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Almenar es converteix en el del 
l’epicentre del bàsquet lleidatà 

El local social d’Almenar es va omplir per gaudir de la 31ª edició de la Festa del Bàsquet Lleidatà.

La XXXI Festa del Bàsquet Lleidatà va cloure la 
temporada 2016/2017 en un local social d’Alme-
nar que es va omplir per premiar als millors ju-
gadors i equips de l’any. En total, la Repre-
sentació Territorial a Lleida de la Federació Cata-
lana de Basquetbol va entregar 105 distincions 
als millors jugadors i jugadores de cada categoria 
i als equips campions de les competicions a niv-
ell provincial. 

En l’acte també es va reconéixer la tasca dels di-
rectius Joan Busquets (CB Calaf), Mariano Otín 
(CB Alpicat) i Oscar Pena (CB Seròs); els entre-
nadors Antonio Jiménez (Força Lleida), Sergi 
Llurba (CB Balaguer) i Gerard Encuentra (Club 
Bàsquet Pardinyes). també es va entregar guardó 
a la millor trajéctoria arbitral per a Emmanuel 
Tecchia, a la millor taula per a Marta Gil i a l’àr-
bitre amb millor projecció Aleix Farran. 
El trofeu a la constància i abnegació va estar 
repartit entre Javier de Castro (CB Binéfar), 
Josep Amador Martí (CB Almenar) i Xavier Salat 

(BAC Agramunt). 
 
També es va reconéixer els ascens de CB Lleida a 
Copa Catalunya Femenina, CB Balaguer al Cam-
pionat de Catalunya de 1ª Categoria i al CB 
Penya Fragatina al Campionat de Catalunya 
Masculí de 2ª Categoria. 
Les mencions especials van ser per al CB 
Bellpuig com l’entitat que més ha participat a les 
trobades d’escola de la temporada, el CENG per 
ser l’entitat amb major participació d’equips en 
una trobada d’escoles, per a en Raúl Nuño per la 
seva tasca en la promoció del bàsquet base a la 
ciutat de Lleida mitjançant el CEIP Frederic 
Godàs i el CB Cappont, i per últim a l’Ajunta-
ment d’Almenar com a anfitrió de la vetllada. 

Finalment es va fer entrega de l’insignia d’or de 
l’RT de Lleida a en Josep Ramon Arquès Rovira, 
exjugador, tècnic, fundador i primer president del  
del CB Lleida i directiu del patronat de la Fun-
dació del Bàsquet Català. 

XXXI Festa del Bàsquet Lleidatà
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Millor jugadora pre-Minibàsquet Joana Franch Lillo CB Cervera

Millor jugador pre-Minibàsquet Jordi Albareda Gilart CB Cervera

Millor jugadora Minibàsquet Ariadna Traus Roigé CB Mollerussa

Millor jugador Minibàsquet José Fabián de los Ángeles Delgado CN Tàrrega

Millor jugadora Pre-Infantil Aina Roqué Sucarrats CB Cervera

Millor jugador Pre-Infantil Leonardo López Calzada BC Morabanc Andorra

Millor jugadora Infantil Hasna el Asnaoui CB Calaf

Millor jugador Infantil Pol Vergé Ponsarnau CN Tàrrega

Millor jugadora Cadet Leyre Beguer Llagüerri CB Binèfar

Millor jugador Cadet Sergi Serrato Balletbó AE Sedis

Millor jugadora Cadet Interterritorial Laura Gil Bailó CB Lleida

Millor jugador Cadet Preferent/Interterritorial/
1r Any

Martí Obiols Puig
BC Morabanc Andorra

Millor jugadora Júnior           Laura Bueno Bernat BC Morabanc Andorra

Millor jugador Júnior Adrià Solanes Roca CB Balaguer

Millor jugadora Júnior Preferent/Interterritor-
ial

Iris Tribó Termens
CB Lleida

Millor jugador Júnior Preferent/Interterritori-
al/1r Any

Jordi Bergada Bertran
Força Lleida CE

Millor jugador Sots-21 Preferent Joan Matas Fernández CB Mollerussa

Millor jugadora 3a Catalana                      Cristina Balp Bernat CB Mollerussa

