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#SOMUNPAÍS



Les temporades són llargues i plantegen reptes pels que mai estàs 

preparat del tot. I no només en l’equip ACB. La vida d’una institució 

com el BC Morabanc Andorra recull dia a dia una activitat frenètica 

que tinc l’honor de dirigir.

Mirar enrere i comprovar com ha crescut el BCA, a tots els nivells, 

és un motiu d’alegria però alhora també una gran responsabilitat 

que intentem afrontar amb la màxima professionalitat i compromís.

La memòria 15/16 és una radiografia a tots els apartats de la vida 

del club. Des dels resultats més destacats i que han tingut àmplia 

cobertura en els mitjans de comunicació com d’altres històries, 

totes elles fonamentals per entendre el què significa el BCA.

Créixer, millorar i ser ambiciosos sense abandonar mai la prudèn-

cia son divises del nostre projecte. Somiar sense deixar de tenir els 

peus a terra i mantenint clara la consigna de fer una contribució 

destacada a la nostra comunitat és el que ens fa aixecar la persiana 

cada matí.

Gorka Aixàs

President BC MoraBanc Andorra

01. Salutació del president
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El Bàsquet Club Andorra es funda amb el nom de Club de Basket 

Les Escaldes, el dia 12 de juny de 1970. L’any següent, concreta-

ment el 12 d’abril s’aprova el canvi de nom de l’entitat per l’actual 

Bàsquet Club Andorra. 

Des d’aleshores sempre ha estat un club inquiet, que s’ha fixat 

objectius ambiciosos i que no ha agafat dreceres per aconse-

guir-los. Tots i cadascun dels èxits esportius de l’entitat s’han 

aconseguit a suant a la pista. Especialment recordada és l’etapa 

que va anar del 1992 al 96 en què es van encadenar 4 temporades 

a la lliga ACB, categoria a la que s’ha aconseguit retornar dues 

dècades després. 

El club mou prop de 250 persones amb els 13 equips inscrits en 

competició que van disputar la temporada 15/16 , que arriben prop 

dels 300 si s’afegeixen els petits de l’escola de bàsquet.

02. El Club



7



03. Consell d’administració
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Gorka Aixàs Olea

President

Xavi Mujal Closa

Vicepresident

Pere Aixàs

Vicepresident

Xavier Escribano

Secretari

Joaquim Tomàs

Vocal

Jordi Eudal

Vocal

Patric Rodríguez

Vocal

Xavier Giménez

Vocal
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Dempeus: Xavi Escribano, Pere Aixàs, Gorka Aixàs, Patxi Rodríguez

Genoll a terra: Joaquim Tomàs, Xavier Giménez, Jordi Eudal i Xavi Mujal.



Acaba la temporada en el 14è lloc de la Lliga Endesa amb 12 

victòries i 22 derrotes. Després d’una gran primera volta, l’equip 

es queda a només una victòria de classificar-se per la Copa del Rei.

CLASSIFICACIÓ LLIGA ENDESA 2015-16

1. FC Barcelona Lassa

2. Real Madrid

3. Valencia Basket

4. Laboral Kutxa Baskonia

5. Herbalife Gran Canaria

6. Unicaja

7. Universidad Católica de Murcia

8. Montakit Fuenlabrada

9. Iberostar Tenerife

10. Dominion Bilbao Basket

11. Baloncesto Sevilla

12. CAI Zaragoza

13. FIATC Joventut

14. MoraBanc Andorra

15. Rio Natura Monbus Obradoiro

16. ICL Manresa

17. Movistar Estudiantes

*Subcampió de la Lliga catalana ACB.

04. Resultats

PRIMER EQUIP
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L’equip de Milo Nunes va aconseguir la permanència a la 

lliga EBA grup C-B. Guanyant 17 partits i perdent 15.  

Va finalitzar en el 7è lloc la fase regular i també en el 7è la 

fase per la permanència. 

També va ser finalista de la lliga catalana EBA.

04. Resultats

SÈNIOR B
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Va jugar 24 partits en la territorial de Lleida. En va guanyar 
20 i en va perdre 4. 

Va ser finalista de la Copa Federació.

