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1. PRESENTACIÓ  
 

La FCEDF us presenta la XXV edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona 

de Bàsquet en Cadira de Rodes i la VIII edició del Memorial Joan Palau i Francàs 

que tindrà lloc entre els dies 6 i 8 de juliol del 2018 al CEM l’Espanya Industrial (Carrer 

Muntades, 37 de Barcelona).  

Enguany el trofeu és una oportunitat pels equips europeus per preparar-se per la 

temporada 18/19. El trofeu ajudarà a aquests equips a preparar-se pels seus 

compromisos i amb la mirada posada als Jocs Paralímpics de Tokio 2020, al mateix 

temps, serà la competició més important que jugarà la nostra selecció catalana. 

Comptem amb un quadre de participació brillant amb equips i jugadors reconeguts a 

nivell mundial i amb un gran nivell esportiu. Així doncs, les seleccions participants seran 

les següents:  

 Gran Bretanya sots 22 

 Portugal 

 Combinat femení FEDDF 

 Catalunya 
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2. L’ORGANITZADOR DE LA COMPETICIÓ 
 

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) és 

una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat 

jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de les seves finalitats, les quals no 

son de caràcter lucratiu. 

Va ser creada l’any 1969 de la mà de Joan Palau i Francàs, qui va fer possible que en un 

moment determinat a casa nostra i a tot l’estat, l’Esport de Persones amb discapacitat 

inicies la seva singladura, com a resposta a la necessitat d’un grup de persones per tal de 

poder practicar l’esport adaptat a llurs discapacitats de forma organitzada. 

L’objectiu prioritari de la Federació és desenvolupar projectes i estratègies per treballar la 

normalització de les persones amb discapacitats físiques mitjançant l’esport. 

És l’entitat encarregada de la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de les 

modalitats específiques i disciplines esportives reconegudes entre persones amb 

discapacitat física dins de l’àmbit de Catalunya. 

Les associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes, usuaris, jutges, arbitres i 

tècnics que la componen són la seva raó de ser, motiu pel que no només ha d’atendre i 

satisfer les seves necessitats sinó que ha de ser capaç d’avançar-se a les expectatives 

dels seus membres mitjançant un contacte permanent que permeti avaluar la percepció 

que tenen ells sobre les seves activitats. 

Des de la FCEDF volem promocionar i impulsar activitats com a eina d’integració de les 

persones que tinguin alguna discapacitat, en els diferents àmbits, com la rehabilitació, 

iniciació a l’esport, competició i alt nivell i altres activitats. 

Durant la nostra trajectòria hem obtingut diversos premis com el Premi “SUPERACIÓ” 2ª 

EDICIÓ VALORS EN L’ESPORT PARALÍMPIC 2010 Universitat de Barcelona i el Premi de la 

Fundació GIMM, XII PREMIS GIMM a la institució per la seva tasca de divulgació i 

promoció de l’esport adaptat, a l’any 2011. 

L’any 2011 vam obtenir per primera vegada el Segell 200+ de Compromís a l’Excel·lència 

Europea EFQM, que hem renovat aquest 2017. Així mateix, estem adscrits al Codi Ètic de 

les Associacions de Barcelona, per  a les garanties de treball seriós, participació, 

transparència, sostenibilitat i relacions autònomes i solidàries. 
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3. ELS EQUIPS PARTICIPANTS 

 

GRAN BRETANYA SOTS 22 

Més informació a http://gbwba.org.uk/gbwba/welcome.htm 

 

 

 

PORTUGAL 

Més informació a https://www.facebook.com/selecaoptbcr 

 

 

COMBINAT FEMENÍ FEDDF 

Més informació a http://www.feddf.es/  

 

 

 

CATALUNYA 

Més informació a www.esportadaptat.cat  

 

 

 

 

 

 

 

http://gbwba.org.uk/gbwba/welcome.htm
https://www.facebook.com/selecaoptbcr
http://www.feddf.es/
http://www.esportadaptat.cat/
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6. HORARI DEL TORNEIG 
 

 
 

DIVENDRES 6 DE JULIOL 

 

16.30 – 17.30 h Entrenament 1 / Gran Bretanya  

17.30 – 18.30 h Entrenament 2 / Portugal  

18.30 – 19.30 h Entrenament 3 / Combinat Femení FEDDF  

20.45 – 21.15 h REUNIÓ TÈCNICA 

 

DISSABTE 7 DE JULIOL 

 

09.30 h 
Partit 1 – Fase 1 

Gran Bretanya vs. Portugal 

11.15 h 
Partit 2 – Fase 1 

Selecció Catalana vs. Combinat Femení FEDDF  

13.00 h 
Partit 3 – Fase 1 

Gran Bretanya vs. Combinat Femení FEDDF  

 

16.00 h 
Partit 4 – Fase 1 

Selecció Catalana vs. Portugal  

17.45 h 
Partit 5 – Fase 1 

Portugal vs. Combinat Femení FEDDF 

19.30 h 
Partit 6 – Fase 1 

Gran Bretanya vs. Selecció Catalana 

 

DIUMENGE 8 DE JULIOL 

 

09.30 h 
3r / 4t lloc – Fase2 

Partit entre el 3r i 4t classificat fase 1 

11.15 h EXHIBICIÓ PARTIT INCLUSIU  

12.15 h 
La gran final – Fase 2 

Partit entre el 1r i 2n classificat fase 1 

13.45 – 14.00 h 
Cerimònia de clausura 

Lliurament de premis i parlaments 

 

 

 

Els àpats es faran al Hotel Pestana Arena de Barcelona. Els entrenaments, els partits i 

la cerimònia de clausura tindràn lloc al CEM l’Espanya Industrial situat al Carrer 

Muntades, 37 (Barcelona). 

 

 

 

 

 

 

 

 


