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El President 
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Ja som a la fase decisiva de la Temporada en la 

que es van definint els fruits de les competicions, 

on els equips lluitaran per fer realitat els objectius i 

les il·lusions d’obtenir una bona classificació, ja 

sigui en els Campionats Territorials o Campionats 

de Catalunya o també per obtenir aquell anhelat 

ascens de categoria. 

  

També, en algun cas, per eludir un descens doncs, 

com ha estat sempre al llarg de la historia de 

l’esport, de vegades les coses no surten com 

voldríem i com desitjaríem. 

  

En qualsevol cas, sort a tots els equips en les 

seves aspiracions. 

  

Penso que ens podem felicitar en general de que 

les coses han funcionat d’una forma correcta, tot i 

les lògiques dificultats puntuals que tots plegats 

em procurat anar resolent per tal de que la 

normalitat a les competicions fos màxima. 

  

Ara tan sols cal desitjar que es vagin aclarint els 

diversos fronts que s’han anat obrint en forma 

d’exigències insòlites per part de les instancies 

polítiques, com el tan denotat invent de voler 

convertir en professionals a la munió de persones 

que de forma totalment altruista treballen per 

l’esport, i que porta a tot un seguit de obligacions i 

responsabilitats als Clubs i que tants maldecaps 

esta provocant pell que representa.  

  

Juntament amb tot el teixit esportiu Català 

seguirem treballant per poder revertir aquesta 

situació o com a mínim, plantejar alternatives. 

  

En aquest sentit, fa uns dies vàrem fer una reunió 

informativa a Tarragona amb els Clubs en quant a 

les possibilitats d’orientar una possible solució a 

través del sistema de Voluntariat que, encara que 

no sembla la millor de les alternatives a la situació 

actual, en alguns casos podria ser útil 

  

Per altra part, pel que fa a les titulacions dels 

entrenadors no reconegudes per les autoritats 

esportives o d’ensenyament i amb les que fa molt 

temps s’està treballant per donar una solució, si 

les coses no es torcen a ultima hora, es molt 

probable que us puguem anunciar novetats 

positives en molt poc temps en quant a poder 

donar oficialitat a les titulacions pendents, amb el 

compliment dels requeriments que correspongui.  

  

Està en mans dels polítics, amb el que això 

representa en el sentit mes ampli de la frase.  



L’agenda 
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01/03/15 
 

LA RÀPITA 
 
Trobada d’escoles de 

bàsquet 

 

01/03/15 
 

MONTBLANC 
 
Entrenament 

tecnificació infantils i 

preinfantils 

 

08/03/15 
 

LLEIDA 
 
II Trobada de PDP 

 

09/03/15 
 

REUS 
 
Trobada oberta de PDP 

 

10/03/15 
 

TARRAGONA 
 
Trobada oberta de PDP 

 

19/03/15 
 

TARRAGONA 
 
Jornada de 

problemàtica laboral 

organitzada pel C.C.E. 

 

22/03/15 
 

COMA-RUGA 
 
Entrenament selecció 

cadet primer any 

 

22/03/15 
 

ALCANAR 
 
Trobada d’escoles de 

bàsquet 

28/03/15 
 

TARRAGONA 
 
Inici curs de nivell zero 

per entrenadors 

 

29/03/15 
 

FIGUERES 
 
Torneig seleccions 

cadets primer any 

 

01/04/15 
 

CAMBRILS 
 
Clausura Torneig 

Setmana Santa TGN 

BÀSQUET 

 

09/04/15 
 

BARCELONA 
 
Reunió caps de 

departament i territorials 

 

10/04/15 
 

TARRAGONA 
 
Jornada sobre formació 

del voluntariat 

 

12/04/15 
 

AMPOSTA 
 
Trobada final d'escoles 

de bàsquet. 

