Tot

Bàsquet

Representació Territorial de Lleida de l’FCBQ Núm. 5 Març 2011

“L’arbitratge
et forma com
a persona”
Pere Munar, nascut ara fa 33
anys i lleidatà d’adopció.
Recentment ha superat els 100
partits com a àrbitre ACB i volem
aprofitar per enraonar sobre
l’arbitratge i el bàsquet en
general. La primera pregunta,
però, sembla obligada.
Generalment, els nens i nenes
aspiren a ser un Joan Carles
Navarro o una Amaya Valdemoro
en el futur. En canvi, què fa que
una persona es decanti per
l’arbitratge?
Hi ha molts factors. En part és
vocacional, però sobretot t’ha
d’agradar el bàsquet. Jo
recomanaria a tothom que
intentés provar totes les seves
possibilitats i després que triï. Jo
he set jugador, entrenador i
àrbitre, de vegades de forma
simultànea, i finalment hem vaig
decantar per l’arbitratge perquè
creia que era on tenia més
capacitat.
I quan un començar a arbitrar,
també es fixa objectius?
En el meu cas no. Està bé saber
que existeix la possibilitat de
xiular a l’ACB, pero no cal marcarse fites. Per arribar a dalt
necessites casi 15 anys de feina,
per tant és un camí molt llarg tot i
que també és cert que vas
recollint premis. De l’àmbit
territorial pases al català, després
a l’estatal... i pel mig hi ha molts
tornejos de seleccions i d’altres
que et serveixen per mantenir la
motivació i tenir petites fites a

curt termini que assolir.
I la dificultat de
l’arbitratge és
proporcional a la categoria
en la que xiules?
Mmmm.... (s’ho pensa).
Segurament sí, però
sobretot per un tema
mental. A l’ACB tot és més
complexe i requereix un
sobreesforç a nivell
psicològic. Has de tenir
una capacitat de
concentració important.
Quan comences no li dones
importància i és lògic perquè al
principi el que necessites és una
bona preparació física i tècnica. A
l’època de formació potser no és
dona tot el valor que té a l’aspecte
mental, tot i que entenc que es
difícil treballar-ho.
I quan un àrbitre s’equivoca, n’és
conscient?
Oh i tant! Evidentment no ho fas
de forma deliberada, però quan
t’equivoques ho saps. Llavors és
important tenir la capacitat per
afrontar l’error i deixar-lo enrera
per centrar-te en la propera
jugada.
Recorda el seu partit més
“difícil”?
Segurament el del meu debut a la
LEB-2. Va a ser a Burgos i durant
39 minuts i 59 segons va anar
molt bé, però just en el darrer
arriba una jugada en la que has de
decidir si la cistella és o no és fora
de temps i va ser difícil.
A l’ACB imagino que la pressió
encara és superior. Pavellons,

plens, la gent molt a sobre...
T’has d’aillar. A banda, som tres
àrbitres i funcionem com un equip.
A l’escola, quan comences, és
diferent perquè tot ho has de fer
tú. Estàs sol. Després, a mida que
vas pujant de categoria, et vas
acostumant a treballar amb equip.
Per què costa tant trobar
àrbitres?
Ha passat sempre. Als 14/16 anys
no saps ben bé què faràs amb la
teva vida i l’arbitratge és una
opció. Et dona uns diners que et
permeten ser “independent”, el
cap de setmana fas esport i, a més
a més, et diverteixes. Després
arriba la següent fase, que és
començar a viatjar i anar pujant
de categoria. Et forma com a
persona i això és molt important.
Jo tinc amics a tota Espanya i el
meu entorn més proper és
d’aquest sector. A més, ara tens la
possibilitat de fer carrera.
L’arbitratge ha d’anar cap al
professionalisme com a USA i en
aquest sentit l’ACB ha set pionera.
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Finals a Quatre Sènior i Júnior Femení

