1911

1912

1913

Eladi Homs, mestre que es
desplaçà als EEUU a estudiar,
començà a publicar diversos
articles pedagògics en els que
apareix el basket-ball com un
element més per a una nova
escola catalana.

21 de novembre de 1912. El diari ‘El Mundo Deportivo’ publicà la notícia de
la pràctica del basket-ball al gimnàs Garcia Alsina de Barcelona a la Rambla
del Prat, per part d’un grup d’associades.

Gener 1913. Al dietari d’Artur Martorell
es parla de les pràctiques de basket-ball
a l’Escola Vallparadís de Terrassa.

Foto: Maria Barceló / Arxiu Tobella

1917

1921

1922

Gener 1917. Publicació del llibre els ‘Jocs de Pilota’
d’Elies Juncosa “Corredises”, on es fa una descripció
complerta del basket-ball i es diu que es juga
a diferents escoles de Barcelona.

L’Escolapi Eusebio Millán
retorna de Cuba i introdueix
el basquetbol entre els alumnes
de les Escoles de Sant Antoni
de Barcelona.

8 de desembre 1922. Es disputà
el primer partit de basquetbol
entre el Laietà i el CE Europa.
Victòria pels graciencs per 8 a
2, en un partit disputat al seu
camp.

Novembre 1921. Boris Catalán,
entrenador d’atletisme del CD
Europa, introdueix el basquetbol
entre els seus atletes.

1923
15 d’abril 1923. Començà a disputar-se el
primer Campionat de Catalunya a l’Estadi
Català de Montjuïc. El primer campió fou
el Patrie, societat lligada a les escoles
franceses de Barcelona, on el professor
titular era l’Emile Tiberghien.

Agost 1923. El clubs catalans, a la primera
reunió de la Federación Nacional de
Basket-ball, prenen la decisió de crear la
Federació Catalana de Basket-ball.

1924
Del 13 d’abril al 14 de maig del 1924 es
disputà el segon Campionat de Catalunya.
Els equips formaven amb set jugadors i
es disputava en un terreny de joc de 48
metres de llarg per 28 d’ample. Encara
es parlava de goals, penaltys i refreres,
i no de punts i tirs lliures.

1924
30 de maig de 1924. A l’espera de
realitzar tots els tràmits legals per la
FRQVWLWXFLyGH¿QLWLYDGHOD)HGHUDFLy
Catalana de Basquetbol, es crea el
comitè Regional de Basket-ball amb
la següent composició: Santiago
Ferrer Combeller (president), José
Alonso (secretari), Ricardo Pardiñas
(Tresorer), José Rañe Miguel i Adrian
Gárcia S.

La vigília de Nadal es juga el primer partit
de basquetbol a Tarragona. Porta, Pallac,
Rovira, Huguet, Ros, Secall, Miquell,
Alsina, Cornadó, Rodriguez van començar
a practicar amb certa continuïtat aquest
HVSRUWDOHV¿OHVGHO1jVWLFGH7DUUDJRQD

1925
Acta de constitució de la Federació
Catalana de Basquetbol (26/02/1925 local
Ronda Sant Antoni 2). El 09/07/925 es fa
ODLQVFULSFLyGH¿WQLWLYDGHODPDWHL[DDO
registre corresponent, a Govern Civil.

1926
17 de març del 1926. Per primera vegada
‘El Mundo Deportivo’ tracta el “Basket-ball”
dins d’un apartat propi.

4 de juliol del 1926. A l’edició del dia,
el diari ‘El Mundo Deportivo’ publica un
logotip al costat del títol de la secció de
%DVNHWEDOOTXHLGHQWL¿FDDTXHVWHVSRUW

1927
25 de març 1927. Debut la Selecció
Catalana davant l’Hindú Club de Buenos
Aires al camp del Gracia CF, per primer
cop es jugà amb cinc jugadors.
La Selecció va perdre per 16 a 50 i els
seus components i anotadors foren:
Prat del Martinenc FC (8), Moncho, del
CD Europa, Gelabert de la UE Sants (2),
Ramis del Gràcia FC, Rodoreda del FC
Barcelona (4), Estany del Gràcia (2)
i Alberich del Laietà. No va jugar
Rodríguez del Gimnàs Tiberghein.

