
La Federació Catalana de Basquetbol va acollir un
debat sobre 'El talent en el bàsquet' amb experts
vinculats d'una o altra manera al bàsquet

EL TALENT EN EL BÀSQUET
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Persones que han dedicat i dediquen encara una gran part de la seva
vida en millorar, donar a conèixer i fer gran el nostre esport des de
diferents responsabilitats com Eduard Portela, Salva Chiva, Joan
López, Ángel Palmi, Francesc de Puig, Maria Planas, Josep Claret,
Carme Lluveras, Salva Maldonado, Ricard Casas, Víctor Mas, Toni
Bové, Nacho Solozabal, Neus Bartran, Joan Creus, Jordi Martí, Javi
Torralba, Xavier Rodríguez, Marcel·lí Massafret o Josep Escoda van
participar en aquesta jornada per parlar i debatre sobre el talent.



Descripció del talent
Metodologia del talent
Desenvolupament disruptiu

Sostenibilitat del talent a través de l'entrenament i la competició
Estratègies eficients i noves estratègies pel continuar seduint i
captant talent
Amenaces pel futur talent

L'origen d'aquesta trobada resideix en la inquietud d'Eduard Portela ,
president d'honor de l'ACB, i d'Ángel Palmi , director esportiu de la FEB
durant 22 anys, de tenir un espai per conversar, parlar i debatre de
bàsquet, de manera periòdica.
 
En aquest sentit, el president de l'FCBQ, Ferran Aril , va recollir aquesta
proposta convençut que la casa del Bàsquet Català és el millor lloc per
acollir totes les iniciatives a l'entorn del nostre esport. Obrir la Federació
a idees i col·laboracions entre diferents agents del bàsquet és una
manera d'enriquir-lo. Per això des del primer moment va donar totes les
facilitats per fer realitat aquest espai de debat, i tot comptant també amb
la col·laboració de la Fundació del Bàsquet Català i l'Associació Catalana
d'Entrenadors de Basquetbol (ACEB).
 
El talent en el bàsquet és el tema central que es va tractar en un
interessant debat amb els següents punts:
 

del talent
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SALVA CHIVA | President Comitè Tècnic FCBQ
Disculpar l'absència del president Ferran Aril, qui es mostra orgullós de
poder acollir aquest debat a la seu de la Federació.
És una satisfacció albergar aquesta primera trobada del 'Grup de debat'
sobre bàsquet i agraeixo la col·laboració de la Fundació del Bàsquet
Català com de l'ACEB. La Federació ha de ser el lloc  per recollir totes les
iniciatives del nostre esport.
Felicito als senyors Portela i Palmi com a promotors d'aquesta iniciativa
tot esperant tingui una bona acollida en tot el món del bàsquet i
agraeixo a tots els assistents la seva presència.

EDUARD PORTELA | President d'Honor ACB
Agrair a tots la vostra assistència a aquesta trobada l'objectiu del qual és
que a partir d'un tema central puguem contrastar les nostres opinions i
experiències, com si ens haguéssim trobat per prendre un cafè, amb
naturalitat i sinceritat.
Aquest és un grup obert a totes les persones per qui el bàsquet és una
part molt important de les seves vides, i hauríem de seguir reunint-nos
de forma periòdica.
Agrair al president de la Federació, Ferran Aril, i al secretari general de
l'FCBQ, Francesc de Puig la seva imprescindible participació en aquesta
activitat i sobretot que s'hagin il·lusionat amb aquest projecte.
Respecte el tema a debatre, crec que el talent natural en un jugador és
innat, tot i que treballant, qualsevol jugador pot arribar a l’elit.
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JOAN LÓPEZ | President ACEB
A la trobada va ser important veure com de les
persones allà reunides, un 90% entrenadors
expressaven lliurement el seu pensament,
malgrat que no tothom pensava el mateix.
En el que sí estàvem més o menys d'acord és que
per utilitzar adequadament el talent s'ha de
tenir intel·ligència i un conjunt de capacitats
que la desenvolupin. Això és el que jo també
penso.
És important que els entrenadors de formació
detectin aquest talent i treballin per a
desenvolupar-lo.
En aquestes reunions ens trobem persones amb
qui fa temps que no parlàvem i amb qui havíem
treballat personalment per enriquir la tasca dels
nostres entrenadors. Això em fa il·lusió i
considero que és molt enriquidor per a tots
plegats.

