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OBJECTIU:
1.000 KG
PER LA
CREU ROJA  

En aquesta 9a
edició, els Premis
Molt Bàsquet
tornaran a apos-
tar per la solidari-
tat. La meta d’en-
guany s’amplia
als 1.000 quilos
d’aliments des-
prés dels 350 re-
collits al 2019.
Una xifra "força
ambiciosa, però
realista", afirma
David Parra. Al-
guns clubs ja han
contribuït a la
causa, com és el
cas del  Neus,
que recollí 64
quilos al Memo-
rial Josep Grau,
la Fuster, que en
recollí 110 a les
Jornades Espor-
tives, i el Draft,
que n’aplegà 58 a
la seva diada. A
partir d’ara, 768
quilos resten per
l’objectiu final
del 3 de juliol. 

traer de vuelta al cantera-
no Joan Noguera, que
termina su etapa con los
de Badalona y vuelve a ca-
sa tras cinco años. Los co-
lomenses  cierran así una
plantilla sólida, que man-
tiene su columna vertebral
con hasta siete jugadores
de la casa.

El Draft, por otro lado,
sigue completando su

plantilla de altos vuelos
con la que esperan domi-
nar la categoría. Las ex de
LF2 Anna Gamarra (Li-
ma Horta) y Joana Nava-
rro (Penya) son algunos
de los nombres más desta-
cados, aunque los próxi-
mos días seguirán anun-
ciando incorporaciones a
través de las redes sociales
de la entidad. 

d’Experts, entre els quals
es troben figures destaca-
des com els exjugadors
Ana Maria Moreno, Ser-
gio Montilla i José Car-
los Broncano. “El  mèto-
de del Comité ha sigut un
èxit” assegura David Pa-
rra, director del TBC, “i
molt segurament tornarà

Los equipos colomen-
ses de Copa Catalunya
han hecho los deberes. En
primer lugar, el CBSC ya
ha completado su plantilla
para la temporada que vie-
ne. Tras la salida de Toi
Gabriel, los rojos han
conseguido incorporar al
pívot Ferran Arqués, ex
de Sant Josep. Y de su ma-
no, los rojos se alegran de

Després dde ddos aanys dde nno ppoder ccelebrar-sse pper lla ppandèmia, eels ppremis ttornen aamb ggrans nnovetats 

Els Premis Molt Bàsquet destaquen la
feina de tècnics i jugadors colomencs

“

“
Els patrocinadors
s’han abocat més
que mai amb el

projecte

El nedador de  l’Associació Natació Gramenet Jon 
Romero s’ha classificat per la final del Campionat 
d’Espanya Aleví en la modalitat de 200 papallona.

Romero, nascut al 2008, va aconseguir rebaixar cinc 
segons la seva millor marca a la Copa Catalana per

equips. Feia quatre anys que cap nedador de l’entitat
colomenca participava a uns campionats nacionals.

El Club de Petanca de Can Mariner celebrarà el proper
diumenge 3 de juliol a les 10:30h una assemblea 
general a la seva seu, que es troba ubicada al carrer
Sant Jordi, 1. L’assemblea tindrà especial importància
pels temes que s’hi tractaran. Per un costat, s’abordarà
la dimissió de l’actual presidenta del club i, per un 
altre, l’elecció d’una nova Junta.

Los eequipos ccolomenses sse ppreparan ppara lla CCopa CCatalunya 222/23 

El CBSC cierra ya el equipo y el
Draft entra en la fase final

per Toni Salvador

Els Premis Molt Bàs-
quet superen la pandèmia
i tornaran a omplir el Tea-
tre Sagarra aquest 3 de ju-
liol. Enguany en la seva 9a
edició, l’organització ha
revitalitzat l’acte, que es-
trena un nou logotip, un
nou sistema de votació,
assoleix el seu rècord de
patrocinadors i porta més
enllà que mai la seva vo-
luntat solidària.

Amb les edicions del
2020 i el 2021 enquistades
a  la memòria, les quals no
van poder celebrar-se per
les restriccions sanitàries,
el Territori Bàsquet Colo-
menc (TBC) ha posat tota
la carn a la graella en la se-
va tornada.

En primer lloc, els pre-
mis han sorprès amb una
renovada imatge, que
exemplifica amb el seu
nou logotip. De la mà de
l’estètica, la gala també
presenta un actualitzat sis-
tema de votació: aquest
any s’ha combinat la parti-
cipació dels entrenadors
colomencs, la qual va
afeigr-se al 2017, amb la
decisió final d’un Comitè

8a edició dels
Premis Molt
Bàsquet al
2019

TB
C l’any vinent”.

Un altre punt destacat
és el del rècord de patroci-
nadors. Parra valora el
“comptar amb patrocina-
dors que entenen i coinci-
deixen amb el nostre pro-
jecte a la ciutat”, un fet
que, per primer cop, els
permetrà lliurar medalla
als equips reconeguts.
Il·lusionats amb la torna-
da, però, l’organització
també para els ulls a l’any
vinent: la desena edició,
que “oferirà moltes sor-
preses”, diu Parra. 
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LICITADA LA
GESPA DELS
CAMPS DE
FUTBOL

En el passat ple
de juny es va ratifi-
car l’acord que a-
prova l’adquisició
de gespa artificial
per als camps Nou
Municipal i Can
Zam 1 i 2. El total
de l’operació és de
869.617 euros, tot i
que el Nou Camp
té un cost superior.

