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MOCIÓ DE L’ALCALDIA DE SOL·LICITUD DE DESIGNACIÓ DE  SANT FELIU DE 

LLOBREGAT COM A “CIUTAT DEL BÀSQUET CATALÀ 2017” 
 
 
El Club de Bàsquet Santfeliuenc és una entitat fundada el 1927, amb una història de 
més de 89 anys. Des de les hores, s’ha fet un lloc dins la ciutat de Sant Feliu de 
Llobregat, tant en l’aspecte esportiu com el cultural i social. 
 
Aquesta entitat ha estat capdavantera pel que fa a la promoció de l’esport, fomentant 
la pràctica del basquetbol entre els ciutadans de Sant Feliu de Llobregat i en 
l’actualitat, gaudeix d’un creixement important, arran de l’èxit recent de les nostres 
seleccions, i molt probablement també a causa de l’èxit de jugadors com Juan Carlos 
Navarro i Pau Gasol, formats a l’entitat el primer, i a la comarca el segon. Així, el club 
canalitza actualment les il·lusions de més de 430 jugadors i 30 entrenadors de la 
ciutat.  
 
El Club ha anat creixent amb tots aquests anys d’història fins a convertir-se en un dels 
clubs referents no només en categories sèniors, si no en la formació de jugadors, 
tenint uns dels planters més rellevants de l’escenari del basquetbol català. 
L’excel·lència en el treball, el compromís amb l’entorn i els valors en la formació, són 
un dels segells identificadors del club.  
 
L’any 2017 el club celebrarà el seu 90è aniversari, un esdeveniment molt important 
per tots nosaltres. En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a petició 
del CB Santfeliuenc, vol que la nostra ciutat sigui designada com a Ciutat del 
Bàsquet Català 2017 , coincidint amb aquesta data tant especial. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat l’adopció dels següents acords: 
 

1. Sol·licitar a la Federació Catalana de Basquetbol la designació de la ciutat de 
Sant Feliu de Llobregat com a Ciutat del Bàsquet Català 2017 , coincidint 
amb el 90è aniversari del Club de Bàsquet Santfeliuenc. 

 
2. Comunicar el precedent acord a la Federació Catalana de Basquetbol, al Club 

Bàsquet Santfeliuenc i al Futbol Club Barcelona. 
 
L'alcalde 
Jordi San José Buenaventura 
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