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Actualitat de l’RT

Lleida, 
territori 
de bàsquet
√ Les competicions territorials apleguen  

218 equips a tota la demarcació

√ La categoria mini és la que té més 

participants amb 48 equips
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CATEGORIA MASCULÍ FEMENÍ

Sènior A 12 8

Sènior B 11 ---

Júnior 20 7

Cadet 22 19

Infantil 20 15

Pre-Infantil 5 4

Mini 31 17

Pre-Mini 16 11

TOTAL 137 81

El bàsquet lleidatà inicia el 2014 consolidant 
les seves estructures de promoció i amb una 
pedrera de jugadors i jugadores que garanteix 
la pràctica del nostre esport a pràcticament 
tot el territori. En total, 218 equips formen 
part de les diferents competicions que 
s’organitzen des de la Representació 
Territorial a Lleida de la Federació Catalana de 
Basquetbol.

Cal destacar que les categoríes de base i 
intermitges son les que apleguen un major 
nombre d’equips, amb la qual cosa el futur 
està més que garantit. Així, enguany veiem en 
joc un total de 48 equips minis i 27 preminis. 
Més de 750 jugadors que s’inicien en el nostre 
esport i que s’afegeixen a l’important treball 
que es fa a les escoles de formació i que tenen 
el seu resultat més tangible en unes trobades 
de promoció que any rera any creixen.

Però si és important que la base pugi amb 
força, també ho és que el bàsquet continui 
acompanyant els nostres nens i nenes en el 
seu creixement, tant a nivell esportiu com 
personal. I aquesta tendència es ratifica quan 
comprobem que una de les categoríes amb 
més equips inscrits de la Representació 
Territorial és la cadet, on 22 grups masculins i 
19 femenins competeixen en la present 
temporada.

Important presència a les lligues ‘grans’
A banda de les competicions territorials, el bàsquet lleidatà és 
present a pràcticament totes les categoríes d’àmbit estatal i 
català. Així, els nostres representants competeixen a la Liga 
Femenina, Adecco LEB Oro, Liga EBA, Copa Catalunya i un 
important número de Campionats de Catalunya. La base funciona, 
però els ‘grans’ també competeixen a bon nivell.
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Els primers campions
√ Andorra i Calaf (Pre-Infantils), CB Lleida (Infantil), i Sícoris i Sedis 

(Cadets), guanyen les primeres finals de la temporada

√ Les fases d’ascens del campionat interterritorial també disputen les 

primers eliminatòries per conéixer els millors infantils i cadets
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Les competicions territorials 
de l’RT de Lleida ja coneixen 
els primers campions de la 
temporada i els equips que 
s’han classificat per les 
rondes finals d’ascens als 
campionats interterritorials.

Pel que fa als campions, el 
River Andorra va guanyar el 
títol de la categoria Pre-
Infantil masculina després 
de superar en la final al 
Capont per 61-53. En noies, 
el nou campió femení és el 
Calaf, que va superar el 
Penya Fragatina per 62-26.

A la competició infantil es va 
jugar la final de la 
competició femenina entre el 
Calles Advocats CB Lleida i 
el Sedis Fustes Grau. La 
victòria va caure del costat 
del conjunt de la capital del 
Segrià per un clar 83-37.

A la competició cadet el 
Sícoris 98 és el nou campió 
territorial gràcies al seu 
triomf davant el Stereomóvil 
Bellpuig per 105-55, mentres 
que a la final femenina Sedis 
Hidrolleida i Cervera Mobel 
Línea van protagonitzar un 
partit força igualat que 
finalment es van endur les 
de l’Alt Urgell per 54-48.

Finalment, també es van 
disputar les eliminatòries 
d’ascens als campionats 
interterritorials (veure 
quadre adjunt).

FASE ASCENS INFANTIL MASCULÍ ANADA TORNADA

Sedis Mavisa-Cervera Model Linea Negre A 52-54 55-59

River Andorra A-Força Lleida A 38-89 52-103

Flor Vimbodí Pardinyes-Força Lleida B 35-83 44-85

Sícoris 00-BTB Dicoma Binéfar A 69-55 64-60

FASE ASCENS INFANTIL FEMENÍ ANADA TORNADA

CB Torregrossa-Electricidad Herrera Binéfar 47-65 53-52

Natural Òptics Balaguer-P.Olga B. Roda Bellpuig 45-45 36-61

FASE ASCENS CADET MASCULÍ ANADA TORNADA

Sedis Cloustek-River Andorra A 24-74 9-60

CB Balaguer 98 A-Flor Vimbodí Pardinyes Groc 61-64 55-56

FASE ASCENS CADET FEMENÍ ANADA TORNADA

Natural Òptics Balaguer-CB Calaf A 10-60 10-60

River Andorra-Vallfogona A Ferreteria Loype 0-2 0-2
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CALLES ADVOCATS CB LLEIDA

CAMPIÓ INFANTIL FEMENÍ

RIVER ANDORRA

CAMPIÓ PRE-INFANTIL MASCULÍ

CALAF

CAMPIÓ PRE-INFANTIL FEMENÍ

SÍCORIS 98

CAMPIÓ CADET MASCULÍ

SEDIS HIDROLLEIDA

CAMPIÓ CADET FEMENÍ
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Torneig Seleccions Territorials Pre-Infantils
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El Pavelló 
Municipal de 
Pardinyes es va 
quedar petit 
per presenciar 
una nova edició 
del tradicional 
Torneig de 
Seleccions 
Territorials de 
Nadal, que 
enguany va 
acollir la 
categoria Pre-
Infantil 
(jugadors/es de 
l'any 2001). El 
torneig, que es 
va disputar en 
format de final 
a quatre, va 
comptar amb unes semifinals que van enfrontar a les 
Seleccions de Lleida i Barcelona per una banda, i a les 

de Tarragona i 
Girona per una 
altra, tant en 
categoria 
masculina com 
femenina.
L’èxit de 
convocatòria 
d’aquesta 
tradicional 
trobada 
basquetbolística 
va ser total, com 
ho demostra el 
fet que més de 
mil persones van 
passar pel 
recinte lleidatà 
durant la 
jornada. Tots 

ells van poder 
gaudir d’una gran jornada de bàsquet amb les millors 
promeses del pais en acció.

Seleccions de futur
√ El Pavelló de Pardinyes es queda petit per presenciar un torneig 

que aplega els millors Pre-Infantils de Catalunya

Tots els participants en el Torneig es van fer la tradicional foto de família abans de les finals

Més de mil persones van passar pel recinte lleidatà
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Torneig Seleccions Territorials Pre-Infantils

Representació Territorial de Lleida FCBQ Núm. 19 desembre 2013

Els partits es van jugar de forma simultànea en les tres pistes del Pavelló de Pardinyes

Els millors Pre-Infantils del pais van participar

El tècnic ACB Trifón Poch no s’ho va perdre
Els participants en el curs d’entrenadors de l’RT 
de Lleida van pendre nota del torneig

El seleccionador català infantil, Lluis Biosca, hi era
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SELECCIÓ LLEIDATANA PRE-INFANTIL FEMENINA

SELECCIÓ LLEIDATANA PRE-INFANTIL MASCULINA



 Tot    Bàsquet

Torneig Seleccions Territorials Pre-Infantils
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SELECCIÓ BARCELONA FEMENINA SELECCIÓ BARCELONA MASCULINA

SELECCIÓ GIRONA FEMENINA SELECCIÓ GIRONA MASCULINA

SELECCIÓ TARRAGONA FEMENINA SELECCIÓ TARRAGONA MASCULINA
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“Els àrbitres, 
una peça més 
en la familia 
del bàsquet”
√ Jordi Mateu és el nou president 

del Comitè de Lleida

√ El repte és superar el centenar 

de col·legiats que xiulen
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Jordi Mateu és des del passat mes de setembre el nou 
president del Comitè d’Àrbitres de la Representació 
Territorial de Lleida i membre de la directiva que 
presideix Ferran Aril. Amb ell també ha arribat Josep 
Maria Sanfeliu per incorporar-se a la junta lleidatana. 
En el cas de Mateu afronta el repte d’enfortir un 
col·lectiu que moltes vegades és tractat injustament. 
“Cal entendre que els àrbitres són una peça més dins 
de la gran familia del bàsquet lleidatà i, per tant, cal 
buscar aquesta harmonia entre els clubs i el comitè 
per tal de fer més fort el col·lectiu”, assegura Mateu.

El lleidatà sap que “tinc el llistó molt alt” però diu que 
“en aquets moments difícils per a tothom m’agradaria 
poder col·labora amb el bàsquet lleidatà. Jo soc 
auxiliar de taula perquè m’ho passo bé i m’agrada. 
Quan vaig començar no sabia ben bé on em ficava, 
però al final engantxa i és una manera més de 
treballar per l’esport de casa nostra”.

Actualment, el comitè disposa d’un centenar d’àrbires 
i auxiliars de taula. El repte és “captar entre 15 i 20 
persones més perquè hi ha caps de setmana que anem 
molt justos i els àrbitres s’han de multiplicar per 
arribar a tota la demarcació. Intentarem buscar des de 
l’escola per després passar-los al comitè”. En aquest 
sentit, Mateu recorda que “quan una persona 
s’incorpora a la familia arbitral primer passa uns tres 
anys participant a les trobades i partits escolars. 
Després ja passa al comitè, que s’encarrega de fer un 
seguiment i supervisar la seva evolució”.

En Jordi destaca que “en contra del que es pugui 
pensar, els àrbitres fan un treball de formació 
continuat. Durant la temporada es fan xerrades, tallers 
i d’altres activitats tècniques i de tots els àmbits. Al 
final, els àrbitres són como els esportistes, que es 
continuen preparant i entrenant per seguir amb el seu 
creixement”.

Stage per iniciar 
la temporada
Els representants del Comitè 
d’Àrbitres de l’FCBQ van donar el 
tret de sortida a la temporada amb 
un stage. Entre les novetats 
destaca el fet que enguany seran 
els professors qui es desplacin pel 
territori. A l’acte hi van assistir 
Joan Carles Mitjana, José Luis 
García Vela, Jordi Anguera, Josep 
Maria Olivares i els àrbitres de la 
demarcació.
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I Trobada Oberta Almenar/Alpicat/Torrefarrera
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II Trobada Oberta Bellpuig/Tàrrega
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III Trobada Oberta Calaf/Cervera
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IV Trobada Oberta Maristes/Pardinyes/Seròs
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La Representació Territorial 
de Lleida estrena compte de 
twitter en aquest 2014. A partir 
d’ara ens podreu trobar a 
www.twitter.com/rt_lleida_fcbq 
en un espai en el qual pretenem 
compartir l’actualitat del 
bàsquet a les terres de Lleida i 
intercanviar amb vosaltres tota 
la informació, dubtes i 
suggerències que pugueu tenir. 
Els temps avancen, i amb ells 
l’interès de l’RT per donar 
difussió a les activitats que 
organitza i les dels seus clubs.

Estrenem 
compte a 
twitter!!!

Un líder invicte 
a l’ALBE

Torna la Copa 
Federació sènior

EQUIP J G P NP TF TC PS

Torrefarrera Towers 4 4 0 0 214 183 8

Gats Vells 4 3 1 0 208 185 7

CB Leones 4 2 2 0 199 179 6

Myepubli.com 4 2 2 0 216 226 6

Odeon Lleida 4 1 3 0 186 191 5

LPO Lleida 4 0 4 0 186 245 4

El torneig de veterans ALBE ha 
començat una nova temporada amb la 
participació de sis equips que mesuraran 
les seves forces en una lliga a doble 
volta. De moment, després de quatre 
jornades hi ha un líder invicte: el 
Torrefarrera Towers.

Els propers dies 16, 17, 18 i 19 de gener, la 
Representació Territorial a Lleida de l’FCBQ i el 
CENG coorganitzaran la quarta edició de la Copa 
Federació Sènior de l'RT de Lleida, que se 
celebrarà al Pavelló Municipal d'Artesa de Segre. 
El cap de setmana anterior es disputaran les 
eliminatòries prèvies per saber els equips que 
acaben optant al títol de campió.

46 participants al 
curs d’entrenador
El nou curs d’entrenador de l’RT de Lleida ha 
reunit 46 aspirants que durant el passat mes de 
desembre van rebre la formació necessària en 
dues seus diferents: Artesa de Segre i Tremp. 
Tots els participants van gaudir de diferents 
xerrades informatives i també van poder 
presenciar el Torneig de Seleccions Territorials 
que es va disputar a Pardinyes.

http://www.twitter.com/rt_lleida_fcbq
http://www.twitter.com/rt_lleida_fcbq
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River Andorra
Líder LEB Oro 11/3
L’equip andorrà ha fet una nova 
aposta per intentar assolir l’ascens 
que l’any passat no va poder arribar. 
Joan Peñarroya ha mantingut bona 
part del bloc de la passada 
temporada i a darrera hora es va 
reforçar amb una incorporació de 
luxe com Jordi Trias. El resultat, 
líder de l’Adecco LEB Oro des de 
pràcticament la primera jornada i 
aspirant a tot.

Els grans continuen dalt

Força Lleida
9è LEB Oro 5/9

El 
projecte 
continua i 
l’aposta 
per una 
plantilla 
jove de 
moment 
està 
donant 
bons 
resultats 
al Barris 
Nord.

Cadí ICG Software
6è Liga Femenina 5/6
L’equip de l’Alt Urgell continua amb opcions de 
lluitar pels play off pel títol en una competició 
atípica. El bloc s’ha renovat, però la filosofia 
continua intacta.
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Copa Catalunya Masculina
3. River Andorra B

Bon nivell autonòmic

Copa Catalunya Femenina
7. Transbiela CB Lleida

1a Catalana Masculina
1. Sedis Seu d’Urgell
6. Noguera Piñol Alpicat

1a Catalana Femenina
12. Sedis Seu dUrgell

2a Catalana Masculina
5. Sícoris
12. CN Tàrrega
13. CB Balaguer

2a Catalana Femenina

2. Rest. Can Pere Balaguer
3. CB Secà Sant Pere
9. River Andorra
13. CB Lleida B
14. CB Calaf
15. CB Cervera Mobel Linea
16. Rúbies Abad CEP Vallfogona

Els equips lleidatans que competeixen a nivell autonòmic estan protagonitzant 
una bona temporada, amb resultats que en alguns casos els han portat al 
capdavant de les seves respectives lligues. A banda dels equips de Primera i 
Segona Catalana, el bàsquet lleidatà també té representants que estan jugant a 
un molt bon nivell a la resta de categoríes sènior i a les de promoció.

Campions Copa Regal Federació

3a Catalana Masculina
4. CB Tremp A
7. CB Borges Garrigues
8. CB Cervera Mobel Linea
11. CEP Térmens
13. CB Balaguer B

Cadet Femení Preferent
Lindis CB Lleida competeix per 
anar al Campionat d’Espanya


