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L’ Ajuntament de Lleida i la Federació Catalana de Bas-
quetbol van signar el passat 1 de març, el conveni de 
col·laboració per organitzar la fase final del campionat 
d’Espanya Cadet Masculí, en què es preveu que més de 
3.000 persones visitin la ciutat. Aquest conveni, recull la 
cessió de la Paeria dels pavellons municipals Barris Nord, 
Agnès Gregori i el de Pardinyes que juntament amb el del 
Torrefarrera acolliran els partits del campionat. L'alcalde de 
la ciutat, Sr. Àngel Ros, va agraïr la feina dels clubs de la 
ciutat perquè “sense aquest teixit esportiu no seria possible 
acollir aquesta festa del bàsquet". Així mateix, el president 
de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), Sr. Joan 

Fa, va valorar la  
confiança i l'aposta de l’Ajuntament de Lleida per l’esport. 

L'acte de signatura també ha comptat amb la presència del 
President de l'RT de Lleida de l'FCBQ, Sr. Ferran Aril, així 
com de diferents representants de clubs de la ciutat com 
el Força Lleida CE, CB Pardinyes, CB Lleida, Sícoris 
Club, CE Maristes, AVV Balàfia, CB Cappont i CB Secà 
Sant Pere. 

Cal recordar, que la Representació Territorial de Lleida de 
l'FCBQ també organitzarà el campionat de la temporada 
2017-18, en una seu lleidatana encara per determinar. 

Lleida acollirà, 
del 21 al 27 de 
Maig, els 32 
millors equips 
de l’Estat en 
categoria 
Cadet Masculí
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Durant el mes de Gener, la Representació Territorial de la 
Federació Catalana de Basquetbol a Lleida va organitzar 
una nova activitat tècnica a Mollerussa 

El Pavelló Municipal de Mollerussa va ser l’escenari, dimart 24 de gener, 
d’un clínic sobre “La preparació física aplicada al fonament tècnic del 
bàsquet” a càrrec de Rubén Camacho (Graduat INEF, Preparador Físic 
del Força Lleida i CB Pardinyes).

Activitat tècniques de la RT 
de Lleida durant gener i febrer
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Activitats 
tècniques 
mes de 
Març
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La RT de Lleida ha 
organitzat des del 
mes de Març diverses 
activitats tècniques 
destinades als clubs 
que la formen 

Aprendre sobre el joc 
interior amb un ex jugador 
A C B c o m e n B e r n i 
Ta m a m e s e s t à a l a 
disposicó de ben pocs, i 
per això desde la RT de 
Lleida de la Federació 
Catalana de Basquetbol 

em volgut oferir als nostres 
clubs la posibilitat de que 
els equips de base puguin 
g a u d i r d e l a s e v a 
experiència per a formar-se 
com a jugadors.


Desde principis del mes de 
M a r ç , e n B e r n i e s t à 
recorrent la provincia de 
Lleida ajudant als jugadors 
juniors dels clubs que ho 
han demanat a millorar el 
seu joc interior. Fins ara en 
Berni ha estat a poblacions 

com Andorra la Vel la, 
Cervera, Vallfogona de 
Balaguer o Binéfar, i encara 
té previstes més visites a 
altres clubs de la provincia.


Amb aquesta act iv i tat 
técnica s’espera que els 
j oves j ugadors de l a 
provincia puguin aprendre 
el màxim d’un ex jugador 
que va arribar al nivell més 
alt nivell del basquetbol 
estatal.
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Joc interior amb Berni Tamames

BC Morabanc 
Andorra 

CB Cervera  

CEP  
Vallfogona
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G e r a r d E n c u e n t r a , 
e n t r e n a d o r d e l C B 
Pardinyes, va realizar un 
clínic sobre la mecànica 
de tir a Almenar.  

