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1. Introducció: 
Aquest treball de Final de Màster es centra en l’estudi del bàsquet i les estadístiques d’aquest relacionades amb els 

llançaments generats per un equip i els seus jugadors durant un nombre determinat de partits. Mitjançant les eines SIG 

(ArcGis) s’ha creat la representació cartogràfica dels diferents tirs que han efectuat els jugadors de l’equip de Primera 

Catalana del Sènior A del Vedruna Gràcia de Barcelona al llarg de la primera meitat de la temporada del Grup 2 de la Fase 

Regular de Primera Catalana en categoria Masculina; d’aquesta manera s’ha monitoritzat l’equip durant dotze jornades, des 

de la primera (28 de Setembre de 2019) fins a la dotzena (21 de Desembre de 20191). 

Les dades obtingudes han sigut digitalitzades i representades cartogràficament fent servir mapes de punts i heatmaps tot 

permetent observar-ne la distribució dels tirs en l’espai delimitat d’una pista de bàsquet. 

Posteriorment a l’estudi estadístic i cartogràfic genèric de l’equip, s’elabora un anàlisi concret per cadascun dels 10 jugadors 

contemplats en l’estudi redactant un perfil de jugador i de joc en base a les dades obtingudes.  

Finalment, en la posada en comú dels resultats amb l’equip tècnic de l’equip objecte d’estudi, s’han dut a terme les pertinents 

modificacions i valoracions en el funcionament d’entrenaments i partits per tal d’incrementar l’efectivitat ofensiva de 

l’equip.  

L’objectiu del treball és aportar el màxim d’informació possible sobre l’actuació de l’equip i els jugadors  als partits i facilitar 

a l’equip tècnic la percepció de Debilitats i Fortaleses per tal d’actuar-ne en conseqüència. 

2. Antecedents: 
Per tal d’incidir sobre la temàtica de l’anàlisi cartogràfica 

del bàsquet és primordial esmentar la tasca duta terme per 

Kirk Goldsberry.  

Doctor en Cartografia i visualització de dades a la UC-Santa 

Barbara, ha sigut professor a la Universitat de Michigan 

State i a Harvard. Creador de la representació de Shot 

Charts (diagrames de llançament) hexagonals, ha treballat 

pels mitjans de telecomunicacions esportives ESPN i 

Grantland on ha presentat amplis estudis de diagrames de 

tir d’un gran nombre de jugadors de la NBA.  

Goldsberry, com a eminència en el camp de l’estudi 

cartogràfic del Bàsquet, fa especial incidència en remarcar 

el component espacial d’aquest esport. L’estructura i la 

dinàmica de l’àmbit d’estudi d’una pista influeixen 

directament en les decisions dels jugadors/es i en totes les 

situacions on puguin estar involucrades les persones 

participants. Tot i això, remarca com molts pocs anàlisis estadístics tenen en compte aquestes aproximacions; suposant això 

una limitació davant l’entesa de l’esport (Goldsberry, 2012). 

Aplicar el component especial en l’anàlisi estadístic permet determinar la influència concreta d’un jugador en el sistema 

genèric de l’equip. Aporta la visió genèrica d’efectivitat real del jugador/a en funció des d’on efectua el llançament (López, 

Martínez, & Ruiz, 2009). Amb dades com aquesta, els equips tècnics poden dissenyar sistemes i jugades que emfatitzin els 

punts forts de l’equip o camuflin al màxim els punts febles. 

La situació actual genera el gran repte al qual s’enfronta la cartografia esportiva:   la visualització amena i extremadament 

ràpida de les dades, per tal que els professionals de l’esport, els esportistes i el públic en general puguin assimilar conceptes 

espacials de gran dificultat a simple cop d’ull. 

Aquesta realitat postula el SIG com una gran eina d’ús de futur sempre i quan s’explorin tots els aspectes possibles de la 

visualització i se’n treballi la seva mal·leabilitat i es garanteixin una mostra de dades i accés a aquestes . Actualment per 

exemple, la NBA no permet adquirir les dades estadístiques espacials dels jugadors de manera lliure, obligant o a fer una 

sol·licitud exprés amb el subseqüent cos econòmic, o a executar un seguit de tècniques i coneixements de web scrapping per 

tal d’obtenir-les (Liebman, 2018). 

 
1 Per motius de calendari i disponibilitat, la jornada 11 corresponent al partit contra el Pujol CB Mollerussa va ser ajornat 
al 9 de Febrer i per tant no consta en aquest estudi. 
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3. Objecte d’estudi i Metodologia de Captació de Dades: 
Aquest treball es construeix al voltant de la tasca de l’autor com a entrenador assistent de l’Equip de bàsquet del Sènior A 

del Vedruna Gràcia, permetent experimentar de primera mà l’ús de la cartografia en el rendiment de sistemes.  

La metodologia de captació de dades s’ha basat en el monitoratge de tots els llançaments realitzats per l’equip durant les 12 

primeres jornades. Les dades s’han captat in situ en suport paper i posteriorment s’han cartografiat amb ARCGis confirmant 

les localitzacions amb els vídeos dels partits. 

