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1ª edició del campionat més gran de bàsquet 3x3 del país després de la pandèmia 
 

Acaba l’edició del Plaza 3x3 CaixaBank 2021 amb més de 
3.000 participants 

 
 

• L’edició d’enguany, la primera després de l’aturada provocada per la 

pandèmia, ha congregat a més de 3.000 jugadors i jugadores, que han 

disputat un total de 1.269 partits a les onze parades organitzades per tota 

Espanya.  

 

• Més de 25.000 visitants han acudit a les places més emblemàtiques 

d'Espanya per a presenciar l’ esdeveniment esportiu de bàsquet 3x3 més 

important que es disputa a Espanya. 

 

• Des de la creació del campionat Plaza 3x3 CaixaBank en 2012, el torneig ha 

realitzat 101 parades en 42 ciutats espanyoles amb una participació de 

45.000 jugadors i jugadores. 

 

 

27 de desembre de 2021.  

El circuit Plaza 3x3 CaixaBank ha tancat la seva edició 2021 amb més de 3.000 participants 

en les onze parades organitzades per tot el territori, fet que l'ha consolidat com el major 

circuit d'Espanya de bàsquet 3x3 gratuït i a l'aire lliure. En l'edició actual, la primera 

organitzada després de l'aturada provocada per la pandèmia de la COVID-19, més de 3.000 

jugadors i jugadores de totes les categories, des de premini a sènior, s'han organitzat en 824 

equips. En total s'han pogut disputar 1.269 partits amb una presència de més de 25.000 

visitants. 

Les 11 parades d'aquesta edició, celebrades en un encara complicat context de post-

pandèmia, s'han viscut a València, Castelló, Màlaga, Barcelona, Càceres, Madrid, 

Guadalajara, Huelva, Almeria, Leganés i Jaén, ciutats en les quals s'ha pogut recuperar el 

pols del circuit, el seu esperit i valors. A totes elles, les jornades s'han celebrat en els seus 

indrets més emblemàtics i amb l'estricte compliment dels protocols sanitaris que han garantit 

la salut de participants i visitants.  
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Circuit marcat pel suport a la selecció i amb presència de Fernando Romay 

Enguany, a més, el circuit s'ha celebrat per primera vegada en el marc de grans 

esdeveniments d'esport urbà, com l'Extreme de Barcelona i el Madrid Urban Sports. La seva 

primera parada, a València, va coincidir amb la celebració a la ciutat de l'Eurobasket Femení, 

i en dues de les últimes, a Almeria i Jaén, amb la presència de les Seleccions Femenina i 

Masculina, concentrades per a la disputa dels seus partits de classificació per a l'Eurobasket 

i la Copa del Món respectivament. 

Com en les anteriors edicions, el circuit ha comptat amb la presència a totes les parades de 

l'ambaixador FEB Fernando Romay, qui s'ha encarregat d'organitzar i amenitzar diferents 

concursos d'habilitat i tir per a tots els participants, en un parèntesi de la jornada de 

competició pròpiament dita. 

 

PLAZA 3X3 CAIXABANK 2021  

 JUGADORS EQUIPS PARTITS VISITANTS  

 3.027 824 1.269 25.600  
València 535 154 162 1.200 Plaza del Ayuntamiento 

Castelló 177 46 61 1.300 Plaza del Primer Molí 

Málaga 307 82 200 1.100 Plaza de la Marina 

Barcelona 225 75 125 3.000 Parc del Fórum 

Caceres 250 60 79 3.000 Plaza Mayor 

Madrid 373 87 185 5.000 Matadero 

Guadalajara 150 40 70 2.000 Plaza de España 

Huelva 300 75 102 2.000 Plaza de las Monjas 

Almeria 200 70 95 2.000 Plaza de las Velas 

Leganés 250 65 70 3.000 Plaza Mayor 

Jaén 260 70 120 2.000 Plaza de Santa María 

 

El valor del ‘Universo Mujer’ 

El circuit, que des dels seus inicis segueix vinculat al programa de promoció del bàsquet 

femení Universo Mujer Bàsquet, s'ha consolidat encara més com una excel·lent plataforma 

per a l'impuls de la pràctica del bàsquet per a nenes i joves. En aquest sentit, la participació 

femenina al circuit 2021 s'ha incrementat en 4 punts respecte a la registrada en l'anterior 

edició. El nombre de jugadores inscrites en aquesta edició ha representat el 35% sobre el 

total dels 3.000 participants. 
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Institucions, Federacions Autonòmiques i Voluntaris 

A l'organització de les parades s'ha comptat amb la col·laboració i implicació dels 

Ajuntaments de les diferents ciutats seu, així com de les altres institucions locals i regionals 

i les Federacions Autonòmiques. Els màxims representants de totes elles han participat, a 

mitja jornada, en un acte de presentació institucional al centre de la Pista CaixaBank. 

Com sempre, han estat part fonamental de l'organització i la logística de cada jornada grups 

de voluntaris del Programa de Voluntaris FEB - CaixaBank, que compta ja amb gairebé 

20.000 inscrits. 

101 parades, 42 ciutats i 45.000 participants des de 2012 

Amb les 11 jornades de l'any, el circuit ha aconseguit, des de la seva arrencada l’any 2012, 

les 101 parades, 45.000 participants i 225.000 visitants. Tot això en un total de 42 ciutats de 

tota Espanya: A Corunya, A Estrada, Albacete, Alcalá de Henares, Alcázar de San Juan, 

Almendralejo, Almeria, Àvila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Càceres, Castelló, 

Còrdova, Castelldefels, Gijón, Guadalajara, Granada, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, 

Leganés, L’Hospitalet, Logronyo, Madrid, Màlaga, Melilla, Múrcia, Palma, Pamplona, 

Sanlúcar de Barrameda, Sant Sebastià, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago de 

Compostel·la, Segòvia, Sevilla, San Cristóbal de La Laguna, Terrassa, València i Saragossa. 

CaixaBank, patrocinador de referència del bàsquet espanyol  

CaixaBank és soci patrocinador de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i patrocinador 

oficial de la Selecció Espanyola en totes les seves categories, masculines i femenines. 

L'entitat financera s'ha involucrat amb el bàsquet nacional des de l'any 2013 i la seva 

implicació i activació de múltiples iniciatives entorn d'aquest esport han ajudat a visibilitzar i 

ampliar la repercussió dels majors èxits collits internacionalment. En la seva implementació 

de l'estratègia de patrocini local, CaixaBank ha col·laborat amb els principals esdeveniments 

vinculats al bàsquet que s'han celebrat en l'última dècada a Espanya, tant professionals com 

amateurs, traslladant els valors de l'esport a tots els racons del país. Entre ells es troba el 

compromís amb el circuit Plaza 3x3 CaixaBank. 

A més, la FEB i CaixaBank compten amb un programa de voluntariat esportiu específic que 

transcendeix la pròpia competició: el programa voluntaris FEB CaixaBank. Després de set 

anys, aquest programa ha aconseguit teixir una sòlida comunitat de gairebé 20.000 

voluntaris, que donen suport a tots els esdeveniments oficials de bàsquet organitzats per la 

FEB. 


