Els nostres clubs (CB Bellpuig)
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“Volem créixer més”
√ Ferran Aril: “L’objectiu és
intentar arribar a tot arreu i
recolzar els nous projectes”

√ “Activar el bàsquet femení,
ampliar el col.lectiu arbitral i
donar servei als clubs, els reptes”

Ferran Aril afronta el seu
cinquè mandat al capdavant de
la Representació Territorial de
Lleida de la Federació Catalana
de Basquetbol. Un nou repte,
doncs, en una etapa complicada
però que afronta amb il.lusió,
optimiste i molta feina per
endavant.
En primer lloc, enhorabona. Un
altre periode electoral i una
altra vegada els clubs li fan
confiança.
És cert. Vull agrair a la gent del
bàsquet lleidatà el fet que
després de quatre mandats
hagin tornat a confiar en el meu
equip de treball i amb un
recolzament del 100%. Per a mi
és un motiu de satisfacció
enorme, però també un repte i
una responsabilitat. Crec que els
ha arribat el nostre missatge de
compromís per continuar amb la
feina que estem fent. El fet de
ser un territori relativament petit
amb prop de 50 clubs ens permet
tenir un tracte més proper amb
tothom i entendre la realitat del
nostre bàsquet.
Si li demanem un titular per
definir aquesta nova etapa, quin
seria?
El principal objectiu és arribar a
tot arreu. Que l'RT de l'FCBQ
faciliti la feina a totes aquelles
localitats on vulguin iniciar un
projecte de bàsquet i es sentin
recolzades des del primer
moment. Després hi ha diferents
branques volem potenciar. A nivell
arbitral, per exemple, costa trobar
nous col.legiats i el repte és
créixer en aquest sentit. Em

organitzat dos cursos i esperem
que donin els seus resultats.
També oferirem als nostres
àrbitres una formació continuada
durant tota la temporada.
El bàsquet femení seria l'altra
assignatura pendent?
En part sí, volem activar el
bàsquet femení. És cert que
resulta més difícil crear nous
equips i que la trayectòria de les
jugadores és més curta, ja que ho
deixen quan arriben a cadets o
júniors. Farem una sèrie de
reunions amb tots els agents
implicats per analitzar la situació i
buscar solucions.
En canvi, la feina de promoció no
para de donar resultats...

Estem molt contents. Les
trobades de promoció
continuen creixent i cada cop
hi ha més nois i fins i tot noies
que hi participen. Va ser un
dels projectes que més il-lusió
ens va fer engegar i de
moment és un èxit. També
m'agradaria destacar que des
de l'RT oferim assessorament
als clubs per part de la nostra
direcció tècnica. Estem a la
seva disposició pel que
necessitin.
Un altre apartat en el que
s'està treballant és la
comunicació. Com i perquè?
El “com” és evident, de fet ho
teniu a les vostres mans. Vam
engegar aquest projecte de la
revista digital perquè entenem
que la comunicació externa és
important per difondre les
nostres activitats, però la
comunicació interna és encara
més important. Per això vam
crear aquesta revista com un
servei més pels clubs. Volem que
sigui un punt de trobada del
bàsquet lleidatà on expliquem
l'actualitat i on tothom tingui el
seu espai per expressar-se.
Finalment, com valora el bàsquet
d'elit de Lleida?
Tenim tres equips en categories
professionals i l'objectiu és que es
mantinguin. És complicat, però el
Cadí té opcions de continuar a la
Lliga Femenina, el Lleida Bàsquet
va força bé tenint en compte que
es va aconseguir plaça a la LEB a
darrera hora i gràcies a una gestió
federativa, i l'Andorra ens està
donant moltes alegries a la LEB
Plata.
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Competició - Copa Federació Sènior Masculí/el torneig

Alpicat
campió!

