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Benvolguda família del Bàsquet Català,

Em plau dirigir-me a vosaltres per donar-vos a conèixer la realització 
del Pla Estratègic de la Federació Catalana de Basquetbol 2018-2023, 
i voldria aprofitar l’avinentesa per a convidar-vos a formar part del 
procés de reflexió sobre els reptes que haurà d’afrontar l’organització 
durant els propers anys.

La realització del Pla Estratègic de l’FCBQ és un compromís electoral 
de l’actual Junta Directiva i, com a tal, es vol executar amb la major 
brevetat possible per tal de poder iniciar el seu desplegament durant 
l’any 2018. 

Hi ha una part del procés que és extern a la ‘casa’ i participatiu, que es 
va iniciar al mes de juliol i clourà després d’un any, al juliol del 2018. 
M’agradaria que hi participéssiu d’aquest procés, amb la finalitat 
d’aportar el vostre coneixement, la vostra experiència i aquelles 
propostes que considereu més convenients. 

A partir d’aquest mes d’octubre, posem en marxa aquest apartat web 
específic, on hi podeu trobar tota la informació relativa a la realització 
del Pla Estratègic de l’FCBQ per tal que la pugueu consultar.

Gràcies per participar-hi! Junts seguirem construint millor el Bàsquet 
Català!

Joan Fa i Busquets
President

· Presentació Pla Estratègic

· Reunions

· Galeria de fotografies Pla Estratègic

Comissió Directiva: 

President: Sr. Joan Fa Busquets

Vice-president 1r, Tresorer i president del Comitè RRPP i Afers Socials: Sr. Josep Nadal i Tuset

Vicepresident 2n i president RT de Girona de l’FCBQ: Sr. Francesc Xavier Santaló Bayona

Vicepresident 3r i president RT de Tarragona de l’FCBQ: Sr. Joan Cortina i Badoch

Vicepresident 4t, president RT de Lleida de l’FCBQ i president del Comitè Esportiu: Sr. Ferran Aril Duran

Vicepresident 5è i Secretari: Sr. Enric Prats Sanjosé

Vicepresidenta 6a: Sra. Maria Lluís Gol

Secretari: Sr. Francesc de Puig Viladrich

Gerent: Sr. Toti Mumbrú Martínez

26/07/2017·La Federació Catalana de Basquetbol inicia l'elaboració del seu Pla Estratègic 

28/09/2017·El Pla Estratègic de l'FCBQ es reprèn aquest octubre amb 8 sessions de treball arreu del territori dirigides als 
clubs 

Notícies relacionades




