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Avui toca aturar-se i mirar de reüll cap 
enrere, deixar anar un somriure, aga-
far aire i seguir endavant. El temps és 
el grapat de sorra que omple el rellot-
ge granet a granet; ara donarem la 
volta a aquest rellotge de sorra i estre-
narem un altre etapa.

PER MOLTS ANYS.. Qui hagués pen-
sat que a l’any 1977, aquell grup 
d´amics de la mateixa colla del poble 
de Begues, muntessin un club de bàs-
quet en un poble que amb prou feines 
superava els mil cinc-cents habitants i 
pugues celebrar 40 ANYS D’HISTO-
RIA la temporada 2017/2018.

Per nosaltres, la junta actual ha sigut 
un honor que aquest aniversari coinci-
deixi amb el nostre mandat, però tam-
bé hem de reconèixer que sense totes 
les juntes anteriors, cada una de les 
persones que ha contribuït aportant el 
seu granet de sorra, amb moltes hores 
de dedicació i feina, a més a més del 
millor saber fer.

Per a tots vosaltres, GRÀCIES, gràcies 
per la vostra vocació, per la il·lusió i 
ganes dipositades any rere any, per 
l´esforç de començar cada tempo-
rada saben que la vostra missió era 
massa important per baixa la guàrdia.

També volem agrair a las famílies, ju-
gadors/es, entrenadors/es, sponsors, 
... tot el suport rebut fins el dia d´avui 
i implicació en cada una de les activi-
tats realitzades, ajudant aquest club a 
tirar a endavant, per l´estima als nos-
tres colors, a més de representar els 
valors que el nostre escut representa. 
Valors com l’amistat, tolerància, sen-
zillesa, sacrifici i esforç, que van im-
pulsar a aquella colla d´amics a crear 
un club de bàsquet i que han perdurat 
en el temps i podem estar orgullosos 
que avui, 40 anys després, encara es 
conserven en el Club de Bàsquet Be-
gues.

Mirant cap al cel, tenim companys 
que avui estan molt orgullosos que 

puguem celebrar aquest aniversari, 
això també és per a tots ells que tam-
bé hi van ser .
Per acabar, moltes gràcies a tots vo-
saltres per donar el millor i compartir 
les experiències que han fet possible 
aquest 40 ANYS DE BÀSQUET A 
BEGUES!

I com ja sabeu ... LA SUMA DE TOTS 
ÉS MÉS QUE MOLTS!

Junta Club de Bàsquet Begues.
Maig 2018

A continuació les portades d’alguns exemplars d’aquesta revista:

La primera edició de la revista “tres de tres” es va publicar l’any 1988, la qual informava de l’actualitat esportiva i social 
del Club de Bàsquet en el poble de Begues, a més a més d’entrevistes i informació d’interès.

40 ANYS DE BÀSQUET A BEGUES   

Sabíeu que??
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El Club de Bàsquet Begues és una 
entitat esportiva constituïda oficial-
ment l’any 1977. Anteriorment era 
una secció del Club de Futbol Be-
gues i no va ser fins aquest any que 
es va constituir com a entitat inde-
pendent, dedicada exclusivament al 
bàsquet i al poble de Begues (...) 

“Segurament tot va començar al 
coincidir tres amics enamorats de 
l’esport que, després de passar unes 
temporades com a jugadors del 
Club de Futbol Begues (però que 
molt abans ja es trobaven al pati de 
les monges per jugar vint-i-uns en un 
camp de terra ), decideixen proposar 
la creació d’una secció de bàsquet 
dins del C.F.Begues i que el juliol 
de 1977 queda constituïda com a 
tal. Inicialment amb un equip sènior 
format a empentes i rodolons i amb 
moltes dificultats per crear un júnior 
que s’ha d’anar a buscar al Col·legi 
Sant Lluis. Poc després i amb molt 
d’esforç es consolida el sènior i el 
júnior ja amb jugadors del poble i 
els equips escolars. 

Al cap de deu anys de dedicació, 
entrega i treball, la pròpia dinàmica 
del projecte i sobretot l’empenta, la 
iniciativa i les ganes de fer créixer 
el bàsquet al nostre poble va portar 
a prendre la decisió de, per tal de 
poder centrar els esforços econò-
mics i de tota mena, deixar de ser 
una secció i començar a caminar i 
avançar com a entitat pròpia. El ju-
liol de 1987 naixia el CLUB DE BÀS-

QUET BEGUES i els tres amics que 
van fer possible que entre els pins 
de Begues naixessin dues cistelles de 
bàsquet foren : el Tarin -Santi Tarín 
Puig- l’autèntic dinamitzador i motor 
de la idea i el projecte, el de Cal 
Pesca -Jaume Viñas Pi- l’altre gran 
motor incansable i el de Cal Patxa-
rino -Jep Vallès Marcè- sempre a 
punt per donar un cop de mà. Per 
descomptat cal fer esment també de 
la importància de totes les persones 
que van col·laborar de forma decisi-
va a que el bàsquet comencés el seu 
camí en aquells inicis no gens fàcils 
i donar les gràcies i el nostre agraï-
ment per fer-ho possible : els presi-
dents del C.F.Begues : Jordi Guasch, 

Josep Tutusaus i Ramiro Pascual, els 
primers delegats : el Marti (Jaume 
Rabell) i el Cesc Herrero, els primers 
jugadors, els primers entrenadors i a 
tots els que han format part en algun 
moment de la història del Club que 
són molts. I això continua.”

