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Tots juguem
L’RT inicia una nova temporada amb un augment de llicències

Barça i Girona, campions a la Seu Ciutat del Bàsquet Català 2014



EQUIPS Tot    Bàsquet

Actualitat de l’RT

Inici amb 252 equips
√ L’RT comença les 

lligues federades amb  

40 clubs lleidatans

√ A partir de gener el 

número creixerà amb 

la segona fase

√ Sedis, amb 16, és 

l’entitat que presenta 

més equips

Representació Territorial de Lleida FCBQ Núm. 22 Novembre 2014

CLUB EQUIPS CLUB EQUIPS

BC AGRAMUNT 7 BC ALMACELLES 1

BC ALMENAR 3 CB ALPICAT 6

BC ANDORRA 12 CENG ARTESA SEGRE 10

AVV BALÀFIA 4 CB BALAGUER 12

CB BELL-LLOC 4 CB BELLPUIG 14

CB BELLVÍS 3 CB BINÉFAR 7

CB BORGES GARRIGUES 6 CB CALAF 5

CB CAPPONT 7 CB CERVERA 13

ACLE GUISSONA 1 CB JUNEDA TERRES PONENT 1

CB LLEIDA 14 FORÇA LLEIDA 11

CE MARISTES 10 CB MOLLERUSSA 9

CB PARDINYES 10 CB PENYA FRAGATINA 8

CB PONTS 2 CB SECÀ SANT PERE 3

AE SEDIS 16 CB SERÒS 2

SÍCORIS CLUB 7 CB SORT PALLARS SOBIRÀ 1

CN TÀRREGA 9 CB TORÀ 3

CB TORREFARRERA 5 CB TORREGROSSA 1

CB TORRES SEGRE 1 CB TREMP 9

CEP VALLFOGONA 12 CE VEDRUNA BALAGUER 3
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  ACLE Guissona  
  AE Sedis
  Alta Segarra
  BAC Agramunt
  BC Andorra
  CB Alpicat
  CB Balaguer
  CB Bell-lloc
  CB Bellpuig
  CB Bellvís
  CBD Binéfar
  CB Borges
  CB Cervera 
  CB Lleida
  CB Mollerussa
  CB Torrefarrera
  CB Tremp
  CB Pardinyes
  CB Penya Fragatina
  CB Pobla Segur
  CB Ponts  
  CB Roselló
  CE Maristes
  CENG Artesa
  CEP Térmens
  CEP Vallfona
  CN Tàrrega
  Força Lleida
  Penya Fragatina
  Vedruna

La base continua 
creixent amb força

√ 85 equips juguen a 

les diferents trobades 

de promoció

√ 20 localitats 

acolliran les 10 

activitats d’enguany

√ La Trobada Final es 

farà el 26 d’abril en 

una seu per decidir

Escoles participants

CALENDARI TROBADES

26/10/14 Almenar-Alpicat-Torrefarrera

09/11/14 Bellpuig-Tàrrega

23/11/14 Calaf-Cervera

14/12/14 Maristes-Pardinyes-Seròs

18/01/15 Artesa Segre-Balaguer-Vallfogona

01/02/15 Borges-Mollerussa

22/02/15 Agramunt-Ponts

08/03/15 Bell-lloc-Bellvís

22/03/15 Fraga-Torà

12/04/15 La Seu d’Urgell

26/04/15 Trobada Final (seu a determinar)
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Campions a la Seu
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FC Barcelona i Spar Citylift Girona 
es van proclamar campions de les 
Regal Lliga Catalana que es van 
disputar a la Seu d’Urgell amb 
motiu de la nominació de la capital 
de l’Alt Urgell com a Ciutat de 
Bàsquet Català 2014. El Palau 
d’Esports es va omplir de gom a 
gom per veure el millor bàsquet 
català del moment en dues cites 
que van ser un èxit a tots els 
nivells.
En la final masculina, el Barça es 
va fer amb el títol per sisè any 
consecutiu en superar al 
MoraBanc Andorra per 104-93. 
Ante Tomic va ser el Regal MVP 
amb 14 punts, 8 rebots  i 7 
assistències. Els blaugrana, que es 
van desfer de La Bruixa d’Or Manresa 
a les semifinals per 82-66, van 
superar un rival que en semifinals 
havia guanyat al Joventut i tot i la 
derrota va donar la cara fins al final.
A la final femenina, l'Spar Citylift 
Girona va guanyar per 56-69 al Cadí 
La Seu amb Ify Ibekwe com a Regal 
MVP de la final amb 25 punts i 13 
rebots. La primera part va tenir en 
Ibekwe la protagonista del partit, ja 
que en només en dos quarts ja havia 
anotat 21 punts.  A la represa, les de 
La Seu d’Urgell van començar a 
defensar amb molta intensitat fins 
capgirar el marcador i posar-se 48-46. 
Un parcial de 0-10 de les gironines va 

tornar a canviar el dominador del matx i 
va servir per encarrilar la final.

