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Andorra és ACB

L’equip de Peñarroya tanca un gran any amb l’ascens

Èxit de la I Trobada de Bàsquet Femení SupraSenior

El Pavelló del Club Natació Tàrrega acull una activitat pionera amb la participació 
de sis equips en representació de Balaguer, Tàrrega, Lleida, la Seu d’Urgell, 
Bellpuig, Calaf i Cervera. Es tracta d’una nova iniciativa per tal de fomentar i 
impulsar el nostre esport en l’ambit femení a les terres de Lleida

√ El Bellvís es proclama campió de 
la Copa Federació Sènior a Artesa
 
√ La Seu d’Urgell es converteix en 
la Ciutat del Bàsquet Català 2014 

√ Trobada de Centres de PDP 
a la capital de l’Alt Urgell 

√ Lleida participa a la Trobada de 
Seleccions Infantils de Montblanc
 
√ Torregrossa acull els Tallers de 
Formació i arriba el TecniBàsquet
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Andorra torna a l’elit 
22 anys després
√ El club assoleix una fita històrica com l’ascens en una temporada 

rodona en la qual també ha guanyat la Copa Príncipe
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22 anys després, el 
Bàsquet Club Andorra ha 
repetit la gesta. El club 
s’assegurava l‘ascens a la 
Lliga ACB dues jornades 
abans del final de la fase 
regular gràcies a la seva 
bona feina durant una 
temporada rodona en la 
qual també ha guanyat la 
Copa Príncipe. L’equip que 
presideix Gorxa Aixàs i 
dirigeix esportivament 
Francesc Solana ha 
complert amb el seu paper 
de favorit i no ha donat 
opció a la resta de rivals. 
Curiosament, en primer 
terme la festa es va viure 
lluny del pavelló, atés que 
l’ascens matemàtic 
arribava després de la 
derrota del Palencia a 
Lugo. Però jugadors, 
tècnics i afició també van 
tenir la seva festa 
particular en el darrer 
partit de lliga a Andorra 
davant el Navarra. L’equip 
de Joan Peñarroya es va 
imposar per 95-60 i 
l’euforia es va desfermar. 
L’èxit ha arribat amb 
l’MVP indiscutible de la 
lliga com Jordi Trias i un 
equip farcit de talent amb 
Navarro, Blanch, 
Zengotitabengoa, 
Fernández, Green, Hampl, 
Dani López, Martí, Eric 
Sánchez, Pablo Sánchez, 
Schreiner i tots els que 
han fet possible la fita.
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Noies d’ahir i d’avui
√ El I Torneig SupraSènior reuneix sis equips de la demarcació amb   

presència de Balaguer, Tàrrega, la Seu, Lleida, Bellpuig, Cervera i Calaf
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El Pavelló del Club Natació Tàrrega va acollir la primera edició del Torneig SupraSènior de bàsquet femení amb la 
participació de sis equips. El tècnic ACB Jaume Ponsarnau va ser un dels prop de 200 espectadors que va viure 
en directe aquesta iniciativa que neix amb la intenció de tenir continuitat en el futur.

BELLPUIG CERVERA/CALAF

TÀRREGA BALAGUER

LA SEU LLEIDA 40.0
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“Les noies no estem 
tan valorades”
√ Sílvia Ruiz assegura que “un dels objectius del torneig és que les filles 

vegin jugar a les mares, s’ho passin bé i s’engantxin al bàsquet”
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Sílvia Ruiz és la nova 
incorporació de l’RT 
de Lleida per 
treballar en el 
projecte per al reforç 
i promoció del 
bàsquet femení a les 
terres de Lleida. Des 
de la seva 
perspectiva d’ex 
jugadora i persona 
vinculada al món del 
bàsquet, la Sílvia 
considera que “cal 
incentivar la 
presència del nostre 
esport a les escoles i, 
a nivell de clubs, 
diversificar. S’ha de 
buscar més 
tecnificació i 
motivacions per a 
que les nenes vulguin 
jugar a bàsquet”.
Després de diferents 
reunions, la primera 
activitat organitzada 
ha estat el torneig de 
veteranes, que tindrà continuitat 
en una nova edició al mes de maig 
o juny.
“La principal intenció del torneig 
és activar a les filles. O sigui, que 
vegin a les mares jugant i puguin 
comprobar en primera persona 
tots els beneficis de la pràctica 
esportiva i el bàsquet en concret. 
Crec que va anar molt bé i estic 
convençuda que en la propera 
edició hi haurà més filles que 

