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La 9a Trobada Final d’Escoles omple la Seu d’Urgell amb el bàsquet del futur

Espectacular

86 equips de 22 clubs i més de 1.000 nens i nenes celebren el final de temporada
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Fi de festa a la Seu
√ La Ciutat del Bàsquet Català 2014 acull prop de 4.000 persones 

amb motiu de la Trobada Final d’Escoles de Bàsquet
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El Palau d'Esports i la zona 
esportiva municipal de La Seu 
d'Urgell van acollir la Trobada 
Final d'Escoles de Bàsquet de la 
Representació Territorial de Lleida 
de la Federació Catalana de 
Basquetbol (FCBQ) que possava 
punt i final al seguit de trobades 
que, al llarg de la temporada, 
s'han anat celebrant en diferents 
ciutats de la demarcació.

La Seu d'Urgell, Ciutat del 
Bàsquet Català 2014, va reunir 86 
equips de 22 clubs. 
En total més de 1.000 jugadors i 
jugadores, repartits en quatre 
categories en funció de l'edat: 
Babys (nens i nens de P5 anys) 
amb 13 equips, l'Escola (nens i 
nenes de 1r i 2n de primària) amb 
23 equips, els Preminis (nens i 
nenes de 3r i 4t de primària) amb 
35 equips, i els Minis (nens i nenes 
de 5è i 6è de primària) amb 15 
equips.
Amb motiu de la Trobada, prop de 
4.000 persones van visitar la Seu 
d'Urgell, que enguany és la Ciutat 
del Bàsquet Català 2014.

La Trobada Final d’Escoles va 
esdevenir un any més un èxit amb 
diferents activitats adreçades a 
tots els jugadors i jugadores i 
també als seus acompanyants. 
Així, elsmés petits van poder 
gaudir d’unflables, zona wii, jocs, 
concurs de dibuix i d’altres 
activitats amés del bàsquet, 
mentres que els seus 
acompanyants gaudien de tot un 
seguit de propostes per gaudir de 
la jornada. Cal destacar la 
col·laboració de l’Ajuntament de la 
Seu d’Urgell i el club AE Sedis, que 
es van bolcar en l’organització 
d’aquesta iniciativa.
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L’Institut Dental Ilerdent s’ha convertit en un dels 
patrocinadors de l’RT de Lleida en algunes de les 
activitats que s’organitzen durant la temporada. Així, 
el centre lleidatà ha estat al costat del bàsquet 
lleidatà en algunes de les trobades organitzades 
durant l’any, el Clínic Ciutat de Lleida i la Trobada Final 

d’Escoles, en la qual tots els assistents van poder 
provar sort ambs el ‘rasca i guanya’ d’Ilerdent. A més, 
tots els membres de la gran família del bàsquet 
lleidatà també gaudiran d’una sèrie d’avantatges que 
podreu trobar en en aquesta mateixa revista. Desde 
l’RT només ens resta dir: Gràcies Ilerdent!

Ilerdent, amb l’RT de Lleida

El concurs de 
dibuix tria la 
imatge del 
proper cartell
Una de les activitats 
paral·leles de més exit 
continua sent el concurs de 
dibuix, que serveix per 
triar la imatge del cartell 
de la propera Trobada Final 
d’Escoles. El concurs s’ha 
consolidat com un punt de 
trobada pels participants 
en l’activitat.
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Els participants en la Trobada Final van gaudir de 
tot tipus d’activitats paral·leles durant el matí. 
Així, el més petits es van divertir als unflables 
instal·ltats per l’ocasió, petits i grans van gaudir 
de la zona de jocs i videojocs, i els més solidaris 
van tenir l’oportunitat de contribuir a una bona 
causa adquirint el material que es dispensava a 
l’entrada del Palau d’Esports de la Seu d’Urgell. 
Una jornada, en definitiva, rodona.
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“La Seu 
aposta pel 
bàsquet”