Millor jugador Sènior Territorial B Igor Sierra González CB Cappont

Millor jugador Sènior Territorial A Arnau Gómez Biosca CB Torres de Segre

Millor jugadora 2a Catalana Maria Rosales Elejabeitia CB Balaguer

Millor jugador 3a Catalana David Español Berenguer CB Penya Fragatina

Millor jugador 2a Catalana Guillem Baigés Bellet CN Tàrrega

Millor jugadora 1a Catalana Susana Asensio Gómez CB Lleida

Millor jugador 1a Catalana Nil Bregolat Troch AE Sedis

Millor jugador Copa Catalunya Oriol Balsells Plaza CB Alpicat

Millor jugador Lliga EBA Xavier Mendiburu Urgell CB Pardinyes

Millor Jugador Lliga LEB Or Alfons Alzamora Ametller Força Lleida CE

Millor Jugadora Lliga Femenina Georgina Bahí Blanquera AE Sedis Bàsquet

Millor Jugador Lliga ACB Giorgi Shermadini BC Morabanc Andorra

XXXI Festa del Bàsquet Lleidatà

Millors jugadors i jugadores de la temporada
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12ª Trobada Final Escoles de Bàsquet

L’activitat va aplegar 102 equips en representació de 28 clubs i escoles de Lleida, la Franja i Andorra.

El pavelló d’Impacsa de Balaguer va acollir 
el pasat 14 de maig la XII Trobada Final 
d’Escoles de Bàsquet.  
La iniciativa, plenament consolidada en el 
calendari basquetbolístic de la provincia, va 
comptar amb la participació de més de 1.270 
nens i nenes en representació de 28 entitats 
de Lleida, la Franja i Andorra. En total van 
participar 102 equips i es van jugar 102 par-
tits amb l’arbitratje de 18 col·legiats de l’Es-
cola d’àrbitres de l’RT de Lleida. 

La Trobada, organitzada per la Representació 
Territorial de Lleida de la Federació Catalana 
de Basquetbol, reuneix jugadors i jugadores 
nascuts a partir de 2005, suposa la cloenda

d’una temporada en la que el bàsquet de for-
mació s’ha apropat a més de 20 localitats mit-
jançant les diferents trobades que s’han or-
ganitzat durant l’any basquetbolístic. 
 
Des de l’RT de Lleida de l’FCBQ es subratlla 
que aquesta “és l’activitat que clou la tempo-
rada per als més petits del nostre bàsquet i su-
posa un gran impacte per la localitat de Bala-
guer”. Precisament per aquest motiu es van 
preparar diverses activitats paral·leles coin-
cidint amb la jornada. Així, els participants 
van gaudir de diferents zones d’oci, jocs de 
consola i un concurs de dibuix que cada any 
serveix per triar la imatge del póster de la 
Trobada vinent.

El futur del bàsquet lleidatà sota 
un mateix sostre 
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Campionat d’Espanya Cadet Masculí Lleida/Torrefarrera

El Madrid, campió al Barris 

L’equip blanc va superar el Fútbol Club Barcelona a la final per un marcador de 98-95.

permetre l’equip blanc mantindre la ventatja, 
tot i que l’equip català no va deixar marxar 
els “locals” arribant al descans 59-49.  
 
Amb un petit parcial d'1-5 al retorn dels ves-
tuaris, els blaugrana van llançar un primer 
avís de les seves intencions al llarg d’un peri-
ode en el qual van anar retallant progressiva-
ment les diferències arribant a l’últim periode 
amb un marcador de 75-77. Els últims 60 
segons del partit el cèrcol va semblar tancar-
se pels blaugranes permetent al Real Madrid 
empatar de la mà de Queeley (93-93). En 
aquest moment la màgia de Garuba va fer la 
resta impulsant a un equip que va tancar el 
xoc per acabar aixecant el títol. 

El Real Madrid es va proclamar guanyador 
del Campeonato de España Cadete Masculi-
no que durant el mes de maig es va disputar 
entre les ciutats de Lleida i Torrefarrera. L’e-
quip Madridista va superar en la final dis-
putada al pavelló Barris Nord de la capital 
del Segrià al Barça per 98-95 en un partit 
molt igualat que va caure en favor de l’equip 
blanc en el darrer periode. 

El Real Madrid va començar dominant en els 
primers minuts del partit (10-2) pero els 
blaugrana van despertar ràpidament amb un 
bon joc d’equip que va acostar el FC Bar-
celona al marcador (28-22). Tot i això, 
l’encert del Real Madrid des del perimetre va
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El pasat 2 de juliol la Federació Catalana de Basquetbol va or-
ganitzar la “Segona Diada de l’àrbitre i l’auxiliar de taula” a 
l'Hotel Catalonia Barcelona Plaza. Prop de 300 integrants del 
col·lectiu del Comitè i l'Escola d'Àrbitres van assistir a aquesta 
jornada lúdica i festiva on es va aprofitar per realitzar diferents 
activitats relacionades amb l'àmbit dels auxiliars de taula i els 
àrbitres. 
Els membres de l’RT de Lleida no hi van dubtar en assistir-hi 
per celebrar el seu dia.

Actualitat RT

La Festa Històrics del Bàsquet 
Català distingeix Francesc Espilla 

Francesc Espilla Franquesa va ser un dels distingits 
en la XXIIIa Festa “Històrics del Bàsquet Català” 
que la Fundació del Bàsquet Catala (FBC) va organ-
itzar a l’Hotel Catalonia Barcelona Plaza. En aquesta 
festa es van distingir un grup de persones del món 
del Bàsquet Català, de qualsevol del seus àmbits 
(practicants, tècnics, dirigents, àrbitres, delegats, 
metges, etc) que han desenvolupat una extensa i in-
tensa tasca de servei a les seves entitats, gràcies a la 
qual aquestes han persistit i progressat havent deixat 
una rellevant petjada en la seva història.

L’11 de juny va tindre lloc la 3ª edició del “Dia de 
l’Entrenador", la jornada festiva i formativa oberta a 
tots els entrenadors i entrenadores del Bàsquet Català 
organitzada pel Comitè Tècnic de la Federació Cata-
lana de Basquetbol (FCBQ). 
La jornada, oberta a entrenadors i entrenadores del 
Bàsquet Català des de Pre-Mini fins a Sènior d'alt 
rendiment, es va convertir en un espai de trobada on  
van poder assistir a diferents clínics, debats i xerrades.
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Lliga ACB 

Temporada molt destacada del Morabanc Andorra 
que va assolir una fita inespera: la participació a la 
Copa del Rei i al Play-Off final.  
 
A la competició copera va disputar una eliminatòria 
de tu a tu contra tot un Real Madrid que va passar a 
la següent fase guanyant per 99-93. 

En quant a la Lliga Endesa, els andorrans van tornar 
a enfrentar-se a l’equip blanc a la primera fase dels 
Play-Off on l’equip madrileny va emportar-se l’elim-
inatòria per dos victòries a una.

Lliga Femenina 

El Cadí La Seu va disputar una Lliga femenina amb 
un molt bon nivell. 

Les de La Seu d’Urgell van tindre la classifiació per 
la Copa de la Reina però finalment no van classi-
ficar-se per poder disputar-la. 

El mateix els hi va passar al final de la temporada, 
on van tindre opcions de disputar els Play-Off pel 
títol pero es van quedar a tan sols una victòria per 
estar entre les millors de la competició.

Actualitat RT
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LEB OR 

Després d’uns anys molt dificils per l’afició llei-
datana, el Força Lleida va regalar una tempora-
da tranquil·la on van arribar a ocupar la primera 
plaça de la classificació.


Tot ii la bona temporada dels de Borja 
Comenge, el Força Lleida no va poder posar la 
cirereta a la temporada quedant-se fora dels 
Play-Off pel títol en la darrera jornada de la 
Competició.

Lliga EBA 

El Club Bàsquet Pardinyes va aconseguir fer història 
en el 50è aniversari de l’entitat. 

L’equip dirigit per Gerard Encuentra va assolir el 
millor resultat de la seva trajectòria en els cinc anys 
que porta competint a Lliga EBA, classificant-se pels 
Play-Off d’ascens a LEB Plata que es van disputar a 
Murcia, on van guanyar el primer partit de l’elimi-
natòria.

