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1. INTRODUCCIO

El treball de recerca que a continuado es presenta ha patit una evolució bastant remarcable

des de la idea inicial de la que es partía fins el que actualment tenim a les nostres mans.

En un principi, el eos del treball s'havia de centrar en l'entorn del Club de Básquet

Casademont de Girona, pero després de trobar-nos amb la poca, per no dir nul-la disposició

deis dirigents del Club de parlar sobre temes que en principi havien d'emplenar torca eos del

treball i per tant veient que s'hagues acabat elaborant un estudi exdusivament historie del club

gironí, es va haver de canviar drásticament l'enfocament d'aquest, només mantenint com a

rerafons el básquet. Aquest canvi de rumb fou una pena perqué al llarg de l'estiu s'havia anat

aconseguint una quantitat d'informació bastant considerable sobre els orígens i trajectória de

l'entitat gironina així com, fins i tot, una entrevista amb Jordi Puig, director esportiu del

Casademont.

En fi, al no poder basar l'elaboració del treball en el tema desitjat de bon principi, la

informado passaria a ser simple cultura general que acabaría baixant al nivell de curiositat.

Va ser en aquest moment de desconcert quan s'observá que el básquet a Santa Coloma de

Famers havia arribat a uns nivells de desenvolupament realment remarcables, així que, per

qué no centrar el treball en el Básquet Colomenc? D'aquí, naixería el Treball de Recerca: " El

básquet a Santa Coloma de Farners".

A partir d'aquest moment l'interés peí basquetbol colomenc passá a ser el centre de moltes

hores d'investigació i esforcos, bé per l'enorme curiositat que van despertar les primeres fonts

descobertes, bé perqué la data de lliurament ja era relativament propera.

Peí que fa al desenvolupament del Treball de Recerca s'ha de destacar l'entusiasme i

prácticament euforia que anaven creant els nous descobriments que es feien sobre la historia

del básquet a Santa Coloma de Farners. Tot i aquesta euforia, s'ha de destacar una gran

dificultat inicial: no hi havia absolutament cap base escrita compacte sobre el básquet

colomenc. Aixó que en principi havia de ser un entrebanc bastant terrible per la redacció d'un

eos digne i presentable, mes aviat es decanta cap a la mes gran motivació d'aquest Treball de

Recerca.

D'aquesta manera es van comencar a pensar métodes per recollir la informado i va sorgir

la idea de fer entrevistes a la gent que tingues alguna relació amb el básquet a la capital
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selvatana. Mes tard i en el moment de redactar tota la informado obtinguda fou quan mes es va

veure que s'estava fent una cosa única, per primera vegada des que es coneix el básquet a

Santa Coloma de Farners hi hauria una base escrita i a partir d'aquell moment consultable. De

totes maneres, s'ha de remarcar que la historia podia haver estat molt mes extensa, ja que

informado no en faltava, pero s'han hagut de posar unes limitacions lógiques per evitar un

excés d'informació sobre tant sois un deis apartats del treball.

A mes de tot l'anterior és digne de menció la informado que s'ha aconseguit sobre

l'actualitat, ja que tot i els atrafegats horaris deis dirigents i persones que envolten el club

colomenc es disposa d'una quantitat de dades realment d'admirar.

D'aquest Treball de Recerca, finalment s'hauria de mencionar la página web realitzada al

llarg de la redacció d'aquest, que no per ser un recurs a part ha de ser menys valorada que el

bloc escrit, ja que hi consta tota la informado del eos del treball així com informado extra. És

destacable que anteriorment no hi havia una font d'informació a internet on es pogués extreure

cap informado del básquet colomenc i a partir d'aquest moment hi será, ja que aquesta página

web passará automáticament a ser la "Página Web Oficial del Club Básquet Famers".

Autor: Andreu Comas i Albertí Tutora: Isabel Gironell Carné

Girona, dilluns 19 de gener de 2004
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2. HISTORIA DEL CLUB BÁSQUET FARNERS

2.1 Breus Orígens Del Básquet

El básquet tal i com el coneixem va ser creat l'any 1891 per James Naismith, a la YMCA

Training School de Springfield, Massachusetts, USA.
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Fig. 1 -JAMES NAISMITH

Naismith (Fig.1), que era professor d'educació física,

buscava un joc que els seus alumnes poguessin practicar sota

cobert, en el gimnás, durant els hivems especialment freds de

Massachusetts. Així, el professor va recordar un antic joc de la

seva infancia, el "duck-on-a-rock" (L'ánec a la roca), que

consistía a intentar tocar un objecte situat sobre un roca tirant-li

una pedra. Naismith va analitzar els esports que es practicaven

aquella época, en els que predominava la forca i el contacte físic,

i va pensar en alguna cosa que necessités mes destresa que

forca i que no tingues contactes físics. Va demanar a l'encarregat

del gimnás del collegi unes caixes d'uns 50 centímetres de

diámetre, pero Túnica cosa que van aconseguir van ser unes

cistelles de préssecs, una mica mes obertes de dalt que de baix.

