
L’Adrià Arbués Sangüesa és un jove 

estudiant de l’Institut Vilatzara de Vi-

lassar de Mar que ha estat premiat per 

l’Associació per Promoure la Recerca 

Jove, entitat que organitza l’Exporecer-

ca Jove (MAGMA), per la digitalització 

d’una pissarra d’entrenador de bàs-

quet. Amb aquest treball, l’Adrià pre-

tén aplicar les noves tecnolo-

gies en el món de l’esport, 

i més concretament al 

camp de bàsquet.

Com sorgeix la idea del 

projecte?

Un dia de maig del 2010, 

em disposava a mirar un partit 

de bàsquet per la televisió i, en 

el tercer quart del partit, en situ-

ació de temps mort, l’entrenador 

(crec recordar que era Dusko Ivano-

vic, del Caja Laboral) va fer uns gargots 

que no es podien entendre de cap ma-

nera en la pissarra per intentar mostrar 

alguna cosa als seus jugadors. Vaig pen-

sar que es podria fer alguna cosa amb 

les noves tecnologies en una pista de 

bàsquet.

En què consisteix exactament?

Hauria de fer un petit incís sobre el que 

són les pissarres de bàsquet que utilit-

zen els entrenadors abans d’explicar 

en què consisteix la meva aplicació: 

les pissarres d’entrenador de bàsquet 

són una superfície de plàstic dur (en 

alguns casos de metall) on hi ha un di-

buix del camp i s’acostumen a utilitzar 

per a definir jugades, estratègies, tàc-

tiques, etc. L’entrenador, amb el seu 

retolador, situa els seus 5 jugadors a 

la pissarra (mitjançant números, de l’1 

al 5, que simbolitzen la posició del ju-

gador) 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 pis-

sarra de bàsquet però en format digital; 

l’ús de les noves tecnologies en l’es-

port pot ajudar a millorar no només els 

resultats, sinó també la comprensió del 

joc i l’enteniment entre tots els mem-

bres de l’equip. 

Per a fer més entenedor el teu treball, 

has creat una web molt detallada. 

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 dos-

sier lliurat a l’institut i enlloc més 

(com molts al-

tres treballs 

de recerca, 

que estan 

molt ben fets 

però que mai 

no han estat vistos per ningú): lla-

vors, totes les hores de feina podi-

en quedar en un no res. Aleshores 

vaig decidir-me a crear una pàgina 

web (amb el programa eXe), on 

també  podria incloure vídeos i en-

llaços relacionats.

Has ensenyat a algun professio-

nal de l’esport el projecte? Qui-

na ha estat la reacció?

Aquesta ha estat potser la millor 

experiència del treball, ja que he po-

gut contactar i parlar amb entrena-

dors d’elit com l’Aíto Garcia Reneses, 

sense cap mena d’impediment per 

part seva, simplement enviant-li un 

parell de correus electrònics i ci-

tant-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 programari que 

utilitzen els entrenadors professionals 

i, a partir de les seves crítiques i neces-

sitats, he confegit la meva aplicació. 

En quina mesura creus que les noves 

tecnologies poden ajudar a l’esport?

D’ara en endavant anirem veient com 

s’obre un ventall molt gran de l’aplica-

ció de les noves tecnologies a l’esport; 

s’obre un camp immens, ja que hi ha 

molts àmbits a perfeccionar tecnològi-

cament en el món de l’esport, tant a la 

part didàctica o formativa de l’esport 

com a la part competitiva, com ara els 

perfeccionaments tècnics o l’Instant 

Replay (eina usada per revisar en la 

mateixa situació del partit la validesa 

d’una jugada dubtosa, ja sigui un fora 

de joc en el futbol, o un llançament so-

bre la botzina en el bàsquet), però hi ha 

moltes més possibles aplicacions.

Què se sent quan pot fer realitat les 

pròpies idees?

Una gran satisfacció, ja que he assolit 

els objectius que em vaig proposar tot 

i que no eren fàcils i segons la meva 

opinió, he millorat la majoria d’apli-

cacions que hi havia al mercat. Ara, 

el meu objectiu (més ben dit el que 

m’agradaria), és que la meva aplicació 

es posés en pràctica en un nivell més 

professional.
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«Hi ha molts àmbits a perfeccionar  
  tecnològicament en el món de l’esport»

 ADRIÀ ARBUÉS 

AQUESTA APLICACIÓ  

POT TENIR DIVERSOS USOS

- L’entrenador la pot utilitzar com si fos una 

pissarra de bàsquet normal i corrent però, en 

-

ment, les jugades resulten més entenedores.  

- Com a eina didàctica en situació d’entrena-

ment. Per ensenyar d’una forma molt més 

-  Com a suport per emmagatzemar jugades ja 

dissenyades, el que permet no haver d’im-

provisar en situació de partit. Poden ser juga-

des que s’usin en qualsevol moment (movi-

ments 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.  

ESPAI WEB SOBRE 

EL MEU TREBALL DE RECERCA

- La part de l’aplicació, on es pot trobar 

l’aplicació sencera, és a dir, la part de la 

pissarra en si i la part de les jugades ja 

dissenyades.L’adreça és: 

www.sacosta.org/adria.

- La part del treball, on es pot trobar tota la 

part teòrica (com ara la metodologia, la 

programació de les jugades, les conclusi-

ons), els objectius de recerca, els premis 

guanyats, etc. L’adreça és:  

www.sacosta.org/adria/web


