’AGRAMUNT I
RODALIES

Èxit inesperat de les
primeres jornades de bàsquet.
El dilluns 28 de juny obríem
les portes del pavelló amb una
participació de 45 nens/es, de
diferents edats (des de 5 anys
fins a 11 anys). L’assistència
fou molt regular pràcticament
del 100% durant el sis dies
que van durar les jornades. El
que més ens va sorprendre, va
ser la quantitat de nens/es de
5 i 6 anys que van venir i
sobretot la facilitat en que van
aprendre a botar i llençar a

El diumenge 13 de juny, dia
de les eleccions Europees, vam
ser la seu de la darrera
trobada d’escoles de bàsquet
de Lleida. Van participar nou
equips repartits en tres pistes,
segons la categoria (pre-
benjamí, benjamí i aleví).
Durant tot el matí es van fer

partits simultàniament, amb
una bona afluència de públic
per veure les joves promeses.
La trobada va servir per cloure
la temporada de l’escola de
bàsquet “Lludribac”, que, com
no, va acabar amb un petit
refrigeri per tots els com-
ponents de l’escola.

Guillem Pla amb el trofeu que l’acredita com
a millor jugador de la categoria cadet.

Dues imatges dels joves esportistes participants a la trobada d’escoles de bàsquet.
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cistella, sincerament ens
pensàvem que no arribarien a
cistella, però es que hi
arribaven i a més a més
encistellaven.

Cal recordar que vam anun-
ciar la presència del MANEL
BOSCH per inaugurar-les, però

la seva agenda ens va jugar
una mala passada. No deixarem
d’insistir que algun dia ens
vingui a veure. D’altra banda
el club anima a totes les nenes
d’Agramunt i rodalies que
practiquin algun tipus d’esport.
Ho diem perquè estem veiem

que, a diferència dels nens, les
nenes no s’acaben de decidir a
xutar, tirar o encistellar una
pilota.

Per cloure les jornades, vam
obsequiar a tots els parti-
cipants amb una samarreta de
la nostra mascota la “Llúdriga”

i una xapa commemorativa de
l’esdeveniment.

Per fi ja han arribat les va-
cances, el BAC Agramunt
desitja a tots els agramuntins
que les passin el millor que
puguin. Fins aviat. ■

Les primeres jornades de bàsquet celebrades a la nostra vila van aplegar 45 nens i nenes de diferents edats.
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XERRADA – CLÍNIC DEL 50è
ANIVERSARI DE L’HANDBOL
A LLEIDA

Durant el darrer mes de juny, una
Comissió de la Federació Catalana
d’Handbol va organitzar una sèrie d’actes
per celebrar el 50è Aniversari de l’inici
de l’Handbol a 7 a Lleida. Es van realitzar
diferents exposicions fotogràfiques,
taules rodones, diversos partits
d’handbol, dinar de germanor, etc., en
diferents instal·lacions esportives de la
província.

Amb la gran trajectòria que ha fet el
Club Handbol Agramunt durant més de
30 anys, en la preparació de grans
jugadors i equips d’handbol, també es va
tenir en compte el nostre Club dins la
història de l’handbol lleidatà i dins dels
actes programats el passat 4 de juny, es
va triar el marc d’Agramunt per fer una
Xerrada-Clínic a la sala de conferències
de la biblioteca i vam poder comptar amb
la presència de Fernando de Andrés (ex-
jugador del F.C. Barcelona, Ath. de Ma-
drid, tècnic de la selecció nacional
espanyola i professor d’INEFC de Lleida)
i també en Salvador Serra (ex-jugador
lleidatà, de l’Handbol Valladolid, del
Teucro i del Porland San Antonio). Van
assistir-hi una cinquantena d’aficionats
que van poder gaudir molt amb les
explicacions i anècdotes sobre la història,
l’evolució i altres particularitats de
l’Handbol durant aquests llargs cinquanta
anys.

VALORACIÓ DEL CAMPUS
Com ja us vàrem informar en el passat

número de la revista, el Club va realitzar
el IV Campus d’Handbol d’Agramunt en-
tre els dies 30 de juny fins el dia 3 de
juliol. Podem dir que la participació va
ser molt bona, amb un total de 26 nens
i nenes que no es van perdre cap sessió
del Campus i després hi havia uns vuit
participants que van venir segons la
disponibilitat que tenien, alternant algun
i que altre dia. Es van fer diferents grups

segons l’edat dels participants, que
majoritàriament oscil·lava entre els nou
i tretze anys, perquè els tècnics que
participaven en cada sessió poguessin
treure més profit de tots aquests nens i
nenes. Van ser moltes sessions,
repartides entre el matí i la tarda, per
poder gaudir i aprendre molt de l’handbol
en pocs dies i creiem que la majoria de
participants ho van saber aprofitar molt
bé perquè hi havia molt interès en gene-
ral. La cloenda es va realitzar el dissabte
3 de juliol al migdia, amb un seguit de
partits i oferiment de diplomes. Volem
donar les gràcies a tots els tècnics,
col·laboradors i pares que han fet possible
aquest Campus, perquè sense el seu
esforç i suport no hagués estat possible i
sobretot als participants, que són la clau
per poder realitzar aquestes activitats
amb èxit i animar-los perquè continuïn
fent esport, sigui el que sigui, però prac-
ticar esport.

