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Clínic Ciutat de Lleida

“Seria interessant
que Lleida tornés
a l’ACB”
El
El seleccionador
seleccionador espanyol
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en el
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de l’RT
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El seleccionador estatal de
bàsquet, Sergio Scariolo, va ser el
protagonista d’una nova edició del
Clinic Ciutat de Lleida. L’iniciativa,
organitzada per la Representació
Territorial de Lleida de l’FCBQ, va
reunir prop de 50 tècnics en una
jornada en la que Scariolo va
recordar el seu pas per Lleida en
anteriors ocasions i va assegurar
que “seria interessant que una
ciutat amb tradició com aquesta
tornés a l’ACB”.
E n re fe r è n c i a a l a p ro p e ra
competició que afrontarà la
selecció espanyola aquest estiu, el
tècnic va reconéixer que “la
medalla d’or és el somni de
tothom, però cal recordar que fins
fa dos anys no ho vam aconseguir,
per tant no és fàcil. Cal respectar
els somnis de la gent, però s’ha
d’anar poc a poc perquè encara
queda temps i tenim feina per
enllestir”.

En aquest sentit, Scariolo va
explicar que “estem en fase de
parlar amb els jugadors i fer un
seguiment de les seves
respectives temporades. Hi ha
entusiasme, il.lusió i moltes ganes
de tornar a competir, i això és bo”.
Sobre la possible incorporació de
jugadors com Ibaka o Mirotic,
Scariolo va comentar que “encara
és aviat per parlar d’aquests
temes. Estem treballant amb una
base de 24/25 jugadors i primer
haurem de veure l’estat físic dels
que ja hi eren a la selecció”.
El seleccionador va dir, sobre
l’Europeu, que la possibilitat del
tancament patronal a l’NBA pot
influir. “A algunes seleccions els
pot afavorit. Els jugadors que ja
tenen contracte és probable que si
hi ha un tancament a l’NBA vegin
amb bons ulls la possibilitat de
jugar l’Europeu i, en alguns casos,
canviïn d’opinió i ho facin. En

canvi, crec que pels que no tenen
contracte aquesta incertesa sobre
el seu futur no els ajudarà a estar
centrats”.
Scariolo també va recordar
l’època del Lleida Bàsquet a l’ACB
i ho va fer amb certa nostàlgia.
“Recordo que al Barris Nord i a la
ciutat en general es respirava un
gran ambient i, com a home de
bàsquet, he de dir que seria
interessant que les ciutats amb
tradició com Lleida recuperessin
el seu lloc a l’ACB. Però també és
cert que vivim un moment molt
complicar a nivell econòmic i no jo
soc qui per dir què han de fer les
institucions”.
De totes maneres, Scariolo va
destacar que “l’Adecco Oro és un
a molt bona Lliga en tots els
sentits. De fet, hi ha equips que,
amb alguns retocs puntuals, no
tenen res que envejar als equips
de la zona baixa de l’ACB”.
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Clínic Ciutat de Lleida

El seleccionador espanyol va oferir un clinic sobre “construcció d’atac del 1x1 al 3x3”

Scariolo va rebre un regal de l’RT i
va signar el díptic del Clinic com a
record del seu pas per Lleida
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Trobada Final Tots 2011 Cervera

Espectacular!
Prop de 1200 joves participen en la cloenda de les trobades de promoció

La Representació Territorial de Lleida de la Federació

També es va organitzar un concurs de dibuix entre tots

Catalana de Basquetbol va reunir prop de 1200 nens i

els assistents i l’obra guanyadora serà la que il.lustrarà

nenes de la demarcació en la Trobada Final Tots 2011

el cartell de la Trobada Final 2012.

de Cervera. La jornada lúdico-esportiva va servir per

En aquesta temporada, 120 equips han participat en

finalitzar la temporada de trobades de promoció que

les Trobades Obertes de l’RT, amb un total de 600

ha organitzat la Representació Territorial durant tota

partits jugats i més de 1.100 nens i nenes. L’activitat ha

la temporada.

arribat a 22 localitats (Mollerussa, Torregrossa,

L’activitat organitzada a la capital de la Segarra va

Almenar, Torrefarrera, Bellvís, Fraga, Pardinyes,

reunir a 105 equips de la demarcació i prop de 1200

Tàrrega, Agramunt, Sarral, Balaguer, Vallfogona, Calaf,

nens i nenes, que van disputar un total de 106 partits.

