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PEDRO 
GARCÍA,
DES D’ARA
PRESIDENT 

El colomenc
Pedro García és
de fa pocs dies el
nou president de
la Muntanyesa
en substitució
d’Emilio Lla-
mas, tot un refe-
rent en el club de
la Prosperitat.
Els dos aparei-
xen a la fotogra-
fia superior.

García penja-
rà així les botes i
deixarà el càrrec
de director es-
portiu per con-
vertir-se en el
nou màxim
mandatari de
l’entitat groc-i-
negra. El de
Santa Coloma
va arribar a la
M u n t a n y e s a
l’any 2014. 

“M’he buidat”. Així des-
crivia David Parra, im-
pulsor del portal digital
Territori Bàsquet Colo-
menc que ha estat infor-
mant cada dia durant els
últims 14 anys del bàsquet
de la nostra ciutat, el mo-
tiu pel qual tanca una eta-
pa que probablement no
hagi estat valorada en la
seva justa mesura. “Ja no
hi haurà notícies diàries, ni
resums dels equips sè-
niors, ni seguiments dels
equips colomencs, ni dels
esportistes colomencs de
fora de la nostra ciutat”, va
expressar Parra en el co-

municat oficial que posa fi
a aquesta dilatada etapa in-
formativa. Sense dubte,
una mala notícia per al
món del bàsquet local.

El portal ha estat impor-
tant no tan sols per les no-
tícies que s’hi donaven si-
nó també perquè ha estat
l’altaveu d’altres iniciatives,
com per exemple els Pre-

mis Molt Bàsquet, la Copa
SCG o el Ciutat de Santa
Coloma. Aquests esdeve-
niments, aclareix Parra,
continuaran fent-se en el
futur un cop passi la pan-
dèmia. “La fórmula actual
no és viable, ja no està en-
voltada de la il·lusió de les
anteriors èpoques. Per
què? Qui ho sap. El temps
passa i les prioritats can-
vien, el temps passa i la ru-
tina es fa massa gran, el
temps passa i res no canvia
en el basquetbol colo-
menc”, assegura Parra,
que no sempre ha obtingut
el suport que mereixia. 

El ddigital dde DDavid PParra hha eestat rreferent ddel bbàsquet llocal

Territori Bàsquet Colomenc
posa fi a 14 anys d’informació
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Seguirà fent això
sí, els Premis Molt

Bàsquet quan 
acabi la pandèmia 

El mirall.net
ha donat 
suport al 
projecte liderat
per David
Parra, i que
ara farà un 
punt i apart. El colomenc Naím

Sancho va proclamar-se el
8 de maig campió d’Es-
panya 2021 de kàrate Kyo-
kushinkai en la disciplina
de Kumite. Als 15 anys,
Naím ja ostenta els títols
de campió internacional
en l’Open Spanish 2019, el
subcampionat a l’Open
Fuerteventura 2019, el
subcampionat d’Amster-
dam 2020 i ara el títol de
campió d’Espanya 2021.

Després d’un any d’inac-
tivitat, es va celebrar a la
localitat de Torredembarra
la Spanish Cup 2021 de
kyokushinkai a les discipli-
nes de Kata i Kumite. El
campionat va celebrar-se
sense públic per complir
els protocols de seguretat i
a tots els competidors se’ls
va fer la prova PCR. A
més, el trasllat des de les
diferents localitats va ser
en autocar per respectar al
màxim el grup bombolla.

Naím Sancho no ha
deixat d’entrenar-se durant
la pandèmia. En el temps
de confinament, va fer

exercicis gimnàstics a casa i
quan va poder sortir al ca-
rrer va combinar el kàrate
amb la seva altra afició, el
patinatge. “Cal estar cons-
tantment actiu i l’esport és
segur, a més enforteix el
sistema immunitari per
mantenir-nos en bon estat
de salut i no caure en el se-
dentarisme”, explica. 
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El karateka de
Santa Coloma 

continua ampliant
el seu palmarès

Es vva pproclamar ccampió aa TTorredembarra

Naim Sancho, campió
d’Espanya als 15 anys

El colomenc Naím Sancho. 