04. Resultats

JÚNIOR FEMENÍ
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Va guanyar 14 partits i en va perdre 7 a la territorial de Lleida.
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04. Resultats

CADET FEMENÍ 



Va ser 6è a la lliga interterritorial. Amb 19 victòries i 9 
derrotes. 

04. Resultats

JÚNIOR A
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Va tenir un balanç de 19 victòries i 7 derrotes al Territorial 

de Lleida. 
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04. Resultats

JÚNIOR B  



24 partits jugats amb 14 victòries i 10 derrotes. Aconseguint 
l’ascens per jugar la segona fase a interterritorial.

04. Resultats

CADET A
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10 victòries i 18 derrotes al territorial de Lleida.   
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04. Resultats

CADET B



Va perdre els 14 partits que va disputar al Campionat 
Territorial de Lleida.

04. Resultats

INFANTIL FEMENÍ
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11 victòries i 15 derrotes a territorial de Lleida amb ascens 
a nivell A1.

04. Resultats

INFANTIL A
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12 victòries i 12 derrotes a territorial de Lleida.

22

04. Resultats

INFANTIL B



10 victòries i 15 derrotes a territorial de Lleida amb ascens 

a nivell A1.

04. Resultats

MINI A
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6 victòries i 18 derrotes a territorial de Lleida.

04. Resultats

MINI B
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8 victòries i 4 derrotes a Territorial de Lleida.

04. Resultats

PREMINI A
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2 victòries i 4 derrotes a territorial de Lleida.

04. Resultats

PREMINI B
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05. Activitats
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RSC

REFERENT 
TURÍSTIC

PRÒXIMS

BMB: EL GRAN 
APARADOR

LA BASE, 
ORGULL  
I MOTOR

RECONEIXEMENTS  
I HOMENATGES
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L’increïble repte de Ferran Teixidó a benefici de Càritas. El corre-

dor de muntanya va fer el cim de l’Everest pujant i baixant les esca-

les de la Bombonera.
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05. Activitats

RSC
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Tots som iguals tots som diferents. La visita de l’Associació per la 

Síndrome de down d’Andorra.
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05. Activitats

RSC
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Els nostres amics de l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de 

Meritxell. Els portem sempre un regal de nadal, aquest cop va ser 

un teclat, i també vam fer amb ells un calendari.
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05. Activitats

RSC
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De Madagascar a la BMB. L’ONG Aigua de Coco ens va permetre 

compartir bons moments amb un grup de noies de Madagascar.
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05. Activitats

RSC



32

Aquesta temporada vam signar conveni amb la Fundació Tutrelar 

que s’afegeix a d’altres ja en vigor com el que tenim amb AMIDA. 

L’objectiu és que els usuaris puguin gaudir dels nostres partits.
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05. Activitats

RSC
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Com cada any el jugadors van col·laborar amb la Campanya de 

recollida de joguines que organitza el periodista de RTVA, Òscar 

Royo.
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05. Activitats

RSC
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El joc que estimem, el segon llibre del BCA. 13 relats d’amor al 

bàsquet de diversos autor amb pròleg d’Albert Llovera i amb la 

recaptació a benefici d’UNICEF.

34

05. Activitats

RSC
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Els terribles atemptats de París ens van deixar frapats. L’equip va 

fer un minut de silenci abans d’un entrenament. 
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05. Activitats

PRÒXIMS
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Visita a la presó. President, tècnic i jugadors van compartir les 

seves experiències de superació amb els reclusos del centre peni-

tenciari de la Comella.
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05. Activitats

PRÒXIMS
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La veu de l’experiència… La ja tradicional visita i dinar de nadal a 

l’Hostal Calones  va tornar a ser un dels clàssics de nadal.
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05. Activitats

PRÒXIMS
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Eloi Garcia soci d’honor. El triatleta Eloi Garcia va rebre la distin-

ció de soci d’honor pel seu impressionant esperit de superació 

deixant enrere una situació molt compromesa de salut. 
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05. Activitats

PRÒXIMS
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Les mascotes de Naturlandia i la Tina de MoraBanc fan les delí-

cies dels més petits en cada partit.
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05. Activitats

PRÒXIMS
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Contents de visitar els partners. Un bon exemple d’això son el 

saló del Videojoc, l’activitat amb Motos de neu a Naturlàndia o el 

bany a Caldea.
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05. Activitats

PRÒXIMS
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Més que patrocinadors, amics. El primer torneig PRO AM, que 

va barrejar representants dels patrocinadors i els jugadors i cos 

tècnic del primer equip.
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05. Activitats

PRÒXIMS
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Ricardo Darín, un seguidor més del Morabanc Andorra. El gran 

interpret argentí va rebre agraït una samarreta amb el seu nom.

