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√ Nous campions 
territorials a Lleida

√ Estudiantes guanya 
l’Estatal a la Seu i Andorra

√ Nova normativa per 
valorar el nivell dels equips

√ Homenatge dels tècnics 
a Francesc Domènech

√ Doblet de Gats Vells a la 
lliga de veterans

√ Comiat de la temporada
Trobada Final d’Escoles a Balaguer

30 anys de Festa del Bàsquet
L’RT premia els millors de la temporada a Artesa de Segre
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Artesa viu la Festa del 
Bàsquet Lleidatà
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La Sala Cubbtural d'Artesa de Segre va acollir l’1 de juliol l'edició número 30 de la Festa del Bàsquet Lleidatà amb la 
presència de prop de 400 persones. La festa va servir per premiar els millors de la temporada 2015/2016 a nivell 
individual i d'equips i també per retre homenatge a diferents entitats i persones que s'han distingit per la seva 
tasca en benefici del bàsquet lleidatà.
En total es van repartir 96 guardons en tots els sectors. Els premis per al col·lectiu arbitral van ser per Aitor 
Doblas, Sara Isabel Ferreira i Xavier Gustà, mentres que en l'apartat de dirigents es va distingir a Josep Maria 
Gimbert (CEP Vallfogona), Josep Monico (CB Borges Garrigues) i Antonio Navarra (CB Alpicat), i en el tècnic es va 
reconéixer la feina de Pablo Pociño, Joan Maja i Miquel Àngel Calvo.
La Representació Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol també va decidir otorgar uns 
guardons especials al CB Balaguer, CENG Artesa de Segre, Ajuntament d'Artesa de Segre, el disenyador Iban Mulet 
i els directius del CB Secà de Sant Pere María José Solá i José Escartín per la seva trajectòria. Tambe es va 
premiar l’ascens a Primera Catalana Femenina del CB Cervera.
Per acabar l'acte es va fer entrega d'un record conmemoratiu d'aquests 30 anys de Festa del Bàsquet Lleidatà per 
a tots els club de l'RT de Lleida.
La Festa va comptar amb la presència del president de l'FCBQ, Joan Fa, el vicepresident, Josep Nadal; el president 
de l'RT de Lleida, Ferran Aril; el representant territorial de l'Esport a Lleida, Joan Segura; el diputat provincial de la 
Diputació de Lleida, Eloi Bergós; i l'alcalde d'Artesa de Segre, Mingo Sabanés.

Prop de 400 persones participen en l’edició número 30 de l’esdeveniment

L’RT de Lleida va entregar un record conmemoratiu a tots els clubs participants
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Balaguer torna a omplir
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√ La capital de la Noguera acull la XI Trobada Final 
d’Escoles amb la participació de 1.200 nens i nenes

Els pavellons municipal i d'Impacsa de 
Balaguer van acollir la XI Trobada Final 
Escoles de Bàsquet, una iniciativa, 
plenament consolidada en el calendari 
basquetbolístic de la provincia que va 
comptar amb la participació de més de 
1.200 nens i nenes en representació 
d’entitats de Lleida, la Franja i Andorra. 
En total van participar més d’un 
centenar d’equips amb l'arbitratge de 
24 col·legiats de l’Escola 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 

entre 2004 i 2010, suposa la cloenda 
d'una temporada en la que el bàsquet 
de formació s'ha apropat a diferents 
localitats mitjançant les trobades que 
s'han organitzat durant la temporada.
El president de l'RT de Lleida de l'FCBQ, 
Ferran Aril va subratllar que “és 
l’activitat que clou la temporada per als 
nens i nenes més petits” i que suposa 
“un gran impacte per Balaguer”, i que 
per aquest motiu es van preparar 
diverses activitats paral·leles coincidint 
amb la jornada. Així, els participants van 
gaudir de diferents zones d'oci, jocs de 
consola, sortejos i un concurs de dibuix 
que cada any serveix per triar la imatge 
del póster de la Trobada vinent.