Simultàniament, s’ha elaborat l’estudi concret de cada jugador i la seva tendència de llançament, generant un paquet 

d’informació individual que s’ha trames tant a l’equip tècnic com al jugador. 

Exemple de plantilla de captació de dades final: 

Llegenda d’elements de la plantilla: 

- T.LL: Tirs lliures llançats i encistellats i quin jugador 

efectua els llançaments. 

- F.Vedruna: Faltes comeses pels jugadors del Sènior A 

del Vedruna.  

- F.Contrari: Faltes comeses pels jugadors de l’equip 

contrari. Ambos camps estaven limitats a 5 doncs la 

normativa estableix que a partir de la 4rta Falta comesa 

per un equip s’entra en “Bonus” per tant totes les faltes 

defensives suposaran llançaments de tirs lliures. 

- PARTIT: Número de partit i data d’aquest 

- QUART: Període del partit, de l’1 al 4. 

- Representació de Jugada: Aquest apartat ens servia 

per poder representar cada símbol corresponent a 

cada jugada/sistema efectuat al partit. D’aquesta 

manera podem mantenir un seguiment de cada 

llançament si s’ha efectuat amb o sense jugada i 

sobretot quina jugada. 

- Quadrícula: Aquest element serveix de plantilla on 

apuntar els diversos esdeveniments que se succeeixen 

a la pista i que efectuen els jugadors que no son 

llançaments. Els elements que l’equip tècnic vam 

valorar incloure son: A per assistència, RD per Rebot 

Defensiu, RO per rebot Ofensiu, REC per pilotes 

recuperades, PER per pilotes perdudes, FF per les 

faltes fetes pel jugador i FR per les faltes rebudes; TF 

pels taps efectuats i TC pels taps rebuts. 

- Representacions de la pista de bàsquet: IN→ llançaments encertats. En 

aquesta zona s’hi localitza el número del jugador i des d’on ha efectuat el llançament encistellat. OUT→ Zona amb 

el mateix funcionament que l’anterior però la representació correspon als llançaments no encistellats. 

Seguidament es mostra el resultat al final d’un quart d’una d’aquestes plantilles: 

3.1. Eines complementàries de captació de dades: 
Per tal de poder nodrir la captació de dades de la major rellevància i veracitat possible, s’han fet servir dues fonts de dades 

simultànies complementàries a la plantilla exposada anteriorment: 

1) Federació Catalana de Bàsquet 

La Federació Catalana de Bàsquet aporta tot un seguit de dades 

sobre els partits dels equips inscrits a les seves lligues. A la 

Figura 3 es mostra l’exemple resultant del primer partit efectuat 

per l’equip objecte de l’estudi. 

 

 

 

Figura 1: Plantilla de Captació de Dades  

Figura 2: Resultat final després d’un partit de la 
Plantilla de Captació de Dades  

Figura 3: Visualització del Mapa de Tir  de la Federació Catalana de 
Bàsquet 
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2) MyPlay: Automated Sports Video Solution 

A partir de la cinquena jornada entra en escena l’empresa MyPlay: Automated Sports Video Solution. Empresa que en la 

seva campanya de màrqueting directa va oferir a tots els equips del Grup 2 de Primera Catalana, on el Vedruna Gràcia està 

inscrit, la possibilitat de fer servir els seus serveis de vídeo i d’estadística de manera gratuïta durant tota la temporada.  

 

Gràcies a aquest acord s’ha pogut disposar d’un gran nombre de partits en format de vídeo per tal de poder verificar les 

dades captades in situ sobre llançament i minimitzar-ne el marge d’error espacial. 

4. Representació de les dades: 
Per tal de poder situar els llançaments a la pista de bàsquet s’ha procedit a 

traduir les dades del paper o observades als vídeos a suport Cartogràfic. El 

procediment ha consistit en l’elaboració d’una GeoDataBase de dades en 

ArcGis vinculada a una capa cartogràfica on s’hi ha localitzat un a un tots els 

llançaments efectuats. Aquesta base de dades i la subseqüent capa 

s’anomenen FieldGoals, en referència en anglès als llançaments. 

Per elaborar els mapes de calor s’han convertit les capes tipus points en 

Rasters. Alhora com s’observa a la Figura 4 s’han fet subclassificacions per 

jugadors/tipologia de llançament. 

Cada llançament se’l nodreix d’un conjunt de dades complementàries 

facilitadores dels anàlisis posteriors o estudis més acurats i concrets. La base 

de dades construïda contempla els següents camps per a cada punt 

corresponent a un llançament: 

 

 

OBJECT ID 

Número d’identificació de 
l’element cartografiat. 

P_POSITION 

Camp tipus TEXT. Posició de cada 
jugador corresponent al seu rol 
posicional dins l’equip. Les 
posicions son: B=Base, A=Aler, 
AP=Aler-Pivot i P=Pivot 

SHAPE 

Geometria de l’element; en aquest 
cas punts. 

MATCH 

Camp tipus TEXT on s’especifica la 
Jornada a la que correspon el 
llançament. Les jornades 
contemplades en aquest estudi 
van de la J1 a la J12. 

