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PDP
El futur
és aquí
I, A MÉS...
√ Projecte pel
bàsquet femení
√ La Seu, Ciutat
del Bàsquet Català
√ Copa Federació
sènior pel Cappont

√ Trobades de
Formació
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Programa de Detecció i Perfeccionament

Captadors de talent
√ 144 nois i noies participen en el
Programa a les Terres de Lleida

√ Víctor Marín, Jaume Planes, Lluís
Biosca i JA Cuadrat, els responsables

El PDP és el
Programa de
Detecció i
Perfeccionament
de la FCBQ, que
compta amb 34
centres a tot
Catalunya, que es
du a terme durant
tot l'any i que
realitza tres
trobades en tota
la temporada,
dues de migdia i una, la final, de tot el dia.
Les trobades es celebren als mesos de novembre i
març amb la participació de 500 nens i nenes en dues
seus diferents i al mes de juny, la final, amb 1.000
participants.
El treball setmanal consisteix en una sessió
d'entrenament en els respectius centres a càrrec de
tècnics del PDP. D'altra banda, les trobades són
jornades en les quals els centres (femenins i

masculins) juguen dos partits cadascun i en les quals
també es fan activitats paral·leles.
A Lleida hi troben 12 centres per un total de 144 nois i
noies. Jaume Planes, director tècnic de l’RT, és el
responsable del PDP Lleida Ciutat Masculí i Lleida Est
Masculi, Víctor Marín coordina els grups de Lleida
Ciutat Femení i Lleida Nord/Oest Femení, Joan Albert
Cuadrat lidera el grup de Lleida Est Femení, i Lluís
Biosca es el responsable de Lleida Nord/Oest Masculí.
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Projecte bàsquet femení

Elles també juguen
√ L’RT organitza un partit entre la Selecció Territorial Mini 2000 de Lleida i el
líder de la competició dins del projecte per impulsar el bàsquet femení

La Representació Territorial de
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activitat oberta a Tàrrega.
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Actualitat de l’RT
L’RT organitza
el curs de
reciclatge en
primers auxilis
L’RT va organitzar el curs de
reciclatge de Suport Vital
Bàsic DEA i d’ús de
desfibriladors. Aquesta
activitat dóna continuitat a
l’engegada la pasada
temporada i serveix per
actualitzar els coneixements
en primers auxilis del
personal de l’RT. El curs ha
comptat amb la participació
de directius i tècnics que
s’encarreguen de supervisar
totes les iniciatives que
desenvolupa l’RT durant la
temporada i ha tingut una
durada de sis hores.
El curset, organitzat al local
de la RT, hés teòric i pràctic
i durant les sis hores de
treball, el personal federatiu
ha rebut explicacions de
com reaccionar en diferents
situacions.

Lleida, a la
primera Gala
Cistella d’Or

La revista de
l’RT serà
bimensual

Els expresidents de la
Generalitat, Jordi Pujol i
Pasqual Maragall, i
l’Arquebisbe de
Barcelona, Lluís Martínez
Sistach, van estar els
guardonats en la I Gala de
la 'Cistella d'Or'
organitzada per la
Fundació del Bàsquet
Català que també va
premiar a 135 clubs, entre
ells nou lleidatans.

La revista que teniu a les
mans canvia de
periodicitat. Degut a les
retallades econòmiques i
per economitzar, aquesta
publicació serà bimensual
durant. Tot i el difícil
context econòmic actual,
des de l’RT volem
continuar oferint aquest
servei i que pugueu
continuar gaudint dels
nostres continguts.
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Actualitat de l’RT