L’activitat va tornar a ser un exit a tots els nivells
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Els pavellons municipal i de Inpacsa van acollir els 
partits en ua jornada en la qual també es van 
organitzar diferents activitats paral·leles com un 
concurs de dibuis, sortejos o una zona de jocs per 
passar l’estona entre partit i partit. Mes de 3.000 
persones van passar per la Trobada entre participants 
i acompanyants.
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Clínic Ciutat de Lleida

Ponsarnau i Lapeña, 
protagonistes del clínic
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El Pavelló Camps Elisis de 
Lleida va acollir el 21è Clínic 
Ciutat de Lleida, que enguany 
va comptar amb la presència 
de Jaume Ponsarnau i Víctor 
Lapeña.

Lapeña, entrenador superior i 
tècnic del Filtros Mann de la 
Liga Femenina, va obrir la 
jornada parlant sobre  "Atac 
per conceptes" amb l’ajuda de 
les jugadores de base del CB 
Lleida. A continuació va 
arribar el torn de Ponsarnau, 
entrenador  superior i ajudant 
de Serg io Scar io lo a la 
Selecció Absoluta Masculina, 
que va parlar sobre "Transició; 
Jugar sense parar" amb l’ajut 
d e l s j u g a d o r s d e l C B 
Pardinyes.

Val a dir que aquesta activitat 
es pot validar com a hores del 
bloc de pràctiques dels cursos 
dels Ensenyaments d'esports 
de bàsquet. 
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Nous campions (1)
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CAMPIÓ TERRITORIAL PREMINI FEMENÍ
Sedis Cloustek Blau

CAMPIÓ TERRITORIAL PREMINI MASCULÍ
Força Lleida Torrons Vicens

CAMPIÓ TERRITORIAL MINI FEMENÍ
CENG Artesa Autoxami

CAMPIÓ TERRITORIAL MINI MASCULÍ
Força Lleida Torrons Vicens

CAMPIÓ TERRITORIAL INFANTIL FEMENÍ
Cervera Mobel Línea Negre

CAMPIÓ TERRITORIAL INFANTIL MASCULÍ
Penya Fragatina
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Nous campions (2)
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CAMPIÓ TERRITORIAL CADET FEMENÍ
Electricidad Herrera CB Binéfar

CAMPIÓ TERRITORIAL CADET MASCULÍ
CB Tremp

CAMPIÓ TERRITORIAL JÚNIOR FEMENÍ
Sedis Bàsquet

CAMPIÓ TERRITORIAL JÚNIOR MASCULÍ
Sedis Alfa Consult

CAMPIÓ TERRITORIAL 3a CAT. FEMENÍ
Sedis Efausa B

CAMPIÓ TERRITORIAL SÈNIOR MASCULÍ A
CB Bell-lloc
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Nous campions (3)
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CAMPIÓ TERRITORIAL SÈNIOR MASCULÍ B
CB Almacelles

El CB Cervera puja a Primera
Despré´s d’una gran temporada, el CB Cervera va 
pujar a Primera Catalana. L’últim obstacle que 
quedava era superar al A.B.Premià, en una final a 
doble partit en un mateix cap de setmana. Davant un 
gran equip, molt intens, amb grans jugadores i amb un 
alt encert en tir exterior, el primer partit va acabar en 
un empat a 58 punts que ho deixava tot obert per la 
tornada.

Així, amb tot obert i un gran ambient al municipal de 
Cervera, diumenge arrencava el partit més decisiu de 
la temporada. Les locals no van començar bé els 
primers minuts mentre Premià seguia anotant amb 
facilitat des de més enllà dels 6,25. Tot i així, a base 
d’empenta el Cervera podia mantenir el marcador 
igualat, 30-33 al descans. A partir d’aquí, l’escenari va 
canviar radicalment, i en uns últims 20 minuts amb 
molta major intensitat defensiva les lleidatanes van 
poder rebaixar el poder anotador visitant, mentre que 
el talent individual de les seves jugadores permetia 
anotar fins a 34 punts en aquests dos últims períodes, 
fins al marcador final de 64-55.
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Estudiantes guanya el 
Campionat d’Espanya Cadet
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La Seu d’Urgell i 
A n d o r r a v a n 
acollir per segon 
any consecutiu el 
Campeonato de 
España Cadete 
M a s c u l i n o d e 
Clubes, que va 
reunir les millors 
p r o m e s e s d e 
l ’Estat en una 
setmana plena de 
bon bàsquet.

