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√ El pavelló de la localitat lleidatana s’omple amb més 
de 500 persones a la Festa del Bàsquet Lleidatà

La XXIX Festa del Bàsquet Lleidatà va 
cloure la temporada 2014/2015 en un 
pavelló de Torrefarrera que es va omplir 
per premiar als millors de l’any. En total, 
la Representació Territorial a Lleida de 
l’FCBQ va entregar 99 distincions als 
millors jugadors i jugadores de cada 
categoria i als seus clubs campions.

En l’acte també es va reconéixer la 
tasca dels directius Xavier Badia (CB 
Tremp), Montse González (CB Bell-lloc) i 
Mari Alba Messegué (CB Bellvís); els 
tècnics Agustín Vilar (Penya Fragatina), 
Lluís Alexandre Leyva (CB Torrefarrera) 
i Javier de Castro (CB BInéfar); i de 
l’àrbitre Antonio Manuel Zamora 
Rodríguez, l’auxiliar de taula Gonzalo 
Céspedes) i el membre de l’escola 
d’àrbitres Santiago Semino).

El trofeu a la constància i abnegació va 
ser per Javier Bescós (CB Borges 

Garrigues), Maria Teresa Bòria (CB 
Bellpuig) i Xavier Teixidó (CB Binéfar), 
mentres que tambés es va reconéixer 
els ascens de CN Tàrrega al Campionat 
de Catalunya Masculí de 2a Categoria, i 
del CB Balaguer i AE Sedis al Campionat 
de Catalunya Femení de 1a Categoria. 
Les mencions especials van ser pel CB 
Balaguer com a entitat que ha 
participat en més trobades d’escoles, 
amb un major nombre d’equip, el CENG 
Artesa de Segre com a entitat amb 
major participació d’equips en una 
trobada d’escoles, i l’Ajuntament de 
Torrefarrera com anfitrió de la vetllada.

Finalment es va fer entrega de l’insignia 
d’or de l’RT de Lleida a Xavier Mitjans 
Niubò, exjugador, tècnic i des de 
principis dels 80 delegat a Lleida de 
l’Associació Catalana d’Entrenadors i 
directiu de la Representació Territorial 
de Lleida.

La Festa va premiar els millors de la temporada
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Ple al pavelló de Torrefarrera per gaudir d’una Festa que va entregar l’insignia d’or de l’RT a Xavier Mitjans



 Tot    Bàsquet

XXIX Festa del Bàsquet Lleidatà

Representació Territorial de Lleida FCBQ Núm. 25 Juny 2015

Millors jugadors i jugadores de la temporada territorialMillors jugadors i jugadores de la temporada territorial

Pre-mini femení Mireia Sucarrats (CB Cervera

Pre-mini masculí Miquel Delgado (CE Maristes)

Mini femení Anna Prim (CB Lleida

Mini masculí Adria García (CB Pardinyes)
Àlex Rubín de Celis (Força Lleida)

Pre-infantil femení Mariona Planes (CB Bellpuig)

Pre-infantil masculí Roger Benavente (CB Pardinyes)

Infantil femení Carla Calafell (CB Cervera)

Infantil masculí Adrià Bardeli (CB Cervera)

Cadet femení Laura Bueno (BC Andorra)

Cadet masculí Jordi Maluquer (CENG Artesa)

Cadet femení Preferent/Interterritorial Raquel Ferrer (CB Lleida)

Cadet masculí Preferent/Interterritorial Albert Lafuente (Força Lleida)

Júnior femení Gemma Prat (CB Calaf)

Júnior masculí Carlos Cazador (Penya Fragatina)

Júnior femení Interterritorial Maria Cerqueda (Sedis)

Júnior masculí Interterritorial/Primer Any Jordi Serrato (Sedis)

Tercera Catalana femení Núria Dago (CB Torrefarrera)

Sots-21 Preferent/Terterritorial Marc Díaz (CB Mollerussa)

Sénior B masculí Uriel Soler (CB Sort Pallars Sobirà)

Sénior A masculí Isaac Torres (CB Bellpuig)

Segona Catalana femení Clara Paniagua (CB Balaguer)

Tercera Catalana masculí Joel Galceran (CB Balaguer)

Primera Catalana femení Laura Sementé (CB Secà Sant Pere)

Primera Catalana masculí Rubén Fernández (CB Alpicat

Copa Catalunya masculí Roger Vilaró (Sedis)

Copa Catalunya femení Paula Ibáñez (CB Lleida)

Lliga EBA Guillem Colom (BC Andorra)

LEB Or Jose Simeón (Força Lleida)

Lliga Femenina Georgina Bahí (Sedis)