Entity 

Camp tipus TEXT on es mostra la 
naturalesa del tir cartografiat: 
Encistellat=Made Shot 
No Encistellat= Failed Shot PERIOD 

Camp tipus TEXT referent al Quart 
del partit al qual correspon el 
llançament. Els partits de bàsquet 
és divideixen en 4 quarts de 10 
minuts cadascun. Aquest 
contempla els valors 1,2,3,4. 

POINTS 

Camp tipus DOUBLE on es mostra 
el valor del llançament; en aquest 
cas de 2 o 3 punts en funció si ha 
sigut efectuat des de l’interior de la 
línia de 3 punts o fora d’aquesta. 

PLAY 

Camp tipus TEXT Boolean sobre si 
el tir s’ha efectuat en el marc d’un 
dels Sistemes dissenyats per 
l’entrenador i l’equip tècnic o no. 

PLAYER 

Camp tipus TEXT on es mostra el 
número atorgat a cada jugador 
monitoritzat corresponent al seu 
dorsal. Els dorsals d’aquest equip 
son: 3,5,6,7,8,10,13,15,22,25 

N_PLAY 

Nom específic del sistema efectuat. 
En cas que el camp anterior sigui 
negatiu, aquest també ho serà. 

Figura 4: Vista de l’estructura de la GeoDataBase de l’Estudi. 
Font: elaboració pròpia 
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Per tal d’establir el marc espacial de la pista de basquetbol, es procedeix a 

transformar un arxiu obtingut de bloquesautocad.com del dibuix d’una pista 

de bàsquet en format DGN a Shapefile de línies. D’aquesta manera s’obté una 

capa anomenada Zona_Visuali de Geometria Lineal i a la que s’atorga un 

sistema de Coordenades Web Mercator la qual es sotmet a un Intersect amb 

un polígon que suposi només l’extensió de mitja pista i concentri el marc 

espacial en la Visualització d’una sola cistella.  

En total, els llançaments registrats a partir de la triangulació de fonts 

d’informació sumen 624 repartits entre els 10 jugadors; aquests llançaments 

s’han cartografiat un a un i a cada element se l’ha nodrit de les dades 

addicionals explicades prèviament a la taula de CAMPS. 

El resultat de la digitalització dels 624 llançaments és el que s’observa a la 

Figura 5. 

En aquest cas es mostra la discriminació dels llançaments en base al camp 

Entity, que atorga la informació de la naturalesa general del llançament: 

Failed Shot si ha sigut errat pel jugador, o Made Shot si aquest ha sigut 

encistellat i per tant ha sumat 2 o 3 punts al marcador. 

4.1. Heat Map amb Kernel Density Estimation: 
Per tal de complementar les visualitzacions i facilitar-ne la comprensió, s’ha 

procedit a transformar els mapes de punts generats en Heat Maps o mapes 

de calor que mostrin la distribució dels llançaments sobre la superfície de la 

pista. 

La distribució s’ha realitzat utilitzant el procés d’ArcGis de Kernel Density. 

Procés que distribueix els punts sobre l’espai en base als principis establerts 

per la KDE , la Kernel Density Estimation. 

Aquest comando calcula la densitat de les entitats de punt al voltant de cada 

cel·la raster de sortida. A nivell conceptual el que mostra és un valor de superfície més 

alt a la ubicació del punt, valor que disminueix a mesura que augmenta la distància des 

del punt i arriba a zero respecte a la distància de Radi de cerca2. 

5. Anàlisi de les Dades: 
L’apartat d’anàlisi que es mostra en aquest capítol és fruit de la confluència de les dades obtingudes a partir de dues 

dinàmiques d’interpretació de les dades, les quals  han aportat a l’equip tècnic dos espais temporals per prendre decisions, 

ja siguin a curt termini: en ple partit, o a llarg termini: modificacions dels entrenaments/jugades. 

1) L’estudi al moment de la situació dels llançaments durant el partit permetia observar des d’on estava llançant 

l’equip amb major o menor intensitat, i quin era el rendiment de pes ofensiu real de les jugades orquestrades i de 

cada jugador sobre la pista. 

2) L’estudi a posteriori de tots els llançaments mitjançant l’estudi estadístic i  elaborant mapes de calor sobre quantitat 

de tirs i sobre l’encert o desencert d’aquests permet detectar les principals zones d’acció. 

5.1. Anàlisi estadístic de l’equip: 

Estadístiques de llançaments totals. 
 

 
2 Cómo Funciona la densidad kernel. ArcGIS for Desktop/Conjunto de Herramientas Densidad/Conceptos del conjunto de 
herramientas Densidad (https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-
works.htm) 
 

Figura 4.1: Visualització de la capa 
Zona_Visuali 

Figura 5: Mapa de Punts de la capa Field Goals 

Figura 6: Taula Estadística dels llançaments 
totals de l’equip desglossada per POINTS i 
Entity. Font: Elaboració pròpia  

TOTAL Made Shots Failed Shots PER % PER% TOT PPT

TOTAL 624 241 383 38,6% 100,0% 1,66

2POINTS 391 186 205 47,6% 62,7% 0,95

3POINTS 233 55 178 23,6% 37,3% 0,71

https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/how-kernel-density-works.htm
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Estadístiques mitjanes de llançaments. 
La taula que es mostra a la Figura 6 

presenta el volum de llançaments de cada 

tipologia que ha efectuat l’equip al llarg 

del període estudiat. Del total dels 624 

llançaments, el 62’7% han sigut de 2 

punts, mentre que el 37’3% han sigut de 3 punts (PER% TOT); sense entrar en l’apartat 

de tirs encistellats o fallats, aquesta dada ja mostra l’estil de joc d’aquest equip, 

concentrant més de la meitat dels seus llançaments dins de l’arc de 3 punts i no més enllà d’aquesta, on s’acaben efectuant 

menys de 4 de cada 10 llançaments.  