Noguera Piñol Alpicat
74
Natural Òptics Mollerussa 65

√
√ Els
Els anfitrions
anfitrions
s’adjudiquen
s’adjudiquen la
la
primera
primera edició
edició del
del
torneig
torneig en
en una
una final
final
molt
molt disputada
disputada

Noguera Piñol Alpicat, 79
Maristes Montserrat B, 47
Noguera Piñol Alpicat, 64
CB Secà Fertiponent A, 60
BAC Agramunt, 37
CB Secà Fertiponent A, 45
Noguera P. Alpicat, 74
N. O. Mollerussa, 65
Arenes Bellpuig CBB, 68
Carner Cappont, 54
Arenes Bellpuig CBB, 65
Natural Òptics Mollerussa, 73
Natural O. Mollerussa, 65
Sedis Pirineus TV, 57

El CB Alpicat es va
proclamar campió
de la primera edició
de la Copa
Federació Sènior.
Els millors equips
sèniors territorials
lleidatans de la
primera volta (5
representants de la
categoria A i 3 de la
categoria B) es van
veure les cares al
Pavelló Antoni Roure
d'Alpicat en un torneig en el qual es
va poder veure un molt bon bàquet.
En aquesta primera edició del
torneig hi van participar el Noguera
Piñol Alpicat, Maristes Montserrat
B, BAC Agramunt, CB Secà
Fertiponent A, Arenes Bellpuig
CBB, Carner Cappont, Natural
Òptics Mollerussa i Sedis Pirineus
TV. El jugador Mario Ayuso, del CB
Alpicat, va ser escollit com a MVP
del torneig.
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Competició - Copa Federació Sènior Masculí/els equips

AGRAMUNT

ALPICAT

BELLPUIG

MARISTES

MOLLERUSSA

SEDIS BÀSQUET

SECÀ SANT PERE

CAPPONT
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Les Trobades - Balaguer/Vallfogona/Calaf

Les localitats de
Balaguer, Calaf i
Vallfogona de
Balaguer van acollir
la cinquena Trobada
de Basquetbol de les
comarques lleidatanes. Aquesta
activitat organitzada
per la Representació
Territorial a Lleida de
la Federació Catalana promociona
l’esport de base i
visita diferents poblacions de la
demarcació per tal
d’apropar la pràctica
esportiva a tot el
territori.
L’activitat d’aquest
cap de setmana va
reunir 530 nens i
nenes, repartits en 53
equips en representació de 24 clubs
de la demarcació. 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 Belllloc, CB Pardinyes, CB Bellvís, CB
Cappont, CB Secà, CB Mollerussa,
CEP Vallfogona, Alta Ribagorça,
ACLE Guissona, Alta Segarra, CB

S a n t G u i m , C B To r à , C B
Torrefarrera, CE Lleida, CB Cervera
i CB Ponts.
La propera Trobada s’organitzarà el
dia 6 de febrer a Guissona i
Bellpuig.
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Activitats de la Representació Territorial

14 inscrits
al nou curs
d’àrbitres
La Representació
Territorial de Lleida de
la Federació Catalana de
Basquetbol ha iniciat el
Curs d’Àrbitres amb la
participació de 14
persones. La primera
jornada del curs va
servir de presentació i
es va realitzar a les
instal.lacions de l’RT.
A pa r t i r d ’a q u í , e l s
p a r t i c i p a n t s r e b ra n
formació teòrica i
p r à c t i ca p e r p a r t d e
representants del Comitè i
l’Escola d’Àrbitres de la

Federació. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és ampliar el número
de col.legiats de la Represen-

tació Territorial de cara a les
properes temporades i crear
una cantera d’àrbitres pel futur.

BREUS
Comença la Lliga
Mini B amb 20
equips inscrits

Arranca el pla de
Tecnificació
preinfantil

Trobades a Sant
Guim, Cervera,
Guissona i Bellpuig

La Lliga Mini B ha començat
amb una participació de 20
equips. La competició es crea
co m a s o r t i d a a l a g ra n
demanda d’equips presents a
les trobades. Vol ser un mixte
entre la competició reglada
mini i la reglamentació de les
trobades, més flexible, per tal
d’introduir els jugadors a la
competició de forma més
gradual. Hi ha clubs que amb
una normativa més flexible s’hi
poden adherir.

Un dels objectius de l’RT és
potenciar la tecnificació des de
les categories inferiors.
D ’a q u e s t a m a n e ra , s ’ h a
engegat el pla de tecnificació
pre-infantil. L’activitat està
adreçada a grups d’un màxim
de 10 nens i nenes que es
concentren per treballar en
pista tots els coneixements que
van adquirint durant la
temporada. Aquestes trobades
tindran continuitat en els
propers mesos.