vindran a veure les mares”, 
explica.
Com a jugadora de primer nivell 
que va ser en el seu dia, la Sílvia 
és conscient que “les noies no 
estem tan valorades com els nois. 
Jo vaig continuar jugant perquè 
em vaig sentir valorada. No 
cobràvem, però només el fet de 
tenir un entrenador com en 
Jaume Ponsarnau ja era una 
motivació per a totes”.

Aquest és, per tant, 
el principal objectiu 
que es vol assolir 
des de l’RT: 
aconseguir que el 
bàsquet femení sigui 
valorat com es 
mereix.
La Sílvia assegura 
que “hi ha molta 
feina per fer. Quan 
en vam comentar la 
possibilitat de 
col·laborar amb la 
Federació no ho vaig 
dubtar. Em van 
trucar per tenir una 
visió femenina i 
intentaré aportar el 
meu granet de 
sorra”.
L’organització del 
torneig de Tàrrega 
va ser un pas més 
dins el projecte 
engegat a l’RT de 
Lleida per potenciar 
el bàsquet femení´.

Fins ara també s’han fet diferents 
xerrades amb ex jugadores i 
dirigents per buscar fòrmules per 
tal d’incentivar la pràctica 
d’aquest esport i intentar aturar 
la fuga de jugadores que es 
produeix quan s’arriba a la 
categoria júnior. “És complicat i 
en som conscients, però també 
estem convençuts que segur que 
podem fer alguna cosa”, conclou 
la Sílvia.
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Títol pel Bellvís
√ L’Estil Dental guanya El Parador Bell-lloc a la final de la Copa Federació

√ Carles Folguera s’endú el trofeu MVP de la competició sènior
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L’Estil Dental Bellpuig es va 
proclamar campió de la Copa 
Federació Sènior després de 
derrotar en la final a El 
Parador CB Bell-lloc per un 
ajustat 59-62. El campió va 
dominar la final gairebé des 
de l’inici, tot i que una 
reacció final del Bell-lloc, que 
es va imposar en el darrer 
periode, va estar a punt de 
provocar la prórroga. 
Finalment, però, el Bellvís no 
va deixar escapar 
l’oportunitat de sumar 
aquest títol i es va imposar.
El Bellvís va arribar a la final 
després de superar en els 
quarts de final de final de la 
competició al CB Balaguer C 
per 63-52 gràcies, en gran 
part, a l’encert anotador 
d’Adrià Bernaus, autor de 17 
punts que van contrarrestar 
els 20 anotats pel jugador 
del Balaguer Sergi Nadal. En 
el següent partit, la semifinal 
davant el Cappont A es va 
finiquitar amb una victòria 
per 65-60. En aquest cas, 
l’MVP del campió va ser 
Gerard Gasull, que va acabar 
amb 23 punts i un 5 de 9 en 
triples.
Pel que fa al Bell-lloc, el 
primer escull que va superar 
va ser el CB Torres de Segre 
als quarts de final. El triomf 
per 72-76 va ser possible 
gràcies als 22 punts de David 
Oriol i els 18 de Carles 
Folguera. La semifinal davant 
el Maristes Montserrat també 
va ser molt lluitada i es va 
decidir per un ajustat 65-69.
El jugador més valuós de la 
competició va ser Carles 
Folguera.
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La Seu, Ciutat del 
Bàsquet Català 2014
√ La capital de l’Alt Urgell acollirà diferents activitats durant tot l’any
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El 20 de febrer es va celebrar 
l'acte inaugural de la Ciutat del 
Bàsquet Català 2014 a 
l’Ajuntament de La Seu 
d'Urgell en un esdeveniment 
que va comptar amb la 
presència de l’alcalde de la 
ciutat, Sr. Albert Batalla, del 
President de la Fundació del 
Bàsquet Català i de l’FCBQ, Sr. 
Joan Fa, i del President de la 
Comissió Organitzadora i 
President de l’AE Sedis 
Bàsquet, Sr. Antoni Ferraz.
Els tres intervinents van 
destacar l’esperit esportiu 
històric de la ciutat i la seva 
població, la disposició de 
l’Ajuntament de fer costat a un 
esdeveniment esportiu de 
tanta rellevància, la 
importància i reconeixement 
del bàsquet i els seus clubs 
urgellencs i el convenciment d’un 
èxit absolut d’aquest any 2014 en 
que La Seu d’Urgell s’omplirà de 
bàsquet i d’actes socials i 
culturals relacionats amb aquest 
esport. També es va recordar que 
l’esdeveniment de la Ciutat del 
Bàsquet Català arriba enguany a 
la seva 15a edició; la primera va 
ser a la ciutat Lleida l’any 2000.
Seguidament, es van lliurar els 
premis dels concursos de logotips 
i la mascota de l’esdeveniment, 
convocats entre els alumnes de 
batxillerat artístic de l'institut 
Joan Brudieu de la Seu. La 
proposta guanyadora de la 
mascota ha estat la dissenyada 
per Clàudia Marsal, mentre que 
l'obra escollida com a logotip ha 
estat la d'Andrea Guirao.

