
Durant el passat mes de juliol i amb l'objectiu de definir els reptes de futur i disposar d'un 
instrument de planificació a mig i llarg termini del Bàsquet Català (2018-2023), la Federació 
Catalana de Basquetbol (FCBQ) juntament amb Comtec Sports Consulting, va iniciar 
l'elaboració d'un Pla Estratègic que comptarà amb la participació de totes les entitats així com 
també del màxim d'agents interns i externs.

Aquest mes d'octubre serà el torn de les trobades per tot el territori amb els presidents i/o directius 
dels clubs i entitats afiliades a la Federació. En total seran 8 sessions de treball que formen part de 
l'elaboració d'un Pla Estratègic de la Federació Catalana de Basquetbol que ha de definir els 
reptes de futur de la Federació per als propers anys (2018-2023) i disposar d'un instrument de 
planificació a mig i llarg termini, orientat a la millora del servei als clubs, així com satisfer les 
necessitats i expectatives de tots els grups d'interès.

En aquestes trobades que comptaran també amb professionals de Comtec Sports Consulting, 
empresa amb més de 20 anys d'experiència en l'àmbit de l'estratègia i de la gestió, es recolliran les 
diferents inquietuds, suggeriments o expectatives dels clubs per tal de convertir-los en mesures 
concretes i nous reptes de futur mitjançant aquest projecte. Així mateix, també s'abordarà amb els clubs la realitat actual i futura del Bàsquet 
Català des d'una doble visió: per una banda la del club, tot escoltant l'opinió dels seus directius en relació a les necessitats i expectatives que té 
la seva entitat així com els serveis o productes que la Federació hauria d'oferir o millorar per adequar-se a les seves necessitats reals. I per altra 
banda, la visió de l'FCBQ, més enllà dels serveis facilitats per la Federació, conèixer la visió personal dels directius respecte la institució com a 
principal referent del bàsquet a Catalunya i Espanya (punts forts, àrrees de millora,...).

El Pla Estratègic que la Federació pretén presentar al juliol de 2018, busca potenciar el protagonisme del Bàsquet Català en l'esport a 
Catalunya, escoltant els diferents grups d'interès i ser permeable a les seves expectatives. El projecte també permet admetre les debilitats de la 
Federació per a potenciar les fortaleses, aprofitar les oportunitats i estar preparat per a fer front a les amenaces, així com aconseguir ser més 
eficients en la gestió del servei als clubs i entitats afiliades. Tot plegat, per seguir consolidant l'FCBQ com a federació esportiva capdavantera i 
referent a Catalunya. Properament, la Federació publicarà al web www.basquetcatala.cat més informació d'aquest Pla Estratègic i l'enquesta 
mitjançant la qual tothom podrà fer la seva aportació.

Barcelona ciutat 
Dia: dimecres 4 d'octubre
Hora: a les 19 hores
Lloc: Federació Catalana de Basquetbol -Sala d'Actes- (Rambla Guipúscoa, 27 - Barcelona)

Resta Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental i Osona 
Dia: dijous 5 d'octubre
Hora: a les 20 hores
Lloc: Sala Francesc Tarafa de Granollers (c/ del Corró, 47 - Granollers)

Bages, Berguedà-Solsona
Dia: dilluns 9 d'octubre
Hora: a les 19 hores
Lloc: Ateneu Les Bases de Manresa (c/ Cintaires, 30-32 - Manresa)

L'Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès i Anoia 

Dia: dimarts 10 d'octubre
Hora: a les 19 hores
Lloc: Parc Arqueològic Mines de Gavà (c/ de Jaume I, 7 - Gavà)
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SESSIONS DE TREBALL CLUBS (octubre 2017):

Barcelona 1

Barcelona 2

Comarques Centrals

Barcelona 3



Menys CB Solsona
Dia: dilluns 16 d'octubre
Hora: a les 19 hores
Lloc: Secretaria General de l'Esport a Lleida -Sala d'Actes- (Av. Segre, 7 - Lleida)

Dia: divendres 20 d'octubre
Hora: a les 19 hores
Lloc: RT Girona FCBQ (Passeig d'Olot, 82 - Girona)

Menys Terres de l'Ebre
Dia: dimecres 25 d'octubre
Hora: a les 19 hores
Lloc: RT Tarragona FCBQ (c/ Soler, 22 baixos - Tarragona)

Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera Ebre
Dia: dijous 26 d'octubre
Hora: a les 19 hores
Lloc: Centre de Tecnificació d'Amposta (c/ França, 61-73 - Amposta)
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