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Actualitat de l’RT

“Buscarem més 
ofertes per créixer”
Jaume Planes fa un balanç positiu del seu debut com a director tècnic, 

però assegura que encara hi ha molta feina per fer a l’RT

Jaume Planes tanca la seva 
primera temporada com a 
director tècnic de l’RT de Lleida 
de l’FCBQ fent un balanç positiu 
de la feina feta, però conscient 
que encara hi ha un larg camí per 
recórrer. En aquest sentit, en 
Jaume comenta que “m’he trobat 
molt bé treballant a la Federació. 
Hi ha un bon equip i crec que 
s’han fet coses interessants i 
d’altres que es poden millorar, 
però en línees generals la 
valoració que faig és molt 
positiva”.
La direcció tècnica de l’RT tenia 
tres gran eixos de treball en 
aquesta temporada: Promoció, 
bàsquet femení i clubs. Pel que fa 
a la promoció, Planes explica que 
“estem contents perquè les 
trobades han tingut una reposta 
positiva per part de totes les 
parts implicades i hem aconseguit 
crear un vincle de treball amb els 
clubs. A més, s’ha impulsat una 
nova competició com és la Lliga 
Mini B que ens ha permés tenir 
20 equips nous. Evidentment hi 
ha coses per millorar, però per 
fer-ho s’havia d’iniciar el procés. 
El millor exemple de que la 
iniciativa ha anat bé és que la 
gent ens demana que tingui 
continuitat i aquest és el gran èxit 
d’aquesta temporada: la resposta 
activa de la gent”.

Un altre eix de treball ha estat la 
problemàtica amb el bàsquet 
femení. Des de l’RT s’ha iniciat un 
estudi en el qual s’ha involucrat 
jugadores i persones vinculades al 
bàsquet femení i s’ha tingut 
l’ajuda de l’Àlex Gordillo.
“El procés serà més llarg del que 
ens pensàvem, però ja sabiem 
que no per parlar un parell de 
vegades ja arreglariem les coses. 

Es tracta de reunir informació 
per pdoer ofertar solucions i 
en aquest camí estem. Hem de 
vendre el producte i adaptar-lo 
a la realitat de les nois per a 
que sigui un producte 
atractiu”, explica en Jaume.
Pel que fa a la formació, el 
director tècnic de l’RT 
reconeix que “hem detectat 
que en línees generals els 
tècnics no estan del tot amb 
ganes de millorar i aprendre. I 
tenim un exemple clar. QNo 
pot ser que portis un 
seleccionador nacional a fer 
un clínic i siguem quatre gats. 
És un tema important a 
treballar perquè si volem que 
els jugadors tinguin més nivell 
i que els nens s’enganxin hem 
de formar els entrenadors”.
En aquest sentit, s’han 
impulsat dos cursos d’iniciació 
i, segons Planes, “tenim molta 
gent jove que s’ha inscrit i ells 

són el futur. Ara tenim un bloc 
de gent amb ganes de treballar i 
això és molt important”.
De cara al futur, en Jaume 
considera que “hem de buscar 
quines ofertes podem proposar a 
la gent per tal de continuar 
creixent en els propers anys en 
tots els àmbits de la 
Representació Territorial”
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Finals a Quatre Cadet i Infantil Masculí/Femení

CB Lleida, Sícoris, CN Tàrrega i 
Sedis, els darrers campions
Les finals dels Campionats Territorials Cadets i 
Infantils han servit per tancar la temporada. A la 
competició cadet femenina, el gran dominador ha estat 
el CB Lleida, que es va proclamar campió. A la 
masculina, el Sícoris també ha tancat una gran Lliga i 
es va fer amb el títol en la final de la competició. Pel 
que fa als infantils, el millor de la categoria masculina 

ha estat el Club Natació Tàrrega, mentres que en noies 
el campió territorial d’aquesta temporada ha set el 
Sedis. Tots quatre han demostrat que les categories de 
formació de la Representació Territorial de Lleida 
disposen d’equips amb qualitat i projecció per garantir 
el futur del bàsquet en les nostres contrades. 
Enhorabona!

Els equips van celebrar les seves merescudes victòries
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Quadre Campions Temporada 2010/2011

COMPETICIÓ CAMPIÓ PROVINCIAL

Veterans Lliga ALBE Nivell A Compromís

Veterans Lliga ALBE Nivell B Dharma Initiative

Sènior Masculí A Club Bàsquet Mollerussa

Sènior Masculí B Associació Esportiva Sedis Bàsquet

Sènior Femení de Tercera Club Bàsquet Sort Pallars Sobirà

Júnior Masculí Bàsquet Club Andorra

Júnior Femení Club Esportiu Maristes Montserrat

Cadet Masculí Nivell B Sícoris Club

Cadet Femení Nivell B Club Bàsquet Lleida

Infantil Masculí Nivel B Club Natació Tàrrega

Infantil Femení Nivel B Associació Esportiva Sedis Bàsquet

Pre-Infantil Masculí Bàsquet Club Andorra

Pre-Infantil Femení Club Bàsquet Calaf

Minibàsquet Masculí Club Bàsquet Bellpuig

Minibàsquet Femení Associació Esportiva Sedis Bàsquet

Pre-Minibàsquet Fundació Privada Lleida Basquetbol

TORNEIG FEDERACIÓ (CAMPIONS NIVELL A)TORNEIG FEDERACIÓ (CAMPIONS NIVELL A)