1928
Març de 1928. Té lloc el sisè campionat de basquetbol de Catalunya. Per primera vegada es jugà en camps
de 28 x 15 m i amb equips formats per cinc jugadors. El primer “cinc” campió de Catalunya fou el CE Laietà.

Octubre de 1928. Per pimer cop es disputà
un partit de bàsquet sota cobert.

1929
L’any 1929 el Club Femení i d’Esports de
Barcelona introdueix el basquetbol entre
les seves sòcies i organitzà un torneig
social.

1929
Juny de 1929. La Penya Ben Forjats
de Valls Deportiu començà a jugar a
basquetbol a la població tarragonina.
El 8 de desembre del 1929, la Selecció
Catalana disputà el segon partit davant
el campió italià, l’Ambrosiana de Milan,
amb motiu de la inauguració de la pista
de basquetbol que es construí amb motiu
de la Exposició.

1930
Gener de 1930 A la població de Mataró es
disputà el primer torneig local.

La Selecció Catalana guanyà el seu primer
partit el 13 de juliol del 1930, en derrotar
al campió francès Foyer Alsacien Molhouse,
en un matx jugat al camp de l’Exposició. El
resultat fou 29 a 26.
Els protagonistes per part de la Selecció
Catalana foren: Pla (2), Carbonell, Muscat
(13), Colomer (8), Guix (6)

Maig-juny del 1930. Es jugaren
dos trofeus anomenats ‘Copa Exposició’.
A la categoria masculina, el campió fou el
Patrie, a la femenina, ho fouel Club Femeni “B”.

3 d’agost del 1930. S’inicià la disputa del
primer Torneig Local de penyes a Manresa.
Set equips participaren, jugant els seus
partits al camp del “Blanqueig”.

1931

1932

10 de juny del 1931. Un equip lleidatà
jugà el seu primer partit. El Joventut
Republicana, de Lleida, guanyà per
6 a 2 al Batalló de Muntanya nº 5.

3 d’abril del 1932. Es produí el primer
contacte Catalunya - Castella, al camp de
La Bordeta. S’enfrontaren el RCD Espanyol
LHO5HLDO0DGULG)RUPDUHQDODV¿OHVEODQF
i blaves: Folch Rouret, Rodríguez, Gago,
Coll, Domingo, Brotons, López, Colomer
i Ferrer. Pel Reial Madrid: Castellví,
Sandinos, Ortega, Negrín i Arnaiz.
Van guanyar els primers per 24 a 19.

4 de novembre de 1931. Amb motiu
de les Feries i Festes de Sant Narcís,
es disputà un festival infantil a la
plaça de toros de Santa Eugènia
(Girona). Dins de les diferents
activitats es jugà un partit d’exhibició
de basquetbol entre un equip de
“La Salle” i una selecció anomenada
“Girona Basketball”. Els primers
s’emportaren la Copa donada
per l’ajuntament gràcies al seu
triomf per 6 a 2.

$¿QDOVGHHVSURGXHL[XQGREOH
naixement: per una banda, la Federació de
Joves Cristians de Catalunya creà la seva
pròpia competició a Barcelona. I per l’altra,
un grup de clubs de caire popular crearen
l’Agrupació de Basketball de Catalunya,
institució que també creà la seva pròpia
FRPSHWLFLy$PEGXHVSHUGXUDUHQ¿QVD
l’esclat de la guerra civil al juliol de 1936.

1931

1934

Octubre de 1933. Es disputà el primer Campionat d’Espanya
on participaren el Real Madrid i el Rayo, per part castellana,
i el Juventus de Sabadell i l’Iluro de Mataró. Aquests últims
es retiraren del terreny de joc en el partit de tornada
GLVFRQIRUPHVDPEO¶DUELWUDWJH(OFDPSLy¿QDOPHQWIRX
el Rayo de Madrid.