A falta d'alguna cosa millor, va manar penjar-les a les baranes de la galería superior que voltava el

gimnás, que per casualitat estaven a 3,05 metres del térra (altura de les cistelles actuáis). La pilota

utilitzada va ser una de "soccer" (fútbol europeu). D'aquesta manera tant casual va sorgir un nou

esport. Com el podien anomenar? En un principi se li volia posar el nom de "Naismith-BaH", pero el

mateix professor s'hi va negar. Vista la mecánica en la nomenclatura de la resta d'esports, es va

acabar dient: BASKETBALL.

2.2 Arribada Del Básquet A Catalunya

Hi ha diferents teories que intenten explicar els orígens del básquet a Catalunya. Una d'elles

data el seu origen el 1913 grácies al descobriment a l'Arxiu Tobella de Terrassa d'una nota al diari

"Crónica Social" (4 de marc de 1913) que deia: "Básket-ball. Al camp Vallparadís, d'aquí poc, els
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petits alumnes de I'escola del mateix nom, practicaran aquest nou esport, desconegut fins avui per

nosaltres".

Sembla, dones, que el básquet va ser fomentat a

Terrassa peí sots-director de I'escola Vallparadís, Alexandre Galí,

qui el 1986 va corroborar aquesta primera hipótesi.

Fig. 2 - LOGOTIP
FEDERACIÓ CATALANA

DE BASQUETBOL

N'hi ha, pero, d'aitres que daten el seu origen abans de

1913. Segons afirma l'historiador Josep María Ainaud de Lasarte,

el básquet el va importar l'any 1911 el pedagog cátala i secretari

del Consell de Cultura de la Mancomunitat, Eladi Homs, després

d'haver viatjat a Estats Units en busca d'esports nous. Ainaud de

Lasarte manifesta que un cop a Catalunya, Homs va parlar amb

el seu amíc Alexandre Galí per implantar-lo a I'escola, la qual

cosa fa que totes dues teories estiguin estretament lligades.

Pero quan es parla deis orígens del básquet a Catalunya cal destacar la importancia d'un

home com el pare Eusebi Millán, procedent de Cuba, que l'any 1922 va donar al básquet una

dimensió oficial amb la disputa de competicions en qué participaren els clubs mes importants

d'aquella época.

També és digne de ser mencionat que a Catalunya vam

ser pioners en la creació d'una junta federativa de básquet que

gestiones tots els equips de la comunitat, ja que la Federado

Catalana de Basquetbol (Fig. 2 i 3) va sorgir l'any 1924, cosa

que provoca que el básquet s'estengués rápidament per la

majoria de pobles catalans.

Cal remarcar que no fou fins el 1943 que Espanya es decidí a

estructurar el básquet en la seva propia federado, la

"Federación Española de Baloncesto" (FEB). Com no podia ser

d'altre manera per l'época en que fou creada aquesta junta, es

van absorbir totes les juntes autonómiques de l'Estat Espanyol i

la catalana no se'n va escapar.

:2S

Fig. 3-LOGOTIP ACTUAL
FEDERACIÓ CATALANA DE

BASQUETBOL
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2.3 El Primer Equip De Básquet De Santa Coloma De Farners

Durant els moguts anys abans de la guerra civil espanyola, va arribar a Santa Coloma de

Farners una familia procedent de Paraguai, que s'establí al carrer Sant Sebastiá. Aquesta gent, un

pare i els seus dos filis, obririen una época brillant en re-sport colomenc, concretament en el

básquet de Santa Coloma.

Mentre a Santa Coloma el básquet es trobava en forma embrionaria, a Espanya ja

destacaven equips catalans com el Barcelona, el Laietá i el Fabra Coats.

i

3
Fig. 4 - PEÍ o EN

PARAGUAI

El noi paraguaiá (Fig.4) que va comencar a entrenar ais joves

colomencs probablement no havia estat mai entrenador pero coneixia

l'esport, així que decidí formar un equip amb el jovent mes animat del poblé.

A arrel d'aixó, l'any 1941 a Santa Coloma sorgia un grup de sis joves que

pretenia demostrar que els colomencs eren bons jugant a básquet.