E l M o v i s t a r 
Estudiantes va 
donar la sorpresa 
en guanyar e l 
títol davant tot 
p r o n ò s t i c i 
i m p o s a r - s e a 
rivals de l'entitat 
del Reial Madrid i 
del FC Barcelona 
Lassa. A la final es van imposar al Gran Canària. 

La increïble generació del 2000 de l'equip col·legial segueix 
d’aquesta manera fent història en el bàsquet de base. Fa dos 
anys van guanyar l'Infantil a Cambados i en aquest 2016 han 
aixecat el cadet. Els blaus es van dur el seu tercer títol Cadet 
(1989, 1990 i 2016) i és el setè Campionat d'Espanya que 
guanyen. Els altres quatre que van guanyar van ser infantils 
(1971, 1998, 2003 i 2014).

El camí de tots dos equips cap a la final va ser ben diferent. Els 
campions es van desfer del Real Canoe (92-82) en vuitens de 
final, mentres que a quarts van superar el CAI Zaragoza por 
88-66 i a semifinals al Barça per 83-72. Mentres, els canaris 
es van desfer del PN Serra Gelada (70-55), Fundación 5+11 
(46-88) i Canterbury (48-57) en el seu camí cap a la final, on 
van perdre per 53-55 tot i els 26 punts, 33 rebots i 53 de 
valoració de Biram Faye.

La Seu d’Urgell i Andorra tornen a acollir amb èxit el torneig

Biram Faye, del Gran Canaria, va ser l’MVP

Els madrilenys es van imposar al Gran Canaria a la final
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Campions a Lleida
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La demarcació de Lleida va acollir diferents 
fases finals de Campionats de Catalunya i 
Interterritorials.

Així, Tremp va rebre la final de Tercera 
Catalana Masculina que va proclamar 
campió al CB Matadepera Taronja. A Artesa 
de Segre, el Catalana Occident Manresa B 
es va proclamar campió Júnior Masculi 
Interterritorial, mentres que a Mollerussa el 
CE Sant Nicolau Kyrya guanyava el Cadet 
Masculí de Primer Any.

El CE Sant Nicolau Calderón Sport va 
guanyar el Campionat de Catalunya Cadet 
Femení A2 a Binéfar i, finalment, el  Femení 
Maresme C-Coelmin Llavaneres aixecava el 
títol Infantil Femení A2 a Sort.

Tremp, Artesa de Segre, Mollerussa, Binefar i Sort acullen diferents fases 
final dels Campionats de Catalunya i Interterritorials

CB MATADEPERA TARONJA
Tercera Catalana Masculina

CATALANA OCCIDENT MANRESA B
Júnior Masculí Interterritorial

CE SANT NICOLAU KYRYA
Cadet Masculí Primer Any

CE SANT NICOLAU CALDERÓN SPORT
Cadet Femeni A2

FEMENÍ MARESME C
Infantil Femení A2
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Nova fase prèvia per 
establir nivells
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Per la temporada 2016-2017 en les categoríes júnior 
masculí i cadet, infantil i mini masculí i femení es farà 
una fase prèvia obligatòria per tots els equips inscrits 
en la competició, dividida en dos sectors, que serviran 
per determinar, els nivells dels equips i configurar els 
grups que participaran en la Competició Territorial. 
D’aquesta manera, l’RT de Lleida vol oferir una nova 
eina als clubs per poder valorar el nivell dels seus 
equips i després inscriure’ls en el campionat on millor 
puguin competir. 

Els partits és jugaran de la manera següent:
OPCIÓ A
Dissabte o diumenge, durant tot el dia, amb els horaris 
detallats tot seguit: 9:30 / 11 / 12:30 / 14 / 15:30 / 17 / 
18:30.
OPCIÓ B
Dissabte i Diumenge, en horaris de matí i/o tarde, 
essent l’equip amb pitjor rànquing, el que jugui els 2 
partits, el mateix.