Jep Vallès

Primer equip del Club de Bàsquet Begues – Temporada 1977-1978

Història del Club de Bàsquet Begues
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Una trentena d’entitats beguetanes 
vam participar el passat 10 de març 
en una Jornada d’Activació a Can Ri-
gol. Es tracta d’una de les fases del 
projecte de participació comunitària 
amb l’objectiu de treballar conjunta-

ment en la detecció de necessitats i 
dissenyar el pla d’accions a desenvo-
lupar.

La trobada proposava d’aquesta ma-
nera activitats de dinamització col·lec-

tiva, jocs, espais de debat i fòrums de 
participació amb la voluntat d’ajudar 
a crear una xarxa entre les pròpies 
associacions que fomenti el treball en 
equip. Durant la jornada es van iden-
tificar mancances, dificultats, oportu-
nitats, així com es van determinar ac-
cions concretes de treball en relació 
als resultats obtinguts per l’enquesta 
realitzada amb anterioritat al teixit as-
sociatiu. El qüestionari se centrava en 
detectar les necessitats de les entitats 
en cinc àmbits: organització, econo-
mia, participació, comunicació i tre-
ball en xarxa.

De ben segur que va ser una jornada 
d’allò més profitosa, on per sobre de 
tot, va servir per relacionar-nos amb 
altres entitats del poble de Begues i 
conèixer els objectius i projectes de 
cada una d’elles.

Jornada a Can Rigol
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Des de fa un parell d’anys, el Club de 
Bàsquet Begues és un dels pocs clubs 
de Catalunya i de la península de tenir 
en propietat la màquina de tir Shoot-
Gun 6000.

La màquina “Shoot Gun” és la màquina 
més utilitzada pels equips professionals 
i universitaris a USA per treballar el tir 
individualment.

“The Gun 6000” és la millor màquina 
de tir de bàsquet fins a la data per millo-

rar dramàticament el tir dels jugadors. 
Aquesta màquina de tir actua com un 
rebotador automàtic, i donant una pas-
sada directe per a una altra oportunitat 
tir. La màquina permet regular la dis-
tància i el temps entre passades, creant 
així situacions en què els jugadors po-
den desenvolupar les seves habilitats. La 
màquina pot disparar fins a 1.800 per 
hora i té una marcador que mostra el 
tirs totals i el percentatge de tir.

Una de les característiques més impor-
tants de la GUN 6000 és que la xarxa 
que recull els rebots està a una alçada 
estratègica per obligar al llançador a ti-
rar amb l’arc òptim per augmentar les 
probabilitats d’encert en el seu llança-

ment. Els llançaments que arriben a la 
cistella amb menys de 43º d’angle te-
nen, físicament, moltes menys possibili-
tats d’entrar-hi.

La màquina és completament adaptable 
a alçada i distàncies de minibàsquet, de 
manera que l’edat no és un inconve-
nient per treballar el tir. Al contrari, està 
demostrat que les edats de minibàsquet 
són les més riques a nivell motriu, de 
manera que l’aprenentatge és molt més 
significatiu i ràpid.

I TÚ, ENCARA NO L’HAS PROVAT?
NO T’HO PENSIS MÉS I DEMANA 
INFORMACIÓ!

Màquina de tir – Shoot Gun 6000
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En la revista “tres de tres” publicada el 4rt trimestre del 1988, es dedica una pàgina a realitzar un 1per1 de cada un 
dels components de l’equip sènior que aconseguiren l’ascens a segona catalana, detallant nom, dorsal, edat, alçada i 
posició.
Coneixes algú d’aquell històric equip que tantes alegries va donar al poble de Begues?

1per1 Equip Sènior Temporada 1988/89
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Actualment, el Club està format per gairebé 120 jugadors/es que constitueixen un total de 10 equips federats, des dels 
més petits, l’Escola de bàsquet, fins als sèniors femení i masculí.

Escola

Mini Femení

Pre-Infantil 
Femení

Júnior 
Femení

Sènior 
Femení

Sènior 
Masculí

Júnior 
Masculí

Pre-Infantil 
Masculí

Mini Masculí

Pre-mini

Equips Temporada 2017/2018
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Equip format per pares, mares i ex-jugadors, que es reuneixen tots els divendres per practicar el que més els hi agrada, 
fomentar l’amistat i el companyerisme entre amants d’aquest esport.

En totes les revistes publicades trimestralment del “tres de tres” es dedicava un pàgina de “temps lliure”, on es ficaven 
endevinalles, mots encreuats sobre el bàsquet i el poble de Begues o alguna il·lustració feta per algun jugador/col·labo-
rador del Club de Bàsquet Begues. A continuació el mot encreuat i la il·lustració publicada en la revista del 4rt Trimestre 
del 1988.