Lliga ACB David Navarro (BC Andorra)
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PENYA FRAGATINA
SENIOR MASCULÍ A

CB SORT
SENIOR MASCULÍ B

CB TORREFARRERA
TERCERA FEMENINA

PENYA FRAGATINA
JUNIOR MASCULÍ

CEP VALLFOGONA
JUNIOR FEMENÍ

CB BELLPUIG
CADET MASCULÍ A



 Tot    Bàsquet

Els nostres campions

Representació Territorial de Lleida FCBQ Núm. 25 Juny 2015

CB BALAGUER
CADET MASCULÍ B

AE SEDIS
CADET FEMENÍ A

CB BALAGUER
CADET FEMENÍ B

FORÇA LLEIDA
INFANTIL MASCULÍ A

CB PARDINYES
INFANTIL MASCULÍ B

CB LLEIDA
INFANTIL FEMENÍ A
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CB PARDINYES
PREINFANTIL MASCULI A

CB BELLPUIG
PREINFANTIL MASCULÍ B

CB VEDRUNA
PREINFANTIL FEMENÍ B

FORÇA LLEIDA
MINI MASCULÍ A

AE SEDIS
INFANTIL FEMENÍ B

CB LLEIDA
PREINFANTIL FEMENÍ A
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CB LLEIDA
MINI FEMENÍ A

AE SEDIS
MINI FEMENÍ B

CB CERVERA
PREMINI FEMENÍ

TORREFARRERA TOWERS
LLIGA VETERANS A

CB MOLLERUSSA
MINI MASCULÍ B

CE MARISTES
PREMINI MASCULÍ
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GATS VELLS
COPA FEDERACIÓ VETERANS

MYEPUBLI.COM
LLIGA VETERANS B

EL CB BINÉFAR TRIOMFA AL 
CAMPIONAT DE CATALUNYA 

DE 3x3 INFANTIL FEMENÍ

EL CB CERVERA, CAMPIÓ JÚNIOR 
FEMENÍ INTERTERRITORIAL

El CB Cervera es va proclamar campió de Catalunya 
Júnior Femení Interritorial a la fase final que es va 

disputar a Artesa de Segre. Les de la Segarra es van 
imposar a la final lleidatana del torneig al Sedis per un 

ajustat 47-45. A Mollerussa es va disputar el Campionat 
de Catalunya Júnior de Primer Any, on es va imposar el 
Girona, mentres que a Sort es va jugar el Català Infantil 
de Nivell A amb el Sant Adrià com a campió. La Seu va 

acollir el Campionat Mini Femení i Masculí, que van 
guanyar Maresme i Joventut A, i Torrefarrera el Cadet 

Femení Interterritorial, on va véncer el Cerdanyola.

L’equip infantil femení del CB Binéfar es 
va proclamar campió de Catalunya de 3x3 
en el torneig que es va disputar a Cunit. 

L’equip va vèncer en la final de la 
competició al Girona.
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√ Balaguer acull la X Trobada Final d’Escoles amb la 
participació de 1.200 nens i nenes de la demarcació

Els pavellons municipal i d'Impacsa de 
Balaguer van acollir el pasat 10 de maig 
la X Trobada Final Escoles de Bàsquet. 
La iniciativa, plenament consolidada en 
el calendari basquetbolístic de la 
provincia, va comptar amb la 
participació de més de 1.200 nens i 
nenes en representació de 28 entitats 
de Lleida, la Franja i Andorra. En total 
van participar 109 equips i es van jugar 
109 partits amb l'arbitratge de 24 
col·legiats de l’Escola d'Àrbitres de l’RT 
de Lleida.

La Trobada, organitzada per la 
Representació Territorial de Lleida de la 
Federació Catalana de Basquetbol, 
reuneix jugadors i jugadores nascuts a 

partir de 2003, suposa la cloenda d'una 
temporada en la que el bàsquet de 
formació s'ha apropat a més de 20 
localitats mitjançant les diferents 
trobades que s'han organitzat durant la 
temporada.
El president de l'RT de Lleida de l'FCBQ, 
Ferran Aril va subratllar que “és 
l’activitat que clou la temporada per als 
nens i nenes més petits” i que suposa 
“un gran impacte per Balaguer”, i que 
per aquest motiu es van preparar 
diverses activitats paral·leles coincidint 
amb la jornada. Així, els participants van 
gaudir de diferents zones d'oci, jocs de 
consola, sortejos i un concurs de dibuix 
que cada any serveix per triar la imatge 
del póster de la Trobada vinent.