FASE PRÈVIA 1
En aquesta fase, es jugarà en format lliga a una volta, 
tots contra tots. Grups de 3 o 4 equips, composats en 

funció de la classificació final de la temporada 
2015-16.  Estarà dividida en tants grups com siguin 
necessaris, d'acord amb el número d'equips inscrits.
És jugarà, el cap de setmana del 17-18 de setembre.

FASE PRÈVIA 2
En aquesta fase, es jugarà en format lliga a una volta, 
tots contra tots. Grups de 3 o 4 equips, composats en 
funció de la classificació de la FASE PRÈVIA 1.

Els grups els formaran els primers classificats de 
cadascun dels grups de la lliga  de la FASE PRÈVIA 1, 
ordenats pel Ratio entre punts a favor i en contra, en 
cas d’empat el que menys punts ha rebut en contra, de 
la mateixa manera els segons classificats i així 
successivament. És jugarà, el cap de setmana del 
24-25 de setembre.

Finalitzada la FASE PRÈVIA 2, es faran els grups de 5 
o 6 equips, segons la classificació obtinguda en 
aquesta segona part de la competició, que par-
ticiparan en els Campionats Territorials de les 
diferents categoríes que entraràn en competició la 
propera temporada.
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Cursos de Nivell 0 i 1 a 
Torrefarrera i Artesa de Segre
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El Comitè Tècnic de l'FCBQ convoca nous cursos fede-
ratius de Nivell 0 i de  Formació (1r Nivell Federatiu) per 
aquest estiu 2016  a les Terres de Lleida.

Torrefarrera acollirà els dies 2, 3, 4, 5 i 7 de desembre 
el Curs de Nivell 0, que substitueix l'antic curs 
d'iniciació i de Monitor. Aquest és un curs que no 
requereix de prova d'accés  i que, en cas d'aprovar-lo, 
permet reconèixer tres assignatures del Bloc Específic 
del curs de 1r Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol. 
Els dies 3 i 4 de setembre de 9 a 14h i de 16 a 20h i els 
dies 2, 5 i 7 de setembre de 16 a 20h.

Mentres, els Curs de NIvell 1 es farà també a 
Torrefarrera del 29 d’agost al 8 de setembre i a Artesa 
de Segre del 3 al 13 de setembre. El Curs de Formació 
és el segon curs en l’itineràri de les formacions de la 
Federació Catalana de Basquetbol per poder exercir 
com entrenador/a.
 
El dia que s'inicia cada curs, totes les persones 
inscrites (o el pare/mare/tutor legal en cas de ser 
menor d'edat) hauran de signar obligatòriament una 
Declaració Jurada conforme coneixen la informació del 
curs (veure la Declaració Jurada).

En el cas del curs de Formació (1r Nivell Federatiu) 
totes les persones que es trobin en situació d'haver 
abonat un Dipòsit a Federació (240€), han d'efectuar 
el pagament íntegre de l'import i demanar, a través de 
l'adreça tecnic@basquetcatala.cat i indicant un 
número de compte i adjuntant el rebut, el retorn del 
dipòsit. 

En cap cas es restarà a l'import del curs el dipòsit que 
ja s'ha abonat.

Per a poder-se inscriure cal:

-Efectuar la inscripció i el pagament mitjançant 
l'aplicatiu de l'FCBQ
- E n v i a r p e r c o r r e u e l e c t r ò n i c a 
l'adreça  tecnic@basquetcatala.cat  la següent 
documentació:
-DNI de l'alumne escanejat per davant i per darrere
-Foto tamany DNI de l'alumne en format .jpg
 
La inscripció es pot fer també de forma presencial a la 
seu de la Federació Catalana de Basquetbol o en les 
diferents Representacions Territorials.