Per tal de mesurar la rendibilitat mitjana de cada llançament que efectua l’equip, s’ha generat la columna PPT (Punts per 

Tir) on s’ha multiplicat el total de Made Shots de cada categoria pels punts reals que suposen (2 o 3 punts en funció des d’on 

s’hagi llançat) i després el resultat es divideix pel total de llançaments d’aquella tipologia que s’han efectuat.  

El resultat ens mostra com, de mitjana, cada tir de dos efectuat tindrà un valor de 0.95 punts, mentre que els triples només 

tindran un valor de 0,71. En termes genèrics un tir d’un jugador del Sènior A del Vedruna, amb les dades dels primers 11 

partits, valdrà 1,66 punts de mitjana.  

Recuperant l’estudi estadístic global de l’equip, els percentatges d’encert (PER%) de 2 punts i 3 punts, refermen l’ús que fa 

l’equip a l’hora de sumar punts, doncs malgrat llançar una quantitat considerable de triples per partit, més de 21 per partit, 

com es pot observar a la figura 7, només se n’encistellen 5 de mitjana; fet que suposa un percentatge d’encert del 23.6%. 

Encert baix si el comparem amb equips empatats a la classificació com Escolapis de Sarrià, que presenta un 38% d’encert en 

triples, o el líder de la competició, el Ciutat Vella amb un 28%. Si fem la comparativa amb tots els altres equips, trobem com 

l’equip estudiat, tot i estar en segona posició, presenta el pitjor percentatge d’encert en llançament de triples de tota la lliga. 

Comparant importàncies de tipus de llançaments, el volum de triples llençats i encistellats també és considerablement baix 

en comparació als 35,5 tirs de dos punts llançats de mitjana i els 16,9 encistellats de mitjana per partit, on, malgrat l’encert 

està per sota del 50% (47’6%), és d’on provenen la majoria de punts. 

5.2. Anàlisi Cartogràfic de l’equip: 
La finalitat d’aquest estudi és fer ús de la interpretació cartogràfica per poder observar el perfil real de joc de l’equip estudiat. 

Alhora això aporta dades per tal d’observar les fortaleses i les debilitats en base a les zones de llançament i d’encert. 

Com s’observa al mapa titulat Heat map: Llançaments Totals (Figura 9), la densitat de llançaments efectuats, sense discernir 

entre Made Shots i Failed Shots, mostra com la major concertació de tirs de l’equip s’ha generat a les immediacions de la 

cistella, dins de l’ampolla i a la zona més propera al cèrcol.  

En segona instància, podem observar com, en el moment d’efectuar llançaments de tres punts, els jugadors de l’equip 

tendeixen a llançar des d’un angle de 45 graus a la cistella. Aquest fenomen és degut al fet que gran part dels sistemes 

efectuats per l’equip o del propi moviment de la pilota, tendeixen a connectar amb jugadors situats en aquelles posicions, 

mentre que a les zones laterals s’hi concentra un menor volum. 

Seguint amb la interpretació queda palesa la gran tendència de l’equip en llançar de 2 punts, però, com es pot apreciar al 

mapa, els llançaments de mitja distància (Entre l’ampolla i la línia de tres punts) son un recurs altament residual.  

L’explicació referma els resultats de la taula de la figura 6 sobre els Punts Per Tir (PPT), i la trobem en la cerca de la major 

efectivitat en el llançament, doncs, a major distància del cèrcol, hi ha menys probabilitats d’encert i és preferible arriscar-se 

a llançar de tres punts des d’una distància lleugerament major que no pas limitar-se a un tir llunyà de dos punts. D’aquesta 

manera els punts que es puguin aconseguir per tir tendeixen a augmentar, si l’equip presenta un encert de 3 mitjanament 

alt (+30%).  

Kirk Goldsberry, en un dels seus estudis de la temporada de la NBA 2018-2019, explica com, de mitjana, els llançaments de 

tres punts aporten 1,05 punts per tir, mentre que els de dos, només generen 0.80 punts per tir (Goldsberry, 2019). 

Davant d’aquesta tessitura, els jugadors i els sistemes tendeixen a aproximar-se més al cèrcol per tal d’assegurar el màxim 

possible l’encert del llançament, mentre que seran menys reticents en llançar de tres si consideren que estan en una posició 

òptima per encistellar. Com s’ha observat, aquest no és el cas del Vedruna Gràcia, doncs en aquests primers 11 partits ha 

tendit a asseugrar llançaments propers davant la manca d’encert de 3 punts. 

