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Un  cop  proclamada  la nova  Junta Directiva de la representació 

territorial de Tarragona  de  la  Federació  Catalana  de Bàsquet,  

ens agradaria presentar-nos a tots els clubs. 

 

En  primer  lloc,  volem  donar a conèixer les persones que formen 

aquest nou projecte. 

 

En segon lloc, informar dels principals objectius sobre els quals 

s’estructurarà la nova junta. 



ORGANIGRAMA JUNTA DIRECTIVA 

 

PRESIDENT 

Joan Cortina 

 

VICEPRESIDENT I COMITÈ 

ESPORTIU I COMITÈ TÈCNIC 

Víctor Neila 

VICEPRESIDENT I 

REPRESENTANT TTEE 

Ramon Marqués 

COMITÈ ARBITRES 

Artur Vilamajor 

ASSESSOR PRESIDÈNCIA I 

RESPONSABLE ECONÒMIC 

Jordi Llaberia 

COMITÈ JURISDICCIONAL 

Josep Maria Rovira 

ÀREA DE COMUNICACIÓ, 

MÀRQUETING I RRPP 

Anna Marqués 

ÀREA SOCIAL, 

PROMOCIÓ I 

ESDEVENIMENTS 

Maria Josepa Alabart 

Josep Lluís Sancho 



JOAN CORTINA BADOCH 
 

PRESIDENT 

 

Nascut l'any 1965 a Badalona.  Actualment vivint a Reus. Casat i amb 

dos fills. 
 

Diplomat en Magisteri. Especialitat Educació Primària. 25 anys 

treballant de docent a l’escola Puigcerver (20 anys de Cap d’estudis i 

15 anys de coordinador d’activitats extraescolars) 
 

Jugador equips de base i fins a categoria Sènior del C.B. Salle Reus i 

Sènior del C.N.Reus Ploms. 
 

Entrenador superior de bàsquet. Entrenador des dels 18 anys fins als 

48 en categories de base, en equips preferents i en equips Sèniors, 

tant en  femenins com en masculins, obtenint diferents Campionats 

de Catalunya i ascensos al llarg d'aquests anys, dels Clubs següents: 

C.B. Salle Reus, C.N. Reus Ploms, Reus Deportiu, C.B. Tarragona, 

A.D. Torreforta i C.B. Valls. 
 

Entrenador de Seleccions provincials en categories de formació i 

col·laborador en seleccions catalanes. 
 

Formador de diferents cursos de monitor i entrenador Nivell 1. 
 

Membre de la Junta Directiva de la R. T. de Tarragona des de l'any 

2014. 

 

 



JORDI LLABERIA ESCUTÉ 

 

ASSESSOR A LA PRESIDÈNCIA I RESPONSABLE ECONÒMIC 

 

70 anys, nascut a Reus. Empleat de banca, jubilat. 
 

Jugador al Club Reus Deportiu. Temporades 1960/61 a 1972/73. 

       

Àrbitre de bàsquet des de la temporada 1973/74 a 1989/90 a les 

categories de base fins a 1a divisió. President del Comitè d’àrbitres 

de la R. T. de Tarragona des del 1992 a l’anterior Junta. 
 

Membre de  Junta de la R. T.  de Tarragona des del 1992 i com a 

Vicepresident des del 2006. 
 

Membre de Junta de la Federació Catalana de Basquetbol  des del 

2002 al 2010. 
 

Assembleista de la “Federación Española de Baloncesto” 

(representació col·lectiu arbitral) des del 1995 al 2016. 
 

Col·laborador del “Comitè Técnico de Árbitros de la Federación 

Española de Baloncesto”. 
 

Col·laborador del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana 

de Basquetbol. 



VICTOR NEILA GARACHANA 

 

VICEPRESIDENT i RESPONSABLE Comitè TÈCNIC I Comitè ESPORTIU 

 

45 anys, nascut a Tarragona. Casat i amb 3 fills. 

 

Enginyer Tècnic Industrial. Director del Col·legi La Salle Torreforta. 

 

Jugador de La Salle Tarragona (1979 a 1989) del CBT (1989 a 1991) 

i de l’ADT temporades (1991 a 1994 i 1997 a 1998). 

 

Entrenador superior de bàsquet. Entrenador de diferents clubs de la 

província en les categories de formació i la categoria sènior. La Salle 

Tarragona, Sagrat Cor, CBT, ADT i CB Valls. 

 

Director tècnic ADT des de l’any 2000 a 2003. Entrenador del 

programa PDP de la FCBQ i de diferents seleccions Territorials des 

de l’any 2014. 

 

Delegat a Tarragona de l’Associació Catalana d’Entrenadors.  

 

 



F. RAMON MARQUES CASTELLANO 

 

VICEPRESIDENT 2n i REPRESENTANT TERRES DE L’EBRE 

 

51 anys, nascut a Tortosa. Director Comercial de multinacional 

CEMEX 

 

Campió Provincial en diferents ocasions i 2 cops subcampió de 

Catalunya de Cros. 

 

Directiu als anys 90 de l’AMPA Sagrada Família de Tortosa, 

responsable d’esports, monitor de futbol i bàsquet. 

 

De 1998 al 2008 President escola de futbol base EBRE ESCOLA 

ESPORTIVA. 

 

Vicepresident del C.D. Tortosa de futbol. 

 

Des del 2007 forma part de la R.T. de la Federació de bàsquet com a 

representant de les Terres de l’Ebre. 

 

 



ARTUR VILAMAJOR CARDELLÀ 

 

RESPONSABLE Comitè TÈCNIC 

 

56 anys, nascut a Valls. Cap de contracta del grup FCC. 

 

Jugador en categories juvenil a sènior a La Salle Tarragona i al Club 

Gimnàstic de Tarragona. 

 

Entrenador de bàsquet al col·legi La Salle de Tarragona. 

 

Component del Comitè d’àrbitres des de l’any 1982. Durant un llarg 

període Director Tècnic del Comitè i com a àrbitre arribà a dirigir 

partits de 2a Divisió Estatal masculina i Lliga Nacional Femenina. 

 

Va ser el primer Director Tècnic de l’actual Escola d’àrbitres de 

Tarragona on segueix vinculat com a Tècnic Arbitral. 

 

L’any 2003 entrà a formar part de la Junta Directiva de la R. Territorial 

de Tarragona. 

 



JOSEP M. ROVIRA VECIANA 

 

RESPONSABLE Comitè JURISDICCIONAL 

 

63 anys, advocat (jubilat), nascut a Tarragona. 

 

Durant els anys 1991-1993 va ser  membre de la Junta Directiva del C.B. 

Tarragona. 

 

Durant els anys 1993-1998, fou membre de la Junta Directiva del C.B. 

Sant Pere i Sant Pau. 

 

Des de la temporada 2009-2010, realitza les tasques de Jutge Comitè de 

Competició. 

 

Des de l’any 2012, és membre de la Directiva de la Representació 

Territorial de la FCBQ. 
 



PEPA ALABART MARSAL 

 

ÀREA SOCIAL, PRMOCIÓ I ESDEVENIMENTS 

 

43 anys, nascuda a Tarragona. Diplomada en magisteri, especialitat  

Educació Física. 

 

Jugadora de bàsquet des de 1985 fins a 1999 a l’escola El Carme de 

Tarragona i posteriorment al Club Bàsquet Tarragona, en aquest 

darrer competint des de les categories inferiors del club fins a la 

categoria sènior de 2a Nacional femenina durant diversos anys. 

 

Entrenadora de bàsquet escolar en diferents equips de la ciutat de 

Tarragona: escola El Carme, Lestonnac, Escola Pax, CBT ... així com 

en els seus diferents campus d’estiu de bàsquet. 

 

Mare de 2 fills d’aquest esport, competint en categories escolars i 

federades. 

 



JOSEP LLUIS SANCHO SAMPER 

 

ÀREA SOCIAL, PRMOCIÓ I ESDEVENIMENTS 

 

Jugador ,entrenador, directiu i coordinador dels equips de base del 

Reus Deportiu (secció de bàsquet). 

 

Fisioterapeuta al C.A.R de Sant Cugat, del 1r equip d'hoquei del Reus 

Deportiu a Divisió d'Honor i de la Real Federación Española de Fútbol. 

 

Fisioterapeuta a les seccions de bàsquet del Reus Deportiu i C.N.Reus 

Ploms. 

 

Actualment: Fisioterapeuta al Samper Institut de Reus, President del 

Club Esportiu Rocabruna (dedicat a la promoció de l'esport als pobles 

del baix Camp) i Membre del Consell Municipal de l'Esport de 

l'Ajuntament de Reus. 

 



ANNA MARQUÉS OBALAT 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I RRPP 

 

23 anys, nascuda a Tortosa, treballant a Consultoria Jurisa, Assessors 

d’empresa. 

 

Graduada en Dret per la URV. Actualment cursant el màster d’Accés a 

l’Advocacia. 

 

Jugadora de bàsquet al Club Bàsquet Cantaires de Tortosa des de l’any 

1999 fins al 2011. 

 

Apassionada del bàsquet i de tot els esports en general. 

 

 



PROPOSTES DE LA JUNTA TERRITORIAL 

 

- Fomentar la recerca de recursos addicionals per a les competicions Territorials, 

Clubs i Escoles de  Bàsquet. 

 

- Continuar el foment el suport a la promoció del bàsquet, especialment el bàsquet 

femení. 

 

- Establir contactes periòdics entre els responsables tècnics dels Clubs amb els 

comitès tècnics Territorial i Català per acostar i unificar criteris. 

 

- Reunions periòdiques amb Directius de Clubs per analitzar la marxa de la 

temporada, per rebre les propostes que es vulguin aportar o per oferir noves vies de 

col·laboració. 

 

- Participació de la territorial en la Fundació del Bàsquet Català mitjançant Jordi 

Llaberia. 

 

- Oferir suport incondicional al treball del PDP i de les seleccions Territorials. 

 

- Mantenir i augmentar en tot allò que estigui al nostre abast el nivell d’enteniment i 

implicació amb la resta de Representacions Territorials  i la Federació Catalana. 



PRINCIPALS OBJECTIUS DE L’ÀREA DE GESTIÓ 

 

- Total disponibilitat per assessorar els Clubs en els procediments 

administratius establerts per la Federació Catalana de Basquetbol, incloent-hi, 

si convé, visites a la seu del club. 

  

- Recollir, en diferents xarxes i formats que posarem a l’abast dels clubs, tots 

els suggeriments envers millora dels procediments, i traslladar-ho a la 

gerència de la Federació. 

  

- Arribar a acords amb els Clubs, per a les situacions puntuals de manca de 

tresoreria. 

PRINCIPALS OBJECTIUS DEL COMITÈ TÈCNIC I Comitè ESPORTIU 

 

- Potenciar les competicions territorials en coordinació amb els clubs. 

 

- Fer coordinacions amb els directors tècnics dels clubs. 

 

- Intentar establir uns sistemes de competició per a les categories territorials, 

que puguin ser vàlids per a diferents temporades. 



PRINCIPALS OBJECTIUS DE L’ÀREA SOCIAL, PROMOCIÓ I 

ESDEVENIMENTS 

 

-Fomentar la proximitat amb els clubs: relacions, seguiment, assessorament, 

suport personal i material sempre que sigui possible. 

PRINCIPALS OBJECTIUS DEL COMITÈ ARBITRAL 

 

- Oferir als clubs xerrades tècniques sobre la reglamentació sempre que ho 

sol·licitin. Aquestes xerrades poden anar dirigides a Tècnics, jugadors i 

pares/mares. 

 

- Incrementar el nombre de seguiments als àrbitres, especialment als de l’escola. 

PRINCIPALS OBJECTIUS DE L’ÀREA DE COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I 

RRPP 

 

- Promoure l'ús de les xarxes socials. 

 

- Mantenir actualitzat el món del bàsquet territorial amb les noves tecnologies. 



Restem a la disposició de tots els clubs, tant la Junta 

Directiva com els professionals de la Federació, per 

qualsevol suggeriment o qüestió que tingueu i sigui  

de la vostra necessitat. 

 

JUNTA DIRECTIVA 