Al marge l’exposició '100 anys de 
bàsquet a Catalunya: del pati al 
parquet', el programa presenta 
esdeveniments destacats com la 
Trobada de Centres del PDP, les 
Fases finals dels campionats de 
Catalunya Júniors masculí i 
femení Preferents, el III Torneig 
Cadet Memorial Marc Pela, la 
Trobada final d’Escoles de 
Bàsquet de l'RT Lleida, clínics, 
partits de discapacitat psíquics 
amb el projecte local Sedis Airam, 
tornejos de minibàsquet, un 
torneig 3x3, etc. En definitiva, un 
ampli ventall d’activitats que 
faran gaudir la ciutadania de la 
Seu i els afeccionats al 
basquetbol que si acostin.
Un cop finalitzada la presentació, 
els assistents es van dirigir a la 
Sala d’Exposicions 'La Cuina', on 
el director del Centre d'Estudis de 

la Fundació i responsable de la 
mostra Sr. Lluís Puyalto, va 
explicar el contingut de 
l’exposició fent un breu repàs a 
l’aparició del bàsquet a Catalunya 
i als moments més significatius 
dels cent anys del seu 
desenvolupament. L’exposició 
disposa d’una àmplia mostra 
d’objectes, documents, vídeos, 
samarretes, banderins, trofeus, 
fotos, etc, del Fons documental de 
la Fundació, així com elements, 
fotografies i trofeus històrics del 
bàsquet local.
Tot plegat va resultar una jornada 
de reconeixement del bàsquet i 
els seus valors, destacant-se 
també la importància de les 
entitats i els jugadors i jugadores 
que durant molts anys l’han 
exercitat i mantingut a La Seu 
d’Urgell.
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En el marc dels 
actes de La Seu 
d'Urgell, Ciutat del 
Bàsquet Català 
2014, les pistes del 
Palau d'Esports van 
ser l'escenari dels 
partits de diferents 
centres PDP de 
Catalunya. Els 
centres femenins 
de Lleida Ciutat-
Sud, Lleida 
Comarques-Nord, 
Tarragona, Garraf-
Penedès, Bages i 
Vallès Occidental, 
es van citar en 
aquesta localitat, 
així com també els 
centres masculins 
de Lleida Ciutat-
Sud, Lleida 
Comarques-Nord, 
Bages, Tarragona 1 i 
2, Terres de l'Ebre, 
Baix Llobregat, Vallès Occidental i 
Garraf-Penedès.

