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La 7a edició dels premis Molt Bàsquet es va celebrar el passat
1 de juliol al Teatre Sagarra i va comptar amb la presència rè-

cord de 472 assistents. En aquesta edició, es van repartir 46 pre-
mis i mencions, per primera vegada es va crear el premi “Esforç
i Superació” per reconèixer el treball i la constància de diferents
equips, i el premi a la Difusió i Promoció del bàsquet colomenc
va estrenar el nom de J.J. Abella, en memòria d’un dels col·labo-

radors dels premis des dels seus inicis. Per Albert Vilardaga

“

“

Toni Sáez, Javi
Rodríguez i Judith
Romera, premiats

en categoria sènior

Fotografia de família amb tots els premiats a l’escenari del Teatre Sagarra. 

El passat 1 de juliol, el Tea-
tre Sagarra va acollir la setena
edició dels premis Molt Bàs-
quet, la festa del bàsquet colo-
menc. Una edició que va
comptar amb el suport de l’A-
juntament i la col·laboració
dels 5 clubs colomencs: ADE
Fuster, Draft Gramenet, Bàs-
quet Neus, CB Santa Coloma
i Gramenet BC, i on van assis-
tir 472 espectadors, una xifra
rècord (un 85% del total de
l’aforament). Les principals
novetats de l’edició d’enguany
van ser el premi Difusió i Pro-
moció del basquetbol colo-
menc J.J Abella, que va servir
per retre homenatge al que va
ser col·laborador de l’esdeve-
niment des de l’any 2012, i va
morir de forma sobtada, i va
guanyar Rafael Oltra. L’altra
gran novetat va ser la creació
dels premis "Esforç i Supera-
ció", on es va premiar un
equip de cada club, que inde-

pendentment dels resultats
aconseguits durant la tempo-
rada, es va voler reconèixer el
seu treball i constància al llarg
de tot l’any.

En total es van repartir 46
premis i mencions, els premis
esportius més destacats se’ls
van emportar: Toni Sáez (Mi-
llor Entrenador sènior), Javi
Rodríguez (Millor Jugador sè-
nior), Judith Romera (Millor
Jugadora sènior), Arnau Ma-
nubens (Millor Entrenador de
promoció "Premi Josep
Grau"), i Gonzalo Fernández
(Millor Entrenador de forma-
ció "Premi Juan del Moral").
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També es van repartir els pre-
mis no esportius, en reconei-
xement a una trajectòria, i que
porten per nom "Can Xaco-
net". En aquesta edició es van
repartir un total de set, el que
suposa un rècord, i els pre-
miats van ser: Isa Palmero,
Cristina Peña, Miquel Viñas,
Sergio Montilla, Alberto Tor-
res, Siscu Ballester i Dolors

Bordas. L’últim premi no es-
portiu el va recollir la joieria
Isabel Muñoz, pel seu suport
al bàsquet colomenc.

Les mencions esportives in-
dividuals van voler reconèixer
els entrenadors i jugadors/es
que han aconseguit quedar
campions de les seves lligues,
on destaca la temporada de
l’entrenador del Femení Sant

Alberto Torres i Toni . 
Dolors Bordas  i Mercè Penalba

Didac Morón i Sergio Bolsico Cristina Peña. Toni Sáez. 

Isa Palmero 
Sergio Montilla Josep Ma Roca i  Alberto Barrientos.Miquel Viñas i Joan de Mingo

Siscu Ballester amb els seus fills

El més premiat  
es queda per
primer cop
sense guardó 

L’esportista colomenc més
guardonat als premis Molt
Bàsquet és Manel Muñiz, que
suma 8 guardons. Aquesta ha
estat la primera vegada que
Muñiz no ha rebut cap reco-
neixement malgrat que s’ha
quedat a les portes. En el pal-
marès, el segueix Toni Sáez,
amb 7.

El Mirall.net,
col·laborador
principal de
l’esdeveniment

L’esdeveniment va ser pos-
sible gràcies a la col·laboració
principal del CE del Barcelo-
nès Nord, i El Mirall.net, i el
patrocini de: CE Torribera,
Xócala, Isabel Muñoz, Pulci-
nella, Clavé Associats, Ràpid
Rivas, Can Piqué, Peluquería
Belén, Imprentas Condal,
Centre Mèdic i Estètic Vila-
mèdic, i Depeusimans.



Mensual de Santa Coloma de Gramenet

33

aa sseetteennaa eeddiicciióó ddee llaa ggaallaa ddeell bbààssqquueett ccoolloommeenncc

BASQUET 2018
COL·LECTIUS

“Esforç i superació”
· Cadet Masculí 
Bàsquet Neus C

· Premini Masculí
CB Santa Coloma A

· Cadet Masculí
ADE Fuster

· Mini Femení
Gramenet BC Blau
· Mini Femení B

Draft Gramenet Groc

Campions de grup
· Junior Masculí

CB Santa Coloma B
· Cadet Masculí

ADE Fuster
· Infantil Masculí

ADE Fuster
· Infantil Masculí

Gramenet BC
· Preinfantil Masculí

Gramenet BC
· Mini Femení

Gramenet BC Taronja
· Mini Masculí
ADE Fuster

· Premini Masculí
ADE Fuster

· Premini Masculí 
Bàsquet Neus

· Premini Masculí
Gramenet BC Taronja

· Premini Masculí
CB Santa Coloma

Adrià, Toni Sáez, campió de la
Minicopa de la Reina i sots-
campió d’Espanya amb l’e-
quip infantil, i l’ascens a Copa
Catalunya amb el sènior B del
club, de la mà de dues colo-
menques: Judith Romera i
Ainhoa Madueño. La júnior,
Merche Carrillo, ha estat cam-
piona d’Espanya i sotscam-
piona de Catalunya, o la juga-

Joel Penina. Marina Serrano.Carlos Escudero David Parra i Oscar Quesada. 
Clara Díaz. 

Gonzalo Fernández
Judith Romera i Petry Jiménez.Rafael Oltra. Arnau Manubens.

Diego Arroyo i Javi Rodríguez. 

dora mini, Marina Serrano,
que va quedar 4a classificada
amb la selecció catalana mini,
i campiona de Catalunya de
nivell A, amb el Femení Sant
Adrià.

Els amants del bàsquet ja
poden reservar la data per la
vuitena edició, que se celebra-
rà el 9 de juliol de 2019 al ma-
teix Teatre Sagarra.

Andreu Fernández

Merche Carrillo.

Diego Arroyo, Ainhoa

Madueño, Toni Sáez i

Judith Romera. 

Gonzalo Fernández. 

Lola Garrido i David Parra. 