Les primeres campiones
√ Maristes Goumar es proclama
vencedor de la final Júnior davant
el Concòrdia CB Lleida (54-39)
El CB Sort es va proclamar
campió de la Final a Quatre
Sènior Femenina en un cap de
setmana rodó per l’equip del
Pallars Sobirà.
En la primera semifinal, les
anfitriones es van desfer del
CB Secà Censer B per 67-48,
mentres que en la segona, el
Restaurant Bòria Bell-lloc
superava al Maristes Autocars
Salvia per un ajustat 59-60.
La gran final també va
destacar per la seva intensitat
i emoció i finalment van ser
les jugadores del CB Sort les
que es van imposar al
Restaurant Bòria pel marcador
de 45-38. D’aquesta manera
es proclamaven campiones
davant de la seva afició en un
gran cap de setmana.
A la competició Júnior, el
Maristes Goumar es va desfer
a la primera eliminatòria del
Zero Zero Bellpuig amb dues
victòries per 51-35 i 33-78. Ja
a la Final a Quatre, la primera
semifinal es va decidir per un
ajustat 50-41 davant el Sedis
Fustes Grau. Al partit definitiu,
el Maristes es va enfrontar al
Concòrdia CB Lleida B, que
per la seva banda s’havia
desfet del Cervera Mobel
Línea als quarts de final
(58-36 i 29-61) i del CB Secà
Sant Pere en un emocionant
matx que es va decidir pel
marcador de 47-42.
Ja en la final, el Maristes
Goumar s’imposava per 54-39
al Concòrdia CB Lleida B.

√ El CB Sort es fa amb el títol en la
categoria Sènior al derrotar en la final
al Restaurant Bòria Bell-lloc (45-38)

El CB Sort va guanyar el títol davant la seva afició

Maristes Goumar, el millor equip de la temporada Júnior femení
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Actualitat de l’RT

Scariolo, al
Clinic Ciutat
de Lleida
El seleccionador espanyol,
Sergio Scariolo, impartirà el
Clínic Ciutat de Lleida 2011.
Scariolo visitarà el pavelló
Agnés Gregori de la Ciutat
Esportiva del Lleida Bàsquet el
30 d’abril per oferir una xerrada
sobre “Construcció d’atac del
1x1 al 3x3”. L’activitat
començarà a les 12.00 hores i
serà gratuïta per a tots els
tècnics i entrenadors de l’RT que
tinguin llicència per la present
temporada.

Rexach i Ricart participaran
en el Torneig de Seleccions
que serveix de preparació
pel Nacional els dies 2 i 3
d’abril a Burriana

Dos lleidatans al Campionat d’Espanya Mini
Els lleidatans Abril Rexach (CB Lleida) i Dot Ricart (CB Andorra) formaran
part de les Seleccions Catalanes Minis que competiran als Campionats
d'Espanya de San Fernando (Cadis), que se celebraran del 16 al 20 d'abril.
El combinat femení serà dirigit pel seleccionador Enric González i els seus
ajudants Gerard Garcia i Blanca Romeu, mentres que el conjunt masculí