Febrer-Març del 1934. Es disputà un campionat femení, avui considerat com el primer
Campionat de Catalunya. Fou organitzat pel diari “L’Opinió” i comptà amb la col·laboració
de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona. Participaren el Club Femení i d’Esports “A” i “B”,
la UE de Sants, l’Atlas Club i el FC Barcelona. El campió fou el Club Femení d’Esports “A”.

1935
A partir de gener del 1935 es disputà,per
primer cop, la Copa Tarragona
que,juntament amb els tornejos locals
RUJDQLW]DWVD5HXVL9DOOVFRQ¿JXUDYHQ
unes competicions que assentaven el
basquetbol a les comarques tarragonines.
El Centre Esportiu Badaloní participà per
SULPHUDYHJDGDHQXQFDPSLRQDWR¿FLDO
de basquetbol. Disputà el de l’Agrupació
de Basketball de Catalunya. Fou el debut
HQXQDFRPSHWLFLyR¿FLDOGHO¶DYXLHQGLD
conegut com a Joventut de Badalona.
El dijous 28 de març del 1935 va ser el
primer enfrontament de les Seleccions de
Catalunya i Castella en un partit disputat al
barceloní “Price”,amb triomf dels castellans
per 33 a 29. L’equip català el formaren:
Maunier(5), Brotons, Font (6), Muscat (7),
Tomás (8), Mitchell (3)
Diumenge 13 d’octubre de 1935, per
primer cop un equip català campió
d’Espanya. El Societe Patrie guanyà en
OD¿QDODO5D\RGH0DGULGSHUHOV
anotadors: Manunier (1), Borrell (2), Font
(9), Arnaud (9), Mitchell (5), Henry (2)

Al llarg dels mesos de maig i juny es
jugà per primer cop un campionat de
Catalunya femení organitzat per l’FCBQ.
Destacà l’absència del Club Femení i
d’Esports que participava en l’organització
de les Olimpíades Populars de Barcelona.
Participaren la UE Sants, el Barcelona
FC, l’Esbart Magda de Santa Coloma de
Gramenet i el CE Laietà que fou el campió.

1937

1939

1940

Juliol 1937. Una selecció formada per
jugadors catalans aconsegueix guanyar les
III olimpíades Obreres d’Amberes. Brotons,
Dalmau, Centelles, Vila, Ramon, Rodon i
Martínez foren els protagonistes.

Octubre de 1939. L’FCBQ organitzà la seva
SULPHUDFRPSHWLFLyGHVSUqVGHO¿QDOGHOD
guerra. El Torneig ‘Pedro Conde’ a la Sala
Price de Barcelona, que es convertirà en
un dels principals escenaris del basquetbol
català als anys quaranta i cinquanta.

Gener del 1940. Es recuperà el Campionat de Catalunya
masculí i, a partir del maig del mateix any, es jugà la primera
competició femenina de las postguerra el Trofeu “Luis Humet”.

1940

1941

30 de juny del 1940. El CB Hospitalet fou campió de
la Copa d’Espanya llavors coneguda com a “Copa de
su Excelencia el Generalísismo”. Els herois de la ciutat
riberenca foren Vidal, Piera, Sanahuja, Rosell i Maneja.

15 de juny de 1941. El RCD Espanyol de
Barcelona es proclamà, per primera vegada
campió d’Espanya de basquetbol. A Madrid
guanyaren al CB Hospitalet per 35 a 24
amb un equip format per: Carreras (7),
Martínez, Centellas (8), Peón (10), Tomás
(10).

15 de setembre de 1940. Primer doble enfrontament
Catalunya – Castella de la potsguerra, masculí i
femení, a la Sala Pricie. Al llarg dels anys quaranta i
cinquanta foren habituals els enfrontaments Catalunya
amb Castella o Centro. Tant a Madrid com a Barcelona.
Normalment l’enfrontament era l’aparador dels millors
jugadors entre els que seleccionaven els que jugarien
amb Espanya. En aquella època la decisió
era salomònica i la meitat dels elegits pertanyien
a la Federació Catalana i l’altra meitat a la del
Centro o Castilla.

