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Mensual de Santa Coloma de Gramenet

Els Premis Molt Bàs-
quet 2017 van tenir els se-
güents premiats. 

PREMIS "CAN XACONET" A

TOTA UNA TRAJECTÒRIA

Leo Generoso, Vicenç Von-
na, Sergio Vera i Jordi Sa-
ladrigas. 

PREMI SUPORT BÀSQUET

COLOMENC

El Mirall.net

PREMI DIFUSIÓ BÀSQUET

COLOMENC

Domingo Cardona

MILLOR JUGADOR SÈNIOR

Óscar Andrés
(VFL Stade Basketball). 

MILLOR JUGADORA SÈNIOR

Lorena del Moral 
(Draft Gramenet).

MILLOR ENTRENADOR 

SÈNIOR

Xavi Grau (CB Santa Coloma).

MILLOR ENTRENADOR  DE

PROMOCIÓ PREMI JUAN

DEL MORAL

José Carlos Suárez
(CB i Unió Manresana). 

MILLOR ENTRENADOR  DE

FORMACIÓ PREMI JOSEP

GRAU

Manel Muñiz (FC Barcelona).

MENCIONS INDIVIDUALS

Imanol Martínez
(CB L’Hospitalet).
Daniel Martínez
(CB L’Hospitalet).
Daniel Torres
(CB Grup Barna).
Juan José Escudero
(CB Joventut de Badalona).
Erika Aspajo
(Draft Gramenet).
Manel Muñiz (FC Barcelona).
Ana Guillén
(Femení Sant Adrià). 
Toni Sáez
(Femení Sant Adrià).
Bàsquet Neus
(40è aniversari).
Daniel Torres
(CB Sant Josep).
Carlos Escudero
(CB Sant Josep).
Dídac Morón (UBSA).
Sergio Bolsico (UBSA).

MENCIONS FASES EQUIPS

ADE Fuster
(cadet i premini).
CB Santa Coloma
(cadet i mini).
Gramenet BC (cadet, mini
gris femení i junior femení)
Bàsquet Neus (premini)
Draft Gramenet
(infantil groc i infantil blanc)

PREMIS MOLT
BÀSQUET 2017

EEll 1177 ddee jjuunnyy eess vvaa cceelleebbrraarr llaa ssiisseennaa eeddiicciióó qquuee eenngguuaannyy vvaa ttoorrnnaarr aa ffeerr-ssee aall tteeaattrree

Els Premis Molt Bàsquet 2017
guardonen els millors de l’any  

La sisena edició dels Pre-
mis Molt Bàsquet, organi-
zats per Territori Bàsquet
Colomenc (territoribc.com),
van tenir lloc el 17 de juny i
va recuperar l’escenari del
Teatre Sagarra, després que
l’any passat s’hagués de
traslladar accidentalment a
l’Auditori de Can Roig i To-
rres. Superats els proble-
mes d’aforament de l’edició
anterior, la sisena gala va
tornar a acollir gran part de
la família del bàsquet de
Santa Coloma.

Aquesta iniciativa, lidera-
da per David Parra, i que
aquesta vegada no va poder

temporada amb la tercera
posició a la final a quatre de
Copa Catalunya i sent una
de les jugadores més desta-
cades del seu equip.

El premi a millor entrena-
dor el va guanyar Xavi
Grau (CB Santa Coloma),
per la seva fantàstica tempo-
rada on ha aconseguit classi-
ficar el sènior en 6a posició
en el seu primer any a la mà-
xima categoria. En categoria
de formació, el trofeu al mi-
llor entrenador va recaure
en José Carlos Suárez, per
la seva bona temporada a les
categories inferiors del Bàs-
quet Manresa, i a Manel
Muñiz, pel gran any realit-
zat amb l’Infantil B del FC
Barcelona. També va haver-
hi un reconeixament per a
Leo Generoso, Vicenç

Vonna, Sergio Vera i Jordi
Saladrigas.

Els Premis Molt Bàsquet
han tornat a comptar en
aquesta 6a edició amb el su-
port de El mirall.net, el pe-
riòdic oficial de la gala.

“
“

Óscar Andrés i
Lorena del Moral,

millors jugadors de
la temporada 16/17

comptar amb l’habitual
col·laboració de l’Associa-
ció d’Història del Basquet-
bol Colomenc, s’ha conver-
tit en un esdeveniment de
referència entre els clubs i
jugadors de la ciutat, que
reben amb emoció els dife-
rents premis.

El bàsquet coloment viu
un bon moment de salut
amb la presència del Draft
Gramenet i el CB Santa
Coloma a Copa Catalunya,
la màxima categoria del
bàsquet català, i a més a
més, han ocupat posicions
capdavanteres a la classifi-
cació. El premi al millor ju-
gador de la temporada va
recaure en Óscar Andrés,
pel seu bon paper a l’Stade
Basketball de la lliga ale-
manya. En categoria feme-
nina el premi se’l va empor-
tar la base del Draft Gra-
menet, Lorena del Moral,
que va arrodonir una gran

Patrocini principal:

Del Moral, millor jugadora.

Foto de família de tots els guardonats.

I el patrocini de:

Andrés, millor jugador.

Grau, millor entrenador. Vera, premi a una trajectòria.

Xavi Grau, millor
entrenador sènior
pel seu 6è lloc amb

el CBSC a Copa


