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L’ACB aterra a Lleida

Nova junta 
de l’RT fins 

al 2020
La candidatura de Ferran Aril rep 

l’aval dels 41 clubs del territori

Campiones!



 Tot    Bàsquet

Junta Directiva de l’RT 2016/2020

Representació Territorial de Lleida FCBQ Núm. 29 Octubre 2016

La Junta Electoral de la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana 
de Basquetbol ha proclamat a Ferran Aril Duran President de l’RT de Lleida, pels 
propers quatre anys. La candidatura de Ferran Aril ha estat l’única presentada, i ha 
estat avalada per la totalitat (41) dels clubs que composen el cens electoral de Lleida.

La nova Junta Directiva de l'RT de Lleida seguirà comptant amb Ferran Aril, Eudald 
Berenguer, Javier Calles, Francesc Xavier Espilla, Carlos María Jauset, Jordi Mateu i 
Jordi Piqué, m entres que s’incorporen Míriam Pla, Cristina Sánchez, Íngrid Solé i 
Berni Tamames. 

La proximitat amb els clubs de les comarques lleidatanes és la prioritat d'aquesta 
nova Junta Directiva, que distribuirá entre els seus membres un nombre reduït de 
clubs al seu càrrec, per a que puguin dedicar-s'hi de manera personalitzada.  També 
està previst que cadascun dels membres de la Junta Directiva formi part de les noves 
àrees organitzatives, que seran constituïdes properament.

Ferran Aril continua al capdavant de la junta de l’RT amb 4 incorporacions

“Volem apropar-nos 
al territori”
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Francesc Xavier Espilla
Vicepresident i tresorer

Eudald Berenguer
Vocal Comitè d’Àrbitres

Carlos María Jauset
Secretari Junta i Vocal Comitè 
RRPP i Afers Socials

Javier Calles
Vicepresident i President 
Comitè Tècnic i Promoció

Jordi Mateu
President 
Comitè 
d’Àrbitres

Jordi Piqué
President Comitè 
Relacions 
Públiques i Afers 
Socials

Miriam Pla
Vocal Comitè d’Àrbitres

Cristina Sanchez
Vocal Comitè Relacions 
Públiques i Afers Socials

Íngrid Solé
Vocal Comitè 
Tècnic i 
Promoció

Berni Tamames
Vocal Comitè 
Tècnic i Promoció
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L’equip aixeca la seva tercera Lliga Catalana, segona consecutiva

El Palau d'Esports de La Seu d'Urgell va acollir la 
final de la  XXVIII Lliga Nacional Catalana Femenina 
entre  l'Spar Citylift Girona i el Cadí la Seu d’Urgell, 
que va revalidar el títol de l’any passat amb la seva 
victòria per 71-57. Aquesta igualada final es va 
iniciar de forma favorable per les dirigides per Joan 
Carles Pie que, amb un parcial de 8-0, van obrir una 
petita escletxa en el marcador (16-9). Les gironines 
entrenades van retallar distàncies tancant-se el 
primer quart amb un 18-17 en el marcador.

En el segon període l'embrenzida de l'Uni Girona va 
continuar arribant a capgirar el partit amb un parcial 
de 0-12 (18-25). En aquesta ocasió la reacció va ser del conjunt de la Seu tornant a 
posar-se per davant i marxant al descans amb un ajustat 32-29.

A la represa la igualtat entre tots dos equips es va mantenir fins el darrer quart, 
moment en el que les amfitriones van aprofitar per aconseguir la màxima diferència 
del partit (+15) i establir el 71-57 final. Amb aquesta victòria, el Cadí La Seu suma la 
seva tercera Lliga Catalana, la segona consecutiva.

