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Benvinguts a tothom, des de el C.B.Alpicat els volem convidar aquest Diumenge 27/11/05 a 

la presentado de la temporada 2005/06 de totes les categories d'equips que disposem en el nostre 

club de básquet Alpicat. 

Per una altre part reflexa el progrés experimentat en poc temps per el nostre club tenint en 

comte a la Junta Directiva que al llarg de la temporada son el apartat logístic de la entitat donant en 

tot moment mostres de solidaritat, sacrifíci, entrega, dedicació i, sobretot i mes important, de 

il-lusió. Una illusió que aconsegueixen es vegi reflexada dia a dia en la bona salut del C.B. Alpicat 

La Junta Directiva ha estat sempre composta, per pares de diferents jugadors militant els nostres 

equips. 

Lá nostra filosofía, sobre la qual treballem a diari es la de formar persones, escola i práctica 

de básquet, preparar jugadors i entrenadors, fomentar la convivencia entre seguidors, mantindre 

vineles de coHaboració amb altres entitats i empreses, coHaboració total amb l'ajuntament 

d'Alpicat i comercos relacionáis a contribuir i a difondre una imatge d'Alpicat, de poblé jove, sa i 

amant de un esport cada dia mes implicat amb la gent del poblé. 

El treball de formar jugadors de la base, a fi  de que aprenguin junts aquest esport i 

continu'i'n diáriament la seva formado a Alpicat está cada vegada mes relacionada amb gent de 

rodalies i la participado de molta gent de Lleida cap a un club de basquet que troben 1'alternativa 

d'estar associats a un projecte de club molt interessant. 

Cada vegada mes la premsa i publicacions de tota la provincia i Catalunya mostren un 

notable interés per el básquet, un esport que els jugadors i la gent continúen diáriament la seva 

formado per arribar a sentir-se orgullosos del nom o deis colors que defensen coHaborant a 

difondre una imatge saludable i apassionant d'aquest captivador esport. 

Per aixó el C.B. Alpicat, la Junta Directiva, els seus 11 equips dirigits per 14 entrenadors i 

técnics amb un nombre de 130 jugadors, es presentará davant deis seus afícionats el próxim 

diumenge a les 17:00h al pavelló d'Aplicat, recordant que després de la presentació hi haurá 

aperitius i coca amb xocolata per a tothom. Us esperem. 

Grades C.B. Alpicat. 