Bellpuig, Guissona, Cervera, Sant Guim, la Seu d’Urgell,

A banda de jugar a bàsquet, els assistents van poder

les Borges Blanques, Bellvís, Alpicat, Torres de Segre i

gaudir d’una zona lúdica on hi havia videojocs, una

Seròs).

zona d’inflables i una zona d’equilibris on petits i grans

Les categories que engloba la Trobada són les
següents: Baby (4-5 anys), Escola (6 i 7 anys), Pre-Mini
(8 i 9 anys) i Mini (10 i 11 anys).

van poder demostrar les seves habilitats amb la pilota
a les mans.
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Trobada Final Tots 2011 Cervera

Partits, jocs
i activitats
per a tothom
Els assistents
van disposar
de tot tipus
d’iniciatives
per gaudir de
la jornada

Tot
El Comitè
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Trobada Final Tots 2011 Cervera

La Trobada també va promocionar la fruita local amb l’stand de Producció Integrada i el menjar sa entre els joves

L’Aliança també va col.laborar en una jornada en la qual no va faltar l’animació i tota la informació

El concurs de dibuix tria el
cartell de la Trobada 2012
Una de les activitats de més èxit en aquesta
Trobada va ser el concurs de dibuix, que serveix per
triar el cartell de la següent edició. Les guanyadores
van ser aquestes jugadores del Torregrossa amb una
obra que reflexa perfectament l’esperit d’aquesta
iniciativa de l’RT.
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Trobada Final Tots 2011 Cervera

La Trobada va ser possible gràcies als diferents equips de col.laboradors i el recolzament de la Paeria de Cervera
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Actualitat de l’RT

Signats els convenis pels Camps d’Estiu de 2011
de l’FCBQ a les Terres de Lleida
La Federació Catalana de
Basquetbol (FCBQ), amb el seu
President, Joan Fa, i el
representant territorial de
Lleida, Ferran Aril, al capdavant,
van signar el dia 5 d'abril
diferents convenis de
col·laboració amb les localitats
que acolliran els Campus de
Bàsquet d'aquest estiu 2011 de
l'FCBQ a les terres de Lleida.
El conveni amb l'Ajuntament de
Mollerussa es va signar amb la
presència de l'Alcalde de
Mollerussa, Marc Solsona; i el
Regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Mollerussa,
Jordi Pérez. A Mollerussa es
realitzaran els Campus de
Bàsquet d'Estiu 2011 del
Programa de Detecció i
Perfeccionament (PDP) de
l'FCBQ. Aquests campus tindran
lloc en tres torns: un del 26 de
juny al 3 de juliol, un altre del 3
de juliol al 10 de juliol, i un tercer
del 10 de juliol fins al 17 de juliol.
A Balaguer, es va signar amb
l'alcalde, Miquel Aguilà; i el
Regidor d'Esports, Juanjo
Tenorio; i els senyors Joan Fa i
Ferran Aril de l'FCBQ.
A Balaguer es realitzaran els
Campus de Bàsquet d'estiu 2011
de Tecnificació de l'FCBQ.
Aquests campus tindran lloc: del
26 de juny al 3 de juliol, del 3 al
10 de juliol, del 10 al 17 de juliol, i
del 17 al 24 de juliol.
Els participants d'aquest

Campus podran escollir quin aspecte concret del seu joc millorar
(dribling, passada, defensa, defensa d'1x1, o bé joc de peus en atac). Amb
l'esforç dels nois i noies i l'ajuda dels nostres tècnics, els participants
podran assolir l'objectiu de millorar aquell aspecte desitjat.
En tercer conveni es va signar amb l'Ajuntament de Cervera amb
l'alcalde Joan Valldaura i la Regidora d'Esports Núria Regí.
Com als Campus de Mollerussa, Cervera albergarà els del Programa de
Detecció i Perfeccionament (PDP) de l'FCBQ. A Cervera però, es
realitzaran dos torns: un del 3 al 10 de juliol, i un altre del 10 al 17 de
juliol.

La problemàtica del bàsquet
femení, a debat a l’RT
L’RT de Lleida ha iniciat un estudi per analitzar
la problemàtica del bàsquet femení i buscar
solucions a la manca d’equips i continuitat de

les jugadores a partir de la categoria cadet. El director
tècnic de l’RT, Jaume Planes, coordina l’iniciativa i en la
primera trobada es va reunir a agents de tots els sectors
implicats. Hi van assistir Àlex Gordillo, Irene Reig, Blanca
Rosell, Laura Ballespí, Laura Fernández, Alba Figueres,
Laura Farfán i Montse Ortiz.
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XXIV Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Mini

Minis d’argent i bronze
√ Abril Rexach, del CB Lleida,
segona amb la Selecció Femenina
Catalunya va tancar la seva
participació en el XXIV
Campionat d'Espanya de
seleccions autonòmiques de
mini bàsquet 2011 fent-se amb
la medalla d'argent (mini
femenina) i amb la de bronze
(mini masculina).
La Selecció Catalana Mini
Femenina contava amb la
participació de la jugadora del
CB Lleida Abril Rexach i es va
proclamar sots campiona
d'Espanya en caure a la final
davant Madrid per 59-62 en
un partit molt igualat en el
que, segons el seleccionador
català, Enric González, "hem
estat un equip en majúscules, i
estic orgullós del grup, de la
lluita, treball i esforç".
Catalunya es va classificar per
a la final del Campionat
d'Espanya mini femení
després de superar a les
amfitriones d'Andalusia per
67-52 a les semifinals de la
competició.
La Selecció Catalana Mini
Masculina, amb la presència
del jugador del CB Andorra
Dot Ricart, es va fer amb la
medalla de bronze després de
superar a la Comunitat
Valenciana per 96-47 en el
partit pel 3r i 4t lloc. "Després
del cop tant fort de les
semifinals, en la final hem
estat molt bé, molt forts i amb
molta confiança", va explicar
el seleccionador català Josep
Maria Planas. Catalunya havia
perdut a semifinals contra la
selecció de Madrid per 84-68.
Catalunya domina aquest
Campionat d'Espanya Mini des