La Seu d’Urgell serà la Ciutat del Bàsquet Català 2014
per celebrar els 50 anys del nostre esport a l’Alt Urgell
La Seu d’Urgell serà la Ciutat del Bàsquet Català
2014 coincidint amb els 50 anys del nostre esport a
la capital de l’Alt Urgell.
La Fundació del Bàsquet Català va iniciar, l'any
2000, un projecte ambiciós: la designació, cada
any, d'una ciutat, poble o vila de Catalunya com a
Ciutat del Bàsquet Català. La finalitat d'aquesta
iniciativa és doble: per una banda el reconeixement
dels homes i dones del bàsquet de l'àmbit
territorial elegit, que han propiciat el seu
desenvolupament, creixement i popularització, i
d'altre significar també aquells àmbits territorials
on els homes i dones del bàsquet troben series
dificultats per dur a terme l'activitat
basquetbolistica i hi és necessari un recolzament i
un suport incondicional que faci més conegut el
nostre esport i els valors formatius de la seva
pràctica.
En la ciutat elegida, designada pel Patronat de la
Fundació del Bàsquet Català d'entre les sol·licituds
arribades, s'estableix Comissió Organitzadora
formada per les persones que els clubs del territori
designin, que prepara un programa d'actes i
activitats relacionades amb el bàsquet que al llarg
de l'any es realitzen, ja sigui en les seus dels clubs
o també en indrets d'utilització pública de la ciutat.

Andorra es
queda sense
Copa Príncep
El BC River Andorra no va
poder fer bona la seva
condició d’amfitrió a la
Copa Príncep de l’Adecco
LEB Plata i va perdre la
final davant l’Aurteneche
Maquinaria Araba per un
ajustat 74-82. Un parcial
de 10-22 en el primer
quart va acabar sent
decissiu per decidir el
campió del torneig.

L'any de la "Ciutat de Bàsquet" d'una determinada
població acostuma a iniciar-se (gener-febrer) amb
un acte institucional, públic, a l'Ajuntament de la
ciutat, on els representants institucionals reben el
Patronat de la Fundació i la Comissió Organitzadora
i una destacada personalitat de la ciutat realitza
una conferència adient a l'esdeveniment. Una
vegada realitzades les activitats programades en el
transcurs de l'any, la cloenda es realitza (usualment
novembre) amb un acte final que sol ser un sopar,
on al marge de distingir algunes persones
relacionades amb el bàsquet local i del territori, es
produeix el relleu a la ciutat designada per el
proper any. L'acte del relleu consisteix en el
lliurament, per part de l'alcalde o regidor que el
representi de la ciutat que acaba l'any, a l'alcalde o
regidor representant de la nova ciutat, d'un cartell
emmarcat on consta el logotip de "Ciutat de
Bàsquet Català" amb el nom de la nova ciutat
designada.
Fins el present les ciutats designades com a
"Ciutat del Bàsquet Català" han estat: Lleida 2000,
Girona 2001, Mataró 2002, Tarragona 2003,
L'Hospitalet 2004, Badalona 2005, Manresa 2006,
Castellar 2007 , Sitges 2008, Blanes 2009, Tortosa
2010, Vic 2011 i Terrassa 2012.
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II Copa Federació Senior

Cappont, campió
√ L’equip de la barriada lleidatana
aixeca la copa davant el Bellpuig
El Cappont és el nou
campió de la Copa
Federació Sénior, que
enguany arriba a la seva
segona edició.
Curiosament, l’equip de la
barriada lleidatana va
anar de menys a més en el
campionat, si més no a
nivell de resultats. Així,
als quarts de final es va
desfer del Maristes
Gaseosa Mi Limón per un
ajustat marcador de
68-71. A les semifinals, al
Cappont li va tocar tornar
a patir per imposar-se al
CB Secà per 69-76. Ja a la
final, els de la capital van
tenir un partit més
tranquil a nivell de
marcador, ja que es van
imposar a l’Arenes
Bellpuig CBB per un
contundent 61-81.
L’Arenes Belpuig CBB
havia arribat a aquesta
final lluitant molt en els
dos partis de la prèvia.
Així, en els quarts de final
de la competició s’havia
imposat al Catalana de
Farratges Bellvís per
73-62, mentres que a les
semifinals havia patit de
valent per desfer-se del
CB Bell-lloc per 63-61 en
un partit que es va acabar
decidint en els instants
finals gràcies a la major
efectivitat dels que,
finalment, van acabar com
a subcampions.

