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David Naharro que as-
piraba a sumar el seu
quart títol individual de
Catalunya de  manera se-
guida, va caure en els
quarts de manera inespe-
rada davanr Marc Ros. El
tennista colomenc del
Barcino era el cap de sèrie
número 1. Tot i la derrota,
ja havia aconseguit la clas-
sificació pel campionat
d’Espanya.

Naharro va treure’s
l’espina guanyant, a les
pistes del CTGimeno de
Castelldefels, el campio-
nat de dobles junt amb  el
seu company de club Àlex
Padró. La parella es va
imposar a la final a Arnau
Agustín Carles Rojas
per 6/4 i 6/3.

Per la seva banda, Oriol
Roca no ha jugat cap par-
tit des de la prèvia del Go-
dó. Una complicada lesió
muscular el té apartat de
les pistes des de fa quasi
mes i mig; s’espera que en
unes setmanes pugui tor-
nar a la competició.

En iindividuals vva ccaure een qquarts dde ffinal

Naharro guanya el títol
infantil català de dobles

“

“

Oriol Roca, un
mes sense jugar

per una 
inoportuna lesió

Àlex Padró i David Naharro.

El Draft Gramenet va
aconseguir la tercera posi-
ció a la final a quatre dis-
putada el 20 i 21 de maig a
Sant Feliu de Llobregat.

En el partit de semifi-
nals contra el Cerdanyola,
les colomenques van fer
un partit molt seriós, van
anar per davant al marca-
dor durant 38 minuts, pe-
rò en els últims dos, l’e-
quip es va quedar sense
forces, va encaixar un par-

16 rebots i 20 de valoració.
En el partit pel tercer i

quart lloc, les jugadores de
Jordi Périz van saber ai-
xecar-se del cop del dia an-
terior i van imposar-se per
54 a 63 al Mataró. La juga-
dora més destacada del se-
gon partit va ser Natàlia
Tatche amb 14 punts i 20
de valoració.

El Barça CBS es va pro-
clamar campió de la final a
quatre.

Les ccolomenques vvan ccaure aa lles ssemifinals een uun ttram ffinal dde ppartit mmolt ccruel

El Draft Gramenet acaba tercer
a la fase final de Copa Catalunya

“
“

Derrota contra el
Cerdanyola a les
semis i victòria

contra el Mataró

El proper 17 de juny, a
2/4 d’11 del matí, se cele-
bra la sisena edició dels
premis Molt Bàsquet al
Teatre Sagarra, la gala
anual del món de la ciste-
lla que organitza David
Parra, a través del seu
portal Territori Bàsquet
Colomenc (www.territo-
ribc.com) amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de
Santa Coloma, la Federa-
ció Catalana de Bàsquet i
Associació d’Història del
Bàsquet Colomenc.

A la cermimònia s’en-
tregaran diferents tipus de
guardons: Premis Can Xa-
conet com a reconeixe-
ment d’una trajectòria;
mencions esportives indi-
viduals, per haver aconse-
guit un campionat o un fet
destacable; mencions es-
portives col·lectives, per
premiar aquells equips

La ssisena eedició dde lla ggala ttorna aal SSagarra ddissabte17 dde jjuny

Territori Bàsquet atorga
els premis Molt Bàsquet

“

“

La sisena edició
se celebra al

Teatre Sagarra a
les 10.30 hores

Imatge d’una gala anterior

que han aconseguit una
temporada per recordar.

cial de 7-0 i va acabar ce-
dint per 50-45 en un final
molt cruel. Inés Perez-
payá va ser la jugadora
més valorada del conjunt
colomenc amb 9 punts,

Finalment, també es
lliuraran els premis espor-
tius a millor jugador i ju-
gadora sènior, millor en-
trenador/a d’equip sènior,
millor entrenador/a de
formació i millor entrena-
dor/a de promoció. Una
de les novetats d’aquesta
edició és que el sistema
d’elecció d’aquest tipus de
premis és més global i
més equitatiu, ja que els
escolliran entre tots els
entrenadors que treballen
a la ciutat, i els que han
nascut a Santa Coloma
però ara entrenen fora.

Les persones interessa-
des en assistir a la gala po-
den contactar amb l’orga-
nitzador mitjançant al co-
rreu electrònic tbc@terri-
toribc.com.

El Mirall.net és un dels
principals patrocinadors
de l’esdeveniment.

MORENO
LOGRA EL
BRONCE EN
LOGROÑO 

David More-
no, atleta de la
UCA, logró a
mediados de
mayo la medalla
de bronce en el
campeonato de
España de Pen-
tatlón de Lanza-
mientos (marti-
llo, disco, jabali-
na, peso y marti-
llo pesado), en
la categoría de
veteranos M35,
en Logroño.

DOBLE ORO
PARA JOSÉ
RUIZ EN 
ATLETISMO

En el Campe-
onato de Cata-
lunya de Atletis-
mo Adaptado
celebrado recien-
temente en el
Campo Antonio
Amorós, el colo-
mense José Ruiz
consiguió la me-
dalla de oro en
1.500 y en 5.000
metros compi-
tiendo en las filas
del Club CIESC
Domingo Cata-
lán. Un magnífi-
co éxito.

Període d’eleccions a la
Penya Barcelonista Gol
3.000. La junta directiva
que presideix Ferran Pal-
mero ha convocat assem-
blea per al proper 30 de
juny en la qual es procedi-
rà a l’elecció del nou pre-
sident. Fins al mateix dia
es podran presentar can-
didatures. En el cas que
n’hi hagi més d’una, es
procedirà a aprovar el ca-
lendari electoral. Si sols hi
ha un candidat, es farà la
seva proclamació automà-
tica.

Fins avui, solament l’ac-
tual president ha presentat
formalment la seva pro-
posta per continuar al
front de l’entitat. Tot fa
pensar que no tindrà cap
oposició per repetir un se-
gon mandat.

La Penya Gol 3.000 és la
segona penya del Barça-
per antiguitat a Santa Co-
loma. La Penya Barcelo-
nista Santa Coloma i la
Penya Johan son les altres
dues que estan deguda-
ment legalitzades a la nos-
tra ciutat.

Ferran PPalmero ees ppresenta aa lla rreelecció

Eleccions a la Penya
Barcelonista Gol 3.000

EL BASQUET NEUS
BAIXA A SEGONA
CATALANA

Una temporada després
d’aconseguir l’as-
cens a 1a Catala-
na, els colo-
mencs no van
a c o n s e g u i r
mantenir la
categoria i a
l’última jorna-
da van confir-
mar el descens.
L’última jornada
va ser d’infart, els
blaus estaven obligats a guan-
yar a camp de l’UE Horta, i
tot i començar bé, van acabar
caient després de dues prò-
rrogues. El Neus lluitarà l’any
vinent per tornar a pujar.