√ El regidor d’Esports, Lluís Biosca, 

destaca l’organització de la trobada 

com a eina per donar a conéixer el 

territori en tots els aspectes
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El regidor d’esports de 
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, 
Lluís Biosca, destacava l’èxit de la 
Trobada i en feia una valoració 
molt positiva. “Des de 
l’Ajuntament valorem molt 
positivament haver pogut 
organitzar-la, dins el marc dels 
actes de la Ciutat del Bàsquet 
Català, que va significar una molt 
important afluència de gent a la 
ciutat que va poder conèixer no 
només les nostres instal·lacions 
esportives, sinó també la nostra 
oferta gastronòmica, hotelera i 
turística”.

Biosca destacava també el fet de 
poder convertir-se en Ciutat del 
Basquet Català. “Ens trobem, ara 
mateix, a la meitat de l’any i la 
valoració que fem és molt i molt 
positiva per molts aspectes. En 
primer lloc, la Seu sempre ha 
estat una ciutat amb una gran 
tradició esportiva i el Bàsquet n’és 
un dels exemples amb més força i 
potència gràcies a l’impuls de l’AE 
Sedis Bàsquet. El fet de poder ser 
la Ciutat del Bàsquet 2014 no fa 
res més que recolzar aquesta 
aposta per l’esport com a element 
clau en la salut, en la creació de 
sinèrgies, de complicitats però, 
també, per donar a conèixer 

encara més la 
nostra ciutat. Tots aquests 
objectius es van complint”.

Biosca també va voler agrair “a 
l’AE Sedis Bàsquet la tasca 
realitzada durant ja més de 40 
anys en la promoció de l’esport de 
base. El fet de tenir l’equip a Lliga 
Femenina dóna una dimensió 
territorial molt més gran a 
aquesta aposta però crec que la 
gran tasca del Sedis radica en la 
seva aposta pels equips de base, 
per formar nens i nenes des de 
ben petits en els valors de 
l’esport, que no són altres que el 
respecte, companyerisme, esperit 
de superació, esforç... Per a la 
ciutat suposa diversos reptes i 
avantatges. Com a reptes per 
l’Ajuntament, mantenir unes 
instal·lacions de primer ordre que 
permetin seguir amb aquesta 
pràctica i per la ciutat una 
afluència contínua de gent no 
només per la competició habitual 
de la temporada esportiva, sinó 
també amb esdeveniments claus 
com el torneig de Nadal o les 
Estades d’Estiu, que han 
contribuït, en gran manera, a 
identificar la Seu i esport.

Per acabar, el regidor d’esports de 
la capital de l’Alt Urgell destacava 

la feina que es fa des de 
l’Ajuntament per afavorir la 
pràctica esportiva. “Hi ha una 
gran varietat d’escoles esportives 
municipals, a més de tenir, amb 
sortida a la nostra ciutat, el centre 
BTT més gran de Catalunya, amb 
més de 1000 quilòmetres de rutes 
marcades i georeferenciades, amb 
una instal·lació de referència com 
és el Parc Olímpic del Segre, seu 
de moltes competicions 
internacionals. Altrament, l’aposta 
municipal per l’esport es fa palesa, 
també, amb el nombre 
d’instal·lacions que disposa i 
manté la ciutat, per afavorir la 
pràctica esportiva dels 29 clubs 
esportius que hi ha. Sabem que 
l’esport és una gran aposta i hi 
creiem fermament referenciant-
nos, també, com a capital de 
l’esport outdoor amb diferents 
esdeveniments que refermen 
aquesta capitalitat.

A nivell de bàsquet, la cessió del 
Palau d’Esports l’ajuda i el 
recolzament  municipal en tots els 
esdeveniments que organitza l’AE 
Sedis Bàsquet al cap de l’any, 
suposen una forma molt 
significativa de suport per a poder 
portar a terme les diferents 
iniciatives que realitza el club”.
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L’equip organitzador, amb els àrbitres, van vetllar pel bon funcionament de la jornada

Gràcies!!!