La segona trobada de la 
temporada, que també es va fer a 
Olot, va comptar, entre les dues 

seus, amb un total de 1000 
jugadors i jugadores d’arreu de 
Catalunya.

PDP
La Seu

√ Els esportistes de 

14 centres d’arreu de 

Catalunya exhibeixen el 

seu alt nivell en la Trobada 

organitzada a terres 

lleidatanes
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Els jugadors i jugadores de les 
seleccions territorials infantils de 
l’any 2.000 van participar en el 
Torneig de Seleccions que es va 
disputar a Montblanc. La 

competició va reunir els equips de 
Barcelona, Tarragona i Girona en 
una jornada en la que es va poder 
comprobar el bon moment de les 
nostres promeses. Els equips 

masculins i femenins de l’RT de 
Lleida van participar en el torneig 
oferint un bon nivell de joc davant 
els millors de la resta de 
demarcacions.

Torneig de Seleccions 
Infantils a Montblanc
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L'estament arbitral ha viscut un 
primer trimestre del 2014 força 
intens amb diferents activitats 
adreçades a la millora tècnica i 
física dels col·legiats que formen 
part de l'RT de Lleida.
Així, el passat mes de febrer es 
van fer les tradicionals proves 
físiques, que s'organitzen 
periòdicament i permeten veure 
l'estat de forma dels àrbitres. 
El directiu encarregat d'aquesta 
àrea a Lleida, Jordi Mateu, va 
valorar molt satisfactòriament les 
proves perquè "en general es va 
demostrar un gran nivell i més del 
95% dels àrbitres les van superar 
sense problemes, mantenint així 
la bona línea de tota la 
temporada".
Una altra de les activitats 
organitzades ha estat un test de 

regles on line amb una 
participació de gairebé el 100% 
del col·lectiu. El seminari de 
cronometradors, repartit en tres 
sessions de dues hores 
cadascuna, també va formar part 
del calendari de formació de l'RT 
en aquest primer trimestre del 
2014.
Una de les grans novetats de la 
temporada, pero, és la creació 
d'una prova pilot mitjançant la 
qual s'enregistren els partits i es 
fa arribar una còpia als àrbitres 
per després analitzar-la de forma 
conjunta amb el grup de 
cordinadors de l'RT que encapçala 
Pere Munar.
Segons Mateu, "serveix per 
agilitzar el funcionament d'anàlisi 
dels arbitratges. Els mateixos 
protagonistes poden aportar cinc 

jugades de cada partit per 
valorar-les amb els coordinadors i 
buscar la comunicació necessària 
per unificar criteris".
La trobada de coordinadors 
organitzada a la seu de la 
Federació a Lleida va conclure les 
activitats en aquest inici d'any, 
peròn'hi haurà més. Així, 
properament es decidiran els 
ascensos de categoria després 
que totes les territorials 
presentessin els seus candidats. 
també es farà una sortida a 
Somontano i un dinar de 
germanor per tancar la 
temporada.
Actualment, la Representació 
Territorial de Lleida disposa de 36 
àrbitres que formen part del 
Comitè, 17 que estan a l'escola i 
46 cronometradors i taules.

PDPFormació i treball per 
als àrbitres de l’RT
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PDPLleida, ‘internacional’

JAUME PONSARNAU

Seleccionador U20M

ANDREU BOU

Seleccionador U16F

JOAQUÍN PRADO

Ajudant U18M

Lleida tindrà una amplia representació als 
campionats internacionals de les categoríes de 
formació de la FEB durant aquest estiu.
Jaume Ponsarnau ha estat l’escollit per dirigir el 
combinat U20 que disputarà l’Europeu de Creta del 8 
al 20 de juliol. A més, serà l’ajudant de Juan Antonio 
Orenga en el Mundial absolut que es jugarà a 
Espanya aquest estiu.