TOT PER PARTIT MADE SHOTS PP FAILED SHOTS PP

TOTAL 56,7 21,9 34,8

2 POINTS 35,5 16,9 18,6

3POINTS 21,2 5,0 16,2
Figura 7: Mitjana de llançaments per partit. Font: 
Elaboració pròpia 
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Heat map 1: Llançaments totals. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heat map 2 i 3: Llançaments encistellats i fallats 

 

 

Fent la primera discriminació per tirs encistellats (Made Shot) i tirs fallats (Failed Shots) obtenim les representacions 

cartogràfiques mostrades en les figures 10 i 11. La representació de les dades s’ha dut a terme executant una distribució 

estàndard, Standard Deviation. en 5 camps que aglutinin cinc grups d’acumulació de nombre de tirs. 

De gran utilitat esdevé per l’equip tècnic poder determinar quines son les zones concretes on es concerten les majors errades 

en el tir. Podem parlar de “Zones fredes” en aquest cas, i de “Zones calentes” en referència a la major acumulació de tirs 

encistellats. 

Així, es poden observar tres Zones Fredes en el llançament corresponent als 3 punts, amb certa tendència a errar els tirs des 

del costat esquerra a un angle d’uns 45 graus. Alhora, el fet que a les proximitats de la cistella sigui des d’on més llançaments 

s’efectuïn, també mostra com és la principal Zona Freda, però amb unes ondulacions d’incidència que tendeixen a allargar-

Figura 9: Mapa de Calor sobre la densitat de llançaments totals (624) duts a terme per l’equip. Font: 

Elaboració pròpia. 

Figura 10: Mapa de Calor sobre la densitat de llançaments totals 

encistellats (241) duts a terme per l’equip. Font: Elaboració pròpia. 

Figura 11: Mapa de Calor sobre la densitat de llançaments totals 

errats (383) duts a terme per l’equip. Font: Elaboració pròpia. 
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se als costats i al centre de la proximitat a la cistella. Aquest fet s’explica en com el llançament en carrera denominat Entrada, 

és el més comú i efectuat per part d’aquest equip.  

La importància en el joc d’aquest llançament en carrera, l’entrada, queda palesa en la distribució de les Zones Calentes al 

mapa de Made Shots, doncs es mostra la tendència de l’àmbit d’encert en allargar-se cap als costats. De la mateixa manera, 

també es troben zones rellevants en l’encert de triple concentrades en el costat esquerra de la pista i amb tendència a 

aproximar-se al costat sense angle respecte a la cistella. La tendència a aquesta decantació de l’encert en el triple cap al 

lateral s’explica per la major proximitat de la línia de tres punts a la cistella en aquella zona de la pista. 

L’estudi dels tres mapes presentats (Figures 9, 10 i 11) mostra el perfil genèric que ha caracteritzat el joc del Sènior A del 

Vedruna Gràcia durant la primera volta de competició; Es tracta d’un equip que basa el seu rendiment en una defensa molt 

treballada i amb jugadors molt compromesos en aquest apartat, però amb poc pes ofensiu de cap d’ells. Ans al contrari, el 

sistema de joc de l’equip es basa en controlar els partits amb puntuacions baixes i ofegant als rivals en defensa.  

5.3. Anàlisi estadístic i cartogràfic per jugadors 

Llançaments Totals: 
El desglossament del pes dels tirs per jugadors ens permet observar el volum de llançaments que assumeix cada integrant 

de l’equip i, sobretot, quin rendiment n’extreu. 

La Taula d’estadístiques per jugador (Figura 12) ens mostra com els tres jugadors que més llançaments assumeixen per 

partit (Tirs PP) son el número 8, 6 i 7, amb 10.5, 9.0 i 7.0 tirs per partit respectivament. Alhora d’aquests tres, el 8, jugador 

que més llançaments ha efectuat de l’equip amb 115 també és dels tres més llançadors el que presenta un major percentatge 

d’encert amb un 43,5%, pel 40% i escaig dels altres dos. 

Taula d’estadístiques per jugador – Llançaments Totals. 
 

 

 

 

Llançaments de 2 i de 3 punts: 
Centrant la percepció en els jugadors amb més 

pes en el llançament, s’observa com els jugadors 

8 i 7 es situen entre els 3 jugadors més llançadors 

tant de 2 com de tres de tot l’equip. Alhora 

presenten el tercer (53,2%) i segon (55%) 

percentatges d’encert en tirs de dos més elevats 

de l’equip. A més a més, el jugador número 8 és 

el que més tirs efectua per partit de 2 punts, però 

el segon en tirs de tres. En el primer cas com s’ha 

vist, presenta un percentatge d’encert elevat, 

però en el cas dels triples el 22,2% d’encert 

suposa un valor massa baix per un jugador que 

tira tantes vegades. 

Seguint amb l’estudi hi ha dos jugadors que 

ressalten per la seva fiabilitat però poca 

incidència en el joc. En tirs de 2 s’observa com el jugador 22 te un elevat 60% d’encert, amb 

1,2 punts generats per tir, però al mateix temps, és el quart jugador que menys llançaments 

de dos efectua per partit (2,7).  En segona instància, en tirs de 3, trobem el jugador número 25 amb el percentatge d’encert 

més elevat de l’equip (38,5%) i amb el valor dels punts generats per tir de tres més elevat (0,77), però essent un jugador que 

només tira 1,2 triples per partit. Per estem parlant d’un jugador que assumeix pocs tirs de llarga distància, però que esdevé 

altament efectiu. 