La millor jugadora del partit va ser Tirera del Cadí amb un 15 de valoració.

http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/noticies/dba715dd8a98d69f.pdf
http://www.basquetcatala.cat/recursos/documents/noticies/dba715dd8a98d69f.pdf
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√ Els lleidatans perden la final de la Lliga Catalana davant el Prat
√ El Pardinyes elimina a l’Andorra a la fase prèvia i cau en quarts

L’Actel Força Lleida va caure 
derrotat a la final de la Lliga 
Catalana LEB davant el Prat per 
87-70. Tot i això, els lleidatans 
van començar bé el partit i al 
minut 4 guanyaven per  2-7. Un 
3+1 de Marc Sesé va escurçar 
distàncies per al Prat (9-12 al 
minut sis de partit). A dos 
minuts de finalitzar el període, 
una embranzida de l’Actel 
(marxava de set, 11-18) va 
obligar Roberto Sánchez a 
parar el partit. A falta d un 
minut per al final del primer 
quart, un triple del Prat va 
igualar el matx a 19. El Lleida va 
estar encertat en el tram final 
del període, i es va arribar al 
final d’aquest amb el 19-24 al 
marcador. En el segon quart, la tònica va ser la mateixa. Lleugers avantatges de 
l’Aactel fins arribar al descans amb un ajustat 37-39.

El Prat va reaccionar al tercer assalt i es va fer amb el control i el lideratge de la final. 
A l’equador del període, els de Roberto Sánchez lideraven el partit 49-42. Un triple de 
Marc Sesé va col·locar el Prat a 10 punts d’avantatge (54-44) a falta de tres minuts 
per al final del quart. Un bàsquet d’Àlex Ros va situar el 56-44 a l’electrònic del CEM 
Estruch-Pavelló Joan Busquets d’El Prat de Llobregat.

L’últim període va començar 61-49. El Prat va saber gestionar molt bé el seu 
avantatge. L’Actel Força Lleida,  comandat en atac per Kgregor Hermet, seguia 
desconnectat, i Borja Comenge va demanar temps mort després d’encaixar el 71-54 a 
falta de set minuts per acabar el partit. Des de la línia de tirs lliures, Pep Ortega, MVP 
del partit, va situar el Prat 18 punts per sobre (79-61). La diferència va estar suficient, 
i es va arribar al final del partit amb el marcador de 87-70 favorable als barcelonins.

A la Lliga Catalana EBA, el CB Pardinyes es va classificar pels quarts de final després 
de superar el doble partit davant el BC Morabanc Andorra B (76-81 i 76-79).

Un cop a la fase de creuaments, els lleidatans van perdre a casa davant el BC 
Martorell per 78-90 quedant-se a les portes de la final a quatre del torneig.

http://www.basquetcatala.cat/estadistica/estadistica_partit/2016/035/110/03/2/25001712/25001000
http://www.basquetcatala.cat/estadistica/estadistica_partit/2016/035/110/03/2/25001712/25001000
http://www.basquetcatala.cat/estadistica/estadistica_partit/2016/035/110/03/1/25001000/25001712
http://www.basquetcatala.cat/estadistica/estadistica_partit/2016/035/110/03/1/25001000/25001712
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√ Els blaugrana guanyen la Lliga Catalana ACB davant l’ICL Manresa

El Pavelló M.I. Govern d’Andorra va ser l'escenari de la XXXVII Lliga Nacional Catalana 
ACB, que va enfrontar en la final al Barcelona Lassa i l’ICL Manresa.

La final va començar amb un domini absolut per part del Barça que es va traduïr en un 
parcial inicial de 3-13 gràcies a l'encert exterior de l'escorta Brad Oleson, amb vuit 
punts gairebé consecutius. L'engranatge defensiu barceloní, el domini en el rebot i la 
poca efectivitat en el llançament de perímetre manresà van provocar el 9-25 al final 
del primer període.

Amb el xoc encarrilat pels de Barcelona, el segon quart calcava la tònica dels 
anteriors deu minuts, amb un parcial dels de Georgios Bartzokas de 0-10 (9-35) que 
donava pas al 26-48 del descans.

A la represa, l'ICL MANRESA guanyava el tercer període (17-12), per situar un 43-60 
on continuava manant amb contundència el bloc de la Ciutat Comtal. La baixada 
d'intensitat dels de Bartzokas i la reducció en el percentatge d'encert va ajudar a la 
tímida empenta de l'esquadra del Bages.

A l'últim període, un fluix inici del Barça va fer trontollar la diferència, que es va reduïr 
fins als catorze punts de l'electrònic final, amb victòria final visitant, per 63-77. Els de 
Navarro es van mostrar més agressius de cara a cistella, amb un excel·lent Auda (15 
punts i 22 de valoració), que va agafar el comandament ofensiu. L'excés de confiança 
del Barça, tanmateix, no va fer perillar el triomf, ben gestionat des de la direcció de 
joc tot i les baixes de Koponen i Rice.
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El lleidatà Marc Martí es va proclamar 
campió d'Europa U20 amb la selecció 
espanyola que va competir al torneig 
de Finlàndia.