Andreu Bou, entrenador del Cadí ICG Software, ha 
estat triat per la Federació Espanyola de Bàsquet per 
digirir la selecció femenina en el proper campionat 
europeu de seleccions Sub-16 que es disputarà a 
Hongria del 31 de juliol al 10 d’agost. Aquesta serà la 
primera vegada que Andreu Bou sigui seleccionador, 
després d’haver estat 3 anys a la selecció com a 
ajudant d’Evaristo Pérez.

Finalment, l’entrenador del Força Lleida, Joaquín 
Prado, ha estat designat ajudant de Jota Cuspinera 
per participar en el Campionat d’Europa U18 que es 
disputarà a Turquía. Abans, aquest mateix mes d’abril 
participará en el torneig de Manheim.
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V Trobada Oberta Artesa Segre/Balaguer/Vallfogona
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VI Trobada Oberta Les Borges Blanques/Torregrossa
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VII Trobada Oberta Bellvís/Mollerussa
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VIII Trobada Oberta Agramunt/Ponts
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IX Trobada Oberta Bell-lloc/Fraga
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El Comitè Tècnic de la 
Federació Catalana de 
Basquetbol (FCBQ) ha 
organitzat, el dies 29 de 
març i 5 d'abril, a 
Torregrossa, tallers de 
formació d'Habilitats motrius 
i entrenament sinàptic i 
Treball de valors a través del 
Bàsquet per a entrenadors 
interessats en la seva 
formació continuada, així 
com també per als alumnes 
dels diferents cursos de 
Monitor o Nivell 0 com a part 
complementària o pel 
programa de practicum per als alumnes dels cursos 
de formació i categoria sènior.
Les places per aquests nous Tallers de formació es 
van exhaurir.
L’activitat va dirigida a:
-Els alumnes del curs de Monitor per a Equips de 
Categoria de Minibàsquet i Passarel·la o Nivell 0 
amb la part presencial i no presencial aprovada. 
Aquests són els tallers que conformen la part 
complementària.
-Els entrenadors del programa del pràcticum que 
tenen aprovada la part teòrica del curs de 
"Certificació de Formació en Basquetbol", del Curs 
d'Entrenador/a en Categoria Sènior o del Curso de 

Entrenador Superior (FEB). Aquests tallers validen 
com a 2 clínics (4 hores cadascun).
-Totes les persones interessades com a formació 
continuada.
Els tallers van compatr amb la presènci de Yago 
Ramis (Doctor en Psicologia, Professor de 
Psicologia de l'Esport a la UAB, Especialista en 
benestar i motivació en esportistes en edat de 
formació), Saül Alcaraz (Llicenciat en Psicologia, 
estudiant Doctorat Psicologia de l'Esport, Tècnic de 
recerca de Psicologia de l'Esport, Especialista en 
benestar i motivació en esportistes en edat de 
formació i Entrenador de Bàsquet de 2n nivell) i 
Albert Quilez (Llicenciat en Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport i màster en esports col·lectius).

Tallers de 
formació a 
Torregrossa

TecniBàsquet de Setmana Santa
L’FCBQ) organitza una nova edició del TecniBàsquet, que 
tindrà lloc al Pavelló Agnès Gregori els propers dies 14, 15 i 
16 d'abril. El TecniBàsquet és una Activitat Tècnica on els 
jugadors/es i entrenadors/es conviuen durant tres dies amb 
alguns dels tècnics més prestigiosos del Bàsquet Català, 
que ofereixen sessions sobre temes específics de tècnica i 
tàctica individual. Durant tres dies els jugadors/es i 
entrenadors/es participants podran entrenar i gaudir dels 
clínics i explicacions de conferenciants del màxim nivell com 
Berni Álvarez, Jaume Ponsarnau, Joaquín Prado, Jorge 
Serna  i Sílvia Font.
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El proper divendres 13 de juny, el 
pavelló del CN Tàrrega acollirà la 
XXVIIIa Edició de la Festa del Bàsquet 
Lleidatà 2014.
Com ja és tradicional i com a cloenda 
de la present temporada, se celebrarà 
el lliurament de trofeus i guardons als 
Clubs, Directius, Tècnics, Jugadors/es i 
Col·legiats de les diderents categories

Tàrrega, seu 
de la Festa 
del Bàsquet

L’infantil del Força Lleida, campió
L’equip infantil del Força 
Lleida es va proclamar 
campió del torneig de 
NIvell A després de 
vèncer en la final al 
sedis Mavisa per 72-96. 
L’equip havia eliminat al 
River Andorra en les 
semifinals del torneig.