√ El jugador del CB Andorra Dot
Ricart, tercer amb l’equip masculí

dels seus inicis amb un total
de 46 medalles de les 48
possibles en 24 anys.
Les Seleccions Catalanes
Minis s'han penjat la medalla
d'or en 29 ocasions, la
d'argent en 11, i la de bronze
en 6. A les 24 participacions
de la Selecció, el conjunt
masculí s'ha fet amb un total
de 23 medalles (13 d'or, 6
d'argent i 4 de bronze), les
mateixes que el femení (16
d'or, 5 d'argent i 2 de

Dot Ricart es va perdre tres partits per una lleu lesió,
però va contribuir a la medalla del seu equip
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Torneig Seleccions Figueres

Èxit infantil a Figueres
Les Seleccions Territorials masculina i femenina exhibeixen un alt nivell

Les seleccions lleidatanes van brillar al Torneig
Infantil de Figueres. Les noies van guanyar els
seus dos partits i els nois en van guanyar un.
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Concurs

Participa i guanya
amb l’RT de Lleida!
PREGUNTES MES D’ABRIL
-Digues el nom de almenys quatre jugadors lleidatans
que hagin jugat a la Lliga ACB
-Quin equip va guanyar la final del Campionat
Provincial Sènior Femení?
-Com es diuen els dos jugadors de l’RT de Lleida que
han participat al Campionat d’Espanya Mini?
-Quants presidents, incluint l’actual, ha tingut la
Representació Territorial?
-Quins tipus de pilotes s’utilitzen actualment en el
basquetbol?

RESPOSTES MES DE MARÇ

En aquest final de temporada
comencem un nou concurs a la revista
digital de l’RT de Lleida. 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.

CLASSIFICACIO

-Quin dia, mes i any es va aconseguir l’ascens a l’ACB del Caprabo Lleida?
10 de maig de 2001

-Paula Pla

5

-Gerard Serra

5

-Qui va guanyar la Copa Federació Cadet Femení d’aquesta temporada?
Tolse CB Lleida A

-Joan López

5

-Marta Castany

5

-On es van fer les Trobades de Promoció del mes de febrer?
Bellpuig/Guissona i Cervera/Sant Guim

-Miriam Martín

4

-Laia Brescó

4

-Com és diu el president del Comitè Arbitral de la Representació Territorial?
Jordi Carrera

...fins a 14 participants

-Quins són els 4 clubs més antics de la Representació Territorial de Lleida?
CB Bellpuig, CB Cervera, CB Balaguer i Sícoris Club
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Les Trobades - Alpicat/Seròs/Torres de Segre

Alpicat, Seròs i Torres de
Segre van ser les seus de la
desena Trobada de Promoció
la Representació Territorial
de Lleida de la Federació
Catalana de Basquetbol. En
total, prop de 600 nens i
nenes de 27 clubs hi van
participar amb un total de
58 equips.
Els clubs participants van ser
AE Sedis, AMPA Doctor
Serés, CB Alpicat, CB Bellvís,
CB Sant Guim, CB
Torrefarrera, Pràctiques II,
Almenar-Alfarràs, Alta
Ribagorça, CB Tremp, CE
Maristes, CB Mollerussa, CB
Balaguer, CN Tàrrega, Lleida
Basquetbol, CB Cervera, CEP
Vallfogona, CB Pardinyes,
AMPA MB Seròs, CE
Vedruna, Alta Segarra, CB
Lleida, CB Torregrossa,
CENG Artesa, Joc de la Bola,
CB Bell-lloc, CB Ponts. La
propera Trobada
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Els nostres clubs (CB Cappont/Sícoris Club)

CB Cappont i Sícoris
Dos clubs i un únic projecte esportiu
!

Any de fundació: 2000

Any de fundació: 1947

Equips: 6
Jugadors: 80

Equips: 4
Jugadors: 50

Jugadors Escola: 150

Jugadors Escola: 10

!

President: Lluís Miquel i Segarra
Directius: Josep Malet, Miquel Benet, Raül Nuño,

President: Jaume Vilella
Directius: Josep M. Farré, M. Àngels Lorenzo,

Robert Martí

Josep Corebella, Jordi Cassanya

Director tècnic: Raül Nuño
E-mail: lmiquel2@xtec.cat

Director tècnic: Raül Nuño
E-mail: sicoris@sicorisclub.com

SÈNIOR CARNER

SÈNIOR 3a CATALANA

JÚNIOR

CADET BLANC
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Els nostres clubs (CB Cappont/Sícoris Club)

CADET

CADET VERMELL

INFANTIL

PREINFANTIL

MINI GRIS

PREINFANTIL
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Els nostres clubs (CB Cappont/Sícoris Club)
M
I
N
I
G
R
O
C

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

