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E n t i t a t s

Club de Bàsquet Verges

Plantilla del C.B. Verges

Un cop finalitzada, la 
temporada de bàsquet 
podem dir que ha estat 
satisfactòria; una tem-
porada en la qual el CB 
Verges ha comptat amb 
quatre equips, un parell 
menys que l’any passat, 
ja que s’ha cregut conve-
nient fer grups més nom-
brosos i evitar així baixes 
per problemes de lesions 
o altres motius.

Un punt destacable és 
que, durant aquesta tem-
porada, el CB Verges no 
ha tingut cap equip sèni-
or, ni masculí ni femení. 
Esperem que en un futur 
no gaire llunyà la feina 
ben feta ens porti de nou 
a poder gaudir de bàs-
quet sènior. 

Aquest any els equips 
que han competit són:

Pre-mini femení: Aquest equip és entrenat per 
Guillem Castanyer. El formen les noies més petites 
del club. Han quedat primeres de la fase prèvia i ara 
estan jugant en el grup 6 del nivell A. Estan jugant la 
segona fase amb les que es van classificar primeres 
i segones en els altres grups. Sens dubte, hem de 
felicitar-les, perquè estan fent una temporada fantàs-
tica.

Mini masculí: Aquest equip és entrenat per David 
Resta, Jordi Cullell i també té l’ajuda de Jordi Planas. 
És un equip que penjava d’un fil a principis de tem-
porada, ja que van començar la lliga amb molt pocs 
jugadors. De mica en mica, l’equip ha anat creixent. 
Aquests nois juguen a la lliga de mini masculí, tot i 
que la meitat de l’equip és pre-mini. Sens dubte, es-
tan fent un gran esforç i els animem a continuar en-
davant.

Infantil femení: Aquest equip és entrenat per Da-
vid Resta. És un equip format per noies estudiants de 
l’Institut-Escola de Verges o de l’IES Montgrí, d’edats 
diferents però que fa molts anys que juguen juntes i 
s’avenen molt.

Júnior masculí: És l’equip amb jugadors de més 
edat que tenim en aquest moment al club. Entrenats 
per David Resta, han fet una temporada molt digna. 
Esperem que aquests jugadors segueixin els propers 

anys i ben aviat puguem tornar a crear l’equip sènior.
Des de la Junta del Club, volem donar les gràcies 

a en David, a en Guillem, a les noies i els nois que 
fan taules als equips, als delegats d’equip i de camp, 
perquè cada dissabte duen a terme tasques admira-
bles i que ningú no veu. Sense tots ells, no es podria 
jugar ni hi podria haver continuïtat d’aquest esport a 
Verges.
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