http://media.wix.com/ugd/20eabf_e04f23ecbdca4a3bae360b22ae322347.pdf
http://media.wix.com/ugd/20eabf_e04f23ecbdca4a3bae360b22ae322347.pdf
http://media.wix.com/ugd/20eabf_e04f23ecbdca4a3bae360b22ae322347.pdf
http://media.wix.com/ugd/20eabf_e04f23ecbdca4a3bae360b22ae322347.pdf
http://media.wix.com/ugd/20eabf_3cd86ecf709145cfab4f4ad1da9740d5.pdf
http://media.wix.com/ugd/20eabf_3cd86ecf709145cfab4f4ad1da9740d5.pdf
mailto:tecnic@basquetcatala.cat
mailto:tecnic@basquetcatala.cat
http://inscripcions.basquetcatala.cat:8080/activitats
http://inscripcions.basquetcatala.cat:8080/activitats
mailto:tecnic@basquetcatala.cat
mailto:tecnic@basquetcatala.cat
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X Trobada d’Escoles La Seu d’Urgell
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Obert el període d'inscripcions de llicències per als 
Campionats de la temporada 2016-17
Una vegada celebrada l'Assemblea General Ordinària de l’FCBQ s'ha obert el procediment informàtic per inscriure 
les llicències dels participants en els Campionats organitzats per aquesta Federació la temporada 2016-2017. Les 
inscripcions, com en anteriors temporades, es formalitzen mitjançant l'aplicació de llicències.

D’acord amb les modificació del Article 49 del Reglament Jurisdiccional, per tramitar la llicència dels jugador/a en 
las categories en les que les Bases de Competició ho especifiquin, serà necessari el transfer internacional del 
jugadors/es d’acord amb la normativa FIBA.

Per aquesta temporada serà obligatori a totes les categories de NO Promoció.

A l’assemblea també es va aprovar la modificació de l’article 76 en el que es regulen les titulacions necessàries 
dels entrenadors d’acord amb la categoria de la seva llicència.
Article 76.- Tots els clubs hauran de tenir obligatòriament un entrenador amb llicència per a cadascun dels equips 
inscrits a les competicions organitzades per aquesta Federació.
Per poder diligenciar la llicència federativa d'entrenador a favor d'un equip caldrà acreditar la següent formació:
a) Certificació d'Iniciació al Basquetbol o Curs de Monitor per Equips de Categoria de Minibàsquet i Passarel·la, o 
Curs d’Iniciació Federatiu: per als equips d'edat "premini" fins a  “infantil" inclòs.
b) Curs Federatiu de Nivell 0: per als equips d’edat “premini” i “mini”
c) Certificació de Formació en Basquetbol o Curs Federatiu Nivell 1: per als equips d'edat “premini” fins a "sots-21" 
inclòs. Per els equips d’edat “premini” fins a “senior” inclòs, excepte cadet preferent, junior preferent, i equips 
senior de Segona Categoria, Primera Categoria i Copa Catalunya.
d) Curs de Categoria Sènior, o Curs Federatiu Nivell 2,  o Curs de 2on Nivell de Tècnic Esportiu en Basquetbol: per 
als equips d’edat "premini" fins a “sènior” inclòs.

Així mateix aprofitem per recordar-vos que tots els equips que sol·licitin plaça en una categoria i no la tinguin 
assolida, caldrà que a data 20 de juliol compleixin amb els requisits estipulats en l’article 39 del Reglament 
Jurisdiccional.
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Doblet del Gats Vells
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Després de guanyar la lliga també s’emporta el Torneig Federació