1941

1942

1943

29 de juny de 1941. El Laietà guanyà el
primer campionat de Catalunya femení de
la postguerra en derrotar al Gimnàstic de
Badalona per 29 a 24. L’Àrbitre fou Moneris
i els equips: Laietà format per, Beltrán
(1), Morros (2), Torremadé (6), Jordá
(6), Vázquez (14) i Gimnàstica format per
Tarradellas, Giró (1), Alana (7), Horta (10),
Torrens (6), Gandia II (2).

Juny de 1942. El CE Laietà Campió
d’Espanya a Saragossa per primer cop en la
seva història. A l’equip hi destacava un jove
jugador: Eduard Kucharski. Guanyaren al tot
poderós FC Barcelona per 30 a 28.

Juny de 1943. L’equip femení del RCD
Espanyol, desprès de guanyar el campionat
català, es proclamà campió d’Espanya en
GHUURWDUDOD¿QDODO5HLDO0DGULG

1944
Des de principis de l’any 1944 es disputà
un nou torneig anomenat “Copa Hernán”
patrocinat per la casa “Manufacturas
Hernán” que fabricà les pilotes de cuiro
per jugar a basquetbol més populars i
utilitzades als anys quaranta i cinquanta.

Abril de 1944. La UE de Sants assolí el
campionat de Catalunya femení de segona
categoria tot i acabar en segon lloc. El
primer fou per l’equip de l’Hispano Francés,
però les normes prohibien la participació
d’extrangeres i sembla ser que aquestes
eren majoria a l’Hispano.

(O0DUFHOāOL0DQHMD¿W[jSHO5&'(VSDQ\RO
Un dels millors jugadors del moment
canvià d’aires i les responsables foren
les 3.000 pessetes del moment que
OLYDQRIHULUGH¿W[D

1944
El campionat femení de Catalunya
organitzat per l’FCBQ acabà desapareixent
davant l’obligació que tenien les dones
de fer el Servei Social. L’obligatorietat
GHSUHVHQWDUXQFHUWL¿FDWHPpVSHUOD
“Sección Femenina” del seu compliment,
derivà en la desaparició del basquetbol
femení federatiu i la conversió dels clubs
en equips d’empresa que participaren al
llarg de molts anys a les competicions
d’ “Educación y Descanso”.

1946
Abril del 1946. L’equip portuguès de l’Os
Belenenses fou una de les primeres i
poques experiències internacionals del
basquetbol català. Disputà diversos partits
amistosos davant del Laietà, Selecció
Catalana i el CD Manresa

Juny del 1946. Es disputà, a la plaça
de toros de “Las Arenas”, per primer cop,
OD¿QDOGHO&DPSLRQDWG¶(VSDQ\DRQHO
FC Barcelona, derrotà a la UE Montgat
del “gat” Dalmau. Fins ben entrats els
anys cinquanta, en que fou substituït
per altres equipaments, la gran majoria
dels esdeveniments basquetbolistics més
importants van tenir com a escenari la
plaça de toros de ‘Las Arenas’ de Barcelona
i, en algun cas, ‘la Monumental.’

1947

1948

Gener de 1947. Començà a disputar-se
una nova competició anomenada “Liga
Nacional”. L’experiment fou un fracàs ja
que una part dels equips van abandonar la
competició. Hi participaren el FC Barcelona,
de UE Montgat, JACE Calella, Joventut de
Badalona, Canarias, Liceo Francès, Reial
Madrid i Amèrica. El FC Barcelona fou
el campió, títol que desprès no ha estat
reconegut.

Maig de 1948. El Joventut de Badalona,
dirigit per Josep Vila, es proclamà per
primer cop campió d’Espanya a Burgos en
derrotar al Real Madrid dels porto-riquenys
Gamez i Kaimo, per 41 a 32. El herois
foren Valls (1), Kucharski (11), Maneja
(12), Oller (13) i Gubern (4). L’Huracà verd
i negre fou el sobrenom amb el que es va
conèixer des de llavor al Joventut.

6HWHPEUHGHO(QXQDVHPL¿QDOGHOD
Copa Orgaz, en el partit de tornada entre
els equips del Jace Calella i Sant Josep de
Badalona, aquests últims encistellaren a
la seva pròpia cistella per tal d’evitar una
prórroga. Van inventar l’auto-cistella.

1948

1950

L’octubre del 1948 es va incorporar
la regla dels tres segons.

/DIDVH¿QDOGHOFDPSLRQDWG¶(VSDQ\D
disputada el 1950, a la plaça de toros de
‘Las Arenas’ de Barcelona, on s’enfrontaren
el FC Barcelona, el Joventut de Badalona,
el Reial Madrid i el Liceo Francès de
Madrid, fou un èxit de públic. La premsa
esportiva a més de destacar el triomf del
FC Barcelona, fa referència a la massiva
presència d’espectadors i a la recaptació
de les dues jornades de gairebé cent mil
pessetes.

1951
L’edició del día 10 de gener de 1951
del diari El Mundo Deportivo recollia a
SULPHUDSjJLQDLDPEGLYHUVHVIRWRJUD¿HV
“Llegaron los Yankis con sus unidades
navales de guerra con una dotación
presta al contacto deportivo con
nuestros jugadores de baloncesto
y pelota base”. El dijous 11 de gener
de 1951 els mariners del Newport News
derrotaren a una selecció catalana. Fou
el primer d’un rosari d’actuacions que
facilitaren el progrés del basquetbol català
en diferents àmbits; van portar noves
formes de jugar i nous elements, entre
d’altres, la pilota de goma...
Els dies 15,16 i 17 de juny es disputà el
3er Trofeu Internacional de Basquetbol. La
novetat fou una nova instal·lació esportiva,
el Pavelló de l’Esport del carrer Llançà, de
Barcelona.

9 de juliol de 1951. Unes dotze mil
persones presenciaren, al Pavelló de
l’Esport, la primera exhibició a Espanya
dels Halem Globetrotters. En el festival,
a més, es disputà un partit amistós entre
una selecció catalana i un equip americà.
Entre d’altres actuacions, destacà la
presència de l’atleta Jesse Owens que
guanyà quatre medalles d’or a les
olimpíades de Berlín del 1936.

1953
Al pavelló dels Camps Elisis de Lleida,
es disputà el dia 1 de febrer de 1953,
un partit entre les seleccions d’Espanya i
6XwVVDTXH¿QDOLW]jDPEHOUHVXOWDW
de 83-72, favorable als primers.

El Picadero JC aconsegueí el Campionat de
Catalunya femení recuperat. Fou el primer
dels set títols aconseguits de manera
FRQVHFXWLYD¿QVDO

1955
5 de juliol de 1955. S’inaugurà el
Pavelló dels Esports del carrer Lleida, entre
les diferents actuacions que hi va haverhi, un partit de basquetbol entre dues
seleccions de jugadors, de les que sortí la
selecció estatal per disputar els Jocs del
Mediterrani.

24 de juliol de 1955. La selecció espanyola
aconseguí l’or als segons Jocs del Mediterrani.
Hi destacà al llarg del campionat un jove
jugador de poc més de vint anys, el mataroní
Jordi Bonareu. En el partit contra Itàlia, que
van guanyar 101-89, va fer quaranta dos
punts, que fou récord d’anotació en un partit
GHODVHOHFFLy¿QVO¶DQ\HQTXHIRX
superat per Jordi Villacampa en un partit del
mundial d’Argentina.

1955
$¿QDOVG¶RFWXEUHLFRPHQoDPHQWVGH
QRYHPEUHGHO¶HTXLS¿OLStGHO¶<&2
Manila realitzà una gira que fou un èxit
total de públic i resultat per Catalunya.
Hi guanyà el Joventud de Badalona, el FC
Barcelona, a la selecció catalana, el Carol
de Sabadell i el Mataró.

1955
El Syracuse Nationals campió, de l’NBA la
temporada 1954-55, realitzà un gira per
Europa i jugà diversos partits a Catalunya.
Tots els guanyaren amb claredat. Com a
curiositat, el seu últim partit disputat en
al Pavelló dels Esports del carrer Lleida,
contra la selecció catalana, el 19 de maig
del 1956, va començar amb quaranta
punts d’avantatge pels catalans. Tot
i així, el Syracyse Nationals varen acabar
guanyant per 111 a 98.