√ FC Barcelona i Spar Citylift Girona guanyen les finals de les Regal 
Lliga Catalana davant MoraBanc Andorra i Cadí, respectivament
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Formació a Torregrossa
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El Comitè Tècnic de 
l’FCBQ va organitzar a 
Torregrossa diferents 
tallers de formació per a 
entrenadors interessats en 
la seva formació 
continuada, així com 
també per als alumnes 
dels diferents cursos de 
Nivell 0 i Monitor com a 
part complementària o pel 
programa de practicum 
per als alumnes dels 
cursos de formació, 
categoria sènior i Curs 
d’Entrenador Superior 
(FEB).
Els tallers van dirigits a 
tots 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 cursada, no necessàriament 
aprovada. 
Aquests són els quatre tallers que conformen 
la part complementària: El treball de valors a 
través del basquetbol, Aprenentatge de les 
Accions Tècnic Tàctiques bàsiques, 
Entrenament sinàptic i habilitats motrius, i 
Habilitats Directives.
Aquests tallers validen com a 2 clínics (4 
hores cadascun), i a totes les persones 
interessades com a formació continuada.
Àlex Teres, Isaac Pujol, Jorge Dorado i Quique 
Sánchez Aranda van ser els carregats de dirigir aquesta activitat.
També a Torregrossa es van fer les activitats del Curs de Nivell 0, en les quals es van 
realitzar sessions teòriques i pràctiques de direcció d’equip i metodologíes i una 
sessió teòrica de les regles del joc.

√ El Comitè Tècnic de la Federació Catalana va organitzar els  
tallers de formació per a entrenadors i el Curs de Nivell 0
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Durant el mes de setembre es van 
realitzar les Trobades Tècniques 
adreçades a Àrbitres i Auxiliars de 
Taula, a cadascuna de les Territorials 
de Catalunya. En total han estat uns 
1.400 els participants a les diferents 
convocatòries, que van poder assistir 
a diferents xerrades. A Lleida, també 
es va aprofitar per retre homenatge a 
Jordi Gómez Casals, Joan Ribes, 
Jonathan Nuevo, Josep Maria Campi i 
Joan Francesc Patiño. 

√ 1.400 participants a les xerrades sobre la nova temporada

Trobada tècnica arbitral

Víctor Mas visita 
l’RT de Lleida

El responsable arbitral de les Lligues 
Adecco i Femenina i Comisari FIBA va fer 
una xerrada amb els àrbitres de la 
territorial de Lleida.
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La Seu d’Urgell bota
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Més de 300 alumnes 
de cinquè i sisè de 
primària de les 
escoles de la Seu 
d'Urgell van 
rememorar les 
diferents pistes de 
bàsquet que ha 
tingut la ciutat al 
llarg dels darrers 50 
anys. L'activitat va 
consistir en un 
recorregut que va 
passar per totes les 
pistes, tant les que 
encara existeixen 
com les que ja no, on 
s'hi ha practicat. 
Un total de 25 nens i 
nenes van completar 
els 5 trams diferents 
del recorregut per 
unir simbòlicament 
les antigues pistes de 
bàsquet amb les 
actuals. Els 5 trams 
els van cobrir 5 alumnes diferents en cada relleu, representant els cinc centres 
educatius de la Seu, botant una pilota i vestint una samarreta commemoratives de la 
Ciutat del Bàsquet 2014. 
El recorregut es va iniciar des de l'actual plaça del Camp del Codina, lloc on 
antigament hi havia hagut una pista. Des d'aquí, el primer relleu va arribar fins al 
col·legi La Salle. El segon relleu dels alumnes va anar des de La Salle fins a la pista 
de l'antic càmping, el tercer arribar al Seminari, i el quart al pavelló poliesportiu 
municipal. El cinquè i darrer relleu va anar fins al Palau d'Esports on els 5 darrers 
rellevistes han estat rebuts a la pista per tota la resta d'alumnes i per les autoritats: 
el tinent d'alcalde d'Esports de l'Ajuntament, Lluís Biosca; el president del comitè 
organitzador Ciutat del Bàsquet Català 2014, Antoni Ferraz; el vicepresident del 
Sedis, Jaume Solé; i el representant de la Fundació del Bàsquet Català, Joan Guiu. 

√ El Palau d’Esports acull la botada col·lectiva per rememorar les 
pistes de bàsquet històriques de la capital de l’Alt Urgell
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Bàsquet d’integració
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Dissabte dia 18 d’Octubre 
es va celebrar el III Torneig 
de Bàsquet Ciutat de 
Lleida per a persones amb 
discapacitat intel·lectual al 
pavelló Juanjo Garra. Un 
total de 6 equips (Club 
Esportiu Aspros, Lleida; 
Club Esportiu Acudam, 
Mollerussa; Club Alba, 
Tàrrega; Airam Associació 
Esportiva Sedis Bàsquet i 
2 equips d’Asvolcall & 
Down Lleida ) hi van 
participar amb 70 
esportistes.
Al Grup 1 el campió va ser 
l’Airam, seguit per l’Alba i 
Asvolcall. Al Grup 2 va 
vèncer l’Aspros, per 
davant d’Asvolcall i 
Acudam.