RESULTATS GRUP 2

Torrefarrera Towers, 52 - Odeón, 53

Odeón, 57 - CB Mosa, 42

Odeón, 53 - Torrefarrera Towers, 74

CB Mosa, 62 - Odeón, 60

CB Mosa, 55 - Torrefarrera Towers, 67

Torrefarrera Towers, 64 - CB Mosa, 54

RESULTATS GRUP 1

Myepubli, 36 - CB Cervera, 61

Gats Vells, 58 - CB Cervera, 48

CB Leones, 45 - Myepubli, 37

CB Cervera, 58 - CB Leones, 34

Myepubli, 47 - Gats Vells, 73

Gats Vells, 65 - CB Leones, 29

RESULTATS FASE FINAL

Myepubli, 76 - CB Mosa, 68

CB Cervera, 62 - Torrefarrera Towers, 68

CB Leones, 54 - Odeón, 73

Gats Vells, 70 - Torrefarrera Towers, 55

CLASSIFICACIÓ FINAL

1. Gats Vells

2. Torrefarrera Towers

3. CB Cervera

4. Odeón

5. CB Leones

6. Myepubli

7. CB Mosa
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Una renovada Festa del Bàsquet Català 
omple Luz de Gas de màgia, música i bàsquet
Luz de Gas va ser l'escenari, 
dissabte 2 de juliol, de la Festa 
del Bàsquet Català 2016 
organitzada per la Federació 
Cata lana de Basquetbo l 
(FCBQ). Una renovada festa 
que, presentada pel Mag Lari i 
amb la música en directe amb 
pilotes de bàsquet a càrrec de 
Basket Beat, va guardonar a 
jugadors, entrenadors, clubs, 
d i r e c t i u s , à r b i t r e s i 
col·laboradors del Bàsquet 
Català.
Durant aquesta es van lliurar 
guardons a diferents directius, 
ex directius i col·laboradors de 
les nostres entitats, i diplomes als clubs que han assolit un ascens de categoria i/o títol, així 
com d'altres reconeixements especials a jugadors, àrbitres i tècnics, corresponents a la 
temporada 2015-16. El CB Bell-lloc, CB Torres de Segre, Sedis Efausa B i Ke Diví! Nadal CB 
Calaf van rebre un diploma pel seu ascens en categoria sènior.

Reconeixement a Ramon Torres en la Festa Històrics
L a Fu n d a c i ó d e l 
Bàsquet Català va 
organitzar la 23a 
edició de la Festa 
Històrics del Bàsquet 
Català En aquesta 
festa es van distingir 
un grup de persones 
del món del Bàsquet 
Català, de qualsevol 
de ls seus àmbits 
(practicants, tècnics, 
dirigents, àrbitres, 
delegats, metges, 
fisioterapeutes, etc), 
que han desenvolupat 
una extensa i intensa 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 i en el Bàsquet 
Català. Entre els reconeixements n’hi va haver un per Ramon Torres, del CB Bellpuig.
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Primera Diada de l’Àrbitre i l’Auxiliar de Taula
L'Hotel Catalonia Barcelona Plaza 
va acollir, una exitosa primera Diada 
de l'Àrbitre i l'Auxiliar de Taula 
organitzada pel Comitè d'Àrbitres 
de la Federació Catalana de 
Basquetbol.
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.
La Diada va comptar amb la 
presència de diferents personatges 
re fe re n t s d i n s d e l b à s q u e t 
internacional i estatal i es van fer 
vuit tallers i tres taules rodones realitzades en diferents franges horàries sobre diverses 
temàtiques relacionades amb el món de l'arbitratge. L’RT de Lleida va estar representada per 
18 persones, entre les quals Pilar París, Pere Munar i Jordi Carrera van fer de ponents. 

Guardó a Francesc Domènech en el Dia de l’Entrenador
La 2a edició del Dia de l'Entrenador 
organitzada pel Comitè Tècnic de la 
Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) 
amb la col·laboració de l'Associació Catalana 
d 'Entrenadors (ACEB) , l 'Assoc iac ió 
Badalonina d'Entrenadors de Bàsquet 
(ABEB), l'Associació de Bàsquet Osonenc 
(ABO) i l'Associació de Bàsquet del Vallès 
Oriental, va premiar el lleidatà Francesc 
Domènech Puig per la seva trajectòria. 
Domènech és l’entrenador en actiu més 
veterà del bàsquet català.
Al llarg de la jornada, els més de 350 
entrenadors i entrenadores assistents van 
poder gaudir dels BQTalks (breus ponències 
de 15 minuts), dels clínics de formació 
d'Andreu Casadevall, Jaume Ponsarnau, 
Lluis Riera i Marcel·lí Massafret i Joan 
Ramon Tarragó, així com també dels Vull 
Saber, espais per debatre i compartir 
experiències entorn la temàtica escollida. 
Ben entrada la tarda es va viure l'activitat 
culminant amb la conversa tècnica amb Aíto 