l’entrena el seleccionador
Josep Maria Planas i els seus
ajudants Rubén Martín-Mora i
Ferran Vendrell. El cos tècnic
d'ambdues Seleccions el
completen la fisioterapeuta
Olga del Río i el preparador
físic Jesús Escosa.
En noies, Catalunya
s'enfrontarà en aquesta fase
prèvia a la Comunitat
Valenciana, Aragó, Illes
Balears i Navarra, al grup A.
La Selecció Catalana Mini
Femenina defensarà el títol de
l'any passat en superar a la
final a l'Aragó. Catalunya, en
categoria masculina, està
enquadrat en el grup B
juntament amb les seleccions
de Canàries, Aragó, Castella la
Manxa i Galícia. La Selecció
Masculina és l'actual sotscampiona en caure a la final
de l'any passat davant
Andalusia.
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Trobada PDP’s Lleida/Bellpuig
El passat diumenge 20 de març
es va celebrar la 2a Trobada
del Programa Detecció i
Perfeccionament (PDP) de la
temporada 2010-11 a les
localitats de Lleida, Bellpuig i
Vic, aquesta última Ciutat del
Bàsquet Català 2011.
Els centres masculins del
Barcelonès Nord i Sud,
Barcelona 2, Baix Llobregat,
Lleida Ciutat, Lleida Nord-Oest,
Lleida Est, Tarragona 1 i 2,
Terres de l'Ebre, i Vallès
Occidental es van desplaçar
fins al Pavelló Municipal de
Bellpuig per disputar els
encontres corresponents a
aquesta segona trobada.
D'altra banda, el Pavelló
Maristes Montserrat de Lleida
va acollir els centres femenins
de Barcelona 1 i 2, Baix
Llobregat, Garraf-Penedès,
Lleida Ciutat, Lleida Est, Lleida
Nord-Oest, Tarragona i Terres
de l'Ebre.
Aquesta segona trobada de la
temporada va comptar, entre
les tres seus, amb un total de
1000 jugadors i jugadores de
tots els centres PDP de
Catalunya.
Què és el PDP?
És el Programa de Detecció i
Perfeccionament de l’FCBQ
que pretén fer la millor
detecció de jugadors i
jugadores mini de primer i
segon any (2000 i 1999) de
present, però especialment de
futur d'arreu de Catalunya.
Aquest Programa compta amb
34 centres a tot Catalunya i es
du a terme durant tot l'any.
Cada setmana els integrants de
cada centre realitzen una
sessió d'entrenament i durant
la temporada participen a tres
trobades.

Els àrbitres de la
Representació
Territorial també van
ser protagonistes en la
Trobada de PDP’s. El
seu esforç i dedicació
va contribuir a que la
jornada es convertís en
una autèntica festa del
bàsquet de promoció
d’arreu del territori
català
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Trobada PDP’s Lleida/Bellpuig

LLEIDA EST 1999
LLEIDA EST 2000

LLEIDA NORD-OEST 1999
LLEIDA NORD-OEST 2000

LLEIDA CIUTAT 1999

LLEIDA CIUTAT 2000
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Trobada PDP’s Lleida/Bellpuig

LLEIDA EST 1999

LLEIDA CIUTAT 1999

LLEIDA NORD-OEST 2000

LLEIDA EST 2000

LLEIDA CIUTAT 2000

LLEIDA NORD-OEST 1999
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Torneig ALBE

Compromís
i Dharma,
campions
El Compromís és el nou campió del Torneig
ALBE Nivell A després de superar en els play
off pel títol al Gat Vells i Joventut. A la primera
eliminatòria es va imposar en els dos partits,
mentres que a la final davant el Joventut
també es va mostrar superior guanyant els dos
partits. Al Torneig ALBE Nivell B, el nou campió
és el Dharma Initiative, que vavèncer al
Myepubli.com a les semifinals i al Torrefarrera
Towers a la final. En aquesta, el primer matx el
va guanyar per 33-52, mentres que el segon el
va perdre per 51-50. Ara arriba el torn del
Torneig Federació.
TORNEIG FEDERACIÓ

GRUP 2

GRUP 3

JORNADA 1
Torrefarrera Towers
Dharma Initiative
Joventut
Gats Vells
JORNADA 2
Gats Vells
Torrefarrera Towers
Dharma Initiative
Joventut
JORNADA 3
Gats Vells
Dharma Initiative
Joventut
Torrefarrera Towers

JORNADA 1
Compromís
Daytona.cat
Myepubli.com
No sponsor
JORNADA 2
Daytona.cat
No sponsor
Compromís
Myepubli.com
JORNADA 3
No sponsor
Compromís
Myepubli.com
Daytona.cat

FASE FINAL
1r Grup 2 - 1r Grup 3
2n Grup 2 - 2n Grup 3
3r Grup 1 - 3r Grup 3
4t Grup 2 - 4t Grup 3

PLAY OFF NIVELL A
Compromís 60 65
Gats Vells 32 61

Compromís 79 67
Compromís

No sponsor 60 61
Joventut 62 66

Joventut

60 56

3r i 4t Lloc:
No sponsor-Gats Vells (53-46 i 56-48)
PLAY OFF NIVELL B
Torrefarrera 29 58
Daytona.cat 40 30

