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amb el bàsquet?
Comença l’any 42 en un ambient de 
barri, amb el meu germà i tres amics 
més. Contactem amb el president del 
Picadero, el Sr. Rodríguez, gran promo-
tor del bàsquet, que vivia a Les Corts i 
tenia unes cistelles a la seva residència. 
Vam crear una penya, tipus club, que 
no va prosperar. Llavors vaig fer uns 
contactes amb el FC Barcelona, era quan 
feien la tribuna nova de Les Corts, però 
vaig caure en un entrenament, en els 
propis fonaments de l’obra, i vaig estar 
3-4 mesos sense poder jugar i allà es va 
perdre el contacte amb el Barça.

L’any 45 treballava d’aprenent a 
l’empresa tèxtil “Hijos de Francisco 
Sans” propietat del Sr. Miró Sans llavors 
del president del Barça, i vaig jugar 
en l’equip de bàsquet que tenien i que 
jugaven a Educación y Descanso. Ens 
entrenava l’Eduard Kucharski i ho fèiem 
a la pista del Laietà, i el Kuchi em va 
fi xar pel Laietà, com a juvenil. 
Després va venir, i el vaig viure, un peri-
ple trist del club degà, perquè amb tans 
èxits van començar a fi txar-nos jugadors 
i només en varem quedar tres. 
Aleshores hi havia un soci, Director de 
l’empresa “Riegos y Fuerzas del Ebro”, 
que ens va dir que juguéssim amb ells i 

vam jugar una temporada a Educación 
y Descanso. Un cop solucionada la crisi 
al Laietà vaig tornar allà, mantenint la 
categoria. Varem competir una altra 
vegada amb el nom de Laietà. Això dura 
fi ns al 58, any en que em vaig retirar.

En quin moment li arriba ser President 
de la Federació Catalana?
El meu periple com a directiu comença 
com a jugador del Laietà. Es va posar 
malalt un directiu i em van demanar que 
el substituís, en principi temporalment, 
però després van ser més de 20 anys. 
L’any 73, amb motiu de l’Eurobàsquet a 
Barcelona, l’Andreu Ponsirenas, que era 

“El bàsquet català és una gran família”
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trar com a directiu i vaig estar amb ell del 
73 al 80. Quan en Ponsirenas es va retirar 
va pujar en Pere Sust qui en va proposar 
continuar a la Junta Directiva nova. 
Amb el decret sobre l’esport de la Ge-
neralitat de Catalunya (*), l’FCBQ es va 
convertir en una sola en lloc de quatre 
(Girona, Tarragona, Lleida i la pròpia 
Catalana). Es va unir tot com a Fede-
ració Catalana única, i aixóo si, amb un 
respecte per les tres territorials.
L’any 84 en Pere Sust es promou per ser 
president de la Federació Espanyola i 
em nomena com a vicepresident primer 
perquè si ell anés a la FEB, jo quedés 
com a president. En Pere l’any 85 guanya 
les eleccions a la FEB i automàticament 
quedo nomenat fi ns a fi nal de mandat 
com a president de l’FCBQ.

Quins objectius es planteja en els 
primers moments com a president?
Un era el que ens atorgava la pròpia 
llei: un dret i alhora un deure sobre la 
promoció del bàsquet. Ja tenia una certa 
experiència perquè en la etapa de Pere 
Sust em vaig dedicar a la promoció del 
bàsquet arreu de Catalunya. Per tant era 
un objectiu que encaixava amb la meva 
trajectòria. Promocionar el bàsquet de 
formació era el primer objectiu.
Un segon objectiu va ser el bàsquet 
femení. Venia de lluny, durant l’època de 
la dictadura en que l’esport femení havia 
estat maltractat o fi ns i tot ni tractat. Un 
altre objectiu important va ser arribar 
a un contacte preferent amb els clubs, 
que és un deure que em vaig imposar 
des del primer dia: que el col·lectiu del 
bàsquet català fos com una família, unit i 
treballant en conjunt. D’aquí en va sortir 
el bàsquet al carrer; el primer centre de 
formació de bàsquet femení, el Segle XXI 
(conjuntament amb la FEB i la Genera-
litat); i fi nalment també, el suport molt 
seriós al minibàsquet.