Garcia Reneses, els periodistes Joan Antoni 
Casanova, Xavi Ballesteros i Julián Felipo 
van conversar amb Aíto tot realitzant 
preguntes tècniques i reflexions entorn al 
bàsquet i al seu gran mestratge. Per 
finalitzar l'activitat, Xavi Valls, President del 
Comitè Tècnic de l'FCBQ, va fer entrega 
d'un trofeu commemoratiu en reco-
neixement als seus 50 anys entrenant a l'alt 
nivell.
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Lliga ACB

Lliga Femenina

5. Cadí la Seu

LEB Oro
16. Actel Força Lleida

14. MoraBanc Andorra
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Lliga EBA
MoraBanc B (Permanència) CB Pardinyes (Descens)

Copa Catalunya Masculina
12. CB Alpicat A
14. Sedis Hidrology

1a Catalana Femenina
5. Aquagan CB Lleida A
8. Sedis Efausa
11. Cudos Consultors CB Balaguer

2a Catalana Femenina

3. CB Cervera Mobel Linea
12. FIATC CB Torrefarrera
13. Marquès CB Lleida B3a Catalana Masculina

8. Bodegas Sommos Peña Fragatina
9. Natural Òptics Pallars Tremp A
14. CB Borges-Garrigues A

2a Catalana Masculina
9. CN Tàrrega
14. CB Balaguer
16. Sícoris A
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Amics i amigues,

Acabem una nova temporada i, en nom 
propi i dels companys que formen la junta 
directiva i l’equip de treball de l’RT, 
m’agradaria donar-vos les gràcies per la 
vostra feina i per mantenir el bàsquet 
lleidatà en un lloc capdavanter. Sense 
vosaltres no seria possible, sobretot en 
uns temps difícils com els que ens toca 
viure.

Acaba una nova temporada i és moment 
de fer balanç. M’agradaria començar amb 
un esdeveniment que personalment 
m’omple de satisfacció. El passat 1 de 
juliol vam poder celebrar a Artesa de 
Segre l’edició número 30 de la Festa del 
Bàsquet Lleidatà. Per mi és un orgull 
haver pogut donar continuitat a allò que 
van començar una colla d’amics al 1986 i que amb els anys s’ha convertit en l’acte de caire federatiu amb més 
trajectoria de les Terres de Lleida. Enguany vam repartir 98 premis en una clara demostració que el bàsquet de 
Lleida gaudeix d’una salut de ferro en tots els aspectes. Clubs, directius, entrenadors, col·lectiu arbitral i 
esportistes feu possible que temporades sense grans èxits a nivell de competició acabin sent temporades molt 
positives.
 
Perque la realitat és que mantenim el número de llicències, fem créixer el col·lectiu arbitral, gaudim d’unes 
trobades d’escoles que son un referent dins el nostre esport, veiem amb satisfacció com el treball de base es veu 
recompensat amb la presència de jugadors a les diferents Seleccions Catalanes i rebem el reconeixement que 
suposa veure com la Federación Española de Baloncesto torna a confiar en nosaltres per acollir esdeveniments 
de primer nivell. La Seu d’Urgell i Andorra van acollir per segon any consecutiu el Campeonato de España 
Cadete Masculino de Clubes en una clara mostra de la capacitat organitzativa dels nostres clubs.

A més, hem continuat amb la filosofia de treball que ens ha permés apropar a Lleida fases finals de Campionats 
de Catalunya i Interterritorials. També hem organitzat una nova edició del Clínic Ciutat de Lleida, cursos de 
formació en diferents estaments, activitats dels Centres de Detecció i Perfeccionament, tornejos de seleccions i 
d’altres iniciatives que tindran continuitat en el futur. 

Per tot plegat només us puc dir una cosa: Gràcies. Crec que aquest és el camí. Un camí que hem de continuar 
fent plegats. 

Ara toca descansar i carregar piles per tornar amb més força que mai. Us dessitjo un bon estiu i ens retrobem 
ben aviat per gaudir de la temporada 2016/2017!

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


