
 
 

 
 
 
 
 
 

 
- XXIII FESTA “HISTÒRICS DEL BÀSQUET CATALÀ” 
 
Com cada any la Fundació del Bàsquet Català organitza la seva tradicional festa social, en 
el decurs de la qual es distingeix com a “Històrics del Bàsquet Català” a persones que 
han deixat una forta empremta en la història del nostre esport, al llarg d’una continuada 
trajectòria de servei als seus clubs i al bàsquet català. 
 
Es soparà i es parlarà de bàsquet, es retrobaran vells amics i es lliuraran les distincions que 
el Patronat de la Fundació ha acordat enguany, a les següents persones: 
 

 
Jaume AMBRÓS VILAGINÉS (E. Paidos)                 Anna JUNYER GENOVER (Entrenad.) 

Salvador BENÍTEZ VILANOVA (RT Girona)          Dolors MARINÉ LLAURADÓ (C. Àrbitres) 

Víctor BERENGUER BISBAL (CB Artés)                  Fina PASCUAL CERVELLÓ  (C. Àrbitres) 

Pere CULLELL VAQUER (CB Llinars)                      Pere PUJOL PADROL  (RT Tarragona) 

Manel DUNJÓ COSCOLLANO (AE Badalonés)        Ramon TORRES BOSCH (CB Bellpuig) 

Francesca HERNÁNDEZ MORENO (S.Ramon N.) Lluís VIAL OLIVERAS (CB Castellar) 

 José R. VIDAL REDONDO (C. Àrbitres) 

 

 

 

La Festa es celebrarà el divendres 29 d’abril, a l’Hotel Hilton de Barcelona (Av. Diagonal 
589-591), a 2/4 de 9 del vespre. El preu del tiquet és de 55 euros. 
 
La reserva de tiquets es pot fer per transferència bancària (compte nº ES15 2100-0941-
2902-0008-6795), per telèfon (93.396.66.20 Administració Fundació), per correu electrònic 
(secretaria.fundacio@basquetcatala.cat) o personalment a la seu de la Fundació, Rambla 
Guipúscoa 27, 2ª planta, de 10,00 a 14,00 i de 16,00 a 18,30 hores. Agrairem a qui ho faci 
per transferència bancària ho comuniqui a l’Administració de la Fundació per facilitar el 
control d’inscripcions. 
 
Així mateix per a ajudar a l’organització de l’acte es prega fer la reserva amb la major 
antelació possible 
 
Esperem per endavant comptar amb la vostra presència, en aquest acte de reconeixement. 
 
Barcelona, 18 de març de 2016 
 
 
 
            

Signat l’original: Toti Mumbrú 
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