
Entrevista amb Adrià Arbués

L’Associació per Promoure la Recerca Jove, entitat que organitza l’Exporecerca Jove 
(MAGMA), ha atorgat diversos premis a l’Adrià Arbués Sangüesa, un jove estudiant de 
l’Institut Vilatzara de Vilassar de Mar, per la digitalització d’una pissarra d’entrenador de 
bàsquet. Amb aquest treball, l’Adrià pretén aplicar les noves tecnologies en el món de 
l’esport, i més concretament al camp de bàsquet.
Premis:

“Parc Científic de Barcelona” Convocat per aquesta institució. Consistent en una estada 
en un dels seus instituts i en una subvenció per participar en la mostra “Recerca en 
Directe” 

“Consejo Superior de Investigaciones Científicas” Convocat per aquesta institució.  El 
premi consisteix en una estada d'una setmana en un Institut del CSIC relacionat amb la 
temàtica del treball per ampliar el seu projecte 

"Premi CatalunyaCaixa", convocat per la Fundació CatalunyaCaixa. El premi consisteix a 
assistir a la fira internacional ISEF, que té lloc cada any en alguna ciutat dels Estats Units 
a més de ser proposat com a candidat d'Espanya per formar part dels 25 joves d’arreu el 
món que participaran en el SIYSS (Stockholm International Youth Science Seminar) i que, 
entre d’altres activitats realitzades juntament amb els guardonats Nobel, inclou 
l’assistència al lliurament dels premis Nobel de 2011 i la participació en el sopar de gal·la 
posterior. El premi queda subjecte a l’acceptació de MAGMA com a representant de l’Intel 
ISEF. 

1.- Com et va venir la inspiració per crear el teu projecte?

Tot va sorgir un dia, mentre mirava un partit de bàsquet per la televisió i, en un moment 
del partit, en situació de temps mort, l'entrenador (que, si no recordo malament,era Dusko 
Ivanovic, del “Caja Laboral”) va fer uns gargots indescriptibles en la pissarra per mostrar 
alguna cosa als seus jugadors. Em va desconcertar la falta de recursos tecnològics en ple 
segle XXI en una pista de bàsquet.

2.- Com a jugador i espectador del bàsquet, què valores més d'aquest esport?

L'emoció i l'esportivitat són dos aspectes molt propis del bàsquet. Per una part és 
emocionant, perquè cada minut passa alguna cosa interessant que pot fer variar la 
trajectòria del partit; d'altra banda, per molts cops que rebin els jugadors, en aquest esport 
no sol haver-hi incidents ni aspectes que fan mal a la vista i que són presents en altres 
esports (les escopinades al futbol, per exemple).

3.- En què consisteix l'aplicació multimèdia de la pissarra digital?

Abans d'explicar en què consisteix l'aplicació, he de fer un petit incís sobre el que són les 
pissarres de bàsquet que utilitzen els entrenadors: són una superfície de plàstic dur on hi 
ha un dibuix del camp i s'acostumen a utilitzar per a definir jugades, estratègies, tàctiques, 
etc. L'entrenador, amb el seu retolador, situa els seus 5 jugadors a la pissarra i comença a 
dibuixar línies que pretenen representar el moviment del jugador, o bé, de la pilota; 
d'aquesta manera mostra als jugadors el que vol que facin. 
La meva aplicació imita l'ús d'una pissarra de bàsquet però en format digital; l'ús de les 
noves tecnologies en l'esport pot ajudar a millorar no només els resultats, sinó també la 



comprensió del joc i l'enteniment entre tots els membres de l'equip. 
Aquesta aplicació pot tenir diversos usos:  
-L'entrenador la pot utilitzar com si fos una pissarra de bàsquet normal i corrent però, en 
comptar amb un grafisme dissenyat digitalment, les jugades resulten més entenedores.  
-Com a eina didàctica en situació d'entrenament. Per ensenyar d'una forma molt més 
gràfica i més estètica les jugades a realitzar. 
- Com a suport per emmagatzemar jugades ja dissenyades, el que permet no haver de 
improvisar en situació de partit. Poden ser jugades que s'usin en qualsevol moment 
(moviments i jugades clàssiques del bàsquet, com ara un bloqueig i continuació), o bé 
jugades per a diferents situacions que et poden fer guanyar o perdre el partit, com per 
exemple, una jugada que es comença des de la línia de fons quan queden 5 segons per 
acabar el partit i perds de 2 punts.  

4.- Per a fer més entenedor el teu treball, has creat una web molt detallada. (comentari 
sobre aquesta iniciativa on-line)

Un cop tenia el treball gairebé acabat, vaig pensar que potser tota aquesta feina que havia 
fet quedava dipositada en un arxiu de text de l'ordinador i en un dossier entregat a l'institut 
i enlloc més (com molts altres treballs de recerca, que estan molt ben fets però mai han 
estat vistos per ningú): llavors, totes les hores de feina podien quedar en un no res. 
Aleshores vaig decidir-me a crear una pàgina web (amb el programa eXe), on també 
podria incloure vídeos i enllaços relacionats.

5.- Per al teu projecte has tingut molt en compte el fort soroll que hi ha en una pista de 
bàsquet, especialment durant els 'temps morts'. (explicació sobre la facilitació de 
comunicació).

En un camp de bàsquet, el nivell de soroll pot arribar a ser tan alt com el que produeix un 
avió quan s'enlaira. Amb aquesta observació pretenc fer veure que els gargots dibuixats 
sobre les pissarres i els crits dels entrenadors no poden contrarestar el soroll de fons i fer 
que els jugadors estiguin concentrats i sàpiguen el que han de fer. 
Les línies dibuixades sobre la meva aplicació són de colors diferents, depenent de si el 
jugador és atacant, defensor o si representen la pilota. Aquest grafisme pot facilitar la 
comprensió de molts jugadors i ajudar-los a concentrar-se.

6.- També has entrevistat a destacats entrenadors professionals. Com valores aquesta 
experiència? (Exempl. Aíto).

Aquesta ha estat potser la millor experiència del treball, ja que he pogut contactar i parlar 
amb entrenadors d'elit com l' Aíto Garcia Reneses, sense cap mena d'impediment per part 
seva, simplement enviant-li un parell de correus electrònics i citant-nos. També he 
entrevistat el Joan Rallo, entrenador del Club Joventut de Badalona, i el Carles Duran, 
entrenador del C.B Prat Joventut. Parlant amb tots ells, he pogut conèixer el software que 
utilitzen els entrenadors professionals i, a partir de les seves crítiques i necessitats, he 
confeccionat la meva aplicació. 

7.- Com ha estat el suport del teu professor i altres col·laboradors amb el teu projecte?

Molt positiu, sempre m'han animat en els moments difícils (quan coincidia amb temps 
d'exàmens), els estic molt agraït. En definitiva, sempre m'han ajudat a seguir endavant, tot 
i els obstacles amb què m'hi podia trobar. 



8.- També has analitzat altres projectes digitals anteriors. Quin és la diferència principal de 
la teva pissarra amb altres projectes previs? (Comentari sobre pissarra lliure i jugades pre-
dissenyades).

La principal diferència és que la meva pissarra permet tenir jugades predissenyades, 
pensades per aplicar-les en una situació de partit donada. Així, l'entrenador no ha 
d'improvisar i arriscar-se a fer una jugada sense sentit.

9.- Creus que aquest podria ser el principi del fi de les pissarres clàssiques de bàsquet?

No. Amb aquest treball no he volgut fer desaparèixer les pissarres de tota la vida, penso 
que es pissarres clàssiques i digitals es poden complementar. 

10.- Penses que amb l'aplicació de les noves tecnologies a l'esport s'obre un camp amb 
un altíssim potencial?

S'obre un camp immens, ja que hi ha molts àmbits a perfeccionar tecnològicament en el 
món de l'esport, com ara l'Instant Replay (eina usada per revisar en la mateixa situació del 
partit la validesa d'una jugada dubtosa, ja sigui una fora de joc en el futbol, o un tir sobre 
la botzina en el bàsquet). 

11.- Com et sents després d'aconseguir que el teu projecte hagi esdevingut realitat i en 
rebre els primers premis?

Doncs la veritat és que no m'ho esperava, de fet, encara no m'he fet la idea que he 
guanyat aquests premis. Quan sigui del tot conscient, n'estaré orgullós. 

12.- Després de la teva pissarra digital, tens algun nou projecte entre mans?

Abans de centrar-me en un nou projecte, probablement m'hauria de fixar en la selectivitat 
que tinc d'aquí un mes i escaig. Ara bé, un cop tingui temps lliure, voldria intentar 
aplicacions semblants per al futbol o altres esports. 

Moltes gràcies!!!

Ramon