1956
La FIBA, el desembre de 1956, aprovà les
noves regles del joc que serien aplicables
a partir de juliol 1957. Destaquen la
possessió de trenta segons per jugada i la
possessió de cinc segons per a un jugador.

1957
31 de març de 1957. Al Pavelló dels
Esports del carrer Lleida es disputà la
primera jornada de la nova “Liga Nacional”.
Els partits foren Aismalibar – FC Barcelona
i Joventut – Orillo Verde. El Pavelló
Municipal dels Esports fou l’escenari de
diverses lligues nacionals davant la falta
de terrenys de joc en condicions.
Es disputaven jornades dobles en les
TXHHOVHTXLSVGH0DGULGDSUR¿WDYHQHO
desplaçament i s’enfrontaven a dos equips
catalans.

1959

1960

El FC Barcelona fou el campió de Lliga
i Copa. L’’equip dirigit per Jaume Isal
comptava amb joves jugadors com
Buscató, els germans Martínez, i d’altres
amb mes experiència com “Juanito”
Canals, Jordi Bonareu.

Gener de 1960. Es publicà, a
Barcelona, per primer vegada una
UHYLVWDPRQRJUj¿FDG¶jPELWQDFLRQDO
dedicada al basquetbol: “Rebote....
Solamente Baloncesto”. La publicació
fou un referent per a tots els
EDVTXHWEROLVWHV¿QVDOQRYHPEUHGHO
1978, quan sortí per darrera vegada.

1961
L’equip del CIC Argentona fou campió
de Catalunya femení l’any 1960. L’equip,
format per joves jugadores del col·legi
G¶$UJHQWRQDYDWHQLUPROWHVGL¿FXOWDWVSHU
MXJDUODVFRPSHWLFLRQVR¿FLDOVSHUQRWHQLU
l’edat necessària. Jugadores com Gallemí
o les germanes Famadas van marcar una
època, posteriorment, quan es creà la
Lliga Nacional femenina, les jugadores
van marxar a jugar al CD Mataró. Raons
econòmiques el feien inviable a Argentona.

Febrer de 1961.
Per primer cop un
equip femení català
participà en la Copa
d’Europa Femenina.
El Picadero JC
fou eliminat per
l’equip marroquí
de Casablanca.
El partit en el que
va jugar com a local,
es disputà al pavelló
de Granollers.

1962
1962. L’equip juvenil del CD Mataró, es
proclama, per segona vegada consecutiva,
Campió d’Espanya. A l’equip, dirigit
per l’Antoni Serra, hi destacaven joves
jugadors com Josep Maria Soler i Joan
Martínez, que serien claus en l’ascens del
primer equip a la Liga Nacional de l’any
1963.

Aparició del Minibasket. Clau pel
desonvolupament del basquetbol a
partir de mitjans de la dècada dels
setanta, molt especialment en l’àmbit
femení.

1963-1964

1967

El primer Festival de la Infància es
GHVHQYROXSjHQWUH¿QDOVGHGHVHPEUH
de 1963 i els primers dies de gener
de 1964. Entre les seves activitats hi
destacà un torneig de basquetbol mini
masculí que fou guanyat per l’equip
de la Salle Josepets. L’any següent
s’incorporà el mini femení i el primer
títol fou pel Club de Basquetbol
Institució Montserrat (BIM). El trofeu
tingué continuïtat i l’any 2012-13 es
disputà la cinquanta edició del trofeu
Molinet.

1967. El Joventut
de Badalona assolí
el seu primer
títol de campió
de lliga. Dirigits
per Kucharski, els
protagonistes foren:
Lluís Buscato, Alfonso
Martínez, Enric i
Narcis Magall, Guifré
Gol, Rojas, Joan Fa,
Moliné i Oleart.

1967

1968

Juny de 1967. Es disputà, al Palau
Municipal d’Esports del carrer
Lleida, el ‘torneig 1,80’, on diferents
seleccions formades per jugadors que
no sobrepassaven el 1.80 m d’alçada
s’enfrontaren. Els Estats Units
acabaren guanyant el trofeu.

Any 1968. El Picadero JC aconseguí,
per segona vegada, la Copa d’España.

