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La junta del bàsquet lleidatà

La candidatura de Ferran Aril, l’única presentada a 
les eleccions, rep el suport unànim dels clubs

Ferran Aril ha estat reelegit President de la Representació Territorial de la Federació 
Catalana de Basquetbol a Lleida. La seva candidatura, l'única presentada a les 
eleccions convocades al mes de setembre, ha estat avalada per la totalitat dels 41 
clubs i entitats amb dret a vot del bàsquet lleidatà. D’aquesta manera, Aril inicia el 
cinquè mandat després de 16 anys al capdavant de la Representació Territorial a 
Lleida. Després de presentar-se una única candidatura, la Junta Electoral va acordar 
desconvocar l'acte electoral que s'havia de celebrar el dia 6 d'octubre així com 
proclamar com a guanyadora la candidatura encapçalada pel Ferran Aril Duran com a 
President, composta per les següents persones:

•  Eudald Berenguer Sanfeliu
•  Jordi Carrera Guiu
•  Francesc X. Espilla Franquesa
•  Carles M. Jauset Clivillé
•  Josep M. Mateu Gorné
•  Montse Ortiz Riera
•  Javier Rojas Viñuela
•  Estefania Solé Diestre
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Junta directiva RT Lleida Federació Catalana Basquetbol

Ferran Aril PRESIDENT

Nascut a la Seu d’Urgell, porta 16 anys al capdavant de la 

Representació Territorial i com a vicepresident de la Catalana. 

Membre de la Comissió Executiva de les Lligues LEB a la FEB i 

presideix el Comitè Esportiu i de Promoció de l’FCBQ.

Montse Ortiz Riera
Sots-presidenta

També és la presidenta del 
Comitè Tècnic i directiva de 

l’FCBQ. És el seu segon mandat.

Francesc Espilla Franquesa
Sots-president i tresorer

Delegat de la RT de 1986 a 
1993 i directiu durant 24 anys. 

Departament d’administració.

Carles M. Jauset Clivillé
Secretari

Secretari de la junta directiva 
i aquest serà el seu segon 

mandat a la Representació Territorial.

Eudald Berenguer Sanfeliu
Vocal C. Esportiu i promoció

S’encarregarà de l ’àrea 
tècnica i de promoció. Aquest serà el 
seu tercer mandat.

Jordi Carrera Guiu 
Vocal President C. Àrbitres

Dirigeix el departament 
arbitral  i, a banda, és comisari 

ACB. Aquest és el seu quart mandat.

Josep Maria Mateu Gorné 
Vocal Seleccions i PDP

Formarà part de l ’àrea 
tècnica pel que fa a les 

seleccions i el Pla de Perfeccionament. 

Javier Rojas Viñuela 
Vocal C. Àrbitres

Formarà part del departament 
arbitral de la representació en el que 
serà el seu segon mandat.

Estefania Solé Diestre 
Vocal Àrea Jurídica i RRPP

S’incorpora a la junta per 
reforçar el departament arbitral, 
jurídic i de relacions externes.
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Personal RT Lleida i col·laboradors

L’altre equip de la Federació
La Representació Territorial disposa, com tot bon equip, d’una 

àmplia ‘rotació’. És el personal administratiu de la casa, aquelles 

persones amb les que tracteu en el dia a dia i sense les quals el 

funcionament de la RT no seria el mateix. L’Òscar Manel López és 

el Cap Administratiu, en Jaume Planes ocupa la Direcció 

Esportiva, i la Glòria Baldomà i la Mireia Aril són les nostres 

eficients secretàries. A banda, a la RT de Lleida tenim moltes 

persones que treballen amb nosaltres. Entre aquests destaquen 

en Josep Ramon Arqués, representant a Lleida de la Fundació del 

Bàsquet Català, i Xavier Mitjans, representant a Lleida de 

l’Associació Catalana d’Entrenadors de Bàsquet (ACEB). Tots dos 

formen part de la junta com a assessors externs.
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Gràcies,
president
Emotiu homenatge del bàsquet 
lleidatà a Enric Piquet en el seu 
comiat com a màxim dirigent de     
la Federació Catalana

El Pa lau de Marga lef va aco l l i r 
l’homenatge que va lliurar el bàsquet 
lleidatà a Enric Piquet. L’acte va aplegar 
un centenar de persones de clubs, 
àrbitres, ex jugadors i històrics. Tots 
plegats es van reunir en un sopar 
sorpresa per reconèixer i agraïr al senyor 
Piquet la seva tasca durant els 26 anys 
que ha dut a terme com a president.

Caricatura de record
Enric Piquet es va endur, a banda de 
l’afecte i amistat dels presents, una 
caricatura de record del seu pas per 
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Les Trobades - Almenar/Torrefarrera/Bellvís

√ La segona 
Trobada 
reuneix     
450 nens i 
nenes de la 
demarcació

√ Un total de 
27 clubs de 
les Terres de 
Lleida van 
presentar   
56 equips

√ Joves i 
pares van 
gaudir d’una 
gran jornada 
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Les Trobades - Fraga/Lleida (Pardinyes)

√ La tercera Trobada aplega     
420 nens i nenes de Lleida
√ L’activitat va reunir 50 equips 
de 23 equips de la demarcació
√ Les grades del pavellons 
també es van omplir

Els clubs participants van ser 
Almacelles, CENG Artesa, Alta 
Segarra, Torrefarrera, AMPA 
Torres de Segre, Bellvís, Penya 
Fragatina, El Sarral, Alpicat, Bell-
l l o c , A l m e n a r - A l f a r r à s , 
Vallfogona, Cervera, AMPA 
Seròs, Torregrossa, Tremp, Alta 
Ribagorça, Balaguer, Cappont, 
Pardinyes, Mollerussa, Lleida 
Bàsquet i Secà. 
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Activitats Representació Territorial

Prevenció i formació
√ La RT acull un curs 

de primers auxilis i ús 

dels desfibriladors

√ L’activitat teòrica i 

pràctica reuneix 11 

tècnics i directius

√ La jornada, dirigida 

als responsables de 

les iniciatives de la RT

La Representació Terri-
torial a Lleida de l’FCBQ 
va organitzar un curs de 
Suport Vital Bàsic i d’ús 
d e d e s f i b r i l a d o r s . 
L’activitat va estar adre-
çada a onze directius i 
tècn ics que s ’enca- 
rreguen de supervisar 
totes les iniciatives que 
desenvolupa la Repre- 
s e n t a c i ó d u r a n t l a 
temporada. “La Catalana 
s’ha afegit a la campanya 
d e r e p a r t i m e n t d e 
desfibriladors enviant-ne 
un a cada territorial. 
E s p e re m q u e n o e l 
tinguem que utilitzar 
mai, però si arriba el cas 
és important que les 
persones que coordinen 
les activitats tinguin 
unes nocions de primers 
auxilis i sàpiguin com ac- 
tuar en cas emergència”, 
explica Ferran Aril. El curs es va fer al local de la representació
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AQUEST ÉS EL TEU ESPAI!!

La Representació Territ
orial de 

Lleida estrena la seva nova revista 

digital, un espai que vol ser un punt 

de tro
bada per a tots els clubs, 

esportis
tes, tè

cnics i dirig
ents del 

bàsquet lle
idatà

Cròniques
Agenda
Fotos
Reportatges
Cursets
Activitats
Notícies
...

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
√ per correu ordinari a la seu de la representació

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



