


EL PERQUÈ DEL PROJECTE

LA CAPITALITAT DEL BÀSQUET FEMENÍ

És una iniciativa que neix de la Federació 

Catalana de Basquetbol (FCBQ), amb la intenció i 

l’objectiu final de potenciar el paper de la dona 

dins el nostre esport i en el marc d’una localitat, al 

llarg de tot un any.

Al 2018 Espanya serà seu del Mundial de bàsquet 

Femení, en l’anomenat Universo Mujer, una 

oportunitat de mostrar al món com fem les coses i 

en quin punt estem, en aquests moments.

L’FCBQ, seguint la línia estratègica  iniciada fa 

anys, de potenciació de l’esport femení, vol posar 

en marxa un projecte innovador on el 

protagonisme és del binomi dona - bàsquet.



SANT FELIU DE LLOBREGAT, LA CAPITALITAT

PER ARRIBAR AL MUNDIAL AMB LA IMATGE

I el bagatge que volem ensenyar, que no és altra que la 

realitat del nostre esport i les nostres noies a Catalunya, 

volem engegar aquest projecte especial al 2017.

I Sant Feliu de Llobregat és l’aposta de l’FCBQ per ser la 

primera Capitalitat del Bàsquet Femení de la història.

Coincidint amb el 90è aniversari del seu club més 

emblemàtic, el CB Santfeliuenc, i amb el suport del FC 

Barcelona, qui dóna nom a l’entitat des de fa un temps, Sant 

Feliu de Llobregat és l’escenari ideal per projectar el Bàsquet 

Femení arreu de Catalunya, Espanya, Europa i el món al 

2017. Tot això aprofitant que un dels millors clubs del món 

(FCB) té una secció de bàsquet femení, que donarà renom i 

potenciarà, encara més, aquest esport.



SANT FELIU DE LLOBREGAT i EL BÀSQUET

L’ANY 1927, EL PROFESSOR D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Rafael Nicolau arriba a Sant Feliu, donat que, com a cap de 

districte, Sant Feliu podia gaudir d’un professor de 

gimnàstica. Coneixedor de les regles i tècniques del bàsquet, 

decideix començar a entrenar nois en aquesta disciplina.

El diumenge 13 de febrer de 1927, el CB Santfeliuenc

dóna els seus primers passos. I avui?

Sant Feliu és un ciutat referent del bàsquet a l’Estat. El CB 

Santfeliuenc, de la mà de la Regidoria d’Esports, s’han 

convertit en un dels 4 clubs de Catalunya amb més pedrera.

L’acte central de la Capitalitat del Bàsquet Femení serà la 

Trobada de totes les Escoles de Sant Feliu de Llobregat a 

la Plaça de la Vila, on se celebrarà un torneig 3x3 al carrer. 

La idea és fer participar a totes les noies de la ciutat en una 

festa de bàsquet, activitats, globus, inflables, música, etc., i 

en un lloc tan emblemàtic com és la Plaça de la Vila.



SANT FELIU DE LLOBREGAT, el MUNICIPI

FITXA DEL MUNICIPI

Sant Feliu de Llobregat és la capital de la comarca del Baix 

Llobregat. Està situada al marge esquerre del riu Llobregat i 

el seu terme municipal limita amb els de Barcelona, Sant 

Cugat del Vallès i Sant Just Desvern a l'est; Molins de Rei al 

nord; Sant Vicenç dels Horts a l'oest; i Sant Joan Despí al 

sud. És, també, cap de partit judicial, i seu del bisbat de Sant 

Feliu de Llobregat.

Festes Festa de la Primavera: 10, 11  i 12  de Maig (segon 

el cap de setmana de maig). Exposició Nacional de Roses i 

la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat.

Organització. Ajuntament:

Alcalde, Sr. Jordi San José i Buenaventura;

Regidora d’esports, Sra. Lourdes Borrel Moreno.



PROGRAMA D’ACTIVITATS (febrer - maig 2017)

De la mà de l’FCBQ i del Barça-CBS i 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el 

programa i calendari d’accions previst és aquest:

• 6 de febrer: presentació oficial de la 

Capitalitat del Bàsquet Femení, com a 

projecte.

• 12 de febrer: presentació del club i aniversari.

• Febrer: presentació a Escoles i Ajuntament.

• 25 de març: partit de la Copa Catalunya 

Femenina entre el Barça CBS i el Draft

Gramenet, retransmès per La Xarxa de TV.

• Març: presentació del projecte a les Escoles 

de Sant Feliu de Llobregat.

• Març (darrera setmana): emissió de la 

pel·lícula “La niña del Gancho”.



PROGRAMA D’ACTIVITATS (setembre 2017- gener 2018)

• 29 i 30 d’abril: Final a 4 Cpt. Catalunya Júnior 

Femení Preferent i activitats escolars.

• 12, 13 i 14 de maig: Estand a la Fira de la Rosa

• 20 de maig: clínic de formació per entrenadors

• 20 i 21 de maig: Final a 4 de la Copa Catalunya 

Femenina i activitats escolars.

• Juny: taula rodona premsa i esport femení.

• Setembre: 3x3 escolar (de dimarts a dissabte)

• Octubre: presentació de la temporada 2017-18.

• Octubre: taula rodona amb veteranes i 

entrenadors. Xerrada Mundial 2018. Partit.

• 12 ó 19 novembre: 1a Trobada del PDP (FEM).

• Desembre: partit Seleccions Catalanes.

• Gener: cavalcada de Reis, acte final.



PROGRAMA D’ACTIVITATS (instal·lacions FC Barcelona)

De la mà de l’FCBQ i del Barça-CBS i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, el programa i 

calendari d’accions previst en els espais o instal·lacions del FC Barcelona, com a col·laborador d’aquest 

projecte, és el següent:

• MASIA 360:

• A determinar: Xerrada ‘El vendaje funcional’, impartida per Toni Bové.

• AUDITORI:

• Setembre: presentació del projecte Barça - CBS.

• Setembre: xerrada ‘La nutrició sobre el rendiment físic’, impartida per Antonia Lizárraga

• PALAU MUNICIPAL D’ESPORTS ‘JUAN CARLOS NAVARRO’: 

• Octubre: clínic ‘Noves formes de joc i metodologia d’entrenament’, impartit per entrenadors del 

FC Barcelona.



IMATGE. LOGOTIP
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IMATGE. CARTELL
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IMATGE. BACKDROP
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IMATGE.

ROLL UP



MERXANDATGE
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NOMÉS FALTES TU.

JUGA-HI.

EN FEMENÍ!
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GRÀCIES!


