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Un pas mes 
 

Farà uns 20 anys, aproximadament, el bàsquet colomenc es trobava 
en el seu millor moment. Teniem un club en l´ACB (Licor 43 Santa 

Coloma) i una lliga escolar competida i abundant, amb nois i noies, a 
parts practicament iguals (qui no s'enrecorda d'aquells partits, 

APADA-Neus o Manent-Argos, entre molts d´altres), que competien 
cada cap de setmana en la majoria dels col·legis de Santa Coloma. 

 
Recordo com si fos ahir mateix el pessigolleig en l'estómac del 

divendres a la tarda quan programava l'hora d'aixecar-me el dissabte 
per a anar al partit, i a última hora el meu entrenador em deia que 

anava convocat amb l'equip de categoria superior, que jugava 
després de nosaltres. Aquest ambient, diferent actualment, era 

l'essència del bàsquet. Existeixen nostàlgics com jo, que enyorem 
aquesta sensació perenne tot l'any, i que solament es respira en els 

campionats de final de temporada. 
 

La idea de Territori Bàsquet Colomenc és un projecte, no per a 
aconseguir que juguin centenars de nens com en la dècada dels 80, 

que tant de bo es pogués arribar a això, sinó per a entrar en 
l'atmosfera creada fa 20 anys, la de la diversificació dels clubs: La 

tendència a promocionar el bàsquet cap a fora del mateix club. I TBC 
s'oferix com una petita eina per a fer arribar el bàsquet a tothom de 
Santa Coloma tantmateix pels mateixos clubs, a motivar iniciatives 

per a la progressió del bàsquet federat, escolar i de lleure i 
definitivament, a promocionar el bàsquet, sempre amb l'ànima 

d'aquest esport: la tots aquells que moveu la maquinària del bàsquet. 
 

En definitiva, aquesta pàgina és un tret de sortida per a recuperar 
aquells dies meravellosos i també un etern tribut a tots els Del Moral, 
Grau, i molts altres, que ens han fet gaudir amb el seu treball i il·lusió 

per aquest esport en estat pur. 
 

 Per a tots ells, el nostre esforç és el seu. 
 

Benvinguts a Territori Bàsquet Colomenc. 
 
 

David Parra  
Webmaster 
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