L’Ajuntament i l’AE Sedis van col·laborar en l’organització d’una jornada amb moltes activitats

Els participants van gaudir de la fruita de Lleida. La Creu Roja també va ‘cuidar’ dels participants
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La Representació Territorial 
de la Federació Catalana de 
Basquetbol a Lleida va 
organitzar, amb el suport de 
l’Ajuntament de Lleida, la 
Federación Española de 
Baloncesto i l’Associació 
Catalana d’Entrenadors, el 
tradicional Clínic Ciutat de 
Lleida, que enguany arribava 
a l’edició número 19.

La jornada va començar amb 
la xerrada de Francesc Pla, 
preparador físic i entrenador, 
parlant sobre "Treball físic per 
jugadors/es de formació". A 
continuació va estar el torn 
de Joan Peñarroya, entrenador 
LEB Or del BC Andorra, que va 
parlar sobre "Juguem ràpid".. El 

mateix tècnic va explicar que “he 
parlat del que hem fet a Andorra 
sota el concepte de jugar ràpid, 
però sobretot en la possada en 
escena dels 7-8 primers segons. 
Tothom voldria jugar ràpid. Es 
tracta de fer un anàlisis dels 
jugadors que tens per veure si ho 

pots fer o no. Després cal 
treballar cada dia tant 
l’aspecte mental com el 
pràctic”. 

“Jugar ràpid no té res a veure 
amb fer mals tirs o precipitar-
se. Sí has d’assumir alguna 
pèrdua i una possible manca 
d’encert, però el jugar ràpid jo 
ho entenc en situacions de 
pocs segons i bons 
porcentatges dels jugadors 

que tens. Tot parteix de la 
defensa. No es pot jugar ràpid si 
has de treure de fons, no has 
recuperat pilotes o no has forçat 
mals tirs dels rivals. Sense una 
defensa agressiva és impossible”.
Representantes del CB Lleida i 
Força Lleida van col·laborar.

Un clínic amb 
gust ACB

√ Joan Peñarroya, tècnic de l’Andorra, i 

Francesc Pla, protagonistes a l’Agnès Gregori



 Tot    Bàsquet

Clínic Ciutat de Lleida 2014

Representació Territorial de Lleida FCBQ Núm. 21 juny 2014

Foto de família de tots els participants en aquesta edició del Clínic

Tècnics i autoritats van gaudir de la jornada. A dalt, el 
director tècnic de l’RT, Jaume Planes, amb Peñarroya
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L’edició número 28 de la Festa del Bàsquet Lleidatà va 
superar tots els récords de participació des de que ara 
fa tres anys va canviar el seu format. Organitzada per 
la Representació Territorial a Lleida de la Federació 
Catalana de Basquetbol i el Club Natació Tàrrega, el 
nou pavelló de l’entitat de l’Urgell va reunir 450 
persones en un acte que va servir per premiar als 
millors de la temporada 2013/2014. Entre les 
autoritats hi havia, entre d’altres, el president de 
l’FCBQ, Joan Fa, l’alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria 
Perelló; la presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell, 
Rosa Maria Mora; i el president de l’RT de Lleida, 
Ferran Aril.

L’edició d’enguany va tenir com a gran protagonista el 
BC Andorra, que aquesta mateixa setmana ha 
certificat als despatxos el seu ascens a la Lliga ACB. El 
club, a més, no es va voler perdre l’acte i va viatjar 
amb una important representació encapçalada pel seu 
president, Gorka Aixàs, el tècnic, Joan Peñarroya, el 

MVP de l’Adecco LEB Oro, Jordi Trias, i els membres 
del sènior B que també han assolit l’ascens, en aquest 
cas a la Lliga EBA. Peñarroya i Aixàs, en representació 
del club, van rebre dues mencions especials per la 
seva trajectòria en les darreres temporades que ha 
permés retornar el club a l’elit del bàsquet estatal.