En termes negatius, ressalten dos jugadors pels baixos percentatges específics mostrats al llarg de les 11 jornades: Per una 

banda en tirs de dos, el jugador número 13 només encistella el 28% dels tirs que efectua, presentant un valor per tir de 

Figura 13: Taula d'estadístiques de llançaments de 2 punts 
per jugador 

Figura 14: Taula d'estadístiques de llançament 
de 3 punts per jugador 

Jugador Posició TOT 2POINTS Made Shots Failed Shots Per% Tirs 2 PP PPT2 P2PP

8 Pívot 79 42 37 53,2 7,2 1,06 7,64

6 Aler 71 36 35 50,7 6,5 1,01 6,55

7 Base 40 22 18 55,0 3,6 1,10 4,00

25 Pívot 35 16 19 45,7 3,2 0,91 2,91

5 Pívot 33 12 21 36,4 3,0 0,73 2,18

15 Aler 31 12 19 38,7 2,8 0,77 2,18

22 Aler 30 18 12 60,0 2,7 1,20 3,27

13 Aler-Pívot 25 7 18 28,0 2,3 0,56 1,27

10 Aler-Pívot 24 12 12 50,0 2,2 1,00 2,18

3 Aler 23 9 14 39,1 2,1 0,78 1,64

2 POINTS

Jugador Posició TOT 3POINTS Made Shots Failed Shots Per% Tirs 3PP PPT3 P3PP

7 Base 37 9 28 24,3 3,4 0,49 2,45

8 Pívot 36 8 28 22,2 3,3 0,44 2,18

3 Aler 35 8 27 22,9 3,2 0,46 2,18

10 Aler-Pívot 30 8 22 26,7 2,7 0,53 2,18

6 Aler 28 4 24 14,3 2,5 0,29 1,09

15 Aler 27 5 22 18,5 2,5 0,37 1,36

22 Aler 15 5 10 33,3 1,4 0,67 1,36

25 Pívot 13 5 8 38,5 1,2 0,77 1,36

13 Aler-Pívot 11 3 8 27,3 1,0 0,55 0,82

5 Pívot 1 0 1 0,0 0,1 0,00 0,00

3 POINTS

Figura 12: Taula d'estadístiques de 
llançament per jugador. 

Jugador Posició Field Goals Made Shots Failed Shots Per% Tirs PP PPTT PUNTS PP

8 Pívot 115 50 65 43,5% 10,5 1,5 9,8

6 Aler 99 40 59 40,4% 9,0 1,3 7,6

7 Base 77 31 46 40,3% 7,0 1,6 6,5

3 Aler 58 17 41 29,3% 5,3 1,2 3,8

15 Aler 58 17 41 29,3% 5,3 1,1 3,5

10 Aler-Pívot 54 20 34 37,0% 4,9 1,5 4,4

25 Pívot 48 21 27 43,8% 4,4 1,7 4,3

22 Aler 45 23 22 51,1% 4,1 1,9 4,6

13 Aler-Pívot 36 10 26 27,8% 3,3 1,1 2,1

5 Pívot 34 12 22 35,3% 3,1 0,7 2,2

TOTAL FIELD GOALS
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només 0,56 PPT2. Tot i això, cal remarcar com és el tercer jugador que assumeix menys llançaments de 2 (25 TOT, 2.3 Tirs 

2 PP) 

Anàlisi Cartogràfic dels llançaments dels jugadors: 

Jugador #3 
Jugador en la posició d’Aler, com es pot observar al recull cartogràfic de la 

distribució de llançaments (Figura 15), presenta una distribució de tir 

molt dispersa sobre l’espai, amb dos “hot spots” de llançaments: el primer 

sota la cistella; fruit de ser un jugador exterior que finalitza part dels seus 

llançaments en entrada, i el segon a l’angle de 45 graus esquerra de la zona 

de triple.  

Alhora trobem també una certa tendència a llançar des de l’angle de 45 

graus dret del triple. Això referma les dades observades anteriorment, 

doncs ens trobem davant d’un jugador que ha efectuat més llançaments de 

triple (35) que de dos punts (23).Amb les dades i representació 

observades, se’ns presenta un jugador amb tendència al llançament 

exterior decantat cap a un costat, fruit de sortides de bloqueig en carrera 

o de rebre en posicions desmarcades 

Jugador #5 
Pivot alt que, com 

es pot observar al seu recull cartogràfic (Figura 16), centra la totalitat 

del seu joc ofensiu sota la cistella, on és més efectiu com més proper 

es troba a aquesta. Es observable en els mapes d’encert i errada com 

a major distància de la cistella menys tendirà a encertar el tir, mentre 

que a més proximitat més efectivitat. 

Això denota, sumant-ho a la quantitat de tirs assumits per partit per 

aquest jugador (3,1), que ens trobem davant d’un perfil de Pivot poc 

ofensiu i molt més centrat en la defensa i la intimidació, virtuts no 

representades en aquest estudi, però que aquest jugador desenvolupa 

en els minuts que està a pista. 