1972
Temporada 1972-73. Manresa va tenir
dos equips a la liga nacional, el CD i el
CB., l’última lliga en la que participà el
Picadero JC amb el nom de Filomatic.
Els problemes econòmics portaren a
ODVHYDGHVDSDULFLy¿QDOPHQW

L’Ignis Mataró, dirigit per Josep Maria
Solà, i amb Mª Carmen Famadas
con a jugadora destacada, trencà el
monopoli castellà a la lliga femenina
i assolí tres títols consecutius
(1972-73-74). El Picadero JC va
DJDIDUHOUHOOHXWRWLOHVGL¿FXOWDWV
per sobreviure, sota diferents
denominacions: Evax, Intima... i fou
el clar dominador del bàsquet estatal,
l’esponsorització el va convertir en
Comansi. Destacava una jugadora,
la Rosa Castillo, diverses vegades
elegida com a millor jugadora estatal.

Dècada dels 70
European
Professional
Basketball
League logo.

Als inicis dels setanta, després de la
prohibició dels jugadors extrangers,
es posà de moda la nacionalització
dels jugadors extrangers, seguint
el camí marcat pel Reial Madrid. El
FC Barcelona nacionalitzà, primer,
a Norman Carmaichel, i després, a
&KDUOHV7KRPDVMXJDGRU¿W[DWDO&3
Sant Josep de Badalona i que havia
estat màxim anotador de la Liga
Nacional. Amb el pas del temps, es
produí la desnacionalització d’aquests
jugadors.
A mitjans dels setanta es creà una
lliga professional europea (EPBL).
L’equip de l’Iberia Superstars disputà
el seus partits a terres catalanes, però
el projecte fou un fracàs i no va tenir
continuïtat.

$¿QDOVGHOVDQ\VVHWDQWDXQHTXLS
femení de Figueres, l’AD Catalunya
Casera, fou campió d’Espanya júnior.
Dirigit per Rafael Mora, hi destacaven
jugadores com Anna Junyer o Roser
Llop. Alguna d’aquestes jugadores
posteriorment varen arribar a ser
campiones d’Europa amb l’equip
valencià del Dorna Godella.

Eurobasket 1973

1980
23 d’abril del 1980. A Valls es recuperà
OD¿JXUDGHOD6HOHFFLy1DFLRQDOGH
Catalunya en un partit contra Euskadi.

1980
26 de novembre del 1980. Es disputà
OD¿QDOGHODSULPHUD/OLJD&DWDODQD
al Palau Municipal dels Esports de
Barcelona. El FC Barcelona derrotà al
&RWRQL¿FLRGH%DGDORQDSHU/D
competició es consolidà i s’amplià a
les categories femenines i inferiors.

1981

1982

La temporada 1981-82 destacà
l’experiència de La Salle Barcelona,
un equip format per jugadors
pertanyents als diversos col·legis
de Catalunya. Podríem denominar
aquesta experiència com l’última
no professional entre l’elit del
basquetbol. Aquest equip escolar amb
aire d’universitat nord-americana va
jugar sense estranger. Fou penúltim
DODFODVVL¿FDFLyLJXDQ\jWUHVGHOV
vint i sis partits disputats.

28 de juny de 1982. Es recuperà
OD¿JXUDGHO¶)&%4GHVSUqVGHOD
XQL¿FDFLyGHODVTXDWUHSURYLQFLDOV
La de Barcelona havia continuat amb
el nom de Federació Catalana com
a deferència de les autoritats de
l’època, ja que des del 1963 amb la
creació de les de Girona i Tarragona,
havia passat a ser només la de
Barcelona. La Federació de Lleida
funcionava des del 1949.

/DSURIHVVLRQDOLW]DFLyGH¿QLWLYD
del basquetbol es produeix amb la
creació de l’ACB a començaments
del anys vuitanta. Es produeix un
WUDQFDPHQWGH¿QLWLXLQRPpVXQV
quants clubs podran adequar-se a la
nova situació. Des dels anys seixanta
diferents clubs foren desapareixent,
Orillo Verde, Aismalibar; i d’altres
clàssics no podran continuar. Equips
com el CD Mataró, CB Hospitalet, UER
Pineda, UE Montgat, CP Sant Josep
%DGDORQD&RWRQL¿FLRGH%DGDORQD
L¿QVLWRWHO5&'(VSDQ\ROLHO&%
Granollers, abandonaren la competició
SURIHVVLRQDOLHQDOJXQFDV¿QVLWRW
desaparegueren.