El finançament
serà amb un ren-
ting del BBVA a 8
anys que inclou, a
més de la gespa no-
va, el canvi d’asper-
sors, porteries,
etc.., el manteni-
ment de l’obra i la
seva conservació.

Amb tràmit d’ur-
gència, s’espera po-
der col·locar la ges-
pa abans de l’inici
de la competició.

Josep Sicart fa feina
buscant el que necessita la
FE Grama per ser compe-
titiva en un grup de Tercera
RFEF que serà duríssim.
L’objectiu de la Junta que
presideix Antonio Mora-
les és lluitar per estar en la
part alta, optant als play off
i buscar l’ascens.

La categoria tindrà molt
nivell i molta competència i
rivalitat local. Feia molts
anys que Badalona, Sant
Andreu i Santa Coloma no
tenien equip en el mateix
grup. Cal afegir L’Hospita-
let i l’Europa. Tots tenen
com a meta pujar a Segona.

L’equip ha estat renovat
completament. S’han fitxat
centrals de referència com
Sergio Justes (L’H) i Juan

amb el Cerdanyo-
la. Migcampistes
com Adri Gime-
no del Sant An-
dreu que canvia-
ran el perfil de un
equip que entre-
narà Manu Pe-
láez. Encara hi ha
espais a cobrir,
com el de davan-
ter centre que

acompanyi a Montalbán.
La pretemporada co-

mençarà a mitjans de juliol i
l’equip jugarà el Torneig
d’Històrics la primer set-
mana d’agost. La lliga al se-
tembre, però jugar a casa
dependrà del canvi de ges-
pa. El club ha demanat co-
mençar fora la competició,
per si de cas. 

Juan CCarlos OOliver ttorna  ccasa ccom aa úúltim rreforç dde lluxe

Juventut i veterania per fer
el definitiu salt de qualitat

“

“

La Tercera RFEF
catalana tindrà
nivell  i qualitat

molt grans

Juan Carlos, el último en llegar, por ahora.

Acaba de fer 30 anys i ha
estat l’escollit per aconse-
guir un repte difícil: mante-
nir la FE Grama en la Divi-
sió d’Honor Juvenil.
Christian Rueda prové de
la UE Sant Andreu, equip
on també era coordinador
del futbol base.

Amb els andreuencs ha
aconseguit mantenir la ca-
tegoria en la que ara defen-
sarà uns altres colors. Rue-

da va ser entrenador del
club colomenc portant l’A-
leví A i el Cadet A.

En el grup III hi juguen
tres clubs balears (Cons-
tància, Mallorca i San Fran-
cisco) tres aragonesos (Za-
ragoza, Huesca i Ebro) i els
deu millors catalans, Barça,
Espanyol, Girona, Nàstic,
Sabadell, Cornellà, Damm,
Europa, Badalona i Gra-
ma. 

ÉÉss llaa tteerrcceerraa eettaappaa aa llaa GGrraammaa,, aarraa aall JJuuvveenniill AA

Christian Rueda, triat
per salvar la categoria

Després d’un final de lli-
ga emocionant en el que el
Singuerlín va aconseguir
salvar-se a l’última jorna-
da, el club ja s’ha posat
mans a la obra per prepa-
rar la propera temporada.
L’Amateur A dels verd-i-
blancs ja té nou entrena-
dor, Ángel Gálvez, qui ja
ha estat presentat a les ins-
tal·lacions de Can Zam.
Gálvez compta amb una
gran trajectòria  en tot el
futbol formatiu de la Unió
Esportiva Sants, la qual  es
caracteritza per haver

aconseguit nombrosos as-
censos. El seu palmarés ha
permès que el Singuerlín
s’hagi fitxat en ell per asso-
lir el repte de portar a l’e-
quip en la sempre compli-
cada 2a catalana.

Pel que fa a la UDA Gra-
menet, encara no hi ha no-
vetats respecte a la confec-
ció de l’equip per la tem-
porada 22/23. Els colo-
mencs han baixat a 3a  ca-
talana i de moment no hi
ha moviments a les seves
files per començar la tem-
porada. 

LLaa UUDDAA GGrraammeenneett nnoo ttéé aaccttiivviittaatt

El Singuerlín ja té el
nou projecte esportiu

El CF Badalona va
guanyar el campionat de
Catalunya Juvenil de fut-
bol en vèncer a la final  en
la tanda de penals (1-4) el
Gimnàstic Mercantil de
Sabadell.

L’equip escapolat ha
aconseguit l’ascens a Divi-
sió d’Honor amb un colo-
menc a les seves files, Ar-
nau Roca. Lateral dret
amb el 2 a l’esquena, Ro-
ca ha estat el jugador que
més minuts ha jugat amb
la samarreta blava.

Ara, espera la decisió
del club que vol que co-
menci els entrenaments
amb el primer equip. 

JJuuggaa ddee ttiittuullaarr aall llaatteerraall ddrreett ddeell CCFF BBaaddaalloonnaa 

Arnau Roca, campió
de Catalunya juvenil

Carlos Oliver, el capità de
l’ascens que torna amb 25
anys i experiència a Segona

El president Antonio Morales saludant Chiristian Rueda..


