
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROP DE 200 ESPORTIESTES TERRITORIAL DE BÀSQUET FEDERACIÓ ACELL!!!!!! 

El dissabte 3 de febrer de 2018, el Pavelló INPACSA de Balaguer va acollir per 

onzè any consecutiu, el Campionat Territorial de Bàsquet de la present temporada 

2017-2018, aquesta vagada en la seva vint-i-vuitena edició. 

 Aquest campionat va estar organitzat per la delegació territorial de la 

Federació Catalana d’esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual –ACELL- 

a Lleida, amb el suport de l’Ajuntament de Balaguer (que per onzè any consecutiu, 

va cedir aquest magnífic espai i va regalar trofeus pels participants), el Consell 

Comarcal de la Noguera (que va donar el seu suport i trofeus pels participants), el 

Consell Català de l’esport (que dona suport a totes les competicions de la 

federació) , la Diputació de Lleida (que també dona el seu suport a tot el que la 

Federació ACELL organitza), el Club Esportiu L’Estel de Balaguer (club amfitrió de la 

Federació ACELL que va regalar un esmorzar a cada participant gràcies a la 

col·laboració de mel i torrons Alemany), la Federació Catalana de Bàsquet R.T. 

Lleida (que va col·laborar desinteressadament cedint els seus àrbitres), La Creu Roja 

(amb els seus sanitaris)  i el C.B. Balaguer (que va cedir el material i els voluntaris 

necessaris per poder realitzar un esdeveniment com aquest), i amb el suport Special 

Olympics Catalunya, com a totes les competicions que organitza la Federació 

ACELL. Volem agrair a tots els seu suport i col·laboració.  

 Van participar 181 esportistes amb discapacitat intel·lectual de tota la 

província de Lleida, un total de dotze clubs (rècord de participació de clubs), 

competint en diferents categories en funció de les seves capacitats.  

CLUB ESPORTISTES

ACUDAM DE MOLLERUSSA 11

ALBA DE TÀRREGA 13

ASPROS DE LLEIDA 18

ASVOLCALL-DOWN LLEIDA 19

FORÇA LLEIDA ASPROS 11

L'ESTEL DE BALAGUER 36

LLAR SANT JOSEP DE LLEIDA 13

SALVADOR SEGUÍ DE LLEIDA 11

SANT JOAN DE DEU D'ALMACELLES 21

SPECIAL OLYMPICS ANDORRA 10

TALMA JUNEDA 8

SEDIS BÀSQUET 10

TOTAL 181  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les categories de joc es van dividir en dos, inlouent 3 categories 

diferents per cada una: 

  

COMPETICIÓ BASQUET AMB REGLAMENT FIBA: 

Dividit en tres nivells en funció de les capacitats intel·lectuals i motrius 

dels participants.  

En la primera categoria van participar de 4 equips. Salvador Seguí de 

Lleida va ser el guanyador invicte d’aquesta categoria; els altres tres equips, 

Alba de Tàrrega (segons), Special Olympics Andorra (tercers) i ASVOLCALL 

Down Lleida (quarts) van quedar empatats amb 1 victòria i 2 derrotes, 

mostrant així l’equilibri de la competició. 

 En la segona categoria van jugar 6 equips; Talma de Juneda va ser el 

campió d’aquesta categoria sense cedir cap derrota i gràcies a la victòria 

davant el Força Lleida ASPROS (segons classificats que només van cedir 

aquesta derrota) per només dos punts. El tercer (Sedis Airam), quart (CB 

Mollerussa ACUDAM) i cinquè (CB Balaguer Vermell) van empatar a victòries 

i derrotes (2-3) ; va tancar la classificació l’equip de les Escoles Especials Llar 

de Sant Josep de Lleida. 

La tercera categoria va comptar amb 4 equips. L’ASVOLCALL Down 

Lleida B va ser el dominador de la categoria amb un ple de victòries; segons 

van ser els components de l’ASPROS Força Lleida, seguits del CB Balaguer 

Blanc, tancant classificació Sant Joan de Déu Blau d’Almacelles. 

Podeu veure tots els resultats i classificació en els arxius adjunts. 

PROVES INDIVIDUALS I ADAPTADES 

Dividit també en tres categories. 

A les proves individuals van participar 10 esportistes, conformant 4 

equips,  en una sèrie. 

A les proves adaptades de nivell IV, van competir 23 esportistes 

repartits en 10 equips i  en tres sèries diferents. 

Per últim, en les proves adaptades de nivell V, van competir 4 equips 

amb 8 esportistes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com sempre, cap participant de les proves adaptades es va quedar 

sense recompensa al seu esforç, rebent tots i cada un la seva medalla d’or, 

argent, bronze o participació en funció dels seus resultats. 

Podeu veure tots els resultats en els arxius adjunts.  

 

Durant la competició es van repartir les medalles de les proves (cada 

esportista va ser campió i va sortir amb la seva medalla) i després dels partits 

i després de l’actuació del grup Batuka Pum de l’Escola l’Estel de Balaguer, 

es van donar els trofeus als participants (cap equip es va quedar sense el 

seu premi a l’esforç).  

Les següents autoritats van assistir i van col·laborar donant suport i 

repartint medalles i trofeus als participants:   

- Sr. D. Jordi Ignasi Vidal Giné: Alcalde de Balaguer. 

- Sra. Gemma Vilarasau Cinca: Regidor d’esports del Ajuntament de Balaguer. 

- Sr. Joan Segura Torres. Delegat territorial Consell Català de l’esport Lleida. 

- Sra. Sònia Valero. Vice-Presidenta Consell Comarcal de la Noguera. 

- Sra. Maria Ángeles López Medina: Presidenta Associació L’Estel de Balaguer. 

- Sr. Toni Salud, President del  C.B. Balaguer i Sra. Montse Ruiz de la Junta del 

CB Balaguer. 

- Sra. Cristina Sánchez: Directiva  Representació Territorial de Lleida de la 

Federació Catalana de Basquetbol 

- Sra. Marina Gómez:   presidenta de la Federació ACELL. 

- Sra. Anna Pàmies: presidenta R.T. Lleida de la Federació ACELL. 

- Membres junta directiva Federació ACELL. 

- Sr. Joan Lluis Monteix: junta d’Special Olympics Catalunya. 

- Sr. Félix González:  President Actel Força Lleida i Sr. Albert Aliaga, membre 

junta Actel Força Lleida.   

- Sr. Ferran Alemany: gerent de Torrons i Mel Alemany 

 

Per a més informació: 

ALVARO TERREROS MARTÍNEZ 

COORDINADOR FEDERACIÓ ACELL LLEIDA 

alvaro.terreros@federacioacell.org  

MÒBIL: 650835799 

mailto:alvaro.terreros@federacioacell.org

