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Disseny i contingut. David Parra és afi cionat al disseny web i coneixedor del passat i el present del bàsquet colomenc

SÓC ESPORT

Santa Coloma sempre 
ha estat coneguda 
com la capital del 

futbol sala català. Però a partir 
d’ara, el bàsquet colomenc ha 
de guanyar protagonisme 
començant per donar veu als 
seus actors principals: clubs, 
equips i afi cionats. Aquest és 
l’objectiu de Territori Bàsquet 
Colomenc, una nova pàgina web 
(www.territoribc.com) sobre 
la pràctica d’aquest esport a 
Santa Coloma, comandada 
per David Parra, un colomenc 
entès i vinculat amb aquest 
món de la cistella.   

-Quin és l’esperit d’aquesta 
iniciativa?
L’esperit és unir el bàsquet 
de Santa Coloma. Aquest 
punt d’unió, però, no és 
obligatori: la idea és ser un 
portal temàtic del bàsquet 
colomenc que funcioni 
com a altaveu per a tots els 
protagonistes del bàsquet de 
la ciutat que vulguin implicar-
se voluntàriament. 

-És també una resposta a la 
denominació de Badalona com 
a Territori Bàsquet?
El nom és una coincidència 
i el vaig escollir abans i per 
no implicar directament 
en la seva denominació als 
dos clubs masculins més 
representatius de la ciutat.

-Creu que Santa Coloma pot 
tornar a l’elit basquetbolística, 
fomentar més la pràctica de 
base i fer front a potencials 
com el de Badalona?
És possible, però hi ha d’haver 

Y

David Parra, creador 
d’una web sobre el 
bàsquet colomenc, 
explica la iniciativa

més unió entre els clubs. S’ha 
de treballar molt perquè els 
clubs són molt egoistes. Les 
entitats no es poden trepitjar 
i s’ha de treballar molt més la 
base, perquè amb practicants 
atreus gent, patrocinadors i 
recursos per fer front la 
competència que hi ha, per 
exemple, a Badalona. TBC 
no és la solució a aquest 
problema, però sí neix 
com una iniciativa més per 
intentar-ho i que a la llarga 
pugui ser molt més que una 
pàgina web i que organitzi, 
juntament amb els clubs, 
esdeveniments com campus 
o diferents clínics [lliçons 
magistrals de bàsquet].

-Veient la pàgina web, sorprèn 
el directori de clubs i entitats 
que hi ha. És la millor manera 
de demostrar que tothom hi 
té cabuda...
Si s’ha de fomentar el bàsquet 
no només s’ha d’enfocar pels 
equips de la major categoria 

clubs es mullin una mica més 
i així ajudar als entrenadors 
de formació a transmetre 
aquests coneixements. 

-I com tota pàgina web sobre 
bàsquet compta amb una 
competició d’oci com una 
Supermanager...
Això és un afegit dirigit als 
entrenadors, als jugadors o als 

Jose G. Navarro l Santa Coloma
jgnavarro@socperiodista.com

David Parra
Afi cionat al bàsquet colomenc
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Coincidència 
d’horaris. 
Què veure?

entrevistaEsport

“TBC neix per oferir un punt d’unió 
necessari en el bàsquet de la ciutat”

AGENDA.

Futbol Sala. Divendres 1. 20h
Marfi l SC - G. Guadalajara

Lleure. Diumenge 3.  9.30h.
Caminada Popular

Els lectors 
opinen...

Envía tus opiniones a:
lector@socperiodista.com

Y Con lo que ha costado tener tan cerca el 
ascenso de Marfi l, ahora no se puede dejar 
escapar esta oportunidad de oro
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Y El pasado fi n de semana volví a engancharme 
a las 24 Horas de Futbol Sala. Cada vez hay 
más calidad de equipos y más igualdad
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consultar el que es fa: els 
partits, els resultats, els 
calendaris o l’actualitat del 
bàsquet de casa nostra. 
Respecte  a  la  segona 
qüestió estem intentant que 
personalitats del bàsquet 
colomenc com ara Andreu 
Casadevall o Ferran Martínez 
donin el tret de sortida per 
intentar que entrenadors i 

delegats. Fa servir el mateix 
sistema que el Supermanager 
ACB, però amb alguna 
variació competitiva i una 
participació privada, oberta 
únicament a la comunitat 
basquetbolística de Santa 
Coloma, on, a més, hi ha una 
gran afi ció a aquest tipus de 
joc interactiu. 

- F a l t a ,  p o t s e r,  m é s 
interactivitat i participació 
en forma de fòrum?
Ho estic pensant de cara a 
fer-ho durant l’estiu, perquè 
el fòrum té coses positives 
i negatives, per una banda  
regenera les visites i ofereix 
a tothom el poder dir la seva, 
però per una altra  l’anonimat 
també permet l’ofensa, 
quan l’esperit del lloc web 
és totalment contrari a la 
desunió. A més, és una web 
oberta a tots els públics i s’ha 
de vigilar quins continguts 
estan a l’abast de tothom.

-A més, el projecte té un 
darrer objectiu molt ambiciós 
i ‘benèfi c’...
S i  v e n e m  e l s  e s p a i s 
publicitaris que hi ha a la 
web, invertirem gran part del 
capital que generi la pàgina  
en material esportiu per 
repartir entre aquells clubs 
i equips que hagin participat 
voluntàriament en aquest 
projecte. Si els clubs poden 
estalviar-se despesa en pilotes 
potser poden invertir en altres 
coses com la formació. ●
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o els grups de lleure. Tot és 
bàsquet i tot té relació. No 
es pot marginar a ningú i 
aquesta filosofia l’haurien 
d’aplicar els clubs colomencs. 
Envejo la Copa Badalona i em 
fa llàstima perquè aquesta 
iniciativa no es tira endavant 
a Santa Coloma.

-El portal ofereix dos elements 
claus: informació competitiva 
i opinió formativa...
Vull que tothom pugui 