Veterans Lliga ALBE Compromís

Cadet Masculí Associació Esportiva Sedis Bàsquet

Cadet Femení Club Bàsquet Lleida

Infantil Masculí Fundació Privada Lleida Basquetbol

Infantil Femení Associació Esportiva Sedis Bàsquet
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Trobada final de PDP’s

Blanes acull la cloenda

La Ciutat Esportiva de Blanes va acollir 
el passat 5 de juny la darrera cita del 
Programa de Detecció i 
Perfeccionament (PDP) i Tecnificació 
(TCF) de la Federació Catalana de 
Basquetbol d'aquesta temporada 
2010-11. Aquesta Trobada Final PDP va 
aplegar a 1000 nens i nenes dels anys 
1999 i 2000 del Programa Detecció i 
Perfeccionament, i a més de 200 joves 
jugadors i jugadores de Tecnificació del 
anys 1997 i 1998. De les 10 del matí i 
fins les 19:30 hores a la nova Ciutat 
Esportiva de Blanes, els jugadors i 
jugadores integrants dels 34 centres 
del Programa de Detecció i 
Perfeccionament de l'FCBQ a tot 
Catalunya, així com també els de 
Tecnificació, van continuar 
desenvolupant el treball realitzat a cada 
centre amb al disputa de diferents 
partits entre els diversos centres. En 
aquesta jornada festiva no hi van faltar 
les activitats d'altre tipus però amb el 
bàsquet com a protagonista com els 
inflables o bàsquet virtual amb la Wii i 
la Play Station.

http://maps.google.es/maps?q=41.683852,2.770779&num=1&t=h&sll=41.674267,2.792096&sspn=0.177144,0.209891&hl=es&ie=UTF8&ll=41.682944,2.77585&spn=0.02266,0.038581&z=15
http://maps.google.es/maps?q=41.683852,2.770779&num=1&t=h&sll=41.674267,2.792096&sspn=0.177144,0.209891&hl=es&ie=UTF8&ll=41.682944,2.77585&spn=0.02266,0.038581&z=15
http://maps.google.es/maps?q=41.683852,2.770779&num=1&t=h&sll=41.674267,2.792096&sspn=0.177144,0.209891&hl=es&ie=UTF8&ll=41.682944,2.77585&spn=0.02266,0.038581&z=15
http://maps.google.es/maps?q=41.683852,2.770779&num=1&t=h&sll=41.674267,2.792096&sspn=0.177144,0.209891&hl=es&ie=UTF8&ll=41.682944,2.77585&spn=0.02266,0.038581&z=15
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Fases Finals Campionats de Catalunya

Campions a Lleida...
Diferents localitats 
lleidatanes van acollir les 
fases finals des 
Campionats de 
Catalunya. a Bellpuig, el 
CB Sant Feliu es va 
proclamar campió de 
Catalunya Júnior Femení 
Nivell A després de 
vèncer en la final CBSAB 
per 51-52. En nois, el 
títol es va decidir a 
Tàrrega i el vencedor va 
ser el CEB Pallejà, que 
derrotava en la final de 
la competició al BC River 
Andorra per un ajustat 
66-59. Per la seva 
banda, la final del 
Campionat de Catalunya 
Cadet Masculí 
Interterritorial es 
disputava a La Seu i el 
guanyava el Sant Cugat.

Sant Feliu (a la foto de dalt), Pallejà (a sota a l’esquerre) i Sant 
Cugat (a sota a la dreta) van aixecar el títol de campió a les 
terres de Lleida.
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Fases Finals Campionats de Catalunya

L'equip infantil masculí 
del Club Esportiu 
Maristes Montserrat es 
va proclamar campió de 
Catalunya de nivell A-2 al 
derrotar a la final l'AE 
Claret de Valls, amfitrió 
de la competició, per 
81-76. Els jugadors ho van 
celebrar amb alegria 
perquè el títol significa el 
premi final a un 
temporada en la qual 
s’han fet bé les coses 
dins i fora la pista.

...i de Lleida
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Actualitat de l’RT

Gran partit el disputat el passat 11 de juny entre els equips del sènior del CB Tremp i els jugadors 
veterans del FC Barcelona. El resultat, com el partit, espectacular, victòria final 80 a 102 dels 
veterans, partit que va servir com a cloenda de temporada i com a celebració dels 25 anys del Club.

Vam poder gaudir de jugadors com Manel Bosch, Xavi Fernàndez, Pep Palacios, Joan Montes que 
van donar un gran espectacle.

Van assitir unes 350 persones, omplint el pavelló i demostrant que el bàsquet a Tremp té una gran 
acceptació.

El partit va tenir el suport del Consell esportiu del Pallars Jussà, Patronat municipal d'esports de 
Tremp, Consell comarcal del Pallars Jussà, Banc de Sabadell i BBVA.

Feliç aniversari
El CB Tremp celebra els seus 25 anys de vida jugant un amistós davant 

els veterans del Barça. Prop de 350 persones van assitir a la festa