Torrefarrera 33 51
Dharma

Dharma Ini. 55 59 Dharma Ini. 52 50
Myepubli.com 33 33
3r i 4t Lloc:
Myepubli.com-Daytona.cat (38-39 i 36-26)

Tot
El Comitè
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Tècnic
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Campus d’Estiu 2011

Enganxa’t al Bàsquet amb els
Campus d’Estiu de la Federació!
El passat dilluns 28
de març es va iniciar
el període
d'inscripció per als
Campus de Bàsquet
d'aquest estiu 2011
organitzats per la
Federació Catalana
de Basquetbol.
Els campus tornen a
dividir-se entre els
d'iniciació i
perfeccionament
tècnic, els de
tecnificació i els del
programa de detecció
i perfeccionament.
Els d'iniciació i
perfeccionament
estan adreçats als
nens i nenes més
petits (1998-2002) i
s’enfoquen a la
millora dels
fonaments del
bàsquet com botar,
passar i el
llançament a cistella
entre d'altres.
Aquests campus es
portaran a terme a
Berga, Tortosa i Sant
Fruitós.
Pel que fa als campus de
tecnificació, aquests tenen
com a objectiu la millora
tècnica d'algun aspecte
concret dels jugadors i
jugadores (1994-2002). El
participant decideix quin
aspecte concret del joc vol
millorar: dribling, passada,

√ Les inscripcions per Cervera,
Balaguer i Mollerussa, obertes
√ Els campus de Lleida oferten
un total de 920 places

defensa, defensa
d'1x1, o bé joc de
peus en atac.
Balaguer (amb 120
places en cadascú
dels 4 torns del 26
de juny al 24 de
juliol) i Tortosa seran
les seus d'aquests
campus.
Els campus del
Programa de
Detecció i
Perfecionament son
exclusius per als nois
i noies que formen
part dels diferents
Centres de Detecció i
Perfeccionament
d'arreu de Catalunya.
Els participants
podran seguir
millorant, entrenant
amb els nois i noies
dels altres Centres
sota la direcció dels
entrenadors del PDP
i sota l’atenta mirada
dels entrenadors de
les Seleccions
Catalanes que els
visitaran. Sant
Fruitós, Mollerussa
(80 places a cadascú dels 3
torns entre el 26 de juny i el 17
de juliol) i Cervera (100 places
als dos torns del 3 de juliol al
17 de juliol) seran les
poblacions que acolliran
aquests campus. L'inici del
període d'inscripció va ser el
dijous 24 de març.
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CB Torrefarrera - Homenatge Manel Bosch

Profeta a la seva terra
Manel Bosch rep l’homenatge de la seva gent en la presentació del CB Torrefarrera

Jornada històrica pel CB
Torrefarrera, que va omplir el
pavelló municipal amb 500
persones per retre
homenatge a Manel Bosch.
La jornada començà amb la
signatura per part del
jugador en el llibre d'Or de
l'Ajuntament i el posterior
dinar a Cal Molina. Ja per la
tarda, al pavelló arribarien
les emocions fortes. Primer la
presentació dels equips de base i sèniors del Club, amb els jugadors dels veterans del FC Barcelona com a
espectadors de luxe, i després l'homenatge al Manel, que va comptar amb el suport institucional de les autoritats
locals, el president de la Federació Catalana Joan Fa, el president de l’RT de Lleida Ferran Aril i el president del
Lleida Bàsquet Ferran Vidal. Finalment, i com a colofó, el partit de bàsquet entre els veterans del FC Barcelona i el
Keynet Torrefarrera. Un espectacle digne de veure i on els torrefarrerins van plantar cara fins al final, tot i que van
acabar cedint el match als Solozábal, Jiménez, Santi Abad i companyia per un més que meritori 73-81.
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25è aniversari CB Bell-lloc

Aniversari emotiu a Bell-lloc
Homenatge del club a
l’Alina Bros en la
celebració de les
seves noces d’argent

Les companyes de l’Alina van llegir un text en el seu record just abans que es retirés la seva samarreta

El televisiu Jordi Robirosa va presentar l’acte i el concurs de triples (al mig els guanyador i a la dreta un dels participants)

Els Veterans de la Penya, a
la festa final
La jornada va començar a amb un
partit d’exhibició de l’escola de
bàsquet, després va arribar el torn
del concurs de triples en homenatge
a Alina Bros i Andrés i finalment es
va jugar l’amistós entre els Veterans
de Bell-lloc i els Veterans de la
Penya, que es van presentar amb
Jordi Villacampa, Juanan Morales,
Carles Ruf, Rafa Jofresa, Carles Marco, Jordi Pardo i tota la seva “artilleria pesada”.