 

14/04/15 
 

BARCELONA 
 
Reunió Junta Directiva 

FCBQ 

 

19/04/15 
 

VALLS 
 
Torneig seleccions 

infantils 2001 

20/04/15 
 

TARRAGONA 
 
Reunió Junta Directiva 

Territorial 

 

26/04/15 
 

ALCANAR 
 
Entrenament 

tecnificació infantils i 

preinfantils 

 

27/04/15 
 

TARRAGONA 
 
Reunió preparació 

Assemblea General 

FCBQ 

 

30/04/15 
 

REUS 
 
Inici 12 hores de 

minibàsquet 



El personatge 

Pep Roig, tota una vida lligada al bàsquet a 

Valls. 

El Josep Maria Roig 

Ferran va començar 

com a jugador del CB 

Valls l'any 1952. En 

aquell moment els 

clubs dividien la 

plantilla entre reserves 

i jugadors del primer 

equip. L'any 1953 ja va 

passar al primer equip i 

va estar en actiu fins 

l'any 1968.  

 

Seguidament va passar 

a fer d'entrenador, tot 

jugant encara alguns 

partits com a jugador. 

Va entrenar el CB Valls 

fins el 1981 

incorporant-se tot 

seguit a desenvolupar 

les tasques de directiu. 

 

Actualment és el 

President d'Honor del 

CB Valls. 

“ Porto molts anys al CB 

Valls i en aquests anys 

he pogut viure grans 

moments esportius. Per 

exemple l'any 1957 vam 

assolir el campionat de 

Catalunya de Primera 

Divisió enfrontant-nos a 

la final a l'històric club 

del Picadero. Entre els 

anys 60 i 70 el nostre 

club va disputar el 

Trofeu Aguirre, que en 

aquell temps era 

l'equivalent a una 

segona divisió estatal. 

 

Uns anys després vam 

assolir la categoria EBA, 

tot conquerint el 

Campionat de Catalunya 

i, posteriorment, entre el 

1990 i començament de 

la dècada del 2000, vam 

jugar la LEB-1 i la LEB-

2. Algunes jornades el 

CB Valls es va situar 

líder de la LEB-1. Pel 

que fa al bàsquet femení 

vam formar equip a 

finals de la dècada del 

1960. Des d'aleshores 

fins avui, hem arribat a 

jugar a Copa Catalunya i 

a la Lliga Femenina-2, 

com a fites importants. “ 
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Fotografies: CB VALLS 
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Com veu l'evolució 

que ha anat fent el 

bàsquet? 

 

En tot aquest temps he 

sigut testimoni d'una 

autèntica revolució i 

evolució tant en 

l'aspecte tècnic com 

tàctic. Això ha estat així 

principalment pels 

canvis que s'han anat 

introduint en el 

reglament i, sobretot, 

per la preparació física 

dels jugadors. 

 

Què troba a falta en el 

bàsquet actual en 

comparació al 

bàsquet dels anys 

70/80? 

 

El bàsquet és un esport 

que ha anat 

evolucionant a millor. 

Lluny de trobar a faltar 

res penso que s'ha 

millorat en gairebé tots 

els aspectes: 

arbitratges, 

organització federativa 

i qualitat tècnica 

d'entrenadors i 

jugadors. 

Com veu el futur del 

CB Valls, pel que fa 

a l'àmbit esportiu? 

 

Després d'una època 

d'importants fites 

esportives vam 

entendre que calia 

dedicar un esforç 

especial a la formació 

des de la base, tant 

en nois com en noies. 

Això ens permet de 

garantir la continuïtat 

del club. Hem de dir 

que ja comencem a 

percebre els fruits 

d'aquesta aposta 

decidida per la 

formació integral. 

 

I el futur del bàsquet 

provincial? 

 

Malgrat la limitada 

densitat de població 

de la nostra província, 

veig que en els 

darrers anys s'ha fet 

un gran esforç per 

part dels clubs i de la 

nostra delegació 

territorial per tal de 

fomentar la pràctica 

del nostre esport. I 

crec que el nivell va 

pujant. 

(Fotografies C.B. VALLS) 



Els clubs 
El Club Bàsquet Cantaires, passat històric i 

present amb il·lusió, a Tortosa 

El CB Cantaires Tortosa és un club de 

bàsquet creat en el 1968 amb l'objectiu 

de promoure la pràctica del bàsquet a la 

ciutat de Tortosa i al territori. 

En la dècada dels 80 l'equip de bàsquet 

femení sènior del CB Cantaires 

Tortosa  va aconseguir  situar al club 

entre els millors del bàsquet espanyol i 

europeu. Els anys 90 i la primera dècada 

del 2000 van ser uns anys de transició 

fins que va arribar el 2010. En el 2010, 

Tortosa, és nomenada Ciutat del Bàsquet 

Català.  

Aquest any es van dur a terme multituds 

d’activitats (clínics, torneigs, xerrades,…) 

que van reactivar el moviment 

basquetbolista. 

  

A partir d'aquest any, una nova junta 

directiva amb il·lusió renovada i molt 

d’esforç pretén establir les bases d'un 

nou projecte esportiu. Un projecte que 

s’inicia aquesta temporada 2014-2015 i 

que pretén rellançar el bàsquet a la ciutat 

i fer que es converteixi en un club de 

bàsquet referent a la zona. Cultura de 

l'esforç, implicació, sentir,....són els nous 

paràmetres amb els quals el club pretén 

créixer. 

Actualment el CB Cantaires Tortosa 

agrupa un col·lectiu de 130 jugadors/es 

distribuïts en 10 equips i una massa social 

de 180 socis.  Aquests equips actualment 

estan jugant en competicions federades 

d’àmbit territorial i autonòmic.  

  

El CB Cantaires Tortosa desenvolupa les 

seves activitats esportives en 2 pavellons 

de titularitat municipal. Els equips Sènior i 

el Júnior juguen al Pavelló de Ferreries 

(3000 espectadors), la resta d’equips 

juguen al Pavelló del Temple (500 

espectadors).  

  

El Club  actualment està participant i 

col·laborant activament en els col·legis de 

Tortosa oferint la possibilitat a tots el 

xiquets i xiquetes que entrin en contacte 

amb el mon del bàsquet. Mensualment el 

club programa jornades tècniques on 

assisteixen els tècnics dels equips federats 

i els jugadors del sènior. 

 

El col·legis en que el Club està present  

són: Col·legi Temple, Col·legi Consolació, 

Col·legi Teresianes, Col·legi Sagrada 

Família, i Col·legi Roquetes. 

Aproximadament aquest programa compta 

amb uns 60 xiquets i xiquetes. 
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El Club Basquet  Cantaires Tortosa, 

també continua treballant amb la seva 

funció social, participant en tots aquells 

esdeveniments culturals o socials que 

se’ns convida (Arxibarri, Marató de Sang, 

Dia Mundial de l’Activitat Física, 

Campanya contra el Càncer, Recollida 

Aliments Càritas, Programa integració 

616, Tortosa English Festival.  

  

El Club durant aquesta temporada 2014-

2015 ha posat en marxar un projecte 

esportiu que pretén ser il·lusionant, 

sostenible i que pugui ser referent a les 

Terres de l’Ebre, en definitiva un projecte 

de ciutat.  

  

Es vol crear un club amb identitat pròpia, 

impulsant una nova “filosofia de club”, 

entenent aquesta nou concepte de club 

com una forma d’actuar, donar-se a 

entendre i de transmetre. Per tot això es 

crearan unes línies bàsiques per seguir-

les i aconseguir un estil propi i durador. 
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Fotos: CB 
CANTAIRES 

Per poder fer efectiu aquest projecte es 

volen impulsar una sèrie d’accions que 

permetin fer-lo una realitat.  Marcar-se 

unes fites esportives i crear una xarxa 

social el suficientment amplia són el dos 

pilars fonamentals d’aquest projecte.  

 

Les activitats més significatives que s’han 

posat en marxa són les de signar un 

conveni entre el Consell Esportiu del Baix 

Ebre  per estar presents en tots els centres 

educatius de primària del Baix Ebre i 

fomentar la pràctica del bàsquet al 

col·legis. També podem destacar el 

programa “Basquet Arreu” que el CB 

Cantaires Tortosa ha posat en marxa amb 

la Reg. d’Assumptes Socials de 

l'Ajuntament de Tortosa i que farà que el 

bàsquet sigui una activitat social 

integradora per a tots els col·lectius de la 

nostra social. 

 

També cal afegir que l’entitat fa un 

especial esforç per potencia les noves 

tecnologies de la comunicació 

  

Esperem que els resultats es vegin a mitja 

termini i tornem a donar-li el lloc que és 

mereix al bàsquet tortosí. 



Trobades d’escoles 
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Sant Carles de la Ràpita va viure la cinquena 

trobada de la temporada 

 

PARTICIPANTS: 

 

CB CANTAIRES 

CBA-BENICARLÓ 

CB AMPOSTA 

BBT-ESCOLA PONENT I LA CANONJA 

BBT-ESCOLA MIRACLE 

BBT-LA FLORESTA 

CB ALCANAR 

CBA-PENYÍSCOLA 

CBA-VINARÓS 

L’AMPOLLA, CB 

CB LA RÀPITA 

PATÍ RAPITENC 

El diumenge 1 de març, la població de Sant Carles 

de la Ràpita va acollir una nova edició del 

programa de trobada d’escoles de la territorial per 

aquesta temporada. 

 

Durant tot el matí, el pavelló municipal de Sant 

Carles va veure fins a 15 partits, amb la presència 

de més de 150 nens i nenes. 

 

La trobada va ser possible gràcies a la 

col·laboració del CLUB BÀSQUET LA RÀPITA, al 

qui volem agrair el seu esforç. 

( Fotografies cedides ) 



Trobades d’escoles 
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Alcanar va acollir una nova trobada 

d’escoles, la sisena de la temporada 

 

PARTICIPANTS: 

 

CB CANTAIRES 

CBA-BENICARLÓ 

CB AMPOSTA 

CB ALCANAR 

CBA-PENYÍSCOLA 

CB MÓRA D’EBRE 

L’AMPOLLA, CB 

CB LA RÀPITA 

PATÍ RAPITENC 

La sisena trobada d’escoles de bàsquet de la 

temprada va tenir lloc a Alcanar el diumenge 22 de 

març, utilitzant les instal·lacions del pavelló 

municipal i del Centre Cívic, on es van arribar a 

muntar fins a quatre pistes. 

 

Un total de 12 partits van emplenar la franja 

matinal d’aquell diumenge amb una nombrosa 

assistència de públic, principalment pares i mares 

dels nens i nenes participants. 

 

La trobada va ser possible gràcies a la 

col·laboració dels membres de la Junta Directiva i 

tècnics i jugadors del CLUB BÀSQUET ALCANAR. 

( Fotografies cedides ) 



Trobades d’escoles 
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Setena trobada d’escoles de bàsquet, a 

Amposta  

 

PARTICIPANTS: 

 

CB CANTAIRES 

CBA-BENICARLÓ 

CB AMPOSTA 

CB ALCANAR 

CBA-VINARÓS 

L’AMPOLLA, CB 

CB LA RÀPITA 

PATÍ RAPITENC 

CB MÓRA D’EBRE 

Després d’haver realitzat sis trobades d’escoles, 

arriba la setena i darrera de la temporada, que va 

tenir lloc a Amposta, el diumenge dia 12 d’abril.. 

 

Durant tot el matí, el pavelló municipal de Sant 

Carles va veure fins a 12 partits, amb la presència 

de més de 100 nens i nenes. 

 

La trobada va ser possible gràcies a la 

col·laboració del CLUB BÀSQUET AMPOSTA, al 

qui volem agrair el seu esforç. 

 

Hi varen ser presents en nom de la Territorial el 

vicepresident segon Ramon Marqués, i l’acte va 

comptar, també amb la presència de la 

Representant Territorial de l’Esport de les TTEE i 

del Regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Amposta. 



Trobades d’escoles 

No. 3   //  març – abril 2015 



Intens treball arbitral, en concentracions 

durant el mes d’abril 
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Activitat arbitral 

Scania Cup (Suecia) 

Sergi Tello (arb.) 

Torneig Menorca 

 Ariadna Jané (arb.) 

 Arnau Padrós (tec) 

Torneig Coma-ruga 

José M. Audi (arb.) 

David Carrasco (arb) 

Francesc Font (arb) 

Adrià Marco (arb) 

David Redondo (arb) 

Marc Solé (arb) 

Gerard Rodríguez (arb) 

Aleix Martiañez (arb) 

Xavier Marin (arb) 

Mateo Andreu (arb) 

Arnau Padrós (tec) 

Marc Vilamajor (tec) 

Alex Fuentes (tec) 

Torneig Infantils Valls 

Gerard Mogio (arb) 

Gerard Oliva (arb) 

Tanguy Ledouble (arb) 

Víctor González (rb) 

Carla Blanco (arb) 

Eloi Galan (arb) 

Arnau Padrós (tec) 

Alex Fuentes (tec) 

Trobada PDP Alcanar 

Oriol Hurtado (arb) 

Jordi Castro (arb) 

Joan A. Fabregat (arb) 

Ian González (arb) 

Pau Mas (arb) 

Eduard Bages (arb) 

Artur Esponey (arb) 

Manel del Amo (tec) 

Amistós U19  Noruega 

Sergi Tello (arb.) 



El divendres 10 d’abril, es va celebrar una 

jornada de formació pels clubs territorials. 
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La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha 

convocat tot un seguit de sessions formatives 

arreu del territori sobre el nou Manual de gestió 

del voluntariat en un club de bàsquet elaborat des 

la Comissió de Clubs en matèria de la seguretat 

social de l'FCBQ. 

 

Des de la Comissió de Clubs en matèria de la 

seguretat social de la Federació Catalana de 

Basquetbol i donant resposta a les necessitats de 

les nostres entitats afiliades, s'ha elaborat un 

Manual de gestió del voluntariat en un club de 

bàsquet. 

Jornada de formació 

sobre el voluntariat 

Per tal d'explicar aquest manual, es van convocar  

tot un seguit de sessions formatives de 90 minuts 

de duració pels clubs, implementades per 

Ribé&Salat al territori. 

 

A Tarragona es va fer el divendres 10 d’abril, amb 

l’assistència de pocs però molt interessats clubs, 

formulant moltes qüestions i dubtes als ponents. 



Valls reuneix les seleccions territorials de 

Lleida, Girona i Tarragona 
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El diumenge 19 d’abril, el pavelló Xavi Tondo de 

Valls va reunir a les seleccions territorials de 

Lleida, Girona i Tarragona, de la categoria infantils 

masculins i femenins. 

El torneig va ser possible gràcies a la col·laboració 

del Patronat Municipal d’Esports de Valls, i del 

Club Bàsquet Valls. 

 

També va comptar amb la presència de voluntaris 

de Tarragona 2017, i l’activitat estava inclosa dins 

del programa Valor 2017. 

Torneig de seleccions 

infantils 



Figueres acull el torneig de seleccions 

territorials de cadet de primer any 
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Torneig de seleccions 

preinfantils 

El Torneig de Seleccions Territorials Cadets 

'Memorial Rafael Mora' es dva celebrar la tarda del 

proper diumenge 29 de març al Pavelló 

Poliesportiu Municipal de Figueres. 

 

El Pavelló Poliesportiu Municipal de Figueres va 

acollir aquest Torneig de Seleccions en el que hi 

van participar combinats de categoria cadet de 

Barcelona, Girona i Lleida, així com també el de 

Languedoc-Roussillon 



Seguiment tècnic 
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A quí va dirigit ? 

 

A jugadores i 

jugadors de les 

categories infantil i 

preinfantil. 

Quin treball es 

realitza ? 

 

Les sessions estan 

orientades en el 

treball tècnic i tàctic 

en situacions 

reduïdes de 3x3. 

 

Quants participants 

hi ha ? 

 

El treball s’està 

realitzant amb 13 

nenes i 13 nens de 

les edats 

esmentades. 

Quins avantatges 

tenen les entitats 

col·laborades ? 

 

Entrenadors i 

jugadors d’aquestes 

entitats participen en 

les jornades de 

seguiment. 

DATES PREVISTES: 
 

01/03/15 – MONTBLANC 
22/03/15 – COMA.RUGA 

26/04/15 – ALCANAR 
10/05/15 - CUNIT 



Durant Setmana Santa, Torreforta va acollir 

un nou curs per a entrenadors 
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Durant els darrers dies de març i primers d'abril 

s'han impartit diferents cursos de Nivell 0 a 

Barcelona i Tarragona, en aquest cas a les 

instal·lacions del pavelló municipal de riu-Clar, 

cedides per l’AD Torreforta.  

 

El Curs de Nivell 0 és el curs federatiu que, un cop 

aprovat, permet entrenar fins a Minibàsquet i 

reconeix 3 crèdits del Bloc Específic de 1r Nivell i 

en aquesta edició de Setmana Santa ha comptat 

amb més de 100 futurs entrenadors/es. 

 

Des de l'FCBQ volem agrair el treball de tots els 

alumnes, a tot el professorat i a l’AD Torreforta per 

la col·laboració 

Curs de nivell zero 



Tarragona present en el ple de medalles de 

Catalunya en els campionats d’Espanya. 

Tarragona va ser representada pel jugador mini 

masculí del CB Tarragona, Gerard Estebanell. 

 

També hi van ser presents a la selecció infantil 

masculina el tècnic Gorka Bertran com ajudant, i la 

fisio Olga del Rio que va estar atenta a tot.. 

 

Des d’aquestes línies els felicitem a tots ! 
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Catalunya, en categoria Mini i Infantil, va participar 

als Campionats d'Espanya de Seleccions 

Autonòmiques que es van dur a terme a San 

Fernando (Mini) i a Saragossa (Infantil). 

Catalunya, tant en nois com en noies, va realitzar 

uns excel·lents campionats, assolint la medalla 

d'or en categoria mini i infantil femenina, mini 

masculina i la medalla d'argent en infantil 

masculina 

Seleccions catalanes 

Fotos FCBQ 



TGN Bàsquet ha organitzat amb total èxit 

una nova edició 
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La dotzena edició del Torneig de Cambrils del 

TGN Bàsquet és història. Una edició que ha 

comptat amb moltes novetats, com la presència, 

per primera vegada en el Torneig, d’equips 

benjamins (12 en total) i d’una pista exterior, al 

costat del Palau d’Esports Municipal de Cambrils, 

just davant de l’ajuntament d’aquesta localitat.  

Aquesta pista era el lloc on competien els més 

petits, els benjamins, tot i que el vent va impedir la 

disputa d’alguns enfrontaments. “Havíem demanat 

al temps que no plogués, però se’ns va oblidar el 

vent”, diu Iñaki Liarte, vicepresident del TGN 

Bàsquet i responsable del Torneig. “Estem molt 

contents. Hem batut el rècord de participants, amb 

70 equips i s’ha disputat 202 partits i no hem patit 

cap incidència. Estem molt satisfets”, diu. 

 

Liarte destaca el bon ambient d’un campionat de 

bàsquet i minibàsquet que ha superat en 14 

equips el seu propi rècord, de l’any 2009, quan hi 

van haver 56 equips i que és, actualment, el més 

gran de la demarcació. “En aquest torneig no 

prioritzem la competitivitat extrema com en 

d’altres, sinó que volem que es gaudeixi del 

bàsquet i de la companyia d’altres jugadors de 

diferents zones de l’estat i d’arreu del món [hi ha 

un equip francès, el Toulouse Travel Team  i un 

d'irlandès, el Meteors]“, assegura mentre destaca 

la col·laboració de tothom: “L’ambient és genial i 

tothom està disposat sempre ha col·laborar.  

12è torneig Setmana 

Santa a Cambrils 

Enguany, a més, hem dissenyat un quadre de 

competició més gran, i no només perquè hi havia 

més equips, sinó perquè els clubs ens havien 

demanat poder jugar més partits, un parell al dia, i 

ho hem fet. Els que han arribat a la final han jugat 

un partit més, set”. 

 

El Torneig va començar dissabte passat però 

divendres ja es van escalfar motors amb l’arribada 

dels equips. Dilluns va ser dia de descans i el 

Torneig inclou una entrada a Port Aventura. “Som 

el Torneig més gran i també el més econòmic. Per 

5 dies a pensió completa, els participants disputen 

el torneig i tenen, a més, una entrada a Port 

Aventura. 

 

És increïble veure com més de 800 persones de 

tots els equips passem una jornada tots junts allà”, 

diu Liarte que assegura, però, que enguany s’ha 

fregat la capacitat màxima del campionat: “No hi 

ha més pistes per jugar més partits en tan poc 

temps. Més no crec que puguem créixer. De totes 

maneres, volem continuar sent un torneig de 

benjamins, alevins i infantils perquè som un club 

de formació de jugadors de base i no ens 

plantegem ampliar-ho a cadets”, assegura. 



La Fundació estrena una nova pàgina web 
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La Fundació del Bàsquet Català (FBC) ja té el seu 

renovat portal web on trobar tota la informació 

referent a l'entitat i a les activitats que 

desenvolupa. Amb un nou disseny i una navegació 

moderna fundaciobasquetcatala.cat s'actualitza i 

es posa al servei dels usuaris més joves. 

Aprofitant el llançament dels Casals i Campus 

d'aquest proper estiu 2015, la Fundació del 

Bàsquet Català (FBC) té l'orgull de presentar el 

seu renovat portal web 

www.fundaciobasquetcatala.cat 

Amb un nou disseny, més modern i actual, aquest 

site pretén configurar-se com a plataforma per a 

ensenyar i exposar, no només la tasca històrica, 

social i humana de la Fundació, sinó també 

aquelles activitats més atractives i innovadores. 

Fundació del bàsquet 

català 

Els continguts es troben centralitzats a les 

iniciatives i els programes bàsics i fonamentals de 

la FBC. Des de la ja coneguda "Ciutat del Bàsquet 

Català" fins a tot el programa relatiu a l'Esport 

Escolar i les Activitats i Campus d'Estiu, passant 

per la XXIIa Festa dels "Històrics del Bàsquet 

Català", que tindrà lloc el proper 24 d'abril, o el 

Centre d'Estudis de la Fundació, entre d'altres. 

Amb aquest nou portal i la participació en diferents 

xarxes socials (Facebook, Twitter i Flickr), la 

Fundació del Bàsquet Català dóna el pas definitiu 

cap al món de les noves tecnologies, amb 

l’objectiu i la finalitat de donar a conèixer i apropar 

la seva tasca arreu i a tothom que tingui relació 

amb el bàsquet i més concretament amb el 

Bàsquet Català 

http://www.fundaciobasquetcatala.cat/
http://www.fundaciobasquetcatala.cat/
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Clínic per entrenadors 



Campionat 3x3 



C.C. cadet masculí 

preferent, a La Selva 



BQVolem TARRAGONA 

 

Edita: 

Representació Territorial Tarragona 

Federació Catalana de Basquetbol 

Comte de Rius, 19, Pral. 

43003 Tarragona 

Tel: 977226620 

Fax: 977225008 

Mail: adm.tarragona@basquetcatala.cat 

Web: www.basquetcatala.cat 

 

Aquest número no hagués estat possible sense la 

col·laboració del Departament de Premsa i 

Marqueting de l’FCBQ, dels clubs de la territorial i 

dels departaments tècnic arbitral i administratiu de 

la territorial. 