42

05. Activitats

PRÒXIMS
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I el darrer dia, igual que en la temporada anterior, li donem les 

gràcies als seguidors a la porta del pavelló. 
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05. Activitats

PRÒXIMS



Ens encanten els petits. Visitem  centre escolars i rebem visites 

en els nostres entrenaments.

05. Activitats

PRÒXIMS
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La tercera equipació la trien els escolars. Amb centenars d’esco-

lars involucrats, la guanyadora del concurs, que va comptar amb 

el suport, de Pyrénées, va ser Clàudia Justes. La vam portar contra 

el Joventut i vam guanyar de 30. 

05. Activitats

PRÒXIMS
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El 3x3 at school, organitzat conjuntament amb la Federació Ando-

rrana de bàsquet amb el suport de la FIBA,  ha estat un èxit rotund 

i sense precedents.
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05. Activitats

LA BASE, ORGULL I MOTOR



La base no para de créixer. Els darrers anys cada cop més nens i 

nenes juguen a bàsquet. Prop de 300 ho fan al Bàsquet Club Mora-

Banc Andorra. 

05. Activitats

LA BASE, ORGULL I MOTOR
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Tots els jugadors del club, primer equip i base, van felicitar les 

festes plegats als nostres seguidors.
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05. Activitats

LA BASE, ORGULL I MOTOR
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Referent turístic. L’Skal club ens va reconeixer amb un premi, la 

feina que fem per promocionar el país a l’exterior.
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05. Activitats

REFERENT TURÍSTIC



We never walk alone. Allà on anem sempre trobem alguna bande-

ra andorrana. El desplaçament més nombrós, prop de 200 perso-

nes, va ser a la pìsta del Barça. 

05. Activitats

REFERENT TURÍSTIC
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Els descansos dels partits s’han convertit en una autèntic aparador 

per activitats culturals i esportives com, per exemple, l’actuació 

dels Castellers d’Andorra, la Federació Andorrana de gimnàstica 

o el programa de TV, Xic&Dans.
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05. Activitats

LA BMB. EL GRAN APARADOR



Els partits, una font de diversió i sorpreses. La feina de les 

animadores, els regals que repartim i els concurses converteixen 

cada partit en una experiència única.

05. Activitats

LA BMB. EL GRAN APARADOR
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Humor amb els Quelcom. La Bombonera Basket song va ser un 

dels punts álgids de la temporada. 
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05. Activitats

LA BMB. EL GRAN APARADOR



La BMB, un lloc on ovacionar a qui s’ho mereix. Ens encanta 

reconèixer la feina feta per esportistes i entitats. Els nostres afico-

nats han pogut ovacionar, per exemple, els organitzadors de la 

Copa del Món d’esquí o els pilots que participaven al Dakar.

05. Activitats

RECONEIXEMENTS I HOMENATGES
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Gràcies Xavi Galera i Dani Marín.

Són dos dels jugadors imprescindibles per explicar els darrers 15 

anys d’història del club i l’estiu passar van decidir retirar-se.
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05. Activitats

RECONEIXEMENTS I HOMENATGES



Els que ho van començar tot. Un dels punts àlgids de la tempora-

da va ser l’homenatge als fundadors del club. Els primers jugadors 

que va tenir el club.

05. Activitats

RECONEIXEMENTS I HOMENATGES
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30 anys al club. El Doctor Jordi Verdaguer les ha vist de tots els 

colors. Aquesta temporada ha celebrat els seus 30 anys al club i li 

ho vam reconèixer amb un homenatge.
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05. Activitats

RECONEIXEMENTS I HOMENATGES