El combinat dirigit per Juan Orenga, 
amb el català Carles Marco com a 
entrenador ajudant, va proclamar-se 
campió d'Europa en superar a la 
selecció de Lituània per un 55-68 a la 
final disputada a Helsinki (Finlàndia). 
L'equip va tancar el campionat amb un 
balanç de 6 victòries i una derrota.

A més, el manresà Marc Garcia es va 
proclamar MVP del torneig tot liderant 
també el cinc ideal del campionat. El 
jugador blaugrana va tancar l'Europeu 
amb una mitjana de 15 punts i 4 rebots 
per partit.

Or lleidatà a l’Europeu U20
Marc Martí es penja la medalla en el Campionat jugat a Finlàndia

http://www.fiba.com/ls/#12457&12473-56-A
http://www.fiba.com/ls/#12457&12473-56-A
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La ciutat de Lleida va 
acollir el primer Torneig 
ACB Movistar Series al 
Pavelló Barris Nord de 
Lleida amb la participació 
d e l s c l u b s I b e r o s t a r 
Tenerife, UCAM Murcia, 
Dominion Bilbao Basket, 
Montakit Fuenlabrada, 
Herbalife Gran Canaria i 
Laboral Kutxa Baskonia.

D’aquesta manera, els 
aficionats lleidatans van 
poder gaudir del millor 
b à s q u e t e s t a t a l d e l 
moment durant un cap de 
setmana en el que el Barris 
Nord es va convertir en la 
capital del bàsquet ACB. 
To t e s l e s p a r t s v a n 
coincidir en que volen 
repetir l’experiència.

√ El Circuit Movistar Series apropa sis clubs de la lliga al Pavelló 
Barris Nord dins del circuit de pretemporada de la competició
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Aprofitant l’organiztació del primer Torneig ACB Movistar Series, l’RT de Lleida de 
l’FCBQ va organitzar amb l’Ajuntament de Lleida i la propia ACB, un conjunt d’actes, a 
l ’explanada de la 
Llotja, entre els que 
van destacar un 
t o r n e i g 3 x 3 e n 
categories, mini , 
i n f a n t i l , c a d e t , 
j ú n i o r / s è n i o r 
masculí, femení i 
mixt.

La inscripció dels 
equips era gratuïta i 
els guanyadors/es 
de cada categoria es 
v a n e n d u r u n 
abonament per cada 
j u g a d o r / a a l a 
Supercopa Endesa 
que es va disputar al 
pavelló Fernando 
Bu esa A re n a d e 
Vitoria.

3x3 amb premi

√ L’RT organitza un torneig coincidint amb el Circuit Movistar on 
el premi pels guanyadors era un viatge a la Supercopa Endesa
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Torrefarrera acull els Cursos Nivell 0 i 1 i 
diferents tallers de formació
El Comitè Tèc-
nic de la Federa-
ció Catalana de 
Basquetbol  va 
o rg a n i t z a r e l 
Cursos de Nivell 
0 i 1 i quatre 
tallers de for-
mació a Torre-
farrera. El di-
ssabte, 1 7 de 
setembre, es van 
desenvo-lupar els 
tallers “Habilitats Motrius i Entre-nament sinàptic” a càrrec Albert Quilez i el 
“Aprenentatge de les accions tècnic tàctiques bàsiques” de Joan Cortés. El dia 
24 es van fer el “Treball de Valors a través del Bàsquet d’Àlex Terés, i el 
“Habilitats Directives (HD)” amb Quique Sánchez Aranda, Richi Serrés i Pedro 
Reyes.

Curs d’auxiliars de 
taula a Balaguer i 
Binéfar

Fases de nivell de l’RT
L’RT de Lleida va iniciar les Fases de Nivell, una 
nova iniciativa per a que els clubs puguin valorar la 
categoria que més s’adapta als seus equips. es van 
fer en categoria Mini masculí i femení, infantil i pre-
infantil masculí i femeni, cadet masculí i femení i 
júnior masculí.


