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La Federació Catalana
de Bàsquet va publicar la
setmana passada un co-
municat en relació a la im-
possibilitat d’iniciar la
competició el proper 17
de gener, com estava pre-
vist, a causa de la pandè-
mia de la Covid-19.

A hores d’ara per tant,
la data d’inici de la tempo-
rada és una incògnita i pot
haver-hi noves reestructu-
racions properament, així
com canvis en el sistema
de competició.

La principal novetat,
que es recollirà propera-
ment en les bases de la
competició, és que de ma-

2021-2022”, apunta el co-
municat oficial de la Fe-
deració Catalana de Bàs-
quet.

Es restarà pendent a les
indicacions sobre això
d’una possible modifica-
ció de les mesures restric-
tives del Govern per anar
informant els clubs al res-
pecte de la jornada d’inici
de les competicions de la
temporada 2020-2021,
confiant que la darrera
setmana del mes de gener
es puguin disputar els pri-
mers partits, un inici que
si hi ha una tercera onada
de contagis no serà possi-
ble. 

ALBERT CABEZUELO, nadador de la
Associació Natació Gramenet, participó es-
te diciembre en el Campeonato de Catalun-
ya Fons Indoor que se disputó en el Club
Natació Olot, y donde logró la cuarta posi-
ción en los 3.000 metros. Cabezuelo firmó
un tiempo de 32:57.79, un excelente resulta-
do para finalizar el año. La Associació Nata-
ció Gramenet ha aprovechado (como mu-
chas otras entidades de la ciudad) para feli-
citar las fiestas a través de sus redes sociales
y desear a sus integrantes y al resto de la ciu-
dadanía un año 2021 mejor que el año que
está a punto de acabar. 

El tennista O-
riol Roca va su-
mar a Torelló el
seu 40è títol in-
ternacional en la
prova de dobles.
Fent parella amb
Gerard Grano-
llers, va aconse-
guir la victòria en
el  ITF M15 Joan
Mir de lo localitat
osonenca. La fi-
nal contra el fran-
cés Arthur Cazaux i el
suís Leandro Riedi va re-
sultar molt disputada i es
va decidir en el supertie-
break (set decisiu) per
11/9. La parella catalana
va remuntar un 6-9 desfa-
vorable en un final èpic.

La setmana anterior,
Oriol Roca havia jugat la
final del ITF15 Madrid
amb Íñigo Cervantes.
Van caure, també al super-
tiebreak per 10/6 , contra
el mexicà Gerardo López

i l’argentí Facundo Díaz.
Amb aquest darrers re-

sultats, Roca es situa 195
del món ATP en dobles, el
seu millor rànking histò-
ric. En categoria indivi-
dual, es manté en el 327è
lloc del món. 

El CER 
recupera 
els cursets
de natació 

Amb les mesures de
seguretat apropiades, el
Centre Esportiu Raval va
recuperar el 7 de desem-
bre els cursets de natació
a les seves instal·lacions.
El centre esportiu manté
l’activitat però amb un
aforament limitat al 30
per cent fins que no se
suavitzin les actuals res-
triccions sanitàries.

“Ha estat un any molt
dur per a tots i totes, pe-
rò afortunadament hem
pogut tornar a retrobar-
nos i gaudir del CER
amb la més absoluta ga-
rantia de seguretat, per-
què el nostre màxim ob-
jectiu és tenir cura de la
vostra salut”, indiquen
des del CER. 

De mmanera ggeneral ees ppreveu qque nno hhi hhagi aascensos nni ddescensos

La Federació veu inviable
iniciar la lliga aquest gener

Guanya aa TTorelló eel sseu 440è ttorneig een pparella

O. Roca acaba l’any
195 del món en dobles

“

“

Una tercera
onada de contagis
trastocaria encara

més els plans

“

“

En el, rànking de
l’ATP és el 327
qualificat en 
individuals

Oriol Roca i Gerard Granollers, de blau.

TRIOMF DE
L’ARASKI 
DE TÀNIA
PÉREZ 

L’equip de la
colomenca Tània
Pérez, l’Araski de
Vitòria, va guan-
yar el seu darrer
partit imposant-
se per 64-54 a
l’Al-Qazeres, una
victòria impor-
tant que deixa el
conjunt de la ju-
gadora colomen-
ca en desena po-
sició (7  victòries
per 9  derrotes).

Tània, que en-
cara ha de recupe-
rar la seva millor
forma després de
sortir d’una lesió
recent, va anotar 4
punts i va capturar
2 rebots en aquest
partit. 

L’inici de la temporada de bàsquet 2020-21 encara és avui dia tota una incògnita per la Covid-19. 

Territori Bàsquet Colo-
menc continua sent l’espai
web i en xarxes socials de
referència per als amants
del bàsquet a Santa Colo-
ma, amb continguts de to-
ta mena (cròniques dels
equips, anècdotes, tàctica,
història...). El proper ob-
jectiu que s’ha marcat el
seu creador, David Parra,
és fer realitat una revista
digital que podria veure la

llum a inicis de 2021 si tot
va bé. Aquesta revista in-
clourà informació sobre
les plantilles de tots els
equips sèniors dels clubs
de Santa Coloma, i la vo-
luntat és anar més enllà i
anar baixant esglaons per
informar de les plantilles
de la resta de categories.

Aquesta revista compta-
rà a més amb signatures
d’experts i veus molt au-

nera general no hi haurà
ascensos ni descensos en
la major part de les lli-
gues. “Es configuren les
actuals competicions com
a Copa Federació, dins de
cada categoria. Tots els
equips participants en
aquesta Copa Federació
(aprofitant els calendaris
actuals), mantindran la ca-
tegoria per la temporada

toritzades en el món del
bàsquet, com per exemple
la del tècnic colomenc
Andreu Casadevall, la
jugadora Tània Pérez o
la del periodista i col·labo-
rador de El mirall.net Pe-
re Ferreres. David Parra
també espera comptar
amb la contribució d’al-
gun tècnic ACB que enri-
queixi encara més el con-
tingut de la revista. 

Inclourà ttotes lles pplantilles ssènior ddels cclubs dde SSanta CColoma
Territori Bàsquet Colomenc planeja
fer una revista digital properament
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Colchones,  muelles,  
látex,    somieres  articulados,  

canapés,    almohadas...
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-50%de descuento al comprar*
* aplicable només a productes en oferta.