Actualitat RT
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Lliga EBA 

L’equip filial del Morabanc Andorra no va tindre la 
millor de les seves temporades a la Lliga EBA.  
 
Tot ii acabar la temporada en la 13ª posició, els an-
dorrans van aconseguir salvar la categoria en els 
Play-Out guanyant al Grup Barna i quedant-se, una 
temporada més, a la Lliga EBA.

Actualitat RT

Copa Catalunya Masculina 

Tampoc va ser la millor temporada del CB Alpicat a 
Copa Catalunya. L’equip dirigit per Jordi Guàrdia va 
tindre que jugar les fases per la permanència després 
de no assolir la salvació a la Lliga regular. 

Finalment tot va acabar de la millor manera posible 
amb un Club Bàsquet Alpicar que seguirà un any 
més competint a la màxima categoria del basquetbol 
català.
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Actualitat RT

1ª Catalana Femenina 
2n. Aquagan CB Lleida. 
6è. CB Cervera Mobel Linea  
14è. Sedis EFAUSA 
2ª Catalana Femenina 
1r. Q2 Consultors CB Balaguer. 
6è. FIATC CB Torrefarrera.  
8è. Ke Diví! - NADAL - CB Calaf. 
9è. Marquès CB Lleida 

1ª Catalana Masculina 
10è. Sedis Hidology 
2ª Catalana Masculina 
6è. CN Tàrrega  
3ª Catalana Masculina 
1r. Sommos Penya Fragatina. 
3r. Natural Optics Pallars CB Tremp. 
4t. CB Borges Garrigues.  
10è. Can Miquel 24h. CB Balaguer A. 
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Un any per recordar 

A nivell de resultats, la participació dels nostres equips en competicions estatals ha estat una de les millors des 
de fa molts anys amb les bones temporada del Morabanc Andorra, a la Lliga ACB, el Cadi La Seu, amb opcións 
fins al final de participar a la Copa de la Reina i al Play-Off, el Força Lleida amb opció de play-off fins la dar-
rera jornada, el CB Pardinyes, participant a la fase d’ascens a LEB Plata. També en les categories d’àmbit català 
on s’han de destacar tres ascensos: el CB Lleida a Copa Catalunya Femenina, el CB Balaguer, que retorna a 1a 
1ª catalana femenina, i en categoria masculina, la Penya Fragatina, aconseguia l’ascens a 2a Catalana. 

A nivell territorial s’ha mantingut el nivell competitiu, incrementat la participació dels clubs en algunes cate-
gories, consolidant projectes i mantenint el creixement de les darreres temporades, aportant novament jugadors a 
les seleccions catalanes. 

Ja per acabar, en nom de la Junta Directiva volem agrair als clubs, Institucions, Ajuntaments, empreses privades, 
particulars i a totes aquelles persones que fan que el bàsquet lleidatà i català continuï evolucionant i animar-vos 
a que amb el suport de tots seguim fent-ho possible.  
 
Us dessitjo un bon estiu i ens retrobem ben aviat per gaudir de la temporada 2017/2018! 

Actualitat RT

Amics i amigues, 
En aquest breu repàs a la temporada que finalitzem 
voldría començar per destacar la bona acollida que 
un any més han tingut les trobades de promoció amb 
les escoles de bàsquet, cada cop més nombroses i 
participatives, repetint l’èxit a la Trobada Final de 
Balaguer i posant en marxa la Trobada d’Hivern a 
Agramunt. 

Felicitar també al grup de persones que tenen al seu 
càrrec l’escola d’àrbitres per l’excel·lent treball ini-
ciat aquesta temporada. Tots sabem de la importàn-
cia d’aquest col·lectiu, bàsic en el desenvolupament 
de les nostres competicions. 

Ferran Aril 
President Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol

Tot           Bàsquet               Representació territorial de Lleida FCBQ Núm. 32 Juliol 2017



C/ Tarragona, 27 Altell 
Tel: 973 228 890
Fax: 973 234 867

Web: basquetcatala.cat

TOTA L’ACTUALITAT DE LA RT DE LLEIDA A:

@RTLLEIDAFCBQ

FACEBOOK.COM/RTLleidaFCBQ
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