La Festa del Bàsquet Lleidatà 2014 va premiar els 
campions provincials de totes les categoríes, els 
jugadors més destacats de cadascuna d’elles, i els 
ascensos de CB Secà Sant Pere (Català Femení de 
Primera), Sícoris Club (Català Masculí de Primera), 
Sedis (Copa Catalunya Masculina) i Andorra B (liga 
EBA). A més, també es van entregar els guardons als 
millors àrbitres i entrenadors, distincions als directius 
Xavier Minguell (CB Bellpuig), Joan Antoni Sánchez 
(Sort), David Serra (Ponts), Sergi Torrescasana (Torà) i 
Andrés Vadillo (Agramunt); i guardons especials al CB 
Balaguer, Sedis Bàsquet i CN Tàrrega per la seva tasca 
de promoció durant aquesta temporada.

√ Més de 450 persones es reuneixen a l’acte d’entrega de 
guardons de final de temporada organitzat a Tàrrega
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El BC Andorra va ser un dels protagonistes de la Festa, que va omplir el pavelló del CN Tàrrega
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CAMPIONS PROVINCIALSCAMPIONS PROVINCIALS

SÈNIOR MASCULÍ A CLUB BÀSQUET BELLVÍS

SÈNIOR MASCULÍ B CLUB BÀSQUET BALAGUER

SÈNIOR FEMENÍ DE TERCERA ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BALÀFIA

JÚNIOR MASCULÍ CLUB BÀSQUET BALAGUER

JÚNIOR FEMENÍ CLUB BÀSQUET BALAGUER

CADET MASCULÍ NIVELL B CLUB BÀSQUET BALAGUER

CADET FEMENÍ NIVELL B CLUB ESPORTIU MARISTES

INFANTIL MASCULÍ NIVELL B CLUB BALONCESTO BINÉFAR

INFANTIL FEMENÍ NIVELL B CLUB BALONCESTO BINÉFAR

PRE-INFANTIL MASCULÍ BÀSQUET CLUB ANDORRA

PRE-INFANTIL FEMENÍ CLUB BÀSQUET CALAF

MINIBÀSQUET MASCULÍ CLUB BÀSQUET PARDINYES

MINIBÀSQUET FEMENÍ AE SEDIS BÀSQUET

PRE-MINIBÀSQUET MASCULÍ CLUB NATACIÓ TÀRREGA

PRE-MINIBÀSQUET FEMENÍ CLUB BÀSQUET CERVERA

VETERANS LLIGA ALBE NIVELL A GATS VELLS

VETERANS LLIGA ALBE NIVELL B MYEPUBLI.COM

TORNEIG FEDERACIÓTORNEIG FEDERACIÓ

CADET MASCULÍ SÍCORIS CLUB

CADET FEMENÍ AE SEDIS BÀSQUET

INFANTIL MASCULÍ FORÇA LLEIDA CLUB ESPORTIU

INFANTIL FEMENÍ CLUB BÀSQUET LLEIDA

VETERANS LLIGA ALBE GATS VELLS
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SÈNIOR A CB BELLVÍS

SÈNIOR B CB BALAGUER

SÈNIOR 3ª AAVV BALÀFIA

JÚNIOR CB BALAGUER

JÚNIOR CB BALAGUER

CADET CB BALAGUER

CADET CE MARISTES
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INFANTIL CB BINÉFAR INFANTIL CB BINÉFAR

PRE-INFANTIL BC ANDORRA

PRE-INFANTIL CB CALAF

MINI CB PARDINYES
MINI SEDIS CADITOURS
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PREMINI CN TÀRREGA

PREMINI CB CERVERA

ALBE A GATS VELLS

ALBE B MYEPUBLI.COM

COPA FEDERACIO CADET SÍCORIS CLUB COPA FEDERACIO CADET 
SEDIS HIDROLLEIDA

COPA FEDERACIO INFANTIL 

FORÇA LLEIDA COPA FEDERACIO INFANTIL CB LLEIDA
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Andorra tanca una 
temporada rodona

Representació Territorial de Lleida FCBQ Núm. 21 juny 2014

El BC Andorra ha tancat una 
temporada que serà 
recordada durant molt de 
temps. És la temporada 
perfecta: Lliga Catalana, 
Copa Príncep i ascens a l’ACB 
pel sènior A i ascens a la 
Lliga EBA i Lliga Catalana pel 
sènior B.