El proper mes de febrer arriba
farcit d’activitats per part de la
Representació. A nivell de
promoció destaca l’organització
de dues noves trobades. El dia
6 a Guissona i Bellpuig, i el dia
20 a Cervera i Sant Guim. A
banda, continua la competició a
la Lliga Pre-mi i i des de la
s e c re ta r i a t è c n i ca s’e s t à
enllestint el programa de les
jornades de treball per
analitzar la problemàtica del
bàsquet femení.
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Estructura de la Representació

El Comitè Tècnic

Jaume Planes, Eudald Berenguer, Montse Ortiz i Josep Maria Mateu son els membres de la comissió tècnica de l’RT

La junta de la federació està
dividida en comissions de treball
per ser més executiva. La comissió
tècnica es reuneix una vegada al
mes i te com a responsabilitat
l'àrea tècnica de la federació:
promoció del bàsquet, seleccions i
PDP i formació. Els principals
objectius en cada àrea de treball
son els següents:
-Trobades obertes
Potenciar l'activitat dotant els
mitjans necessaris per fer més
atractiva la participació de cara a
promocionar el bàsquet en
aquesta etapa d'iniciació. A la
vegada dotar l'activitat del control
necessari perque els equips que
participin ho facin en una
competició atractiva i adequada al
nivell adquirit. Per això aquesta
temporada s'ha instaurat un
sistema de preinscripció anual que
està donant molts bons resultats
de cara a poder planificar més bé
l'activitat.
-Lliga Pre-Mini

Consolidar la competició engegada
l’any passat i establir un calendari
en funció de les trobades de tal
manera que els equips puguin
participar als dos llocs.
-Seleccions Territorials i Catalanes

Establir un calendari de
competició de les seleccions
comarcals perquè siguin una eina
per obtenir les territorials i a la
vegada les catalanes. Amb tot això
el que s'intenta és detectar els
jugadors que han de formar les
seleccions territorials que a la
vegada és el mirall on es fa la tria
per formar les seleccions
catalanes.
-Bàsquet femení
Davant la problemàtica de la
davallada d’equips es valora la
necessitat de crear un grup de
treball format per persones
vinculades a aquests equips i
també professionals per tal de
valorar el problema. A partir de les
conclusions que n’extreguin de
l’anàlisi preparar un pla d’acció

mer millorar la situació.
-Formació
En la formació reglada el gran
objectiu és promoure que els
entrenadors disposin de la
formació necessària per entrenar
a la categoria que porten. Per això
es tracta de promoure els cursos
que gestiona Educació. En la
formació no reglada o
complementària la comissió
tècnica analitzarà la situació
actual abans de programar
activitats que no siguin d'utilitat
pels entrenadors, que van molt
saturats de temps. Per tant,
primer s’analitzaran les
necessitats i la demanda de
formació per tal que la formació
que s’oferti sigui la més adequada
i adaptada a les necessitats de la
zona i de les diferents categories.
S’ha pensat en activitats puntuals
en una zona o més periòdiques per
categories però és en funció del
resultat de l'anàlisi que es decidirà
les activitats a proposar.
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Els nostres clubs (CB Balaguer)
Any fundació:
1955
President:
Toni Salud
Adreça:
Carrer Urgell s/n 25600 Balaguer
Telèfon: 973 450425
Web: www.cbbalaguer.com
Equips: 13 (12 federats i 1 d’escola)
Jugadors: 148 federats
Jugadors escola de Bàsquet: 12

SENIOR MASCULI A

SENIOR FEMENÍ A
SENIOR MASCULI B

SENIOR FEMENÍ B

JUNIOR A MASCULÍ
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Els nostres clubs (CB Balaguer)

JUNIOR B MASCULÍ

JUNIOR FEMENÍ

CADET A MASCULÍ

CADET A FEMENÍ

INFANTIL MASCULÍ

MIINI MASCULÍ

MIINI FEMENÍ

ESCOLA
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Cròniques
Agenda
Fotos
Reportatges
Cursets
Activitats
Notícies
...

I ara, et necessitem a tu!
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