Passatemps revista original

Súper-Sènior
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Passió a les graderies, somriures i 
moltes ganes sobre la pista. Durant 
aquesta temporada l’equip de l’Es-
cola ha participat en varies troba-
des organitzades per la federació 
i altre clubs de municipis propers.

Aquestes trobades intenten ser 
jornades lúdiques on els nens/es 
competeixen en el seu esport però 
sense que el resultat final tingui 
cap importància, i on prenen més 
importància els valors, jugar con-

tra nenes i nens d’altres equips i 
passar-ho bé fent esport.

Els més petits comencen a competir
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Tots sabem de la importància que tenen els patrocinadors en els clubs esportius, és per això que hem volgut dedicar 
una pàgina d’aquesta revistar a ells, els quals ens ajuden a evolucionar i millorar com a entitat esportiva, a tenir bons 
entrenadors/es, a millorar el material, a tenir unes quotes el més ajustades possibles. A tots ells, MOLTES GRÀCIES!

Patrocinadors / Col·laboradors
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El passat 10 de febrer, tots els integrants 
del Club de Bàsquet Begues, jugadors/
es, mares, pares, entrenadors/es i inte-
grants de la junta, vam participar a la 
rua de Carnaval del poble de Begues 
en motiu del 40 aniversari del club, on 
les jugadores del Pre-mini i Mini van 
realitzar el pregó que donava l’inici de 
la festa en el balcó de l’Ajuntament de 
Begues. A continuació va començar 
la rua des de l’Ajuntament fins el Po-

liesportiu Jaume Viñas Pi, passant pel 
centre del poble, on els participants de 
la rua seguien la carrossa del Bàsquet 
Begues que simulava una màquina de 
tir de bàsquet com les que hi ha en 
els salons de joc. Un cop al pavelló 
va començar el concurs de disfresses 
i coreografies on les noies del Pre-mini 
i Mini femení van quedar segones en 
la seva categoria. El bon humor i les 
ganes de passar-s’ho bé no van faltar!

El passat 3 de març el Club de Bàs-
quet Begues va participar en un taller/
debat sobre l’ús de les noves tecno-
logies organitzat pel Projecte Educa-
tiu de Begues (PEB). En aquest taller 
hi vam participar un total de sis per-
sones/rols: infant, adolescent, pare/
mare, persona adulta, representat en-
titat (Bàsquet Begues) i un expert de 
la matèria. Es va realitzar una taula 

rodona per debatre sobre l’ús de les 
noves tecnologies, usos i temps, utilit-
zació de les TICs per educar, protec-
ció de la identitat digital i perills que 
pot comportar un mal ús, des dels di-
ferents punts de vista dels sis rols an-
teriorment comentats. Posteriorment 
a la taula rodona, es van realitzar la 
gravació d’entrevistes personalitzades 
a cadascun dels rols, per tal realitzar 

finalment un vídeo resum de la jorna-
da i reportar els punts interessants i 
conclusions extretes per tal que sigui 
accessible i serveixi d’ajuda a la gent 
del poble de Begues.

La Gran Festa de Carnaval

Participació amb el PEB 
sobre l’ús de noves tecnologies
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Al 1986, l’ascens de categoria de 
l’equip sènior de la secció de bàsquet 
del C.F.Begues (per aquell temps el bàs-

quet era una secció del C.F.Begues), a 
segona categoria catalana era la noti-
cia més destacable en el Butlletí Munici-

pal de Begues publicat a l’abril d’aquell 
mateix any. Les gairebé quatre pàgines 
dedicades al bàsquet s’expliquen els 
inicis del club, la recollida de firmes a 
favor del poliesportiu, l’evolució i incre-
ment dels equips i les diferents dificultats 
i motivacions que varen tenir les perso-
nes impulsores d’aquest projecte que 
just celebra 40 anys. A continuació un 
petit retall d’aquest article:

Retalls històrics
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Anys més tard i mitjançant un altre 
diari, degut a l’oficialització del Bàs-
quet Begues com a Club, es donava 

la benvinguda al Club en el món del 
bàsquet català, just quan feia aproxi-
madament deu anys del inici d’aquest 

projecte on un grup de joves del poble 
s’havien començat a bellugar per for-
mar un club de bàsquet.

Retalls històrics



Partit on està l’actual Poliesportiu – 1978

Visita Palau Blaugrana – 2002

Equip Sènior Femení 2002

Equip Mini-Mixte amb Mascota - 2005

Visita Palau Blaugrana – 2013

Samarretes partit històriques

Estades amb l’entrenador ACB Edu Torres – 
2003

Inauguració Poliesportiu Jaume Viñas Pi – 
2006

Celebració ascens Sènior Masculí - 2013

Equip Sènior Masculí -2002

Cheerleaders del Club de Bàsquet Begues – 
2003

Cloenda Temporada 2011/2012

Foto Club Bàsquet Begues – 1987 Sortida a Montardit de Baix – 1997

Salts per la història