La darrera fita ha arribat 
precissament amb el segon 
equip del club que presideix 
Gorka Aixàs. L’ascens del 
combinat de David Eudal a 
l’EBA i el seu darrer títol de 
campió de Catalunya no fan 
més que ratificar la bona 
feina que s’ha fet durant tot 
l’any. Així ho veu també le 
tècnic, que assegura que “és 
el tercer any que porto 
l’equip i la fita que ens havíem 
marcat des de l’inici de 
temporada era l’ascens. Estem 
satisfets perquè finalment hem 
pogut conseguir tots els 
objectius que ens havíem 
marcat”.

Eudal enten que “a nivell de 
club pensem que, amb jugadors 
de la casa, la Lliga EBA és la 
categoria màxima a la que 
podem aspirar i pujar és un 
èxit. A partir d’ara haurem de 
veure quin equip podem fer i 
parlarem amb en Joan 
(Peñarroya) per establir les 
línees de treball, tot i que en 

principi la idea és seguir amb 
gent de la casa”.

Aquest ascens ha set especial 
per Eudal, que al 2005 asolia la 
mateixa fita, però com a 
jugador. “És diferent. En aquella 
època van conseguir fins a cinc 
ascensos de manera molt 
seguida i va ser brutal. Aquest 
ha estat diferent perquè des de 
la banqueta ho vius d’una altra 
manera”. En David, però, no 
amaga que “som uns quants 
que estem al club des dels inicis 
d’aquest projecte i veure ara 
fins on hem arribat és un 
orgull”.

√ El sènior B de David Eudal puja a la Lliga EBA i es proclama 
campió de la Regal Copa Catalunya davant el CB Salt
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Póquer d’ascensos
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A banda de l’ascens del sènior B de 
l’Andorra, el bàsquet lleidatà ha viscut un 
final de temporada ple d’alegries amb el 
salt de categoria del Sedis, que ha pujat a 
Copa Catalunya Masculina; el CB Secà, que 
ha donat el salt a Primera Femenina; i el 
Sícoris, que l’any vinent jugarà a Primera 
Masculina. De tots, segurament el menys 
esperat ha estat aquest darrer.

Així ho enten Raúl Nuño, director tècnic del 
Sícoris Cappont, que reconeix que “ha 
estat una sorpresa agradable perquè 
veníem de Tercera i vam fer un equip amb 
gent jove i algun fixatge per competir, però 
no esperàvem arribar tant lluny. De fet, 
l’objectiu inicial era la permanència i més 
després d’una temporada en la que no hem 
tingut gaire sort amb les lesions i baixes de 
jugadors importants”.

Però al final la feina ben feta sempre dona 
resultats i el Sícoris s’ha guanyat una plaça 
a Primera Catalana la propera temporada. 
“La clau ha estat el treball i el fet de remar 
tots en la mateixa direcció. Som un equip 
sense gaire experiència, però que ha 
treballat molt durant la temporada. A més, 
aquest ascens ens fa molt feliços perquè el 
80 per cent dels jugadors han sortit de la 
pedrera o han estat en un moment o altre 
al club”, explica Nuño.

El tècnic reconeix que “hem d’estar 
contents perquè al final no deixem de ser 
un equip de barri que està fent bé les coses 
i d’aquesta manera arriben els resultats. De 
cara a la propera temporada l’objectiu és 
ser competitius i seguir treballant com fins 
ara. Volem agraïr la col·laboració del 
Pardinyes, que per nosaltres ha estat 
important i esperem que ho continui sent. 
Intentarem mantenir la base de jugadors i 
aconseuir algun reforç per competir al més 
alt nivell tot i que sabem que ens espera 
una categoria dura i exigent”.