Quin resum faria d’aquests anys?
Crec que el bàsquet té una formació 
tècnica i humana molt important, i en 
bàsquet femení la pedrera de Catalunya 
és la millor de l’estat. També es va po-
tenciar molt el minibàsquet i s’ha donat 
suport en l’aspecte econòmic al que és 
la base, amb les gestions en diferents 
instal·lacions esportives, que ens origina 
uns recursos atípics dedicats totalment a 

la base. I crec que és molt important 
que hem aconseguit crear un ambient 
de col·lectiu molt unit.

Els moments de més intensa activitat
i els més complexos?
Complex sens dubte el moment de 
l’Eurobàsquet del 97. Va celebrar-se en 
una època en que jo encara treballava en 
una empresa on exercia un càrrec amb 
responsabilitats directives i llavors també 
era president de l’UFEC, vull dir que tenia 
molta feina i sempre tot el que he fet pel 
bàsquet ha estat de manera voluntària. 
Així, doncs, aquell va ser un moment molt 
delicat per mi pel que fa la dedicació. 
I, a més, amb els resultats econòmics 
negatius de l’Eurobàsquet. Finalment 
però, i gràcies a les gestions que es van 

fer posteriors a aquest, amb el projecte 
de recuperació econòmica previst per cinc 
anys, aprovat en Assemblea de clubs, que 
es va realitzar en dos anys i mig.
Però, com a contrapartida, vaig viure 
situacions emotives de molta gent que em 
donava suport. Parts positives, afortuna-
dament, són moltes més. Viure en primera 
fi la els Jocs Olímpics de Barcelona 92. Un 
altre etapa molt bonica va ser quan varem 
inaugurar el Centre de Bac de Roda i 
posteriorment el nou edifi ci seu de l’FCBQ. 
I com a moment emotiu, de caràcter 
preferent dues. Quan el president de la 
Generalitat em lliurà, per dues vegades, la 
Creu de Sant Jordi, primer per la Fede-
ració (2001) com a institució i l’altre a mi, 
a títol personal (2008). També un altre 
moment emotiu fou quan el president del 

(*) Al 1980, aconseguida l’autonomia de Catalunya, l’esport fou una de les primeres competències 
de la Generalitat i la nova Junta de Pere Sust s’até a les competències assolides i reestructura la 
Federació en un sol ens, abolint les antigues Federacions Gerundense, Ilerdense i Tarraconense, 
que queden unides i amparades sota la Federació Catalana convertint-se en Representacions 
Territorials de la mateixa, però amb personalitat pròpia i disposant de president i Junta Directiva.

“Sempre estarem 
a primera fi la. Allà 
on estigui el millor 
bàsquet del món, crec 
que el bàsquet català 
tindrà representació”
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ranch em va concedir i lliurar el collar de 
l’Ordre Olímpica (2002).

Com va trobar l’FCBQ i com la deixa?
La vaig trobar estructurada, ordenada i 
adequada al moment, que era molt delicat. 
En Pere Sust va fer una obra importan-
tíssima. Amb en Josep Lluís Vilaseca, 
llavors Secretari General de l’Esport es 
va treballar molt i va constituir-se una 
gran Federació Catalana. Es van crear les 
Lligues Catalanes, es va donar un tomb de 
catalanitat a la Federació. El bàsquet en 
aquell moment no tenia la dimensió que 
té avui dia, i després si hem tingut encerts 
ha estat per aprofi tar el desenvolupament 
del bàsquet arreu del món i aplicar-ho a 
Catalunya, d’aquí ha vingut el creixement 
gràcies sobretot a la tasca d’un equip 
professional de primera magnitud amb 
qui ha caomptat la federació.
Pel que fa a com la deixem, penso que 
queda palès que l’FCBQ està en un mo-
ment brillant en quant a llicències, suport 
al bàsquet femení, suport al bàsquet 
base, i amb una estructura d’entitats 
que estudien la forma que l’FCBQ tingui 
uns ingressos atípics que van destinats 
al bàsquet de promoció. A més amb la 
particularitat que a la Federació tota la 
Junta Directiva és amateur i voluntària, 
sense cap mena de retribució. Això dóna 
una frescor a aquest tipus d’entitats que 
no graven el pressupost.

