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STAFF TÈCNIC 
SELECCIÓ CATALANA 

INFANTIL MASCULINA 

 
Seleccionador: ÀLEX TERÉS 
 
Ajudant: RUBÉN MUÑOZ 
 
Ajudant: SERGI LLURBA 
 

 

 

Entrevista als membres de 
l’Staff Tècnic Selecció Catalana  

Infantil Masculina 
 
 

                                                                                                      Sobre els autors 
 
· Quan veu començar i quines son les 
vostres funcions a la Selecció Infantil 
Masculina? 
 
ÀLEX- Aquesta serà la meva segona 
temporada com a seleccionador al capdavant 
de la selecció infantil masculina. Havia fet una 
etapa anterior de 3 anys com a ajudant fa 
força temps, amb minis i infantils masculins. 
 
RUBÉN- Per mi serà la primera experiència a 
nivell de seleccions. La meva funció principal 
és estar a disposició de l’Àlex pel que calgui a 
l’hora de preparar la sessió i durant aquesta i, 
a la vegada, a disposició dels jugadors per atendre els seus dubtes i 
necessitats. És una experiència absolutament nova per mi, molt engrescadora. 
 
SERGI- Aquesta és la meva segona etapa en seleccions catalanes. Fa 2 anys 
vaig estar d’ajudant de la mini masculina, on vaig tenir l’oportunitat d’aprendre 
d’un enorme entrenador com en Júsep. Ara començo una nova etapa amb la 
infantil masculina amb la intenció d’ajudar l’Àlex i en Rubén i sobretot als 
jugadors. La meva feina és estar a disposició de la resta del cos tècnic i dels 
jugadors per aportar tot allò que sigui necessari en tots els àmbits que afecten 
a un equip, tant a nivell esportiu, com logístic i humà.   
 
 
· Quan feu seguiment de jugadors, quins són els aspectes que més us 
fixeu (possible rendiment futur, encaix dintre de l’idea de joc, 
competència en una mateixa posició, etc...)? 
 
Al fer el seguiment el que busquem és detectar aquells jugadors que poden 
encaixar millor en la manera de jugar que creiem que és la més adient. Fer una 
selecció, com el seu nom indica, i a diferència del treball en un club, té la 
particularitat, entre d’altres, de poder escollir als jugadors que en formaran part 
i això fa que sigui més senzill adaptar jugadors a una idea determinada. En 
aquest sentit, per anar a jugar un campionat d’Espanya el que es busca és  
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òbviament jugadors que puguin tenir un impacte present en el tipus de joc que 
nosaltres busquem, que és un joc amb molta activitat i presència defensiva i un 
bàsquet ofensiu encara prou verge i estructurat que fa que sovint es depengui  
molt més del talent individual ofensiu que no pas de construccions, per minses 
que siguin, a nivell col·lectiu. 
 
 

 Tenint en compte la planificació d’entrenaments, quina seqüència 
temporal seguiu a l’hora d’anar construint el joc que voleu implementar? 

 
El que hem fet aquests darrers dos anys ha estat començar buscant la 
identificació dels dos aspectes ofensius que nosaltres considerem claus en 
aquesta categoria, com són per una banda l’aprofitament dels espais a màxima 
velocitat en el canvi defensa/atac, no només com finalitzar els contraatacs sinó 
fonamentalment com generar-los, i per l’altra saber moure’s prou bé, prou 
sincronitzats i prou amples en atac estàtic per donar més marge d’expressió a 
la qualitat individual ofensiva, atès que moltes de les defenses a les que ens 
hem d’enfrontar juguen bàsicament a tancar aquests espais, cosa que sense 
moviment ofensiu organitzat, sincrònic i ample resulta força més fàcil, 
evidentment. 
Ho fem així perquè a l’estiu tenim moltíssimes sessions continuades als 
campus i tenim la creença que aquesta part, la ofensiva, és la que més 
dependència té d’aquesta continuïtat pràctica. 
 
A partir del setembre, amb sessions ja no només més espaiades, sinó que 
també barrejades amb els entrenaments en els seus respectius clubs, 
comencem amb l’apartat defensiu, aprofitant també que el nombre de jugadors 
amb els que treballem és ja més reduït. A mida que s’apropen les dates del 
campionat ens dediquem a perfilar ja coses més específiques que ens ajudin a 
competir, com per exemple els fons, les bandes i alguna alternativa defensiva i 
anem veient com encaixa finalment tota la feina que s’ha anat fent. 
 
 
 Per l’experiència acumulada en temporades i campionats anteriors, quin 
concepte del joc creieu que ha evolucionat més en la categoria Infantil 
(físic, tècnic, tàctic, preparació de partits, nivell entrenadors, etc...)? 
 
Com ja apuntaven els companys de la selecció cadet femenina, cada generació 
té unes característiques físiques, tècniques i/o tàctiques diferents, és un fet 
comú a totes les categories. 
 
Però val a dir que l’aspecte físic és un dels apartats on s’ha vist més canvi en 
els darrers anys. Cada cop els equips infantils són més físics, amb jugadors 
més grans i més desenvolupats. Molts d’ells juguen en categories cadets amb 
els seus Clubs.  
 
D’altra banda, la recerca de “resultats” a curt termini en categories de formació 
ha afectat al joc. Podríem dir que molts equips infantils juguen, salvant les 
distàncies, com sèniors, amb infinitat de sistemes tant ofensius com defensius. 
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Podríem dir doncs que tot s’avança i que, aspectes tàctics que abans 
s’introduïen en categoria cadet ara ja es veuen en categoria infantil. 
 
 
· Què els hi dirieu als entrenadors que ara comencen? 
 

Als entrenadors que ara comencen els hi remarcaríem que “Més 
important que la meta, és el camí”.  

 
És prioritari per nosaltres que els joves entrenadors s’adonin que NO tot 

s’hi val per guanyar i per assolir determinats objectius individuals. Tenim a les 
nostres mans el material més preuat per cada una de les famílies que ens fan 
confiança...i ho hem de tractar com a tal. L’aplicació i l’entesa dels valors 
implícits en el bàsquet ha de ser la 1a obsessió que ens hem de marcar com 
objectiu prioritari en qualsevol equip que entrenem, sigui quina sigui la 
categoria.  

 
Per tant, als entrenadors que ara comencen cal fer-los entendre que han 

de ser un referent i un mirall on els i les joves jugadors/es puguin trobar un clar 
exemple de persona i de feina ben feta.    

 