La Lliga ALBE de veterans ha arribat a l’hora de la 
veritat amb la disputa dels play off per conéixer el 
campió i que ens han deixat les següents 
eliminatòries:
partits (per diferència de punts).
1. Torrefarrera Towers-Odeón Lleida
2. Gats Vells-Odeon Lleida
3. Torrefarrera Towers-Gats Vells
4. Myepubli.com-CB Leones
L’equip guanyador de les eliminatòries 01, 02 i 03, 
es proclamarà campió del Campionat de
Veterans Lliga ALBE.
Un cop finalitzat el Campionat, l’RT de Lleida 
organitzarà el Trofeu Federació. Aquest se
celebrarà per sistema de lligueta en dos grups:
Grup 02: tres equips a doble volta, essent cap de 
sèrie el 1r classificat nivell “A” de la

segona fase del Campionat Territorial. La resta 
d'equips s'afegiran per sorteig.
Grup 03: dos equips a doble volta, essent cap de 
sèrie el 2n classificat nivell “A” de la
segona fase del Campionat Territorial. L’altre equip 
s'afegirà per sorteig.
La Fase Final del torneig, per tal d'establir l'ordre 
del 1r al 4t, es desenvoluparà amb
enfrontaments directes entre els equips de cada 
grup segons la classificació obtinguda.
Final: 1r Classificat Grup 02 - 1r Classificat Grup 03
3r i 4t Lloc: 2n Classificat Grup 02 - 2n Classificat 
Grup 03
L’equip del grup 02, que quedi tercer de grup, 
quedarà 5è classificat del Torneig Federació.
DATES DE CELEBRACIÓ:
21, 28 Abril i 13 Maig.

El Torneig ALBE arriba al play off
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Força Lleida
10è LEB Oro 11/15
L’equip que entrena Juaquín Prado 
ha acabat la fase regular de l’Adecco 
LEB Oro a la desena posicioó i ha 
lluitat fins al final per intentar 
classificar-se per disputar el play off 
d’ascens. Finalment, la derrota en la 
darrera jornada a Melilla ha deixat 
l’equip fora, però el club consolida el 
seu segon any de vida i continua 
treballant per construir un projecte 
de futur sòlid al bàsquet 
professional.

Lleidatans a les lligues FEB

Pardinyes
9è Lliga EBA 6/11

L’equip 
afronta la 
recta final 
de la seva 
campanya 
de debut 
a la Lliga 
EBA 
lluitant 
per sortir 
de la zona 
baixa, 
però 
consolidat

Cadí ICG Software
7è Liga Femenina 10/12
L’equip de l’Alt Urgell també ha acabat la fase 
regular de la competició lluitant fins a darrera 
hora per estar al play off. No ho ha aconseguit 
però la temporada ha set molt bona.
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Copa Catalunya Masculina
1. River Andorra B

Arriba la recta final
Copa Catalunya Femenina
8. Transbiela CB Lleida

1a Catalana Masculina
2. Sedis Seu d’Urgell
3. Noguera Piñol Alpicat

1a Catalana Femenina
13. Sedis Seu dUrgell

2a Catalana Masculina
4. Sícoris
10. CB Balaguer
12. CN Tàrrega 2a Catalana Femenina

2. Rest. Can Pere Balaguer
4. CB Secà Sant Pere
10. River Andorra
12. CB Lleida B
14. CB Cervera Mobel Linea
15. CB Calaf
16. Rúbies Abad CEP Vallfogona

3a Catalana Masculina
4. CB Borges Garrigues
6. CB Tremp A
7. CB Cervera Mobel Linea
10. CB Balaguer B
13. CEP Térmens