Què li agradaria haver fet i no ha pogut?
Hi ha una cosa important i que no depèn 
de les Federacions, que són les Seleccions 
Catalanes. És un tema que sempre m’ha 
preocupat i tothom ho sap, gent de l’esport 
i de la política. I penso que si no és a través 
d’un gran pacte polític difícilment tindrà 

efectivitat. Podrem fer amistosos, però real-
ment poder veure una Selecció Catalana 
com la que tots somnien a Europa i al Món 
és ara mateix quelcom molt complicat i no 
h ha dubte que amb els jugadors actuals 
Catalunya seria una potència, un equip a 
batre i que faria certa por.

On pensa que arribarà el bàsquet català 
en els propers anys?
Si se segueix en aquesta línia i estic segur 
que així serà, ha de continuar sent un 
dels nuclis primers d’Espanya i d’Europa, 
amb una posició preferent. Tindrem en 
moments determinats millors jugadors, 
però sempre estarem a primera fi la. Allà 
on estigui el millor bàsquet del món, crec 
que el bàsquet català tindrà representació. 
El bàsquet neix a USA i això fa que hagi 
rebut un suport de marketing important:  
la tècnica posada al servei de l’espectacle.
A la base, en canvi, la tècnica se supe-
dita a l’humanisme. Els tècnics han de 
vetllar pels  nens i nenes i els seus valors 
humans. Per sobre de tot primar l’aspecte 
humà i que el nen gaudeixi.

Podríem dir que el seu gran últim 
projecte és el Codi Ètic?
Aquest és un tema que sempre ens ha pre-
ocupat i forma part de la unió del col·lectiu, 
de l’obsessió perquè el bàsquet sigui una 
gran família. A l’hora de fi txar jugadors 
joves, el tracte entre clubs és una qües-
tió complexa, perquè sempre ha generat 
tensions i problemes quan hi ha actuacions 
poc correctes. Això ha arribat a un punt en 
el que s’ha fet molt greu i nosaltres hem 
volgut intentar posar-hi remei. I per això 
hem creat un codi ètic de conducta entre 
els diferents clubs, de manera que si es 
planteja el fi txatge d’un jove jugador/a es 
produeixi al màxim nivell i hagin de parlar 

els propis presidents al voltant d’això. El 
Codi Ètic contempla, estableix, que la gent 
es comuniqui, parlin els presidents dels 
clubs i amb les famílies, abans que amb 
els joves, informar al club i a la família 
de la intenció de realitzar un fi xatge.
(NOTA: al setembre del 2010 hi havia uns 
150 clubs adherits al Codi Ètic).