√ A la fita de l’Andorra cal afegir l’èxit del Sedis (Copa Catalunya 
Masculina), Sícoris (1ª Masculina) i Secà (1ª Femenina)
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Territori de finals
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√AGRAMUNT
Júnior Femení Nivell A 

√ ARTESA DE SEGRE
Júnior Femení Interterritorial

√ CERVERA
Infantil Femení Nivell B

√ LA SEU D’URGELL
Mini Masculí
Mini Femení
Júnior Femení Preferent
Júnioc Masculí Preferent

√ LLEIDA
Campionat Catalunya 2ª Femení
Infantil Masculí NIvell B

√MOLLERUSSA
Cadet Masculí Primer Any

√ Les Terres de Lleida acullen fins a 10 finals dels campionats 
catalans i territorials en totes les categories de formació

Agramunt va acollir les millors Júniors de Nivell A
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Les seleccions 
cadets, a Vendrell
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Les seleccions territorials cadets de l’any 99 van competir en el torneig de Vendrell amb Barcelona, Girona 
i Tarragona. A la primera eliminatòria, les seleccions de Lleida van caure davant Barcelona i després es van 
jugar la tercera plaça amb Tarragona. Els nois van aconseguir la victòria en aquest partit de consolació, 
mentres que les noies no van poder amb les tarragonines. El director tècnic de l’RT, Jaume Planes, va fer 
una valoració positiva del torneig perquè “els equips han jugat a un bon nivell”.

FEMENINA
Marina Estany (Sedis)

Laura Bueno (Andorra)
Olivia Belaubi (Cervera)

Montse Plensa (CB Lleida)
Abril Rexach (CB Lleida)
Patricia Fernández (CB Lleida)

Maria Planes (CB Lleida)
Raquel Ferrer (CB Lleida)

Adriana Danilyuk (P. Fragatina)
Júlia Marso (Cervera)
Marta París (Cervera)

Entrenador: Víctor Marín

MASCULINA
Albert Guim (Bellpuig)

Pau Martí (Bellpuig)
Oriol Marcos (Bellpuig)

Jordi Bergadà (Força Lleida)
Carles Gabernet (Força Lleida)
Jordi Lesan (Pardinyes)

Oriol Lara (Sedis)
Marc Comes (Sedis)

Dot Ricart (Andorra)
Ot Pasques (Andorra)
Oriol Vicens (Força Lleida)

Pol Martínez (Andorra)
Entrenador: Javi Calles
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El jugador del Força Lleida Pau 
Treviño es va proclamar 
sotscampió d’Espanya de 
Seleccions Autonòmiques 
defensant la samarreta de 
Catalunya en el torneig que es 
va jugar a Andalusia. El 
combinat masculí,  entrenat 
per Josep Maria Planas 
juntament amb Gorka Bertran i 
Jordi Teixidó, va fer un gran 
torneig, però no va poder 
superar a la final a Madrid 
(62-74). L'equip català, després 
d'un bon inici, es va veure 
superat en el tercer període.

Treviño, 
plata amb   
la Catalana

Treviño, a l’esquerra, va ser el representant lleidatà al torneig.

