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Entitats

CLUB DE BÀSQUET VERGES 

Aquesta temporada el CB Verges ha comptat amb tres 
equips, un menys que la temporada passada. Aquest any 
tots els equips que té el club són femenins; per tant, les 
edats de les nenes que juguen en el CB Verges van de vuit 
a setze anys.

Els tres equips d’aquesta temporada són els següents:

Mini femení B: Aquest equip el va començar a entrenar 
l’any passat Pau Parals, i aquest any, que és el segon de 
moltes de les jugadores, ha continuat amb les seves ne-
nes. L’any passat va ser el primer en què moltes d’elles van 
començar a jugar a bàsquet. Enguany, tot i que la majoria 
eren preminis, s’ha hagut de fer un equip a mini (una cate-
goria més alta) per a no deixar-ne cap sense poder jugar. 
L’equip el continuen formant les més petites del club. 

Mini femení A: Aquest equip l’ha entrenat David Resta. 
Aquest mini s’ha format amb les jugadores de segon any; 
per tant, és un equip molt fort, ja que van quedar primeres 
del seu grup en la primera fase. Era un equip molt just de 
jugadores; per això sempre tenien l’opció que alguna ju-
gadora del mini B les anés a ajudar en algun partit. L’equip 
ha anat a Coma-ruga aquesta Setmana Santa a jugar un 
torneig, i han quedat terceres.

Cadet femení: Aquest equip l’ha entrenat David Res-
ta i és encara poc homogeni en edats, ja que moltes de 
les noies serien preinfantils, infantils, cadets..., però elles 
han jugat sempre juntes, i en ser aquest un poble petit és 
molt complicat poder fer equips de totes les categories; per 
tant, si les nenes volen jugar, s’han d’adaptar una mica a 
les categories, encara que moltes vegades no els corres-
ponguin per edat. Tot i això, s’ho passen bé podent anar a 
jugar i, sobretot, podent passar una estona totes les ami-
gues juntes.

Us informem que l’actual Junta del Club plegarà quan 
s’acabi la temporada per deixar pas, a partir del juny, a una 
de nova. Volem donar les gràcies a tota la gent que any 
rere any ens ha ajudat sempre en qualsevol activitat que 
hem volgut fer quan els ho hem demanat. També, com 
cada any, hem de donar les gràcies als entrenadors, a tots 
els delegats d’equip i de camp, a tothom qui ha fet d’au-
xiliar de taula, perquè, encara que moltes vegades no es 
vegi la seva feina, sense ells no hi hauria continuïtat al bàs-
quet de Verges. Així mateix us volem informar que, desprès 
d’alguns anys, l’actual junta directiva s’acomiada per deixar 
pas a una junta formada per pares i mares de jugadores del 
CB Verges. Els volem agrair que s’hi hagin presentat i vo-
lem encoratjar-los a continuar treballant per aquest esport. 
Gràcies a tots els qui ens heu ajudat tot aquest temps!
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