
74

Mensual de Santa Coloma de Gramenet

Els Premis Molt Bàsquet
2016 tindran els següents
premiats, malgrat que no es-
taran tancats degut a les
competicions esportives en-
cara en joc i podran tenir
una alteració, ja que el lliura-
ment del premi serà en fun-
ció de l'assistència de cada
premiat/da, fet fonamental
per rebre el guardó. 

PREMIS BÀSQUET "CAN 

XACONET" A TOTA UNA

TRAJECTÒRIA

Categoria masculina: Ángel
Gálvez, Manuel Valcárcel i 
Josep Maria Mateu. 
Categoria femenina: Aurora
Blasi, Xènia Saro i Mari Car-
men Rodríguez. 

PREMI SUPORT BÀSQUET

COLOMENC. CONSELL

ESPORTIU B. NORD

Els premis esportius com mi-
llor entrenador sènior, millor
jugador sènior, millor jugadora
sènior, millor entrenador de
promoció “Premi Josep Grau” i
millor entrenador de formació
“Premi Juan del Moral” encara
no estan definits.

MENCIONS INDIVIDUALS

Judith Romera (Femení
Sant Adrià). Campiona de 
Catalunya Júnior femení. 
Sergio Plaza (EE Sant Gerva-
si). Ascens a la Copa Catalunya.
Andreu Casadevall (CAI
Saragossa). 300 partits a l'ACB.
Manel Muñiz (FC Barcelona).
Campió de Catalunya Cadet
masculí. 

MENCIONS COL·LECTIVES

CB Santa Coloma A
(Sènior)- Ascens a la Copa
Catalunya
ADE Fuster. 40 anys de 
secció de bàsquet
Gramenet BC (Preinfan-
til masculí). Campió Terri-
torial Barcelona Nivell A1

MENCIONS CAMPIONS

Categoria premini:
CB Santa Coloma "A"
CB Santa Coloma "B"
ADE Fuster Verd
Categoria mini:
ADE Fuster 05
B. Draft Gramenet 
Bàsquet Neus "A"
Gramenet BC Taronja
Categ. preinfantil-infantil:
Bàsquet Neus
B. Draft Gramenet Groc
Categoria cadet:
ADE Fuster
B. Draft Gramenet Negre
Bàsquet Neus "A"
Bàsquet Neus Femení
Gramenet BC Femení

PREMIS MOLT
BÀSQUET 2016

LLaa cciinnqquueennaa ggaallaa ttiinnddrràà lllloocc aa ll’’AAuuddiittoorrii CCaann RRooiigg ii TToorrrreess aa ppaarrttiirr ddee lleess 1111 hhoorreess

Els Premis Molt Bàsquet 2016
es lliuraran a l’Auditori el dia 18
La cinquena edició dels

Premis Molt Bàsquet, orga-
nizats per L'Associació
d'Història del Bàsquet Co-
lomenc i www.territoribc.com
(Territori Bàsquet Colo-
menc), tindran lloc el dia 18
de juny de 2016 a les 11.00
hores.

Enguany, l’escenari de
celebració dels Premis
Molt Bàsquet serà l'Audi-
tori Can Roig i Torres, que
disposa d’una capacitat
molt menor que la que exi-
geixen els Premis atesa l’as-
sistència de les darreres 3
edicions, on la mitjana ha
estat de 400 persones.

al no oferir-se cap solució,
la direcció de la Regidoria
de Cultura va oferir unes al-
ternatives, essent la millor
entre les pitjors alternati-
ves, el dia 18 de juny de
2016 a l'Auditori Can Roig i
Torres.

L'organització, abans de
cancel·lar els Premis o mar-
xar fora de la ciutat, fet que
serà estudiat a la propera
edició si es torna a produir
aquest desencert i manca
de sensibilitat per part de

qui pertoqui, va decidir fer,
sota mínims, la cinquena
edició en bé del nostre bàs-
quet i de tota la gent que el
manté viu.

Considerem els Premis
Molt Bàsquet com un acte
de ciutat, i de promoció
del basquetbol colomenc,
fet amb suport econòmic
de petites empreses de
Santa Coloma i amb tot
l'esforç i il·lusió, des d'una
organització absolutament
amateur.

“
“

L’organització
lamenta que no 

s’hagi pogut fer la
5a gala al Teatre 

Aquesta gran dificultat
no impedirà la celebració
de l'acte, malgrat que s'hagi
de restringit l'accés als Pre-
mis a assistents ja habituals,
i amb molta seguretat a
molts dels pares i mares
dels esportistes premiats, ja
que la concessió de l'Audi-
tori Can Roig i Torres és
del tot insuficient per a la
gala a diferència del Teatre
Josep Maria de Sagarra, lloc
habitual dels Premis.

Des de l'organització
s'han fet els tràmits adients,
habituals i sol·licitats a la
Regidoria de Cultura del
nostre Ajuntament, però la
resposta trobada ha estat
poc sensible als Premis,
sense tenir present que és
un acte de ciutat.

Només després de la de-
cisió, anunciada pública-
ment per part de l’organit-
zació, de no celebrar els
Premis Molt Bàsquet 2016

Patrocinis i suports:

Els germans Pardo, ex ACB. Sènior Femení Neus. Ascens any 2015.

Jordi Periz, millor entrenador 2015. Raúl López i Pablo del Tio, dos històrics.


