Què és 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.

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 (Ajuntament, Diputacions,
Consells Comarcals) així com l’ajut d’altres entitats ciutadanes.

Quan i com s’ha de fer la sol·licitud?
La sol·licitud s’ha de fer per escrit a secretaria@basquetcatala.cat adjuntant un dossier on
consti: Antecedents, història del bàsquet femení a la ciutat, motivació per a la sol·licitud,
recolzament institucional, objectius que volem assolir, proposta del programa d’activitats
(esportives, culturals, socials, formatives) i pressupost desglossat del projecte.

Procés d’adjudicació:
L’FCBQ en el supòsit que hi hagi més d’una sol·licitud, atenent a criteris de qualitat, viabilitat
i territorialitat portarà a terme la designació.

Cànon:
La ciutat organitzadora es farà càrrec del cànon següent:
Nº habitants
Menys de 10.000 hab
Menys de 20.000 hab
Menys de 50.000 hab
Menys de 90.000 hab
Menys de 150.000 hab
Més de 150.000 hab

Preu Cànon
3.000 €
4.500 €
6.000 €
7.500 €
10.000 €
12.500 €

Comissió mixta:
Una cop s’hagi escollit la ciutat, es crearà una Comissió mixta amb l’FCBQ amb l’objectiu
d’anar avançant aspectes organitzatius i tancar el programa d’activitats final.

Terminis establerts :
SOL·LICITUD AMB
PROJECTE
Primer trimestre any
anterior màxim 31 de març

ADJUDICACIÓ CREACIÓ
JUNTA
COMISSIÓ
DIRECTIVA
MIXTE
Segon
Quart
Trimestre any
trimestre
anterior màxim any anterior
30 de juny

ANY
D’IMPLEMENTACIÓ
De gener a desembre

Per part de la Federació ...







Facilitarà un tècnic a temps parcial per la coordinació del projecte.
Facilitarà 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.
o D’entre d’altres ...
Difusió a la web i als mitjans de comunicació del projecte.
Suport i assessorament tècnic en el disseny del programa final i la implementació
(Roda de Premsa, esdeveniments, imatge, etc...)
Col·laborarà en qualsevol acte cultural o social com per exemple (Exposicions,
Concursos literaris i artístics, etc...)

