
 

 

 

 

 

A TOTES LES ENTITATS AFILIADES I ADHERIDES 
 
TROBADA DEL BÀSQUET CATALÀ 
 
Com ja és habitual la Federació Catalana de Basquetbol està preparant la seva tradicional TROBADA 
DEL BÀSQUET CATALÀ, que enguany se celebrarà el 26 de juny, mateix dia de l'Assemblea anual. 
 
Més endavant rebreu tota la informació sobre la TROBADA i el seu contingut, però ara volem 
anticipar-vos, que com cada any, dins d'aquesta festa lliurarem diversos guardons a directius i 
exdirectius en reconeixement a la seva tasca desenvolupada en pro del bàsquet. 
 
Us agrairíem molt que ens féssiu arribar les vostres propostes més adients (abans del proper 4 de 
maig) i que ens acompanyeu el dia de la TROBADA per donar recolzament als vostres directius 
premiats. 
 
Barcelona,  9 de març de 2010 

 
 
 

Signat l’original: Josep M. Alberich 
Gerent 

 
 
DISTINCIÓ PER A DIRECTIUS, EXDIRECTIUS I COL·LABORADORS DE CLUB 
 
• MEDALLA DISTINCIÓ EN BASQUETBOL, CATEGORIA D’ARGENT  
 
A fi d’honorar la tasca desenvolupada a favor del nostre esport, d’aquells directius, exdirectius i col·laboradors que hagin dedicat un 
dilatat període de la seva vida a les activitats basquetbolistes d’una mateixa Entitat, la Federació Catalana de Basquetbol, concedeix 
anualment la Medalla Distinció en Basquetbol, categoria d’argent. 
 
Considerem que en el sí de les nostres Entitats hi ha moltes persones, generalment anònimes, que gaudeixen de les adients 
condicions per poder optar a dit guardó. 
 
Per això demanem a totes les Entitats, facin les propostes que considerin convenient, tot complint la normativa que tot seguit detallem. 
 
• NORMATIVA DE CONCESSIÓ 
 
1. Condicions de la Persona Proposada 
Haver tingut una actuació personal i continuada durant un mínim de 10 anys en la mateixa Entitat en funcions directives o de 
col·laboració (delegats, etc...). 
 
2. Forma de fer la proposta 
El Club/Entitat ha d’enviar a la Secretaria de la Federació Catalana de Basquetbol o de les seves Representacions Territorials, la 
sol·licitud que s’adjunta omplerta. 
 
La data màxima per rebre les propostes és el proper dia 4 de  maig.  
 
3. Nomenament 
La Federació Catalana de Basquetbol, valorarà els mèrits de les persones i acordarà la concessió dels guardons que estimi 
convenient. 
 
Totes les propostes que no resultin elegides i acompleixen les condicions establertes, podran optar a properes designacions. 
 
4. Lliurament 
Aquests guardons seran lliurats en el transcurs de la Trobada del Bàsquet Català. 
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SOL·LICITUD LLIURAMENT MEDALLA D'ARGENT

Nom i Cognoms:

Data Naixement:

Adreça:

Codi Postal i Població:

Telèfon: Fax:

Correu Electrònic:

Dades personals/familiars d'interès:

Nom del Club/Associació/Entitat:

Temps/Anys als Club:

Càrrecs/Responsabilitats al club:

Palmarès/Biografia relacionada amb el club (podeu anexar curriculum):

Altres:

Motiu pel qual es demana que sigui reconegut:

Data:

Foto actual i foto històrica (antiga, de petit o jove, que mostri força diferència d'edat amb l'actual)

Trobada del Bàsquet Català 2010

A la present sol·licitud cal adjuntar: 


	nom cognoms: 
	data naixement: 
	adreça: 
	codi postal: 
	població: 
	telefon: 
	fax: 
	mail: 
	dades personals: 
	entitat: 
	anys: 
	carrecs: 
	PALMARES: 
	altres: 
	motiu: 
	data: 