SOPAR DEL CLUB

El passat dissabte 3 de juliol, aprofitant
que s’acabava el Campus d’handbol, es
va fer l’últim acte significatiu de la
temporada, amb un gran sopar de

germanor on van assistir les diferents
seccions del Club: l’handbol, el futbol
sala, el trial. La gran absència van ser la
secció dels Motards, però el Club ja va
fer un brindis per ells mentre corrien les
24 h. de motociclisme a Montmeló,
moltes felicitats. Durant la vetllada, es
van donar diferents obsequis i plaques
commemoratives per als jugadors de les
diferents seccions, que havien destacat
durant la passada temporada i també,
com no, per l’entusiasme dels pares.
Com a més significatiu, hem de destacar
dues plaques que es van donar a la secció
de trial: una, com molts sabeu, pel campió
d’Espanya 2003 en categoria sènior C,
el Francesc Recio, i una altra, pel campió
de Catalunya 2003 en categoria Open,
el corredor Joan Pareta, i que ells
mateixos van recollir personalment.
Volem clarificar que la temporada 2004
del trial encara no ha acabat perquè, a
diferència de moltes competicions, el trial
comença al gener i acaba al desembre.
Pel que ens van comunicar el dia del
sopar, sembla que les coses els van força
bé, de moment el Francesc va segon a la
classificació, desitgem que les coses els
surtin força bé i puguin assolir els seus
objectius marcats.

La sala de conferències de la Biblioteca va acollir una Xerrada-Clínic sobre l’handbol.
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SECCIÓ
FUTBOL SALA

 L’equip de futbol sala de Divisió
d’Honor està invitat, pel regidor d’esports
d’Higuera la Real el Sr. Benito Verdejo, a
participar a la Marató de futbol sala que
es fa a Higuera la Real. Els dies seran del
31 de juliol a l’1 d’agost, on participaran
un total de 16 equips, entre els quals n’hi
ha de Portugal, Madrid, Sevilla, Huelva,
Badajoz i Catalunya.

Pel nostre equip és un honor poder
participar en un esdeveniment d’aquest
tipus, ja que hi ha un nivell molt alt de
futbol sala, amb equips que competeixen
en la lliga Nacional de Divisió de Plata, i
per això ens hem animat a anar-hi perquè
és una experiència molt enriquidora, tant
a nivell tècnic com social. En el proper
número ja us farem cinc cèntims de com
ha estat aquesta experiència.

SECCIÓ TRIAL
Aquesta temporada hem tingut una

important representació dels pilots de
trial del CHA, en total 19 pilots de
diferents categories.

En categoria SÈNIOR C: Jaume Vinyals
i Francesc Recio

En categoria MÀSTER: Jaume Rovira,

Roger Vinyals i Ramon Vila.
En categoria OPEN: Jaume Perucho,

Joan Pareta, Joaquim Cisteró Bofarull i
Joaquim Cisteró Valls.

En categoria BASE: Carmel Cases, Lluís
Requena, Francesc Fernàndez, Francesc
Cisteró, Ramon Cases, Vicent Trepat,
Antoni Mas, Miquel Pedrós, Ramon
Segalà i Eduard Segalà.

En Jaume Vinyals i en Francesc Recio
han pres part al Campionat d’Espanya,
participant en la categoria Sènior C. S’han
efectuat tres proves de les sis que n’hi
ha en total i els resultats els ho expliquem
a continuació:

La primera prova va tenir lloc a la
localitat de Chinchilla (Albacete) el dia 28/
03/04 i va ser una jornada marcada per
la pluja. En Jaume no hi va poder assistir,
només en Francesc va representar el CHA
a Albacete, aconseguint un merescut 2n.
lloc. Hem de dir que la pluja no va afavorir
al nostre pilot i dues errades importants
l’allunyaren del primer lloc.

La classificació va quedar així:
1r Sergio Puto (SHERCO) 10 punts
2n Francesc Recio (BETA) 18    “
3r César Sánchez (MONTESA)45    “

La segona prova fou a Osasuna (Sevi-
lla) el dia 25/04/04 on si que varen
assistir en Jaume i en Francesc i aquí
contràriament d’Albacete, el temps va
ser calorós i assolellat. Les zones foren
una combinació de terra i pedra: terreny
més semblant al de les nostres terres.

Així els nostres pilots van tenir una bona
actuació ocupant la primera i desena
plaça.

La classificació va quedar així:
1r Francesc Recio (BETA)        10 punts
2n Sergio Puyo (SHERCO) 28   “
1r Faustino Bañón (GAS GAS) 33   “
10è Jaume Vinyals (BETA) 63   “

El dia 16 de maig, a Nigrán (Pon-
tevedra), es va disputar la tercera prova
puntuable per al Campionat d’Espanya.
La geografia gallega es ideal per a la
pràctica del trial. En Jaume i en Francesc
van gaudir d’allò més. En Jaume va
aconseguir realitzar la segona volta a zero
(sense cap errada) després de fer quatre
peus a la primera. Aquest pilot millorà al
seu anterior resultat escalant dues
posicions en la classificació. Hem de tenir
en compte que és el seu segon any
competint a nivell nacional amb tota la
pressió que això comporta. Confiem que
continuarà millorant i superant-se dia a
dia.

La classificació va quedar així:
1r Francesc Recio (BETA) 4 punts
2n Sergio Puyo (SHERCO) 18   “
3r César Sánchez (MONTESA) 27   “
8è Jaume Vinyals (BETA) 63   “

El Club Handbol Agramunt desitja a
tots els jugadors, tècnics, socis, col·la-
boradors, aficionats, lectors, en definiti-
va a tothom, que passin unes BONES
VACANCES I UN BON ESTIU!! ■
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