FASE REGULAR J G P PF PC PS

Torrefarrera Towers 15 15 0 879 608 30

Gats Vells 15 11 4 766 802 26

Odeon Lleida 15 7 8 728 699 22

Myepubli.com 15 6 9 721 777 21

CB Leones 15 5 10 665 749 20

LPO LLeida 15 1 14 630 844 16

PLAY OFF PEL TÍTOL NIVELL A

Torrefarrera-Odeon 58-46 i 30-63

Gats Vells-Odeon 55-30 i 58-67

Torrefarrera-Gats Vells 51-63 i 69-64

PLAY OFF PEL TÍTOL NIVELL B

Myepubli.com-Leones 59-58 i 53-54 

Gats Vells triomfa a la Lliga ALBE
TORNEIG FEDERACIÓ 1ª FASE

Gats Vells-Leones 65-40

Leones-Odeon 26-39

Odeon-Gats Vells 42-47

Leones-Gats Vells 40-54

Odeon-Leones 53-48

Gats Vells-Odeon 71-53

Myepubli.com-Torrefarrera 49-95

Torrefarrera-Myepubli.com 67-42

TORNEIG FEDERACIO FASE FINAL

Odeon-Myepubli.com 76-32

Gats Vells-Torrefarrera 66-62

1. Gats Vells

2.Torrefarrera

3.Odeon Lleida

4.Myepubli.com

5. CB Leones
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Lliga EBA
9. Flor Vimbodí Pardinyes

Pardinyes es manté, però 
el CB Lleida perd la Copa

Copa Catalunya Femenina
8. Transbiela CB Lleida

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

1a Catalana Femenina
13. Sedis Seu dUrgell2a Catalana Masculina

4. Sícoris
12. CB Balaguer 
13. CN Tàrrega

2a Catalana Femenina

2. CB Secà Sant Pere
3. Rest. Can Pere Balaguer
9. River Andorra
11. CB Lleida B
12. CB Cervera Mobel Linea
15. CB Calaf
16. Rubies-Abat CEP Vallfogona

3a Catalana Masculina
4. CB Borges Garrigues
5. CB Cervera Mobel Linea
6. CB Tremp A
10. CB Balaguer B
12. CEP Térmens
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Amics i amigues,

Acabem una nova temporada i, en nom propi i dels companys que formen la junta directiva i l’equip de treball de 
l’RT, m’agradaria donar-vos les gràcies per la vostra feina i per mantenir el bàsquet lleidatà en un lloc 
capdavanter. Sense vosaltres no seria possible.

El passat 13 de juny vam organitzar la 28ª edició de la Festa del Bàsquet Lleidatà on va quedar palés que el 
nostre esport gaudeix d’una salut de ferro tot i els temps difícils que ens ha tocat viure. Més de 450 persones 
van assitir a un acte senzill que va entregar 91 reconeixements i que, any rera any, no preten altra cosa que 
reconéixer la feina que feu des dels vostres clubs.

La temporada que tanquem cal valorar-la de forma molt positiva. Hem mantingut el número de llicències, 
treballem per fer créixer el col·lectiu arbitral, les trobades d’escoles estan plenament consolidades amb més de 
1.000 nens i nenes que s’inicien en el nostre esport, i a nivell competitiu hem gaudit de fins a cinc ascensos de 
categoria amb menció especial per l’Andorra, que 18 anys després tornarà a jugar a la Lliga ACB i també ha 
pujat el seu sènior B a la Lliga EBA. Secà de Sant Pere, Sícoris i Sedis també han viscut l’alegria d’un ascens, 
mentres que Sedis Cadí, Força Lleida i Pardinyes han pogut mantenir la categoria. A nivell de base la bona tasca 
que feu també s’ha vist recompensada amb la presència de jugadors a les diferents Seleccions Catalanes.

A més, la Seu d’Urgell ha estat nomenada Ciutat del Bàsquet Català 2014 i des de l’RT s’ha continuat amb la 
filosofia de treball que ens ha permés apropar a Lleida un total de 10 fases finals de Campionats de Catalunya i 
Interterritorials. També hem organitzat una nova edició del Clínic Ciutat de Lleida, cursos de formació en 
diferents estaments, activitats dels Centres de Detecció i Perfeccionament, tornejos de seleccions i d’altres 
iniciatives que tindran continuitat en el futur. Crec que aquest és el camí. Un camí que hem de fer plegats. 

Ara toca descansar i carregar piles per tornar amb més força que mai. Us dessitjo un bon estiu i ens retrobem 
ben aviat per gaudir de la temporada 2014/2015!

Ferran Aril
President Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol


