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Jordi Talló serà el nou entrenador de l’equip sènior del 
Club Bàsquet Santa Coloma per a la propera temporada en
substitució de Xavi Grau, que ha deixat l’equip colomenc a
les portes de la fase final de la Copa Catalunya en les dues

darreres temporades. El nou tècnic, Jordi Talló, arriba 
procedent del Sant Quirze BC. La fotografia adjunta està

extreta del web Territori Bàsquet Colomenc.

També hi haurà un relleu a la banqueta de l’altre
representant colomenc a la Copa Catalunya, en aquest
cas el sènior del Draft Gramenet, que ha comunicat a
Jordi Périz que no continuarà com a màxim responsable
tècnic la propera temporada. El club de bàsquet femení
es troba aquests dies immers en la cerca d’un nou 
entrenador, que s’anunciarà properament.

l ’esport
llistat de mencions i pre-
mis esportius individuals,
on seran reconeguts juga-
dors de la talla de Javi Ro-
dríguez, campió de Lliga
Catalana LEB Plata amb el
CB l’Hospitalet, club amb
el qual ha tancat una exito-
sa etapa. Les altres men-
cions individuals van ser
per Alba i Rocío Here-
dia, Daniel Martínez, Ja-
na Serrano, Ana Guillén,
Judith Sierra, Andrea i
Dídac Morón, Víctor
Torres, Iván Grau, Ar-
nau Palanca i Sergio
Ruiz, Erika Aspajo, Álex
Moral i José Mauel He-
redia, entre d’altres.

També es va donar el
Premi “Esforç i Supera-
ció” que cada club de la
ciutat atorga a un dels seus
equips, independentment
del resultat a la competició
però que és mereixedor pel
seu treball i constància du-
rant la temporada. Desta-
car que Joan Fa, president
de la FC de Bàsquet, va ser
present en el seu últim ac-
te en el càrrec. 

Els Premis Molt Bàsquet
2019, celebrats al Teatre
Sagarra -que es va omplir,
van començar amb un èxit
nou: aconseguir 350 kilos
de menjar per al Banc d’A-
liments de la Creu Roja.
Una aposta de l’organitza-
ció que ha afegit en l’edició
d’enguany aquesta vessant
solidària en col·laboració
amb la Creu Roja.

Un nou repte per un ac-
te que mobilitza clubs, ins-
titucions, patrocinadors i
col·laboradors amb David
Parra com a director d’or-
questra. Cal destacar la
major implicació del co-
merç colomenc, ja que el
nombre de patrocinadors
ha passat de 13 a 19 res-
pecte l’any passat.

La gala ha premiat els
equips campions colo-
mencs de fases prèvies i lli-
gues regulars de la tempo-
rada 2018-19, així com els
millors jugadors i entrena-
dors. Els premis, que es
desvetllen dalt de l’escena-
ri, han estat per: Javi Ro-
dríguez (L’Hospitalet, mi-

llor jugador i que repeteix);
Anabel Bello (CB Neus,
millor jugadora); César
Saura (Arenys BC, entre-
nador de sènors); Sergio
Vera (Joventut, entrenador
de formació); Manel Mu-
ñiz (FC Barcelona, entre-
nador promoció i repeteix)

Valcárcel i un altre de di-
fusió i promoció del bàs-
quet a la ciutat, el Premi J.J.
Abella, per a Diego Arro-
yo, per la seva tasca com a
regidor d’Esport, uns dies
després de què es jubilés
com a regidor i mestre.

També hi haurà un llarg

L’organització iintrodueix mmés ppremis, uuna vvessant ssolidària aamb CCreu RRoja ii oomple eel TTeatre SSagarra

Molt Bàsquet eleva el seu llistó i és
referent del basquetbol colomenc

“
“

Homenatjats
Foguè, Amàlia,
Lamela, Calvo i

Viñallonga

Fotografia de família amb tots els premiats en la present edició.

RECOLLIDA
D’ALIMENTS
SOLIDARIS 
AL VESTÍBUL 

En aquesta edi-
ció s’ha arribat a
un acord de
col·laboració amb
la Creu Roja de
Barcelonès Nord
per fer una reco-
llida d’aliments
extensible no no-
més als assistents
dels Premis sinó a
tothom que es va
apropar al Teatre,
ja que l’estand de
la Creu Roja esta-
va situat al vestí-
bul de l’equipa-
ment. D’aquesta
forma els Premis
Molt Bàsquet vo-
len potenciar la
seva vessant soli-
dària. 

EL MIRALL.NET
COL·LABORA
AMB LA GALA

L’esdeveni-
ment dels Pre-
mis Molt Bàs-
quet, un dels
més multitudi-
naris dels que
s’organitzen a la
ciutat, compta
amb la col·la-
boració princi-
pal del CE del
B a r c e l o n è s
Nord i El Mi-
rall.net, i d’una
àmplia nòmina
d’empreses de
la ciutat que
també ajuden a
fer-ho possible.
Totes elles apa-
reixen en el car-
tell que també
reproduïm en
aquest número
de la nostra re-
vista. 

L.
E.

Enguany hi ha hagut
dos nous premis: el premi
Can Sisteré, en record a la
primera de les pistes de la
ciutat on es van jugar par-
tits, i que reconeixerà un
esportista de fora de San-
ta Coloma per la seva
contribució al bàsquet ca-
talà i espanyol. El primer
Premi Can Sisteré el va
rebre l’exbase del Barça
Nacho Solozábal.

El segon dels premis se-

rà el Premi a la millor cis-
tella de la temporada, que
va guanyar Ainoa Madue-
ño del Sant Adrià. 

LLaa ggaallaa sseegguueeiixx iinnttrroodduuiinntt nnoovveettaattss ii eennrriiqquuiinntt-ssee

Dos nous premis, un
d’ells per a Solozábal

Nacho Solozábal. 

L’esplèndida tasca que
duu a terme l’organitza-
ció de l’esdeveniment,
amb David Parra al cap-
davant, va fer que el Tea-
tre Sagarra quedés petit
per a l’esdeveniment. Si
en l’edició de 2018 van
ser 472 els assistents, en-
guany els Premis Molt
Bàsquet van superar
aquesta xifra perquè es
van omplir quasi totes les
butaques de l’equipa-

interès per assistir a la ga-
la. Al final, cinc-centes
persones van tenir locali-
tat. És un dels actes més
multitudinaris dels que es
fan al llarg de l’any a San-
ta Coloma.

És una mostra del bon
estat de salut del bàsquet
local i de la bona feina que
fan els clubs, Draft, CB
Santa Coloma, Fuster,
Bàsquet Neus i Gramenet
BC. 

ELs oorganitzadors vvan ddeixar dd’atendre mmoltes ppeticions 

El Teatre Sagarra ja és massa
petit per l’elevada assistència

ment.
Segons Parra, més de

800 persones van mostrar

Gran tasca de David Parra. 

Sí que es coneixien
abans de l’acte els premis
atorgats a tota una trajec-
tòria, que duen el nom de
Premis Can Xaconet, que
enguany han homenatjat la
carrera esportiva de cinc
històrics del bàsquet colo-
menc: Amalia Sánchez,
Antoni Fogué, Eli Calvo,
Francesc Lamela i Pere
Viñallonga.

L’organització també va
lliurar un premi pel suport
al bàsquet colomenc al
Complex Esportiu Torri-
bera que va recollir Manu

“
“

350 quilos de 
menjar, l’èxit del
vessant solidari

de la gala


