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Eina de valorsEina de valors

L’RT de Lleida inicia una campanya 
als institus per promoure els valors 
del bàsquet i l’arbitratge

L’RT de Lleida inicia una campanya 
als institus per promoure els valors 
del bàsquet i l’arbitratge

La Trobada 
al Joan Oró 
reuneix 100 
escolars
La xerrada de Pere 
Munar i Joan Albert 
Cuadrat al centre 
lleidatà va tenir una 
assitència rècord amb 
un centenar de joves 
estudiants d’ESO i 
cicles formatius. 

I, A MÉS...
√ Nou curs 
dʼarbitratge
√ Trobades de 
Promoció
√ Els clubs locals, 
solidaris
√ Els ʻgransʼ 
comencen fort
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Actualitat de l’RT

Arrenca la campanya 
“Bàsquet, eina de valors”
√ Aquesta iniciativa vol potenciar els 
valors del nostre esport, destacant 
l’arbitratge com eina integradora

√ L’àrbitre ACB Pere Munar i el 
tècnic Joan Albert Cuadrat ofereixen 
xerrades als centres escolars locals

La Representació 
Territorial de Lleida de la 
Federació Catalana de 
Basquetbol ha iniciat la 
campanya “Bàsquet, eina 
de valors” a diferents 
instituts d’Ensenyament 
Secundari de la 
demarcació. L’IES Manuel 
de Montsuar i l’IES Joan 
Oró han estat els primers.
Aquesta iniciativa vol 
potenciar els valors del 
basquetbol, destacant 
l'arbitratge com una eina 
integradora dels joves. 
L'àrbitre ACB, Pere 
Munar, i l'entrenador 
professional, Joan Albert 
Cuadrat, són els encarregats de 
realitzar diferents xerrades 
formatives en les quals
expliquen les seves experiències 
personals i els valors de l’esport 
en general i el bàsquet en 
particular.
“Ha sigut una iniciativa pionera
en el bàsquet català que va sortir 
de Ferran Aril (representant 
territorial de la Catalana) i per la 
qual ja ens han preguntat altres 
ciutats catalanes que també
volen aplicar-la.Hi ha una sèrie
de valors humans que es troben

a faltar actualment i que volem
transmetre als joves en una
edat difícil, en què moltes 
vegades deixen de practicar 
esport”, explica Munar.
Des de l’FCBQ creiem que 
l’esport, i especialment el 
bàsquet, pot ser una eina 
d’aplicació de valors molt 
profitosa pels joves. Des del punt 
de vista d’un àrbitre de l’ACB i 
d’un entrenadors professional, 
volem transmetre als nois i noies 
dels diferents centres 
d’ensenyament de la demarcació 

com el bàsquet els pot ajudar a 
guanyar en responsabilitat, 
irganització i sociabilització.
La primera xerrada s’ha 
organitzat al Manuel de Montsuar 
i ha aplegat una vintena 
d’escolars. La segona s’ha fet al 
Joan Oró amb la presència d’un 
centenar d’alumnes d’ESO, 
Batxillerat i mòduls de formació, i 
la tercera a l’IES Josep Lladonosa 
amb prop de 30 assitents. La 
campanya continuarà els propers 
mesos a d’altres centres de la 
demarcació.
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Actualitat de l’RT

Diferents imatges de la campanya en els centres d’ensenyament de la demarcació
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Actualitat de l’RT

Nou curs d’àrbitres organitzat per la Representació Territorial

Trobada i Torneig 
de Seleccions 
Zonals

L’Escola Catalana d’Àrbitres de Basquetbol va començar el passat 17 de novembre el primer Curs 
d’Arbitratge d’aquesta temporada a la Representació Territorial de Lleida. El curs consta de 10 classes 
teòriques, combinades amb pràctiques remunerades a les competicions d’esport base del Consell Esportiu 
del Segrià i de la Federació Catalana.

E l m e s d e d e s e m b r e 
inclourà, entre d’altres 
activitats, l’organització de 
la Trobada de Promoció de 
Serós, Fraga i Torres i el 
Torneig de Seleccions 
Zonals, que en un principi 
s’havia de jugar a Balaguer 
p e r ò f i n a l m e n t s ’ h a 
traslladat a Bellpuig el 
proper dia 11.

Primera Trobada 
del PDP a 
Tarragona
Vic, La Selva del Camp i 
Tarragona van albergar el 
13 de novembre fins a 71 
partits dels diferents 
centres PDP d'arreu de 
Catalunya. Els jugadors i 
jugadores mini de primer 
(2001) i de segon any 
(2000) van poder posar en 
pràctica els diferents 
aspectes que treballen.
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Trobada Oberta Bellpuig-Tàrrega

Les trobades de promoció de Bellpuig i Tàrrega van ser tot un èxit. A Bellpuig hi van participar els clubs Alta 
Segarra, CB Aitona, CB Balaguer, CB Bellpuig, CB Penya Fragatina, Ceng Artesa, Sedis Bàsquet, Alta Ribagorça, BC 
Almenat, CB Bell-lloc, CB Secà, Pràctiques II. En total, 24 equips i 230 nens i nenes.
A la capital de l’Urgell els participants van ser CB Alpicat, CB Bellvís, CB Borges, CB Cappont, CB Mollerussa, CB 
Penya Fragatina, CB Sant Gim, CB Secà, Ceng Artesa, CB Pardinyes, CB Torrefarrera, CB Tremp, CN Tàrega, CB 
Cervera, CB Lleida, CB Serós i CEP Vallfogona. 38 equips i uns 380 nens i nenes van gaudir d’una jornada de 
bàsquet en estat pur amb les noves promocions que s’inicien en aquest esport

Bàsquet de promoció a l’Urgell

Les Trobades de Bellpuig i 
Tàrrega reuneixen prop de 650 
nens i nenes de 31 clubs
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Trobada Oberta Calaf-Cervera

La Trobada Oberta de Calaf va comptar 
amb la participació dels clubs Alta 
Segarra, BC Almenar, CB Alpicat, CB 
Borges, CB Mollerussa, CB Sant Guim, 
CB Secà, Ceng Artesa, Vedruna, Sedis, 
CB Torrefarrera, CB Torregrossa. En 
total, 28 equips i 280 nens i nenes.
A Cervera els participants van ser CB 
Balaguer, CB Belpuig, CB Bellvís, CB 
Cappont, CB Sort, CB Penya Fragatina, 
CB Bell-lloc. CE Lleida, CN Tàrrega, CB 
Pardinyes, CB Cervera, CB Lleida, CEP 
Vallfogona, CB Sant Guim. La jornada va 
aplegar 31 equips i 300 nens i nenes.
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Campanya “Fes la teva cistella”

Uns clubs solidaris

L’RT de Lleida de l’FCBQ s'ha afegit a la campanya "Fes la teva cistella" a través dels seus clubs i entitats. 
Aquesta campanya de Cáritas i la Fundació del Bàsquet Català realitza una recollida d’aliments i diners per tal 
d'ajudar als més desfavorits en aquestes dades tant especials. 
Els clubs que ja han confirmat la seva col·laboració en aquesta 
campanya són el CB Lleida (11 al 13 de novembre), Lleida 
Basquetbol (2, 3 i 4 de d e s e m b r e ) , S e d i s ( 2 6 d e 
novembre) , Torà (20 de novembre), Maristes (11 al 26 
n o v e m b r e ) , B e l l p u i g (novembre), Bell.lloc (desembre) i 
Pardinyes (20 de desembre). Els interesats en col·laborar en 
a q u e s t a c a m p a n ya h a n aportat, i poden aportar, les seves 
donacions en els pavellons de les entitats els dies assenyalats. 
"Fes la teva cistella" treballa en la recollida d'aliments com llet, 
oli d'oliva i de gira-sol, sucs de fruita, llaunes, llegums, carn en 
conserva, menjar per a nens (cereals), galetes i sucre. També 
es poden fer aportacions econòmiques en les mateixes 
entitats i directament a l'RT de Lleida. S’ha ampliat la campanya fins al 20 de desembre.

√ Les entitats de l’RT se sumen a la 
campanya de recollida d’aliments de 
Càritas i la Fundació Bàsquet Català

√ CB Lleida, Lleida Basquetbol, Sedis, 
Torà, Maristes, Bellpuig i Pardinyes, 
entre els participants

Foto: Jordi Barceló
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Lleidatans a les Lligues FEB

Bon inici dels ‘grans’
Lleida 
Bàsquet

Colíder LEB Oro
9 victòries/2 derrotes

Espectacular començament de 
temporada de l’equip que 
entrena Ricard Casas, que va 
superar el millor inici de Lliga 
de la història del club i ha 
estat capaç de guanyra nou 
partits. El tècnic manresà ha 
construit l’equip a partir de la 
defensa i els resultats estan 
arribant. La qualitat individual 
del conjunt blau l’ha convertit 
en un dels aspirants a tot 
protagonitzant una bonica 
lluita amb el potent Canarias.

River 
Andorra
Líder LEB Plata
6 victòries/2 derrotes

Després de quedar-se 
l’any passat a un pas 
de l’ascens de 
categoria, els del 
Principat han 
començat amb força i 
tornaran a lluitar per 
donar el salt.

Sedis 
Cadí
6è L. Femenina
4 victòries/3 derrotes

Tot i els problemes 
amb les lesions, les 
lleidatanes han 
igualat el seu millor 
inici a la categoria i 
comencen a pensar en 
la classificació per la 
Copa de la Reina
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LLIGA ALBE

EQUIP J G P TF TC PS

Gats Vells 5 4 1 280 239 9

Compromís 4 4 0 274 211 8

Corb 5 3 2 210 234 8

Iniciativa Dharma 5 2 3 260 236 7

No Sponsor 4 2 2 222 224 6

Torrefarrera Tow. 5 1 4 258 265 6

Daytona.cat 4 0 4 122 217 4

Gats Vells 
domina l’inici de 
la Lliga ALBE
Gats Vells ha estat el líder 
de la Lliga ALBE en aquest 
mes de novembre amb cinc 
victòries i quatre derrotes. 
En canvi , l ’únic equip 
invicte de la competició és 
el Compromís, que s’ha 
imposat en els queatre 
partits que ha disputat en 
aquest inici de temporada 
de la Lliga d’Empreses.

TORREFARRERA TOWERS COMPROMÍS
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LLIGA ALBE

CORB
GATS VELLS

INICIATIVA DHARMA NO SPONSOR

I ara, et necessitem a tu!
A tots els clubs us demanem que ens feu arribar una petita fitxa amb:
NOM DEL CLUB / ANY DE FUNDACIÓ
MAIL
ESCUT
FOTOGRAFIA DE GRUP (FOTOS DELS EQUIPS, OPCIONALS)
JUNTA DIRECTIVA
NÚMERO D’EQUIPS
NÚMERO DE JUGADORS
ESCOLA DE BÀSQUET

Ho podeu enviar a:

√ premsa.lleida@basquetcatala.cat

mailto:premsa.lleida@basquet.catala.cat
mailto:premsa.lleida@basquet.catala.cat