√ Després de superar a Maristes i
Seca, s’imposa a la final per 61-81

Arenes Bellpuig, 73
Catalana de Farratges Bellvís, 62
Arenes Bellpuig, 63
CB Bel-lloc, 61
CB Bell-lloc, 48
CB Bellpuig B, 42
Arenes Bellpuig, 61
Cappont, 81
Maristes GaseosaMi Limón, 68
Cappont, 71
Cappont, 76
CB Secà, 69
CB Secà, 72
CB Tremp B, 68
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5aTrobada Oberta Balaguer-Vallfogona-Artesa

Prop de 600
jugadors a
la cinquena
trobada
La cinquena trobada de
promoció es va celebrar a
Balaguer, Vallfogona i
Aretsa amb la participació
de prop de 600 nens i
nenes dels clubs: Almenar,
Alpicat, Bell-lloc,
Pardinyes, Torregrossa,

Tremp, CE Lleida, Pràctiques II, Vedruna,
Serós, Mollerussa, Torrefarrera,
Vallfogona, Joc de la Bola, Bellvís,

Torrefarrera, Sedis, Alta Segarra,
Bellpuig, Secà, Binéfar, Ceng Artesa, CN
Tàrrega, Cervera, CB Lleida i Sant Guim.
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6aTrobada Oberta Torregrossa-Les Borges

Promoció al territori
√ 45 equips de 22 entitats participen en la Trobada amb prop de 500 joves

La sisena trobada de promoció de la temporada es va celebrar a Torregrossa i les Borges Blanques amb la
participació de prop de 500 joves. En total hi van participar 45 equips d’aquestes entitats: AE Sedis, BC Almenar,
CB Alpicat, CB Bellpuig, CB Mollerussa, CB Secà, CB Torrefarrera, CE Lleida, Maristes, Pràctiques II, Alta Segarra,
CN Tàrrega, Joc de la Bola, CB Serós, CB Balaguer, CB Bellvís, CB Borges, CB Cervera, CB Lleida, CB Pardinyes, CB
Sant Guim i CEP Vallfogona.

Tot

Bàsquet

Representació Territorial de Lleida de l’FCBQ Núm. 13 gener/Febrer 2012

7aTrobada Oberta Fraga-Ponts

Bàsquet per a tots
Les seleccions, en forma
Fraga i Ponts acullen una nova edició de les trobades de promoció

Les Seleccions Zonals de Lleida reuneixen 120 jugadors i jugadores

La setena trobada de
promoció es va
celebrar a Fraga i
Ponts amb uns 300
joves. Hi van jugar 37
equips: Almenar,
Alpicat, Mollerussa,
Pardinyes, Secà,
Torregrossa, Binéfar,
CE Lleida, Serós,
Lleida, Torrefarrera,
Penya Fragatina, CN
Tàrrega, Sedis, Alta
Segarra, Ponts, Ceng
Artesa, Vedruna,
Agramunt, Balaguer,
Cervera.
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Els nostres clubs (CB Lleida)

CB Lleida
Any fundació: 1.984 cblleida@cblleida.cat

www.cblleida.cat

Telèfon: 608228133

Número equips: 10
Escola de Bàsquet: 12 nenes
Total jugadores: 125
Directiva: Laia Piqué (presidenta); David Saura, Jordi Rexach, Antoni González
(vicepresidents), Engracia Rodríguez (secretaria), Elena Llauradó (tresorera), Neus Peña,
Aleix Camps, Joan Berenguer i Manel Dago (vocals).

SENIOR A TRANSBIELA

SENIOR B SERVETO

JÚNIOR LLEIDA.NET

CADET BLANC LINDIS
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Els nostres clubs (CB Lleida)

CADET ROIG TOLSE

INFANTIL BLANC SERVETO

INFANTIL ROIG F. ALBERT SOLER

MINI BLANC EQUIP SOSTRE

MINI ROIG

ESCOLA