√ Èxit del III Torneig Ciutat de Lleida per a persones amb 
discapacitat intel·lectual amb prop de 70 participants
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Durant els propers mesos, el president de la Representació Territorial de Lleida de l’FCBQ, Ferran Aril, i 
diferents directius mantindran una sèrie trobades amb els clubs de la Territorial per escoltar les seves 
opinions i rebre totes aquelles suggerències i inquietuts que tenen les entitats. L’objectiu és mantenir la 
política de proximitat dels darrers anys i recollir les propostes que puguin ser interessants pels clubs de cara 
a millorar el seu funcionament i relació amb l’RT.

L’RT s’apropa als clubs de la demarcació

La Lliga de Veterans torna amb 7 equips
L’RT organitza una 
nova edició de la 
Lliga de Veterans, 
una de les 
competicions amb 
més trajectòria i 
tradició de les terres 
de Lleida, que 
enguany comptarà 
amb la participació 
dels dos campions de 
la pasada edició (Gats 
Vells i Myepubli.com), 
a més de l’Odeón 
Lleida, Torrefarrera 
Towers, CB Leones, 
CB Mosa i Old Stars.
La competició va 
començar el 27 
d’octubre a les 
instal·lacions del 
Pavelló dels Camps 
Elisis, que un any 
més continua sent la 
seu dels partits de la 
fase regular i els play 
off de la Lliga. L’únic 
requisit per poder 
formar part d’aquesta 
atractiva competició, 
que es disputa entre 
setmana a les 21.00 
hores, és ser major 
de 18 anys i tenir 
ganes de continuar 
practicar el nostre 
esport desde la seva 
vessant més lúdica.



 Tot    Bàsquet

I Trobada Almenar-Alpicat-Torrefarrera
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Lliga ACB

Tot i la baixa De 
Sada, l’equip 
s’està fent fort a 
casa en aquest 
inici de 
temporada i de 
moment té un 
balanç de 3/4 i 
està més aprop 
del play off que 
del descens

Lliga Femenina
4. Cadí la Seu d’Urgell
Inici de rècord (6/2) amb sis victòries 
consecutives de les de l’Alt Urgell

Lliga LEB
9. Actel Força Lleida
Projecte nou i els resultats de moment 
estan acompanyant (4/3)

13.MoraBanc 
Andorra
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Copa 
Catalunya

9. Aquagan 
CB Lleida

A l’equip li està 
costant agafar 
l’aire de la 
categoria en 
aquest inici de 
temporada en el 
que de moment 
només ha 
conseguit una 
victòria

Lliga EBA
6. Flor de Vimbodí Pardinyes
L’equip ha iniciat la temporada amb 
problemes, però un 3/2 de balanç

Lliga EBA
11. MoraBanc Andorra B
En la seva estrena a la categoria, el 
filial andorrà suma un balanç de 2/3
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Neix l’app de l’FCBQ
La Federació Catalana de 
Basquetbol (FCBQ), en la línia 
de posar-se a l'avantguarda 
tecnològica i amb la 
col·laboració del seu 
patrocinador oficial, Regal, treu 
a la llum l'aplicació gratuïta per 
a smartphones que ja es pot 
descarregar a Google Play i 
l'App Store. L'aplicació gratuïta 
del Bàsquet Català per a 
smartphones és una realitat 
gràcies a l'asseguradora Regal 
en la seva aposta clara per 
promocionar el Bàsquet Català i amb l'objectiu de facilitar, als 
usuaris de l'app i a tots els afeccionats del Bàsquet Català, 
la informació que més els interessi.
La nova aplicació del Bàsquet Català és GRATUÏTA, però 
també compta amb una altra de pagament, la premium, però 
sense publicitat.
Amb aquesta aplicació mòbil es podran consultar els calendaris, 
horaris i partits de les diferents competicions; així com accedir i 
rebre directament les notícies del Bàsquet Català, dividides 
per categories i classificant-les personalment com a favorites 
en el dispositiu de l'usuari entre d'altres opcions. Tanmateix, l'app permet marcar els 
clubs, els equips o les competicions preferides; rebent notificacions amb els resultats 
que es produeixin durant el cap de setmana tan aviat com es disposi d'ells, 
oficialment; i poder consultar les classificacions de cada grup i jornada.

Nou espai del Comitè Tècnic
El Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Basquetbol 
estrena nou espai web (www.fcbqtecnic.com) amb 
informació de les seves diferents àrees: Campus, 
Formació, PDP, Segle XXI i Seleccions. Així mateix, també 
estrena un compte oficial a twitter (@FCBQtecnic).
Amb aquests nous canals de comunicació, el Comitè 
Tècnic de l'FCBQ ofereix als seus usuaris així com als 
afeccionats del Bàsquet Català, una informació més 
detallada dels diferents programes i activitats que 
organitza aquest comitè al llarg de la temporada.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.free.basquetcat&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.free.basquetcat&hl=ca
https://itunes.apple.com/es/app/fcbq/id923504242?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/fcbq/id923504242?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basquetcat
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basquetcat
http://www.fcbqtecnic.com/
http://www.fcbqtecnic.com/
http://twitter.com/FCBQtecnic
http://twitter.com/FCBQtecnic