1982
L’equip femení del CB Cantaries de
Tortosa aconseguí, des de mitjans
GHOVYXLWDQWD¿QVD¿QDOVGHOQRUDQWD
convertir-se en l’equip dominador del
bàsquet estatal.

1992

1994

Barcelona celebra els Jocs Olímpics
i al mateix any es crea la Fundació
del Bàsquet Català, per perpetuar la
tasca més social i preservar el llegat
al voltant del Bàsquet Català.

Any 1994. El Joventut de Badalona
es proclamà campió d’Europa per
primer cop; posteriorment altres
èxits esportius arribarien amb els
títols europeus del FC Barcelona i
l’Akasvayu Girona.

1997
Amb motiu del seu 75è aniversari l’FCBQ
organitzà una sèrie d’esdeveniments, entre
HOOVO¶(XUREDVNHWGHOLOD¿QDO)RXU
europea de l’any 1998.

2002
27 de juny del 2002. 16.471 espectadors varen presenciar els partits de la
Selecció Catalana femenina i masculina al Palau Sant Jordi de Barcelona,
on, tant uns com els altres, varen derrotar a Croàcia.

En aquesta Selecció masculina va destacar la presència de Pau Gasol, referent
a Catalunya, Europa i també a Amèrica (on porta una carrera de 20 anys com
a jugador a l’NBA).

2005

2007

2010

4 de juny del 2005. L’FCBQ
inaugura la nova seu a la Rambla
de Guipúscoa 27, de Barcelona.

L’FCBQ renova el seu escut i tota
la seva imatge corporativa. Dos
anys més tard fruit d’una tasca
de molts mesos, l’FCBQ en el seu
pla de digitalització, modernitza
la seva pàgina web que s’havia
estrenat el 1999 tot publicant
els calendaris i resultats
de les competicions.
Noticia relacionada.

Després de 26 anys com a
president de l’FCBQ Enric Piquet
dóna pas a Joan Fa al novembre
de 2010.

2010

2014

2016

Durant aquesta dècada l’FCBQ crea nous
entorns tecnològics i de gestió amb els
clubs per facilitar els tràmits i gestions
federatives; també desenvolupa programes
per a les entitats i els/les federats/es, com
per exemple, Trobades d’Escoles de Bàsquet,
trobades del PDP, clínics, tallers i trobades
per entrenadors/es, àrbitres i auxiliars de
taula, entre d’altres.

Neixen els diferents programes
‘BQ’ com BQ Voluntaris, BQ
Solidari i dos anys més tard,
vindrien els BQ Valors, BQ
Veterans i BQ Salut.

Primera edició de l’ALLSTAR de
Copa Catalunya masculí i femení
en el marc de l’acord televisiu amb
La Xarxa de Comunicació Local pel
qual es retransmeten en directe
els partits d’aquesta categoria
durant cada cap de setmana.

2017

2020

La Fundació del Bàsquet
Català celebra un acte en
commemoració del seu 25è
aniversari, amb els patrons
fundadors i tots els clubs de
Catalunya.

Durant aquest 2020 el món es veu condicionat per l’aparició de la
COVID-19, un virus que es converteix en pandèmia i que provoca
un daltabaix sòcio-econòmic important. L’FCBQ, dirigida per Ferran
Aril, treballa per tal de disminuir les conseqüències que els seus
efectes tenen sobre el nostre esport, les entitats i els/les
nostres federats/des.

Aquell mateix any, l’FCBQ
designa Sant Feliu de Llobregat
com la primera Capitalitat del
Bàsquet Femení.

S’organitza per primer cop el
CIRCUIT 3X3 FCBQ, un nou
format de competició d’aquesta
modalitat que serà olímpica al
propers Jocs.

Imatges cedides per la Fundació del Bàsquet Català