Com és una setmana habitual en la vida 
d’Enric Piquet?
De bon principi em vaig plantejar que 
un dia a la setmana coincidíssim els 
directius i així intercanviar impressions 
i així ho hem vingut fent. No es tractava 
de fer convocatòries serioses, sinó una 
reunió informal. I la fem cada dilluns. 
Cadascú porta els comentaris i temes i 
això conforma l’ordre del dia. A par-
tir d’aquí, rebo clubs, adaptant-me a 
les necessitats dels mateixos. D’una 
manera no ortodoxa però sí a comoditat 
d’ells, durant la setmana he rebut les 
entitats que m’ho han demanat. També, 
lògicament, cada dia despatxo amb el 
departament de premsa i la secretària 
de direcció, entre dimarts i dijous i, 
naturalment, amb el Gerent cada dia. El 
divendres ja començava el cap de setma-
na amb la competició de LEB i per tant 
algun compromís de visita, acostant-me 
a tots aquells camps on hi ha partits, en 
competicions de Copa Catalunya, EBA, 
LEB, LF1 i LF2 o ACB, i també en partits 
de les competicions catalanes que he 
pogut o m’han convidat.
A tot això afegim-hi  l’assistència a actes 
públics, inauguracions, etc. L’altre dia 
vam fer el càlcul en un altre entrevista i 
he pogut veure més de 10.000 partits de 
bàsquet en la meva vida. He fet a més 
molts amics en totes aquestes visites i 
això ha esat molt important per a mi.

“La Federació 
Catalana ha 
tingut sempre 
una inquietud per 
estar al màxim 
nivell tant en 
l’ordre tècnic 
com l’organitzatiu”
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La Federació Catalana ha tingut sempre una inquietud per estar 
al màxim nivell tant en l’ordre tècnic com l’organitzatiu. Hi ha co-
ses que ha pogut trigar més o menys en realitzar-se però sempre 
hem tingut inquietuds per millorar en tots els aspectes, temes 
esportius, d’informació, campus... Hi ha hagut moltes coses on 
la Federació ha estat pionera, en canvi no ho hem estat en fer-ne 
difusió de les nostres realitzacions. El nostre objectiu ha estat fer 
coses, no pas fer-nos publicitat.

És la primera vegada que contempla un procés electoral sense 
ser partícip. Com veu aquesta situació?
Sí és cert que és la primera vegada que ho contemplo sense ser 
actor del mateix. Més que com ho veig, dic el que m’agradaria: 
que hi hagués un gran respecte pel passat. Que es segueixi la línia 
d’actuació en allò que s’ha fet de positiu, i que com que sempre a 
la vida, i l’FCBQ no és una excepció, allò que es pugui millorar, es 
millori. Això serien els anhels en l’estat contemplatiu que tindré en 
el procés electoral.

Si diem Bàsquet Esport…..què en pensa?
Quan va néixer la revista, “Bàsquet esport”, ja havia vist néixer 
moltes edicions de revistes que fi nalment havien tancat. En molt 
poques he vist continuïtat, per multitud de motius, moltes revistes 
que eren portantveus d’entitats han desaparegut. I és un èxit que 
la nostra no. Ha estat important que la revista hagi tingut sempre 
un punt d’interès i expectació. Arribar al nº47 és un èxit i el reco-
neixement d’una tasca. Està consolidada i crec que en progressió.

Parlant de creacions una altra va ser la Fundació del Bàsquet 
Català….. Com sorgeix i per què?
Era un moment que es parlava de la llei de mecenatge, que hi 
havia unes desgravacions fi scals, unes accions i activitats pun-
tuals de les que la Federació no es podia fer-se’n responsable i 
una Fundació sí. Hi ha tota una història escrita, fotogràfi ca i 
documental que la Fundació se’n pot encarregar de gestionar 
i vetllar, en una tasca primordial. La seva missió és preservar 
la història del bàsquet català. A la Federació l’objectiu és la 
pràctica present i futura del bàsquet. A la Fundació l’objectiu és 
procurar mantenir i donar rellevància al passat, per estudiants, 
per clubs, per periodistes…

President, que més desitja afegir com a cloenda d’aquesta 
entrevista.
Doncs agrair a tothom que ha col·laborat amb mi, en tots 
aquests anys, els voluntaristes i el magnífi c equip professional 
de la Federació, tots han estat al meu costat i en l’entorn quo-
tidià en aquests anys, i també desitjo agrair les moltes mostres 
d’afecte i reconeixement que rebo en aquests últims mesos allà 
on vaig, cosa que em fa comprovar que tinc amics, i em permet 
confi rmar el que crec del bàsquet català, que som una gran 
família, d’extraordinàries relacions entre els seus components.
Gràcies a tots.

“Seria un somni veure 
fer-se realitat el Codi Ètic; 
de moment, ja el tenim
sobre la taula”
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en tot aquest camí com a president?
L’entorn familiar és decisiu en una tasca 
d’aquest tipus, que a més és totalment 
amateur, sense retribució. No hi ha dub-
te que sumar a les setmanes laborals, la 
dedicació al bàsquet, hi han tingut una 
part important la meva dona i les meves 
fi lles. He tingut la sort que tothom ha 
trobat d’una manera natural el que 
feia. A més a tot arreu hem estat molt 
ben rebuts, i hem fet amistat, anem als 
partits ja no només per complir un deure 
federatiu sinó a veure a amics.
Si adquireixes un compromís, l’has d’assumir 
i l’has de complir. Si no, no t’hi posis.

És un honor arribar a aquest càrrec i és 
un deure fer aquests nexes de compren-
sió i coneixement. 

Al marge del bàsquet, és coneguda la 
seva activitat dins la societat civil cata-
lana. Expliqui’ns aquestes activitats…
Al marge del bàsquet o, com a conse-
qüència de tenir aquest càrrec, que em 
dóna aquestes relacions i amistats, he 
estat membre de l’Associació de Veïns 
del Barri de Les Corts, he estat convidat 
a fer les lectures de Josep Pla a Palafru-
gell, l’Ajuntament de Barcelona, reme-
morant el Consell de Cent, ha creat un 
òrgan de consulta i diàleg, el Consell de 
Ciutat, del qual formo part en repre-
sentació de l’esport;. També he format 
part del Consell de l’Esport Escolar i del 

Consell de l’Esport de l’Ajuntament de 
Barcelona i també del Consell per a la 
Normalització Lingüística a Catalunya.

Com serà ara el dia a dia de l’Enric Piquet?
Tindré molta feina. El meu historial al 
Laietà, l’UFEC i l’FCBQ, des de diferents 
nivells i responsabilitats, ha creat un munt 
de documentació increïble. Centenars 
de papers que em cal endreçar, ordenar, 
i que serà una tasca casolana que si ho 
aconsegueixo pot donar uns resultats no-
tables. També un bon amic, ex-President 
de la Federació Catalana de Tennis, que 
es dedica a una ONG de prestigi, m’ha 
ofert de col·laborar-hi. Això em sedueix i 
m’agradaria arribar-hi amb plenes facul-
tats, que penso encara mantinc.

Preguntes breus…
Un desig…
Veure el meu net petit, que ara s’inicia en el 
bàsquet, com a jugador

Un partit…
M’agradaria trobar, per veure-ho, la gra-
vació d’un Catalunya – Castellà jugat a les 
Arenas , però em temo que no hi deu haver 
cap gravació feta.

Un jugador...
Un mite meu era el Josep Guix, jugador 
de les primeres Seleccions Catalanes.

Un número…
El 6, que és el que portava a la samarreta.

Una cistella…
Com a recordada de manera negativa, 
la de Djordjevic amb el Partizan a la fi nal 
de l’Eurolliga contra el Joventut

Com a positiva, el triple d’últim moment 
de Nacho Solozábal en la Copa del Rei a 
Valladolid, amb la qual el Barça va guanyar 
el títol contra el Real Madrid.

“És un honor arribar 
a aquest càrrec i és 
un deure fer aquests 
nexes de comprensió 
i coneixement”

Un discurs…
El discurs a la darrera Trobada del Bàsquet 
Català aquest passat mes de juny, on amb 
emoció i determinació vaig fer un breu 
repàs a la meva trajectòria, però sobretot 
vaig voler afi rmar algunes de les meves 
conviccions envers el bàsquet, la seva 
realitat i condicionaments, i també el futur 
del nostre esport.


