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La jugadora professional
de bàsquet de Santa Colo-
ma Tània Pérez va anun-
ciar fa pocs dies la seva re-
tirada definitiva de les pis-
tes als 29 anys. La fins ara
jugadora de l’Araski ha ha-
gut de penjar les botes a
causa del calvari que li han
provocat les lesions en el
transcurs de la present
temporada. Tot i que l’aler
ha jugat 22 partits aquesta
campanya, ho ha fet arros-
segant molèsties constants
i amb limitació de minuts
fins que definitivament el
seu cos ha dit prou.

La colomenca, que va
anunciar el seu comiat
amb un video emotiu a les
xarxes, deixa la Lliga Fe-
menina amb un total de
182 partits jugats, 4.320
minuts (una mitjana de
gairebé 24 minuts per par-
tit) i 1.157 punts anotats
(6,3 per partit). “Estic sor-
presa i molt agraïda per
tots els missatges de su-
port que he rebut”, va ex-

rant aquesta etapa va
aconseguir ser campiona
d’Europa U20 amb la se-
lecció espanyola, a Sèrbia.
A la temporada 2011-
2012, va donar el salt a la
Lliga Femenina amb el Ca-
dí La Seu, on va estar fins
la temporada 2016-2017,
arribant a ser la capitana
de l’equip lleidatà.

Finalitzada la seva etapa
al Cadí La Seu, va anar la
temporada 2017-2018 a la
lliga de Polònia, on va en-
rolar-se al Sleza Wroclaw
jugant també competició
europea i convertint-se en
la segona colomenca en
fer-ho, després d’Ana
Maria Moreno. Després
d’una temporada a Polònia
va tornar a la Lliga Feme-
nina, a Saragossa, amb el
Stadium Casablanca, on
només va estar la tempo-
rada 2018-2019. Aleshores
va fitxar per l’Araski, on
Tània Pérez va brillar en la
seva primera temporada, i
on va poder viure la parti-
cipació a la Copa de la Rei-
na amb el conjunt basc. 

Territori Bàsquet Colo-
menc, l’organitzador dels
Premis Molt Bàsquet, va
anunciar fa uns dies a tra-
vés d’un comunicat que
aquest 2021 tampoc po-
drà celebrar el seu esdeve-
niment estrella, que se
suspèn d’aquesta manera
per segon any consecutiu.
“Des de l’organització
dels Premis Molt Bàsquet
tenim present que la pan-
dèmia no ha marxat i que
per moltes mesures de
prevenció i higiene que es
puguin prendre, existeix
una possibilitat molt gran
de posar en risc la salut
dels assistents”, indica el

portal de bàsquet de refe-
rència a Santa Coloma,
que enguany hauria cele-
brat la desena edició si
s’haguessin pogut fer la de
2020 i la de 2021.

Aquesta decisió forçosa
ja ha estat comunicada a la
direcció del Teatre Sagar-
ra. També s’ha contactat
amb tots els patrocinadors
i col·laboradors que fan
possible un esdeveniment
que any rere any ha estat
multitudinari, amb el de-
sig, això sí, que en 2022 si-
gui possible realitzar-se
amb total seguretat per als
centenars d’assistents que
no faltaven a la cita. 
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Tània Pérez s’acomiada 
del bàsquet professional

Territori BBàsquet CColomenc hho vveu iinviable

Cancel·lats els Premis
Molt Bàsquet de 2021

ÉXITOS EN
EL MUNDIAL 
PARA EL 
DINAMIC SC

Muy buenas
noticias para el
Dinamic Santa
Coloma en las úl-
timas semanas.
En primer lugar,
su profesora An-
drea Mora fue
tercera en el
mundial con una
coreografía de
Edu López.

Por otro lado,
la pequeña Alba
Gómez logró dí-
as más tarde la
cuarta posición
en el primer
mundial de Fitkid
España, que se
llevó a cabo de
forma virtual con
jurado de cinco
personas. Tam-
bién hizo una no-
table actuación
otra integrante de
la escuela, Paula
Cifuentes. 

Els Premis Molt Bàsquet hauran d’esperar fins a l’any vinent. 

Tania Pérez, en foto d’arxiu
amb el president del Draft.

plicar Tània a El mirall.net.
De moment, no tornarà a
Santa Coloma perquè s’o-
perarà en breu a Vitòria.

Ens fem ressò de la tra-
jectòria de la colomenca
publicada per Territori
Bàsquet Colomenc al seu
web. Tània va començar a
jugar al Bàsquet Draft
Gramenet des de prein-
fantil fins cadet, fitxant a
la categoria junior, al 2007,
pel CB Femení Sarrià. Du-


