
Mensual de Santa Coloma de Gramenet

43

Infórmese en: 
CCCClllluuuubbbb  JJJJoooovvvveeeennnnttttuuuussss

TTeell ff ..   660099  330000  880055

OFERTAS

FINES 
DE SEMANA

PUENTE 
DE SAN JUAN

TEMPORADA 2016

milita al Cerdanyola.
El premi a millor entre-

nador va recaure en les
mans de Xavi Grau (CB
Santa Coloma). El millor
preparador de promoció
ha estat Albert Godoy
(Gramenet BC) i el millor
entrenador de formació
Jordi Périz (Draft).

També es va reconèixer
la fabulosa temporada
d'altres referents del bàs-
quet colomenc com Ser-
gio Plaza, Judith Ro-
mera i Manel Muñiz.
Els guardons Can Xaco-
net a tota una trajectòria
van ser en aquesta ocasió
per a  Mari Carmen Ro-
dríguez, Manu Valcár-
cel, Xènia Saro, Ángel
Gálvez, Aurora Blasi i
per a Josep Maria Ma-
teu, fundador del CB
Santa Coloma 84 i llegen-
da viva d’aquest esport a
la ciutat. El seu company
de vestidor Antoni Fo-
gué va emocionar-lo amb
les seves paraules.

Els Premis Molt Bàs-
quet han comptat en
aquesta cinquena edició
amb el suport de El mi-
rall.net, el periòdic oficial
de la gala.

per Xavi Chica

La cinquena gala dels
Premis Molt Bàsquet que
organitzen conjuntament
la web Territori Bàsquet
Colomenc i l’Associació
d’Història del Bàsquet
Colomenc va omplir per
partida doble l’Auditori
Can Roig i Torres. Els or-
ganitzadors van lamentar
no haver pogut celebrar
l’esdeveniment al Teatre
Sagarra, tal i com es feia
en els darrers anys, i van
haver d’adaptar la ceri-
mònia i dividir-la en dos
torns perquè tothom hi
tingués cabuda.

El regidor Diego Arro-
yo (PSC), que va lliurar
alguns dels premis, va
comprometre’s a què
l’any vinent la cita dispo-
sarà de l’espai adequat
perquè no tornin a repe-
tir-se les limitacions de la
present edició.

Malgrat les dificultats
d’espai i tècniques, els
Premis Molt Bàsquet van
tornar a acollir gran part
de la família basquetma-
níaca de Santa Coloma.
Es nota que darrera d’a-
questa gala hi ha molta

feina i estima pel bàsquet
per part de David Parra i
Domingo Rodríguez, i
és per això que han acon-
seguit la complicitat dels
diversos clubs colo-
mencs. Els jugadors i ju-
gadores homenatjats re-
ben amb emoció els pre-
mis, i els més menuts
també s’ho passen d’allò
més bé. Fins i tot destaca

el bon gust a l’hora de
triar la música.

A banda dels diferents

premis als millors
equips de la tem-
porada, entre els
quals ha brillat el
sènior del CB
Santa Coloma
(ascens a Copa
Catalunya i sub-
campionat de
primera catala-
na), la gala va
triar el millor ju-
gador de la tem-
porada 2015/16,
guardó que va re-
caure en Àlex
López (CB Santa

Coloma). Com a millor
jugadora va ser nomena-
da Marta Arbizu, qui

L’organització llamentar dde nnou lla ““falta dde cconsideració” qque hhi hha hhagut eenguany vvers ll’esdeveniment

La cinquena gala del Premis Molt 
Bàsquet omple dues vegades l’Auditori 

“

“
Marta Arbizu i 
Àlex López, els

millors de la 
temporada 15/16

Els Premis Molt Bàsquet van dividir la gala en dos torns perquè hi cabés tothom. 

JUANMI
RANDO ES
RETIRA ALS
28 ANYS

El nedador co-
lomenc Juanmi
Rando, un dels
millors expo-
nents de la nata-
ció catalana la da-
rrera dècada, va
confirmar la seva
retirada de l’es-
port d’elit en el
trofeu  Ciutat de
Barcelona.

Als seus 28
anys, podria ha-
ver perllongat
més temps la se-
va carrera, però
després de no
poder-se classifi-
car pels Jocs de
Rio ha pres
aquesta decisió.

Rando ocupa
un lloc privile-
giat en la llista
d’esportistes co-
lomencs de tota
la història, ja
que, entre molts
altres mèrits, va
participar en els
Jocs Olímpics de
Londres, tota
una fita.

X.
C

hi
ca

El futbolista colomense Alberto Ortiz “Tito” ha 
finalizado su etapa como jugador del Llagostera. Tras

el descenso del equipo gerundense, que no pudo 
conseguir la salvación en segunda división, el 

centrocampista de Santa Coloma probará fortuna en el
extranjero, probablemente en Israel, donde está muy

cerca de firmar su nuevo contrato.

L’Associació Esport i Salut de Santa Coloma
de Gramenet va dur a terme aquest mes de
juny la jornada de cloenda de les activitats del
seu programa d’envelliment actiu per a 
persones grans. Aquesta entitat colomenca 
està situada a les instal·lacions del Pavelló
Nou, al carrer Jacint Verdaguer 22-24.

l ’esport

Josep Maria Mateu, històric del bàsquet. 


