






• Any 1948 – La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) crea a Manresa la 
Delegació Federativa i tanmateix una Delegació del Col·legi d’Àrbitres.

• Temporada 1949-50 - Des de la Delegació es dóna vida a dos Campionats de 3a 
Catalana, amb 12 equips distribuïts en dos grups: Grup Manresa i Grup Alt 
Llobregat.

• Temporada 1950-51 - Als Campionats esmentats s’hi afegeix la Copa Manresa 
Juvenil i més endavant la Infantil.

• Any 1965 – Al camp de futbol del Pujolet, i organitzat per la Delegació, amb 
suport de Caixa Manresa en commemoració dels seus 100 anys, es juga un partit 
entre la Selecció d’Uruguai i el Reial Madrid.

• Any 1986 – Amb motiu del Mundial de Bàsquet, l’FCBQ organitza el “Mundialet
Infantil”.  La Delegació hi participa amb dues seleccions (Masculina i Femenina), 
amb el nom de “Terra Endins”, enfrontant-se a d’altres seleccions comarcals i de 
diversos països convidats.



• Temporada 1986-87 - Es crea la Selecció Manresana Júnior, que no va 
tenir més continuïtat.

• Any 2004 – Amb motiu dels 75 anys del Bàsquet a Manresa, la Delegació 
participa activament en l’organització dels diversos actes per 
commemorar l’efemèride.

• Any 2006 – Manresa esdevé “Ciutat del Bàsquet Català 2006”. La 
Delegació participa en l’organització dels diferents actes celebrats.

• Inauguració de l’Ateneu les Bases de Manresa, on es troba ubicada 
l’actual seu de la Delegació de les Comarques Centrals de l’FCBQ.

• Fins l’any 2014, Francesc de Puig n’és el President-Representant de la 
Delegació a l’FCBQ.



• Del 2014 a 2018 - Fernando Peñarrubia és l’escollit per 
reemplaçar a Francesc de Puig a la Delegació de les 
Comarques Centrals. Es crea la ‘Junta’ de la Delegació de les 
Comarques Centrals, que és formada pels següents 
integrants: Jaume Ambrós, Ramon Portella, Salvador 
Solarnau, Josep Armengol, Miquel Bataller, Eliseu Correro, 
Joan Corominas i Emili Díez.

• Durant aquets anys Sant Fruitós de Bages és nomenat 
“Ciutat del Bàsquet Català 2016”.

• Es compleixen 70 anys d’història del bàsquet a la Delegació 
de les Comarques Centrals.



• Presentació de la nova imatge de la Delegació de 
les Comarques Centrals de la Federació Catalana de 
Basquetbol:

• Logotip

• Elements d’imatge a les instal·lacions (despatxos) de la 
DCC i a les cistelles de les Escoles de Bàsquet

• Guardons de la DCC



LOGOTIP



VINIL CISTELLA



GUARDÓ



• Intervenció Sr. Fernando Peñarrubia Muñoz, 
Delegat de les Comarques Centrals de la Federació 
Catalana de Basquetbol.



• Lliurament de guardons de reconeixement per la 
seva tasca, col·laboració en les activitats, i 
dedicació i desenvolupament de la feina de la 
Delegació de les Comarques Centrals de l’FCBQ:

•Teresa Basullas
• Joan Puig
•Toni Valderrama





• Intervenció Sr. Enric Prats Sanjosé, Vicepresident 
Primer i Secretari de la Federació Catalana de 
Basquetbol.