 

Jugador #6 
Entrant en l’estudi d’un dels tres jugadors amb més pes defensiu, 

mostra una clara tendència en polaritzar els seus llançaments entre 

els efectuats dins de la zona i els efectuats de tres punts. Malgrat això, el percentatge d’encert de 3 punts que presenta 

(14,4%) reafirma la tendència d’aquest jugador a ser altament efectiu 

a les immediacions de la cistella. 

El jugador número 6, és un Aler alt, ràpid i atlètic amb molta capacitat 

de salt. Durant el període d’estudi, i malgrat no ser representats en 

aquest, va efectuar més de 5 tirs acabats amb esmaixada a la cistella. 

Acció d’elevada dificultat física i requerida d’unes capacitats 

atlètiques elevades.  

Tot i això, mostra una gran superioritat física davant dels rivals i la 

seva efectivitat en entrades a cistella es complementa amb una 

elevada capacitat defensiva.  

A l’inici de la pretemporada, la idea de l’equip tècnic era que aquest 

jugador tingués un pes ofensiu molt elevat com a Aler, però per 

circumstàncies burocràtiques, l’equip no ha pogut comptar durant la 

primera volta amb un onzè jugador que juga a la posició de Base, 

obligant a utilitzar el jugador número 6 en aquesta posició que no és 

la seva especialitat. 
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Igualment ha esdevingut el segon màxim tirador de l’equip i l’únic 

aspecte a millorar és l’encert en el llançament de tres punts per tal de 

dotar el seu joc d’encara més amenaces ofensives. 

Jugador #7 
Base titular de l’equip i director de joc executant les jugades i 

sistemes. El seu joc ofensiu, com s’observa al recull cartogràfic, es 

centra en els dos punts de 45 graus respecte a la cistella, i a les 

proximitats d’aquesta.  

Ens trobem davant d’un Base ràpid, hàbil i físic, que tendeix a 

aprofitar els avantatges davant defensors més lents. Alhora, organitza 

les jugades i les dirigeix esdevenint poques vegades l’executor 

d’aquestes. Tot i no ser un Base ofensiu, durant el període d’estudi ha 

esdevingut el tercer jugador més llançador i ha assumit la 

responsabilitat ofensiva quan el jugador 8 o 6 no estaven a pista o no 

estaven tenint un bon encert. 

Jugador #8 
Pivot alt amb 

capacitat de llançament i habilitats tècniques, ha arribat a jugar a tercera 

divisió espanyola, on es desenvolupava en la posició d’aler. Actualment, 

aprofitant les seves aptituds físiques juga a les immediacions de la 

cistella.  

Com es pot observar al recull cartogràfic, assumeix llançaments des de 

posicions molt diverses, sobretot des de les proximitats a la cistella i des 

dels punts que hem observat en altres jugadors dels angles de 45 graus 

i també des de la frontal del triple.  

Els més de 10 llançaments per partit mostren un jugador amb molt pes 

ofensiu dins l’equip. Aquest pes es tradueix en efectivitat amb els 

llançaments de 2 punts més que els de tres punts, des d’on és el segon 

jugador que més n’assumeix (3,3) però el tercer en percentatge d’encert 

(22,2%), això és degut a la tendència a efectuar llançaments de triple 

ben defensat, fet que en redueix l’encert, doncs els seus defensors 

acostumen a ser homes alts i amb envergadura. 

Jugador #10 
Aler-Pivot amb un perfil de joc similar al de l’Aler número 3 estudiat 

anteriorment. En aquest cas ens trobem davant d’un jugador més alt 

amb tendència a llançar de forma més equilibrada tant de triple com de 

dos. En ambdós casos aprofita la seva alçada per aconseguir avantatges. 

En llançaments de tres punts acostuma a efectuar-los en estàtic i en 

posicions desmarcades i no tant en carrera o de primeres. Alhora els 

llançaments de dos punts els efectua després d’assistència i sovint en 

entrada fruit de l’execució de jugades i sistemes. 
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Jugador #13 
Els seus percentatges no superen el 30% d’encert en tir combinat 

(Figura 12) i és el jugador que menys punts fa per partit amb poc 

més d’una cistella de mitjana (2,1PP). 

És un jugador que els pocs tirs que efectua els tendeix a realitzar 

des del costat dret de la cistella, el més proper possible. De la 

mateixa manera és dels jugadors que més llançaments ha 

intentat des de mitja distància, tal i com denota l’amplia àrea de 

llançament que presenta el mapa TOT Llançaments Densitat.  

El fet que sigui dels jugadors amb menys llançaments intentats i 

percentatges d’encert baixos, va acompanyat pel fet de ser dels 

jugadors que gaudeixen de menys minuts per partit a pista, fruit 

sovint d’una presa de decisions sobre el parquet no acords amb 

el que demana l’entrenador. 

Jugador #15 
Aler llançador amb bona mà pel triple, però que no ho ha pogut 

demostrar als partits per la defensa a la que és sotmès. Com a nota 

positiva, al tercer partit de la segona volta (no contemplat en aquest 

estudi) va fer 19 punts, la millor marca personal de la temporada. 