JORDI MARTÍ
> Abans es buscava el talent pur de bàsquet. Ara
es busquen moltes altres coses: físics però
també personalitats.
> Necessitat de perfils d'entrenadors que ajuden
a treure talent en FORMACIÓ, són més d’un
professor amb vocació per a millorar jugadors i
hi ha cops que això és una incompatible amb el
rendiment immediat del grup en sí i en la carrera
de l'entrenador. És a dir, de vegades
incompatible amb el creixement promocional de
l’entrenador en la vessant purament competitiva
i resultista.
> Treballar amb un jugador de manera global.
Jugador ha de fer de tot amb molt de tot (+ físic,
tècnic, tàctic,.. .).
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CARME LLUVERAS
> El talent és un do que et ve donat.
És la capacitat innata per a desenvolupar unes determinades habilitats
superant els límits habituals però, cal cultivar-la i perfeccionar-la.
És la virtut innovadora i creativa per fer diferent una activitat, en aquest
cas el bàsquet, que sense la formació i especialització adequada no
serveix per res.

SALVA MALDONADO
> Talent natural és de procés (a llarg termini).
Procés de formació (detecció de talent) / Procés
d'entrenament (metodologia).
> Sense treballar, no arriba ningú. És cosa de
temps, treball, força de voluntat i motivació.
> Detecció de talent, quan el fem? Veure actituds
en petits o esperar a més endavant. Tenim
l'exemple de molts jugadors que amb voluntat i
treball han arribat a aconseguir fites importants.

> Tothom pot fer de tot si estudies, treballes, o
entrenes però només els que han sigut dotats de
talent poden desenvolupar el que fan a un nivell
virtuós cap a l'excel·lència.
Són els gens, els que perduren a través del
temps.
> Nodrir de formació, eines, coneixement per
ensenyar a pensar i dotar de la capacitat de triar
alhora d'executar. Mètode d'ensenyament basat
en: 1) laboriositat, és a dir, en 3 fases (slow
motion, repetició contínua i pressió psicològica -
rendiment sota pressió-). 2) entusiasme
individual i col·lectiu. 3) respecte (loyalty). 4)
compromís: amb la implicació només mai seràs
un jugador d'elit.
> El talent juntament amb la condició física i
mental aconseguiràs la grandesa competitiva.
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JOSEP CLARET
> En els 80-90, en el nostre esport es mirava
l'alçada, envergadura, qualitat muscular
(velocitat-força),.. . ara potser la part més
important és l'emocional, el cap. La part
psicològica, mental, és molt important.
> El psicòleg Howard Gardner proposava
diferents intel·ligències: interpersonal, intra
personal, lògic matemàtica, lingüística, musical,
cinètica-corporal, espacial, una part és innata i
poden treballar-se. Alguns ho tenen innat i
altres poden arribar a treballar-ho, arribant a
nivells molt alts. Qui fa de forma natural
qualsevol habilitat, és aquell que té un talent
personal per aquella activitat.
> Amenaces per futur d’un talent:
1) Entorn socio-cultural no adequat: tenir una
habilitat natural especial i estar en un entorn
que no es reconeix o no es pot fer.

XAVI RODRÍGUEZ
> L’actitud és quelcom que el jugador/a té o no
té. (Ja de jove ho es pot veure i quelcom que
podrem fer serà modular-la però difícilment
canviar-la). Hi ha jugadors que tenen
quelcom innat, especial.
> La tendència en la detecció cada vegada és
més d'hora (casos als 7 i 8 anys). En aquestes
edats és una falsa detecció, no es pot afinar
encara i moltes vegades més que detecció es
fitxar perquè no fitxin els altres.
En altres esports com en el futbol la competició
s'inicia ja als 4-5 anys. Hem d’evitar arribar a
aquestes situacions.

2) Entorn familiar no adequat que no vegin i facilitin que es desenvolupi
aquest talent. No l'acompanyen en el seu camí-treball.
3) Efecte globalització: actualment no es busca el talent en un radi
proper, es fa recerca a tot el món. Caldria rastrejar en entorn més proper.
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MARIA PLANAS
> Important associar talent a creativitat.
Hi havia tot tipus de jugadores, sobretot qui dominava per la seva
intel·ligència, talent i creativitat i humilitat.
> Amb grans aptituds de ben joves (Rosa Castillo) que va fer que les
seves companyes creixessin molt al seu costat.
Importància de la direcció (saber llegir) i saber crear com Neus Bartran.
> Penso que el treball i talent creixen junts. La única diferència que veig
entre jugadors/es és la condició física.