Daltra banda, la mecànica de 
tir també va tindre el seu 
espai durant el més de Març. 
En aquesta ocasió va ser en 
G e r a r d E n c u e n t r a , 

entrenador del CB Pardinyes 
de Lliga EBA, l’encarregat de 
c o m p a r t i r e l s s e u s 
coneixements amb els joves 
j u g a d o r s q u e h i v a n 
participar. 

Aquesta activ itat es va 
realitzar al pavelló d’Almenar 
on mol ts jugadors , de 
d i f e r e n t s e d a t s , v a n 

participar amb l’objectiu de 
millorar la seva mecànica de 
tir amb els consells d’en 
Gerard Encuentra. 

Esperem que les properes 
activitats tècniques que 
organitzem desde la RT de 
Lleida tinguin la mateixa 
acollida que aquesta del 
passat 14 de Març. 
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BERGA

Campus d'ini-
ciació 

Nois i noies 
nascuts entre els 
anys 2003 i 2009 

1r TORN: del 25 
de juny al 2 de 

juliol 
2n TORN: del 2 

al 9 de juliol. 

TORTOSA

Campus de tec-
nificació i per-
feccionament. 

Nois i noies 
nascuts entre els 
anys 2000 i 2003. 

1r TORN: del 25 
de juny al 2 de 

juliol. 
2n TORN: del 2 

al 9 de juliol. 

L’ESCALA

Basketball Eng-
lish Camp 

 
Nois i noies 

nascuts entre els 
anys 2000 i 2007. 

1r TORN: del 9 al 
16 de juliol. 

2n TORN: del 16 
al 23 de juliol. 

 
 

L’HOSPITALET 
DE L’INFANT - ST. 
JAUME D’ENVE-

JA

Campus PDP 

Nois i noies 
nascuts l’any 
2006 i 2007. 

1r TORN: del 24 
de juny a l’1 de 

juliol.  
2n TORN: de l’1  

al 8 de juliol. 

TARRAGONA

Campus PDP 3x3 

Nois i noies 
nascuts l’any 
2004 i 2005. 

1r TORN: del 25 
de juny al 2 de 

juliol 
2n TORN: del 2 

al 9 de juliol.

inscripcions.basquetcatala.cat

AQUEST ESTIU SEGUEIX JU-
GANT AL BÀSQUET! 
INSCRIU-TE JA ALS CAMPUS!



La formació arbitral és un 
dels objectius més 
importants dintre de la 
RT de Lleida   

Durant els darrers mesos, la 
sala d’actes de la RT de 
Lleida ha acollit diverses 
act iv i tats dir i ig ides a la 
formació del nostre col·lectiu 
arbitral, per tal de poder 
millorar dia a dia les seves 
aptitus. Habitualment es 
celebren jornades formatives 
dirigides tant per als àrbitres 
de l’escola com per als 

nostres àrbitres de 3ª i 2ª 
Catalana dirigides pel Pere 
Munar i l' Óscar López, 
professors de regles de l’ 
FCBQ, així com pels auxiliars 
de taula i anotadors a càrrec 
d’en Jordi Mateu, President 
del Comitè d’Àrbitres de la 
RT de Lleida. 

Pero si s’ha de destacar al-
guna d’aquestes xerrades o 
farem amb la visita de la i el 
cicle de xerrades "Xiula, i que 
no et mengin el cap!" on la 

psicòloga esportiva Mar Rovi-
ra, va parlar amb els àrbitres 
de temes tant importants per 
a ells i el seu treball diari com 
el funcionament del cervell, 
els factors que afecten a la 
presa de decisions, com ges-
tionar les emocions, com es 
construeixen els hàbits i com 
saber aplicar aquests coneix-
ements en la pràctica del ar-
bitratge i a la tasca d'auxiliar 
de taula. 

Formació Arbitral
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XXIIè Clínic Ciutat de 
Lleida

Josep Maria Margall, entrenador del 
júnior masculí preferent del Platges de 
Mataró, i Xavier Luque, responsable 
cantera de l Morabanc Andorra , 
encarregats de conduïr el XXIIè Clínic 
Ciutat de Lleida


El passat dia 1 d'abril, la Representació Territorial 
de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol 
va organitzar una nova activitat tècnica, el "Clínic 
Ciutat de Lleida 2017", amb el suport de l'Ajun-
tament de Lleida i l'Associació Catalana d'Entre-
nadors.

El  Pavelló Municipal Camps Elisis de Lleida  (c/ 
Santa Cecilia) va ser l’escenari d'una interessant 

jornada tècnica que va iniciar-se a les 10:30h amb 
un una xerrada titulada "Aprofitament del bot i les 
fintes en el joc 1x1" a càrrec de Xavier Luque (En-
trenador Sènior de Basquetbol, Responsable 
Cantera BC Morabanc Andorra). 
Un cop finalitzada aquesta activitat va començar 
el torn d’en Josep Mª Margall  (Entrenador Sènior 
de Basquetbol. Entrenador Júnior Masculí Prefer-
ent Platges de Mataró) que va realitzar una activi-
tat sobre els "Detalls per la millora de la mecànica 
de tir".

Les activitats es van realitzar amb els jugadors i 
jugadores del Força Lleida i el CB Lleida.
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Vuit equips participants 
CB Alpicat B, CEP Vallfogona A, CB Torres de Segre, 
CB Bellpuig A, CB Secà Sant Pere, CB Bell-lloc, Cap-
pont i CB Alcarràs, van ser els vuit equips participants 
en la Fase Final de la Copa Federació Sènior Masculí 
d’aquesta temporada.


La primera ronda de la Copa va eliminar els quatre 
primers equips de la competició, Secà Sant Pere, Bell-
lloc, Cappont i Alcarràs, van ser els primers en dir adéu 
a la competició.


Les semifinals van enfrontar el CB Bellpuig A amb el 
CEP Vallfogona A, i el CB Torres de Segre amb el CB 
Alpicat B. En aquest cas, CEP Vallfogona A i CB Alpicat 
B van aconseguir endur-se la victoria i arribar a la final.


Finalment, el CB Alpicat B va aconseguir emportar-se 
la Copa després de guanyar 87-70 al CEP Vallfogona A.

COPA FEDERACIÓ  
SÈNIOR MASCULÍ
El mes de gener va disputar-se la Fase Final 
de la Copa Federació Sènior Masculí, on 
l’Alpicat B va proclamar-se campió
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Escribe 
para in-
troducir 

texto

CB Alcarràs

CB Alpicat B

CB Bellpuig A
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Cappont

CB Secà Sant Pere

CB Torres de Segre
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CEP Vallfogona A

CB Bell-lloc



Els Gats Vells guanyen el Nivell A 
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Els nivells A i B de 
les Lligues ALBE 
han arribat al final 
a m b d o s n o u s 
campions 
 
El nivell A, va comptar 
amb dues fases de 
competició. Pero això no 
va afectar els Gats Vells 
que van aconseguir 

proclamar-se Campions 
després de guanyar 68-
53 als Torrefarrera Tow-
ers, superant, així,  l’av-
erage de set punts que 
els de Torrefarrera van 
aconseguir en el partit 
d’anada de la final. 

D ’ a l t r a b a n d a , e l s 
Cervesàtics Lleida van 

acabar tercers després 
de perdre a les semifi-
nals contra els Campi-
ons i empatant la elimi-
n a t ò r i a c o n t r a e l s 
Lab&Car on a l’anada 
auqes ts ú l t ims van 
guanyar de 19, mateixa 
diferència per la que van 
vèncer els Cervesàtics a 
la tornada. 
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CB Leones, Campió del Nivell B 
El CB Leones es va proclamar campió del nivell B de la Lliga Albe Veterans després de superar per 
un punt al BC Almenar, segon de la classificació, i per dos punts al CB Mossa, tercer. Els campions 
del nivell B van aconseguir arribar al final de la temporada com a líders després de haber guanyat 
tres dels cuatre partits disputats en aquest grup, mostrant-se intractables durant tota la temporada 
a excepció de l’últim partit de Lliga, on va caure contra el CB Mossa per una diferència de set 
punts. 
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L’escola té 
bona salut
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Els pavellons municipals d’Agramunt, 
Torregrossa, Artesa de Segre, 
Vallfogona de Balaguer, Ponts, Torà, 
Borges, Fraga i La Seu d’Urgell van 
convertir-se en l’epicentre de l’escola 
de bàsquet lleidatana gràcies a les 
Trobades Obertes d’Escoles de 
Bàsquet. Una iniciativa plenament 
c o n s o l i d a d a e n e l c a l e n d a r i 
basquetbolístic de la provincia en la 
que hi participen entintats de Lleida, 
la Franja i Andorra. 

La Trobada, organizada per la 
Representació Territorial de Lleida de 
la Federació Catalana de Basquetbol, 
reuneix jugadors i jugadores nascuts 
del 2005 fins al 2011, i posteriors. 

Amb l’arribada del mes d’Abril, les 
Trobades Obertes han arriba al final i 
ara haurem d’esperar fins el 14 de 
Maig, cuan es celebri la Trobada final 
als Pavel lons Municipal i Nou 
Impacsa de Balaguer, on tindrà lloc la 
12ª Trobada Final d’Escoles de 
Bàsquet.

Les localitats d’Agramunt, Torregrossa, Artesa de Segre, Vallfogona de 
Balaguer, Ponts, Torà, Borges, Fraga i La Seu, van acollir  les tres darreres 
Trobades d’Escoles de Bàsquet dirigides a equips premini, escola i baby’s. 
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Les 9 pistes habilitades als pavellons municipals 
d'Agramunt van ser l'escenari d'aquesta nova Trobada 
d'Escoles de Bàsquet de Lleida, la cinquena de la 
present temporada 2016-17, amb la participació d'un 
total de 60 equips.

L'alcalde d'Agramunt, Sr. Bernat Solé; acompanyat del 
vicepresident de l'RT de Lleida de l'FCBQ, Sr. Javier 
Calles; van assistir a una trobada que va reunir prop de 
2.000 persones.


Una seixantena d’equips participen 
a la Trobada Oberta d’Escoles de 
Bàsquet d’Agramunt
La Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana 
de Basquetbol juntament amb el BAC Agramunt van organitzar, 
aquest diumenge 22 de gener, la 5a Trobada Oberta d'Escoles de 
Bàsquet de la temporada (trobada d'hivern).
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Trobada a Agramunt, diumenge 21 de Gener 2017.

Trobada a Artesa de Segre, diumenge 5 de Febrer 2017.
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Trobada a Torregrossa, 5 de Febrer 2017.

Trobada a Vallfogona de Balaguer, 5 de Febrer 2017.
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Trobada a Calaf, 19 de Febrer 2017.

Trobada a Mollerussa, 19 de Febrer 2017.
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Temps de seleccions 
provincials
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Les seleccions provincials de Lleida van estar 
molt actives durant els mesos de Març i Abril 
en els que es van disputar diverses trobades i 
tornejos.  En primer lloc, les seleccions infan-
til van realitzar una trobada a Torrefarrera on 
es van decidir els 12 components finals de 
les seleccions masculina i femenina d’entre  
els millors jugadors del nord i els sud de la 
provincia. Un cop definides els dos equips 

van viatjar a Tarragona per enfrentar-se a els 
combinats de les altres provincies  catalanes.


Els mesos de Març i Abril han estat mesos de concentració per a les seleccions 
provincials lleidatanes de categoria infantil i cadet masculí i femení
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D’altra banda, les nostres seleccions cadets, van 
disputar el torneig de Sant Feliu de Llobregat, on 
van competir amb els millors jugadors  i jugadores 
de la resta de provincies catalanes.
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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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