L’activitat va aplegar 109 equips en representació de 28 clubs i escoles de Lleida, la Franja i Andorra
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Durant la jornada es van jugar mes de 100 partits
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Els participants van gaudir de diferents activitats, un concurs de dibuix i van poder gaudir de la fruita de Lleida
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El bàsquet femení també creix amb força com ho demostra l’elevada participació de noies en la Trobada
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√ El tècnic ACB i el seleccionador català infantil femení 
parlen del contraatac al Pavelló Agnès Gregori
L’entrenador ACB Òscar Quin-
tana i el seleccionador català 
infantil femení Lluís Biosca van 
ser els encarregats d’oferir una 
nova edició del Clínic Ciutat de 
L l e i d a q u e o r g a n i t z a l a 
Representació Territorial de 
Lleida i l’Associació Catalana 
d’Entrenadors de Basquetbol 
(ACEB). Enguany, el tema escollit 
va ser el contraatac i l’activitat 
es va realitzar al pavelló Agnès 
Gregori.

Biosca va obrir la jornada el clínic  
"Exercicis per a construir un bon 
contraatac", en que va comptar 
amb l ’ajuda de la selecció 
lleidatana cadet femenina. A 
continuació va arribar el torn de 
Quintana, que va fer l’exposició 
"Formes de jugar al contraatac".

Óscar Quintana i Lluís Biosca 
agafen el relleu dels tècnics de 
primer nivell que han visitat el 
clínic durante els darrers anys, 
com ara els seleccionadors 
estatals Sergio Scariolo, Lucas 
Mondelo o Juan Antonio Orenga, 
entre molts d’altres.
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Selecció Lleida Cadet Femenina amb Lluís Biosca

Selecció Lleida Cadet Masculina amb Óscar Quintana
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El Real Madrid es va proclamar 
guanyador del Campeonato de España 
Cadete Masculino que durant el mes de 
maig es va disputar a la Seu d'Urgell i 
Andorra. L'equip madridista va superar 
en la final disputada al Palau d'Esports 
de la capital de l'Alt Urgell al Barça per 
57-72 en un partit que va dominar des 
del principi, però que no va acabar de 
trencar fins als darrers cinc minuts.

El Real Madrid va començar amb força i 
un parcial de 14-24 en el primer periode 
li va donar una diferència favorable en 
el marcador que va saber mantenir fins 
al darrer periode. Va ser llavors quan 
una reacció dels blaugrana va permetre 
ajustar el marcador fins un 54-60 quan 
encara restava 8'33" pel final del partit. 
La resposta dels madridistes va ser 
fulgurant, ja que van acumular un 

parcial de 10-0 que va disparar el 
marcador fins al 54-70 del minut 38.
L'MVP de la final va ser Dino Radoncic 
(Real Madrid), que va sumar 16 punts, 11 
rebots, 5 assistències i un 21 de 
valoració. L'MVP del torneig, però, va 
ser per Ablaye Sow (Unicaja).
En el partit pel tercer i quart lloc, 
Unicaja va guanyar al Joventut de 
Badalona per 68-52.

El Campionat d’Espanya Cadet Masculí 
ha permés veure a les futures estrelles 
del bàquet estatal durant uns dies a 
Andorra i la Seu d‘Urgell, que es van 
bolcar en l’organització del torneig 
demostrant una excel·lent organització 
que va ser lloada des de la Federación 
Española de Baloncesto i per part de 
tots els jugadors, tècnics i 
acompanyants que hi van participar.

El Madrid, campió a la Seu
√ L’equip blanc guanya a la final al Barça per 57-72
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Les grades dels pavellons de la Seu i Andorra es van omplir per veure el campionat

Dino Radoncic va ser l’MVP de la final d’un campionat on es va veure un bàsquet d’alt nivell
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La Festa Històrics del Bàsquet Català 
distingeix Josep Ramon Arqués

Josep Ramon Arqués va ser 
un dels distingits en la XXIIa 
Festa "Històrics del Bàsquet 
Català" que la Fundació del 
Bàsquet Català (FBC) va 
organitzar a l'Hotel Catalonia 
Barcelona Plaza. En aquesta 
festa es van distingir un grup 
de persones del món del 
Bàsquet Català, de qualsevol 
dels seus àmbits 
(practicants, tècnics, 
dirigents, àrbitres, delegats, 
metges, fisioterapeutes, etc), 
que han desenvolupat una 
extensa i intensa tasca de 
servei a les seves entitats, 
gràcies a la qual aquestes 
han persistit i progressat, 
havent deixat una rellevant 
petjada en la seva història.