NEUS BARTRAN
> Podríem definir el talent com la suma de la capacitat innata que té un
jugador o una jugadora per executar una acció i el treball necessari per a
desenvolupar-la.
> El talent no s'adquireix. Es porta. No es crea. Es millora. Es perfecciona.
Sense treball no el podrem arribar a explotar. El talent no té edat. Qui el
té, el porta inherent a un mateix.
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MARCEL·LÍ MASSAFRET
> A natació, el més important és flotar (no millor temps ni altres).
Importància de saber quina és la base d'aquell esport.
Què mirem? No volem imposar el meu model. Estil de joc, l'ha de donar
el jugador.
> Què pot fer un entrenador? Dotar d'intel·ligència tàctica el jugador.
Si tens paciència són intel·ligents, entrenador ha d'entendre com ens
demana el jugador.
> Bàsquet no és geomètric. Importància de la manera com enfoquem
l'aprenentatge.
> Reflexió: estem en una terra, Catalunya, que per molt petita que sigui,
hi ha molt de talent.

RICARD CASAS
Importància de diferenciar dos tipus de talent.
> Per una banda un amb la capacitat de fer i aprendre quelcom amb
facilitat a un alt nivell. La detecció s'intueix molt d’hora per valoració i
experiència. Aquest talent necessita ser educat i orientat en la
consciència per a una actitud adequada. El seu talent es pot diluir si el
seu esquema mental és víctima (mai tinc la culpa). 
> D'altra banda, l'altre talent té l'actitud per fer i voler quelcom a alt
nivell. La seva detecció es valora per la millora de la seva trajectòria a
llarg termini. Necessita valoració i reconeixement per a una actitud
continuada. Es pot diluir el talent si surt del seu esquema per manca de
ser protagonista.
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JAVI TORRALBA
> Trobem intel·ligències múltiples i talents
múltiples. Ens centrem només en denominar
talent a la facilitat per anotar i per fer ‘fàcil’ les
coses tècniques. Per mi hi ha molts tipus de
talents útils en el bàsquet (apareixen en
aquestes 4 àrees bàsiques): físic, entrenar molt
bé, mental, i tècnic i tàctic.
> Importància de saber què necessites, i llavors
buscar-ho. Hi ha gent que el seu talent és
millorar a la resta, això és útil alhora de crear
grups de treball i de potenciar a la gent per la
que realment apostes.

TONI BOVÉ
> Per la meva experiència professional, el jugador estrella neix amb un
do especial per a la pràctica d'aquest esport (qualitats físiques,
intel·ligència, treballador, li agrada el que fa). Amb aquest do, si el

Amb 15 anys és molt difícil saber si aquell jugador està preparat per
arribar lluny (a l'elit). Sobretot a nivell mental.
> Reflexionar sobre quanta gent toquem i quants arriben, hi casos
excepcionals com Ricky Rubio, per exemple. No tenim receptes màgiques,
ni la fórmula secreta. Hi ha gent que és excepcional i la nostra feina és
no espatllar-lo.
Els factors diferencials són determinants, és treballable.

treballa i creuen en ell, es convertirà en estrella.
> El jugador mediocre que té menys qualitats i
molta feina al darrere, arribarà si es creu en ell.
El jugador que no té qualitats però que li agrada
el que fa i és un gran treballador, arribarà però
haurà de realitzar un grandíssim treball.
> Crec que és molt important la figura de
l'entrenador, és el cap de l'equip i decideix. Si
confia en un jugador amb grans qualitats, aquest
jugador serà una estrella; però si això no passa,
es convertirà en un jugador mediocre. Tindrà
qualitats però no es creu en ell tot i que és un
gran jugador i lluitador, i el treball podria fer
canviar la balança.
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NACHO SOLOZABAL
> Avui en dia, les dues coses són importants. Però detectar el talent és
vital. Sense aquesta capacitat per jugar a bàsquet amb qualitat és molt
difícil que el jugador arribi a ser una peça important. Malgrat això, no hi
ha dubte de que l'aspecte físic és, en aquests moments, també
fonamental. El bàsquet, i en general tots els esports, han fet un salt físic
impressionant. I qualsevol jugador ha d'estar preparat per jugar a un
nivell molt alt de contacte.
> Llavors el jugador ha d'entrenar. Sense hores de pista no hi ha res a
fer. Si són petits que aprenguin molta tècnica individual, ensenyar-los a
prendre decisions i que es puguin equivocar. És un creixement individual
que l'entrenador ha de saber acompanyar.
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JOAN CREUS
> Talent es fa entrenant i dedicant hores a una activitat en la que
l'esportista destaca. Pot néixer amb capacitats innates/genètiques molt
bones per a la pràctica d’un esport, però si no s'activen, el seu talent no
es desenvoluparà. Molts s'han quedat en el camí.
> Molts factors que contribueixen al desenvolupament del talent com
l'entorn i l'entrenament. L'entorn és bàsic i les condicions ambientals en
les que es mou l'esportista. També cal tenir en compte l'entrenament
físic, tècnic, tàctic, psicològic, alimentació, metges, fisios.
> El bàsquet és especial i es necessiten també qualitats determinades
(característiques físiques concretes, alçada, coordinació,.. .). M'agrada
incidir en valors, tots ells contribueixen al millor desenvolupament del
jugador destacat. M'agrada el de la perseverança: aquella qualitat que
permet seguir i seguir durant anys per intentar ser millor (és necessari).
> En formació, els entrenadors en general no reuneixen les condicions
que tots desitjaríem. Sempre he pensat que els millors entrenadors
haurien d’estar en formació... cosa que es casi impossible que passi.



VICTOR MAS
> El talent es pot considerar com un potencial.
Un àrbitre ha de disposar d’una sèrie de
característiques o aptituds que l'ajudin a
realitzar la seva funció correctament.
En l'arbitratge amb el talent no es neix, sinó que
es fa. Per tant, es precisa d’un treball de
formació adequat, que disposi de personal
preparat específicament per exercir-lo.
> La pràctica de l'arbitratge és una activitat
esportiva que requereix una bona condició física.
És molt beneficiós que anteriorment hagi estat
jugador. És imprescindible el coneixement de les
regles, però el que marca el talent de l'àrbitre,
és que atenent a les mateixes aquest àrbitre és
capaç de valorar adequadament el que succeeix
a la pista.
> L'àrbitre talentós, precisa tenir carisma,
caràcter, temperament,.. . Ha de tenir honestedat
i integritat, confiança en un mateix, actitud
positiva, dedicació adequada (desitjos d'aprendre
i millorar), habilitats comunicatives, capacitat
per resoldre problemes, humilitat dins com fora
de la pista i ser coneixedor de quin és
veritablement el paper que li correspon.

JOSEP ESCODA
> Els videojocs com a nova estratègia per
continuar seduint i captant talent, i com
alternativa lúdica: incloure pràctiques mixtes i
competició virtual per mantenir la passió per
l'esport i atraure diversitat, d'edats i població.
> Convertir les amenaces pel futur talent en
oportunitats: fer campionats paral·lels
organitzats per l'FCBQ, com ja fa la FIS en Esqui
o la Internacional de Vela amb la World Race
(Matins de Basquet i tardes de GAMES).
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ANGEL PALMI
> La suma d'aptituds naturals amb les que
naixem converteixen a uns pocs talents en
jugadors o jugadores d'elit, sempre que el treball
i progressions siguin els adequats.
> El talent natural, o genètic, no es pot assolir
amb treball; però l'ofici d'expert jugador, o bé
d'entrenador, àrbitre o directiu; sí que es pot
assolir amb un treball i progressió continuada,
equilibrant les debilitats i potenciant les
capacitats.
> És fonamental desenvolupar la capacitat per
transferir al joc allò après i experimentat en
entrenaments i partits.
> Es pot arribar a l'elit amb talent físic o talent
tècnic, però per mantenir-se és imprescindible
disposar de talent competitiu.

FRANCESC DE PUIG
> Per aconseguir el talent hi ha diferents formes
de treballar-ho (en funció de les entitats i
federacions). Cercar jugadors/es amb talent,
sigui de la classe que sigui, és en part la feina
que es fa des del PDP, i el que també s'ha fet en
el programa Segle XXI durant els darrers 30
anys.
> L'entrenador ha de saber llegir cap a on han
d'anar els jugadors/es i trobar el camí per
ajudar-lo a arribar. Quants jugadors/es no
arriben i moltes vegades no sabem perquè o no
entenem les raons.

> Un talent natural es pot detectar i desenvolupar tot i no pertànyer a un
gran club, però sí es imprescindible participar en les millors
competicions.
> Normalment 5 de cada 1.000 practicants arriba a l'elit, per tant, el que
s'ha d'aconseguir és que els 995 restants que s'han apropat al nostre
bàsquet gaudeixin practicant-lo i assoleixin el màxim nivell esportiu que
els seus talents naturals o capacitats adquirides li permetin.
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Els grans jugadors de la nostra història, o les sis catalanes
campiones d’Europa 2019, o els sis catalans campions del Món 2019,

en cap cas han disposat dels mateixos talents,
tot i que la seva capacitat de treball, capacitat competitiva i

el seu entorn familiar i social, sí que ha estat similar.
 

Pel que el Bàsquet Català segueix sent una referència
per a tots pels seus anys d’experiència i trajectòria d’èxit.

Departament de Premsa
Federació Catalana de Basquetbol


