
    

Benvinguda: Sra. Maria Lluís, vicepresidenta de l’FCBQ

Introducció i explicació del programa BQ Solidari: 
Vidal Sabater, coordinador del programa

Intervencions dels projectes: 

‘Etiòpia’, CB Gavà i Accede (10’)
‘Projecte Hamza’, El Masnou Basquetbol (10’)
‘Rec in your memory’, (10’)
‘Projecte Campus India’, UESC (10’)

Intervenció del Sr. Manel Vila, en nom de la Direcció General 
de Cooperació al Desenvolupament. (10‘) 

Tancament per part del president de l’FCBQ, Sr. Joan Fa 

Esmorzar (sala contigua), xerrada distesa i atenció  
a mitjans de comunicació

Des de la Federació Catalana de Basquetbol fa temps que recollim la 
demanda creixent dels clubs que tenen ganes d’emprendre projectes  
per fer del nostre esport un referent en la cooperació internacional.

Aquesta realitat, unida a la intenció de l’FCBQ d’exportar els valors de la 
pràctica del bàsquet i fomentar una vida saludable, va provocar el naixement 
del programa ‘BQ Solidari’, amb l’objectiu de donar suport a les diferents 
accions i projectes solidaris de la xarxa de clubs de Catalunya, acostar  
el bàsquet i l’esport als qui no han pogut practicar-lo o estan privats  
de poder fer-ho.

Volem crear projectes que s’ajustin a aquestes característiques i volem 
transmetre els valors del bàsquet als joves i als infants, de manera lúdica 
amb l’aprenentatge i la motivació que permeten els esports.

El programa ‘BQ Solidari’ es va crear amb aquesta idea principal: donar 
visibilitat a totes aquelles accions que ja s’estan duent a terme i fer créixer 
aquest espai per fer projectes més ambiciosos i a llarg termini, perquè 
incideixin directament en la canalla dels països en vies de desenvolupament.

És el nostre desig fer conèixer els projectes dels nostres clubs a la resta 
d’entitats. Saber de les seves experiències, dificultats, èxits, gestions... 
pot contribuir a que d’altres clubs se sensibilitzin i vulguin pujar a aquesta 
iniciativa. 

Volem crear una àmplia xarxa de solidaritat del Bàsquet Català. Volem que 
tothom que vulgui hi tingui cabuda. Volem ajudar a tota aquella iniciativa 
solidària i esportiva, a tenir una sortida comunicativa, de difusió i de 
visibilitat. I, entre tots, posar el nostre granet de sorra de manera activa, 
en el món de la cooperació internacional.

És per això que us volem convidar a aquesta 1a Jornada de BQ Solidari, on 
donarem la veu a algunes de les organitzacions que, de la mà dels nostres 
clubs, porten ja temps treballant aquesta via.

Ens agradaria molt que us hi suméssiu! Estem segurs de que serà tota  
una experiència i que, arrel de la jornada, s’obriran noves possibilitats  
de col·laboració.

Gràcies per acompanyar-nos en aquesta apassionant trobada.

Joan Fa i Busquets
President de l’FCBQ

I JORNADA BQ SOLIDARI

18 de novembre de 2017 
D’11 a 13h (Obertura de portes 10:30h)
Federació Catalana de Basquetbol 
Rambla Guipúscoa 27, 1a planta - Barcelona
Inscripcions: registre@basquetcatala.cat (Aforament limitat)