Xerrada arbitral 
sobre control 

de partit i 
coordinadors de 

categoria
La sala d’actes de l’RT de 
Lleida va collir una trobada 
del colectiu arbitral en la 
qual es van tractar diferents 
temes. L’eix de la jornada va 
ser una xerrada sobre 
control de partit i 
coordinadors de categoria.
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Lliga ACB

Els andorrans han 
superat l’any del seu 
retorn a la Lliga ACB 
amb nota i van 
aconseguir la 
permanència després de 
superar un final de 
temporada emocionant 
en que els de Peñarroya 
no van fallar quan van 
arribar els moments 
clau

Lliga Femenina
Semifinals Play Off

Lliga LEB
Semifinals Play off

14. MoraBanc        
Andorra
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Lliga EBA
8. MoraBanc Andorra B

Lliga EBA
10. Flor de Vimbodí 
CB Pardinyes

Copa Catalunya Masculina
5. Sedis Hidrology

1a Catalana Femenina
15. CB Secà Sant Pere

2a Catalana Femenina

1. Sedis Efausa
2. CB Balaguer A
4. CB Cervera Mobel Linea
12. Marquès CB Lleida B
14. Sumser-Tech CEP Vallfogona
15. CB Calaf

3a Catalana Masculina
2. CN Tàrrega A
3. CB Balaguer A
4. Natural Òptics Pallars Tremp A
6. Estil Dental Bellvís
9. CB Borges-Garrigues
13. CB Cervera Model Linea
15. CEP Térmens

1a Catalana Masculina
5. CB Alpicat A
14. Sícoris A

Copa Catalunya Femenina
10. Aquagan CB Lleida
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Amics i amigues,

El pasat 20 de juny tancàvem a Torrefarrera 
un any que estic segur que recordarem durant 
molt temps. Tot i que el context social en 
general i esportiu en particular no és el millor, 
crec que deixem enrera una temporada 
brillant i plena d’èxits a tots els nivells. És per 
això que, en nom propi i dels companys que 
formen la junta directiva i l’equip de treball de 
l’RT, us vull agraïr la vostra feina i 
recolzament en uns moments difícils.

En aquests moments podem presumir del bon 
estat de salut del nostre bàsquet de primer 
nivell amb la permanència de l’Andorra a la 
Lliga ACB, les semifinals pel títol del Cadí la 
Seu a la Lliga Femenina i les semifinals 
d’ascens a la Lliga ACB del Força Lleida. A 
més, Pardinyes i Andorra B van mantenir la 
Lliga EBA i garanteixen projectes de futur. 
Diria que millor, imposible. Gràcies.

I si a dalt les coses han anat bé, per sota ens podem sentir orgullosos de veure com tenim una base que funciona 
i creix amb força. Més de 1.200 nens i nenes han continuat gaudint de les Trobades d’Escola, que amb els anys 
s’han consolidat com un projecte de referència a nivell català. La bona feina que es fa als club des de les 
categories inferiors es demostra amb la presència de tres lleidatans a les Seleccions Catalanes Mini que es van 
proclamar campiones d’Espanya en categoria femenina i masculina. L’Anna, l’Adrià i l’Àlex van ser els nostres 
representants en aquest esdeveniment deixant ben alt el nom de Lleida. Gràcies.

A nivell d’RT em mantingut el número de llicències, treballem per fer créixer el col·lectiu arbitral i volem donar 
un nou impuls al bàsquet femení sense deixar de banda l’organització de diferents esdeveniments com el Clínic 
Ciutat de Lleida, cursos de formació en diferents estaments, activitats dels Centres de Detecció i 
Perfeccionament o tornejos de seleccions. Lleida, a més, ha acollit diferents fases finals de Campionats de 
Catalunya i la cirereta del pastís va arribar amb el Campeonato de España Cadete Masculino de la Seu i Andorra. 
Durant una setmana vam poder veure en acció a les millors promeses del bàsquet estatal en un campionat que 
va ser un èxit gràcies a la feina de d’AE Sedis, BC Andorra, Ajuntament de la Seu, Govern d’Andorra i tots els que 
ho vau fer posible. Altre cop, gràcies.

Però també ha estat un any complicat més enllà de les pistes. Com bé sabeu, la Federació Catalana de 
Basquetbol va defensar, el 3 de desembre de 2014, els interessos dels clubs i entrenadors/es catalans davant el 
Parlament de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d'abril, de 
l'exercici de les professions de l'esport. És un projecte que fica en perill la supervivència de moltes entitats i no 
dubteu que lluitarem pels vostres interesos. Gràcies pel suport que hem rebut a la Federació i que ens fa sentir 
més forts que mai per lluitar contra aquesta injustícia.

Ara toca descansar i carregar piles per, com us deia, tornar més forts que mai. Us dessitjo un bon estiu i ens 
retrobem ben aviat per gaudir de la temporada 2015/2016!

Ferran Aril
President Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol


