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“Visita dels jugadors del Futbol Club Barcelona...” 

Les escoles Josep Maria de Sa-

garra i Pare Poveda del barri de 

Vallcarca i Bon Pastor de Sant 

Andreu van rebre, ara farà uns 

dies, la visita dels jugadors del 

primer equip de bàsquet del FC 

Barcelona, Marcelinho Huertas, 

Marko Todorovic, Jacob Pullen, 

Ante Tomic, Joey Dorsey i Kostas Papanikolaou. Cinc-cents nens 

i nenes van compartir una estona de jocs i activitats relacionats 

amb el bàsquet i van gaudir de la companyia dels jugadors de 

Barça, que van estar molt actius i participatius en tot moment. 

Al final, els integrants del conjunt blaugrana van regalar pilotes, 

pòsters i van signar autògrafs 

per a tots els nens i nenes en 

una jornada organitzada pel 

FC Barcelona i coordinada per 

la Fundació del Bàsquet Cata-

là (FBC) a través del projecte 

'Bàsquet per a Tothom'. 

“XXI Festa Històrics del Bàsquet Català...” 

Com cada any, la Fundació orga-

nitza la seva tradicional Festa 

“Històrics del Bàsquet Català”. 

Sopar en el decurs del qual es dis-

tingeix, com a tals, a persones que 

han deixat una forta empremta en 

la història del nostre esport al 

llarg d’una continuada trajectòria 

de servei 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 per-

sones: 

Miquel ALBANELL PEMAN, Ma Carme ARNAU BLANCH, Jo-
sep BACH LLADÓ, Josep A. BOVÉ PÉREZ, Jaume CALOPA 

CARBONELL, Dolors CARBONELL GUIXE, Jesús M. CANGA 
CASTAÑO , María Pilar LANDEIRA GUERRERO, Josep MARCE 
BUENAVENTURA, Ricard RODON CARRERAS, Montserrat 
TORRAS SURROCA, Pere TORRES FERRÉ, Josep VENDRELL 
VILLACAMPA, Antoni M. XIMENES NOZAL i, Manel COMAS 
HORTET (a títol pòstum). 
La Festa es celebrarà divendres 25 d’abril, a l’Hotel Catalonia 

Barcelona Plaza (Plaça d’Espanya, 6-8, de Barcelona) a dos 

quarts de 9 del vespre. El preu del tiquet és de 55 euros. 

La reserva de tiquets del sopar es pot fer per telèfon 

933966620, per correu electrònic secreta-

ria.fundacio@basquetcatala.cat o bé personalment a la seu de la 

Fundació, Rbla. Guipúscoa, 27 2a planta, edifici de la Federació 

Catalana de Basquetbol, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 ho-

res. A fi de facilitar l'organització de l'acte es prega fer la reser-

va amb la major antelació possible. 

“Història Oral...” 
El Centre d’Estudis de la Fundació, 

ha encetat un projecte amb la finali-

tat de recuperar la història del bas-

quet català, des del punt de vista del 

seus actors principals, a través de les 

seves vivències, narrades en primera 

persona. 

Pretén d’incidir i mostrar la part més 

personal i anecdòtica de la història del bàsquet català, alhora 

que vol donar-la a conèixer utilitzant els records personals 

(fotografies, retalls de diari, documents, trofeus, etc.) que al 

llarg de la seva trajectòria esportiva han atresorat a casa seva. 

Ara per ara, hem aconseguit de recollir, la his-

tòria de vuit persones, les quals ens han cedit 

temporalment part del seu fons per poder 

reproduir-lo 

En aquest fons hem trobat, bitllets d’avió, car-

tells, retalls de diari pel·lícules súper 8, etc. 

En propers informatius, publicarem una bio-

grafia de caire més personal, que aportarà una 

visió més àmplia del basquetbol. 

“Campus i Casals FBC...” 

Des de la Fundació del Bàsquet Català 

ens encarreguem del desenvolupa-

ment de diversos casals i campus es-

portius, realitzats en diferents perío-

des festius com ara vacances de Nadal, 

festius puntuals, Setmana Santa o va-

cances d'Estiu. 

 

Els Campus de Bàsquet seran oberts 

per a tots els nens i nenes nascuts en-

tre el 1997 i el 2006 de tots els nivells 

de joc. 

 

 

 

Les instal·lacions de l'Escola Jesuïtes 

Sarrià - Sant Ignasi i les pistes polies-

portives de l’A.E. Ciutat Vella, de la 

Barceloneta, acolliran aquests campus 

urbans. 

 

Més informació 

Trucant al 670675088 i al 933966620 

o per correu electrònic a promo-

cio.fundacio@basquetcatala.cat. 


