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Què és la Capitalitat del Bàsquet Femení? 
 

És una iniciativa que neix de la Federació Catalana de Basquetbol l’any 2016, amb la intenció i l’objectiu 

final de potenciar el paper de la dona dins el nostre esport i en el marc d’un municipi i durant de tot un 

any. A l’any 2018, cinc jugadores catalanes i una d’aquestes i d’altres quatre formades al Programa 

Segle XXI (FEB-FCBQ) van formar part de l’equip que va assolir la Medalla de bronze en el Campionat 

del Món jugat a Tenerife. Aquesta va ser una oportunitat de mostrar al  món com es fan les coses i en 

quin punt estava l’FCBQ, seguint la línia estratègica endegada fa anys, de potenciar l’esport femení 

donant continuïtat a aquest projecte innovador on el protagonisme és el binomi dona-bàsquet. 

 
 
Qui pot demanar el nomenament de la Capitalitat del Bàsquet Femení? 
 

La petició per la designació l’ha de demanar l’Ajuntament que correspongui, conjuntament amb un club, 

entitat o Comissió. 

 
 
És recomanable 
 
Comptar amb el suport i la implicació de les administracions locals (Ajuntaments, Diputacions, Consells 

Comarcals) així com l’ajut d’altres entitats ciutadanes. 

 

Requeriments dels projectes a valorar: 
 

 Promoció del bàsquet amb jornades d’iniciació juntament amb les Escoles Municipals 

(Programa Bàsquet a les Escoles) 

 Promoció del 3x3 amb màxima incidència del Bàsquet Femení 

 Activitats culturals relacionades amb el bàsquet i especialment, amb el bàsquet femení 

 Xerrades sobre cultura esportiva (salut, valors, habilitats socials, difusió de referents 

femenins, etc.) 

 

Quan i com s’ha de fer la sol·licitud? 
 
La sol·licitud s’ha de fer per escrit a secretaria@basquetcatala.cat adjuntant  dos dossiers en dos fases 

diferents: 

 

 

FASE A  FASE B 

   Abans del 30/03 de l’any anterior capitalitat  A partir de 01/09 de l’any anterior capitalitat 

   Contingut del dossier A:  Contingut del dossier B: 

  Contingut:123456789012345678901234567  

 Motivació de la sol·licitud 

 Antecedents 

 Història del bàsquet femení al municipi 

 Recolzament institucional 

 Compromís d’entitats ciutadanes, 

esportives i altres 

 

  

 Proposta de projecte d’esdeveniments i 

activitats a desenvolupar durant la 

Capitalitat 

 Proposta de pressupost desglossat del 

projecte 

 Proposta de cànon 

 

mailto:secretaria@basquetcatala.cat
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Històric de concessions: 
 

 2017 Sant Feliu de Llobregat 

 2018 Girona 

 2019 Igualada 

 2020 Malgrat (prorrogat per la pandèmia) 

 2021 Malgrat (fins Juny) i Manresa (a partir de Juliol) 

 2022 Manresa 

 2023 Candidatura deserta amb motiu del Centenari de l’FCBQ 

 2024 Vic 

 
 
Procés d’adjudicació: 
 
De cara al 2025 en endavant es podrà sol·licitar el nomenament de la Capitalitat del Bàsquet Femení a 
través del procés d’adjudicació, on L’FCBQ portarà a terme la designació, en el supòsit que hi hagi més 
d’una sol·licitud, atenent a criteris de qualitat, viabilitat i territorialitat. 
 
 
 
Cànon: 
 
La ciutat organitzadora es farà càrrec, com a mínim, del cànon següent 

 
Nº habitants Cànon 

Menys de 10.000 hab. 3.000€ 

Menys de 20.000 hab. 4.500€ 

Menys de 50.000 hab. 6.000€ 

Menys de 90.000 hab. 7.500€ 

Menys de 150.000 hab. 10.000€ 

Més de 150.000 hab. 12.500€ 

 

 

Adjudicació i comissió mixta: 

 
La Junta Directiva de l’FCBQ adjudicarà la Capitalitat del Bàsquet Femení durant el segon trimestre de 
la temporada anterior, i per tot màxim el 31/07. 

 

Un cop adjudicada la Capitalitat, es crearà una Comissió mixta entre l’organitzador i l’FCBQ amb 
l’objectiu d’anar concretant aspectes organitzatius i determinar el programa final de la Capitalitat, que 
s’implementarà a principis d’any. 

 

És aconsellable fer la cerimònia de traspàs dins les sis primeres setmanes de la temporada de celebració 
de la Capitalitat.  

 

 

 

 

 

Temporització: 
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Any anterior a l’any de la 

Capitalitat  
 Any anterior  

a l’any de la Capitalitat 

  

Any de la Capitalitat 

        

FASE A  FASE B  IMPLEMENTACIÓ 

              
Sol·licitud i lliurament Dossier  
FASE A - abans del 30/03 

 Adjudicació FCBQ – màxim 31/07 

Creació Comissió mixta i inici FASE 
B – a partir 01/09  

  

De l’01/01 al 31/12 

 

 

 

Per part de la Federació es facilitarà: 

 

 Un tècnic a temps parcial per la coordinació del projecte. 

 L’organització d’alguns esdeveniments oficials destacats com: 

 
o Activitats Formatives (Cursos, tallers, Clínics, taules Rodones, etc.) 
o Finals de Campionats de Catalunya. 
o Trobades del Programa de detecció i perfeccionament. 
o Organització d’un 3x3 de bàsquet al carrer.  

Etc. 

 
 la base de la imatge corporativa (elements, logos, aplicacions) de la capitalitat. 

 la difusió a la web i als mitjans de comunicació del projecte. 

 el suport i assessorament tècnic en el disseny del programa final i en la implementació (roda de 
premsa, esdeveniments, imatge, etc.) 

 la col·laboració en qualsevol acte cultural o social (exposicions, concursos literaris i artístics, etc.)  