Centrant-nos en l’estudi de la primera volta, és un jugador que 

manté la tendència general que ja s’ha vist en aquest estudi de tenir 

tres punts focalitzats de llançament: A les proximitats de la cistella i 

als dos angles de 45 graus al triple. De la mateixa manera, observant 

el mapa d’encert, es pot determinar com és un jugador més efectiu 

des de la meitat dreta de la cistella, sobretot referent al llançament 

de triple.  

 

 

 

Jugador #22 
El número 22 presenta una distribució de tir molt focalitzada a 

l’esquerra de la cistella, a les proximitats d’aquesta. Com s’ha 

observat a les Figures 12, 13 i 14, és un jugador amb un elevat encert 

en el tir (51,1%) en comparació amb els altres jugadors. Referent a 

les errades, tendeix a fallar des de la dreta de la cistella, en el seu tir 

de triple predilecte, el de la cantonada. 

Aquestes característiques mostren un jugador amb una elecció en el 

tir molt bona i amb tendència a decantar-se a la banda per tal de 

rebre obert i sense defensa passes de companys que penetrin a 

cistella buscant l’entrada.  

Físicament esdevé un jugador baixet en comparació amb els 

companys, però ràpid, dinàmic i amb un IQ en el bàsquet força elevat, 

malgrat no destaca en la capacitat de bot. 
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Jugador #25 
El Jugador 25 és un pivot de perfil alt i fort, però amb bona mà en 

el triple. Aspecte que denota ser el millor de l’equip en l’encert en 

aquest apartat (35,5%) i, com es mostra en el recull cartogràfic, 

concentra en la frontal de la línia de tres punts. Això és fruit de la 

tendència en llançar quan l’equip ha efectuat un contraatac que 

ha hagut d’aturar, i ell arriba en transició i sense defensa i te un 

tir desmarcat. Tot i això, executa poc aquesta jugada (1,2 Tirs de 

3 PP) i es mostra més present a la zona on s’emparella amb 

defensors interiors. 

A nivell tècnic és un jugador que, malgrat ser alt, te molt bon bot 

i habilitats, fent-ne ús d’aquestes alhora de generar fintes per tal 

d’enganyar els rivals i poder buscar passes a companys 

desmarcats que obrin el camp. 

6. Conclusions  
Entendre el funcionament d’un equip permet tant a l’equip tècnic 

com als jugadors adaptar sistemes, jugades i presa de decisions 

per aproximar-se el màxim possible a la major efectivitat ja sigui 

d’encert, ritme de joc, defensa...  

L’estudi cartogràfic i estadístic del Sènior A del Vedruna Gràcia durant la primera volta de la seva competició, ha permès 

posar sobre la palestra les fortaleses i les debilitats d’un equip que aquest any havia baixat de categoria i s’havia reconstruït 

quasi en la seva totalitat per tal d’optar al títol de lliga i recuperar la divisió perduda. . 

En una valoració conjunta amb l’entrenador principal, la conclusió a la que hem arribat és de com, tot i la poca capacitat de 

llançament i encert de tres punts que ha presentat l’equip, aquest s’ha sobreposat amb un moviment de la pilota constant 

que ha garantit una efectivitat suficient en llançaments de dos punts que mantingués les garanties de victòria de l’equip. De 

la mateixa manera, la defensa ha sigut l’aspecte que ha mantingut a l’equip a l’elit de la lliga i que de cara a la segona vo lta 

serà l’aspecte més treballat. Ofensivament, l’entrenador valora com l’encert augmentarà i els punts per partit dels jugadors 

també, doncs els sistemes de joc i les jugades ja han sigut acoblades a les habilitats i joc de l’equip i només queda polir-ne 

alguns detalls per augmentar-ne l’efectivitat. 

La conclusió final a la que s’ha arribat és com les eines dinàmiques d’ús immediat als partits son les que han aportat una 

major garantia d’acció i presa de decisions momentànies que generin una incidència en el resultat concret i en la nostra 

pròpia performance a curt termini. Pel que fa a  l’anàlisi a posteriori, aquest ha permès ajustar aspectes més genèrics i poder 

treballar exhaustivament amb jugadors concrets i sistemes a llarg termini. 

La valoració dels propis jugadors ha esdevingut clau per l’aplicació dels fenòmens observats a l’estudi. Poder generar una 

representació de dades mal·leable i de fàcil comprensió és l’aspecte que més han valorat i han posat l’èmfasi en l’augment 

de la informació que se’ls hi ha proporcionat, fet que els permetrà observar com juguen i com juga l’equip de manera molt 

més genèrica i àmplia, i no tant individual.  

Finalment, remarcar com l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica han suposat un salt de qualitat en la detecció de 

possibles modificacions per l’equip objecte d’estudi, conclusió molt lligada a les paraules i estudis de Kirk Goldsberry de com 

el SIG és el futur de l’anàlisi de dades per l’aportació del component espacial.  Alhora, aquest anàlisi encara pot ser més 

exhaustiu amb la progressiva introducció de GPS incorporats a la roba dels jugadors o als elements de l’esport (Pilotes, 

cistelles...) que captin un major espectre de dades.  Tot i això és primordial que totes aquestes dades siguin processades per 

professionals de l’anàlisi espacial que les nodreixin de l’al·licient imprescindible per a la seva rellevància real i en facilitin la 

interpretació. 
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