Tot
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Concurs
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Participa i guanya
amb l’RT de Lleida!

Aquest mes d’abril comencem un nou concurs a la revista digital de la Representació
Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol. Cada mes et farem 5 preguntes i
qui les encerti optarà a diferents premis: samarretes de clubs, de les Seleccions Catalanes,
material de la Representació...
Els teus encerts s’acumularan i, a banda del guanyador mensual, també tindrem un
guanyador final que rebrà el seu premi a la Festa del Bàsquet Lleidatà. Les respostes cal
enviar-les a l’adreça de correu premsa.lleida@basquetcatala.cat En cas d’empat, es farà un
sorteig entre tots els encertants, tant en la classificació de cada mes com en la final.

PREGUNTES MES DE MARÇ
-Quin dia, mes i any es va aconseguir l’ascens a l’ACB del Caprabo Lleida?
-Qui va guanyar la Copa Federació Cadet Femení d’aquesta temporada?
-On es van fer les Trobades de Promoció del mes de febrer?
-Com és diu el president del Comitè Arbitral de la Representació Territorial?
-Quins són els 4 clubs més antics de la Representació Territorial de Lleida?

Tot
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Les Trobades - La Seu d’Urgell/Bellvís/Les Borges Blanques

Les localitats de la Seu
d’Urgell, Bellvís i Borges
Blanques van acollir les
Trobades de Basquetbol
d’aquest mes de març. En
total, prop de 600 nens i
nenes hi van participar.
Els clubs participants van ser
CB Balaguer, CB Bellpuig, CB
Lleida, CE Vedruna, CENG
Artesa, Joc de la Bola, Penya
Fragatina, BC Almenar-AMPA
Alfarràs, CB Bell-lloc, CB
Pardinyes, CB Bellvís, CB
Cappont, CB Secà, CB
Mollerussa, CEP Vallfogona,
Alta Ribagorça, ACLE
Guissona, Alta Segarra, CB
Sant Guim, CB Torà, CB
Torrefarrera, CE Lleida, CB
C e r v e ra , C B P o n t s , C E
Maristes.

Tot
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Els nostres clubs (CB Mollerussa)

CB Mollerussa

Fundació:
26/09/1981
Equips:
13
Jugadors:
133
Jugadors Escola: 15
www.cbmollerussa.com
President:
Bienvenido Diaz
Tresorer:
Jaume Gaya
Director Tècnic:
Ramon Bordas

SENIOR MASCULÍ A

Tot
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Els nostres clubs (CB Mollerussa)

SENIOR FEMENÍ

SENIOR MASCULÍ B

SENIOR FEMENÍ B

JUNIOR MASCULÍ

CADET MASCULÍ A

CADET FEMENÍ
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Els nostres clubs (CB Mollerussa)
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CADET MASCULÍ B

INFANTIL MASCULÍ

MINI

PRE-MINI
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Cròniques
Agenda
Fotos
Reportatges
Cursets
Activitats
Notícies
...

I ara, et necessitem a tú!
A tots els clubs us demanem que ens feu arribar una petita fitxa amb:
NOM DEL CLUB / ANY DE FUNDACIÓ
MAIL
ESCUT
FOTOGRAFIA DE GRUP (FOTOS DELS EQUIPS, OPCIONALS)
JUNTA DIRECTIVA
NÚMERO D’EQUIPS
NÚMERO DE JUGADORS
ESCOLA DE BÀSQUET
Ho podeu enviar a:
√ premsa.lleida@basquetcatala.cat
√ per correu ordinari a la seu de la representació