En aquests moments només hi havia un rival a la provincia, l'equip de

Girona que fins i tot demanava col-laboració del grup de colomencs, cosa

que ha fet dubtar si realment van ser els primers o segons a crear un equip.

Aquest equip va comencar a entrenar de manera regular on actualment hi ha I'escola

pública d'ensenyament primari de Santa Coloma. Aleshores demostraven una gran voluntat i

sacrifici ja que el seu horari d'entrenament era de 7 a 8 de la matinada a una pista descoberta i

amb dutxes a Taire lliure. A mes, un cop acabades les sessions havien d'anar a treballar, sovint a

feines poc lleugeres.

Aquest equip no cobrava res ja que era totalment aficionat; de fet, tampoc pagava res, cosa

que demostra que jugaven a básquet per diversió, tot i els sacrificis. El seu entrenador paraguaiá

conegut com Pei tampoc cobrava.

Malgrat totes les dificultats aquest grup d'amics va continuar entrenant molt, posant totes

les ganes i l'esforc de qué disposaven al servei del básquet, així, ben aviat van obtenir una

recompensa: El Laietá de Barcelona, un equip de l'elit del moment vindria a jugar un amistós

contra els colomencs. Evidentment els jugadors del Laietá van fer el que van voler, tot i aixó,

tothom s'ho va passar d'alló mes be.
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2.3.1 La Selecció Gíronina A Barcelona

Fig. 5 - LA SELECCIÓ GÍRONINA "AIXECANT LA MA"

En aquest bon

moment del básquet a

Santa Coloma, l'equip

de Girona estava

disputant un tomeig per

guanyar un trofeu, pero

al no ser prou gent per

disputar el primer partit

van haver d'anar a

buscar tres components

deis seus amics del

Front de Joventuts

colomenc, que era tal i

com es coneixia l'equip de Farners. Els afortunáis foren en Berto Boada, l'Agustí Roca i en

"Quiquet" Sola. Un cop van ser a Barcelona, lloc on es disputaría el partit, els tres colomencs van

saber que haurien de jugar al local de ball Price, amb el térra ben encerat.

L'equip de gironins i colomencs (Fig.5) era l'encarregat de representar l'editorial d'en

Dalmau Caries Pía, aspirant al títol del campionat d'empresa d'aquella temporada enfront d'un

equip de la primera divisió nacional.

La diferencia económica entre un equip i l'altre era impressionant: mentre que els gironins

anaven amb espardenyes de beta, o bé, els mes afortunáis, amb sabates de 10 rals, els jugadors

de l'equip de primera calcaven tots unes esportives especiáis peí básquet.

Es va comencar a disputar el partit en qüestió, dominat des de bon principi per l'equip de

primera nacional. Com a fet curios cal destacar el sistema de rotacions de l'equip de Girona: No es

canviava ningú fins que algún de la pista estigués cansat i li deixés les sabates de 10 rals a algún

suplent. Aquest partit va acabar a altes hores de la nit amb un escándalos marcador en contra deis

gironins.
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2.3.2 Campionat Del Front De Joventuts Colomenc

Posteriorment, havent comprovat que a Santa Coloma hi havia prou nivell per jugar a

campionats territorials, el Front de Joventuts va inscriure's en una Higa composta peí Laietá, el

Girona, el Matará i el Sans entre d'aitres. Al veure el Laietá entre els components del grup es podia

comprovar el salt de quaíitat que havia fet el Front de Joventuts (Fig.6) en poc temps, ja que no

hem d'oblidar la derrota contundent que s'havia rebut tot just feia mesos de mans d'aquest equip

barceloní.

Per tal que l'equip de Santa Coloma

pogués continuar participant en aquesta

competició era necessária l'aportació

económica del secretan del Cercle Cultural

Colomenc, el senyor Manel Pou que

tramitava tots els papers tant de l'equip de

básquet com del de fútbol. Segurament va

col-laborar amb el básquet com a favor peí

seu gran amic Pei, el paraguaiá.

Mentre participava en aquests

campionats, l'equip es va trobar amb continúes dificultáis:

Quan s'havia de viatjar a Barcelona, els components del Front de Joventuts havien de

buscar uns quants amics per acompanyar-los i així aconseguir que el bitllet fos col-lectiu,

económicament molt mes rentable si es tramitaven els papers correctes.

A Barcelona les coses eren molt cares, per tant, els colomencs que viatjaven per jugar

contra algún equip barceloní havien d'emportar-se les carmanyoles, sovint plenes de pa

negre degut a la pobresa de postguerra.

Els equips de Barcelona es negaven a pagar els desplacaments fins a la provincia gironina,

així que tant el Girona com el Front de Joventuts havien d'aconseguir recursos económics

per pagar el 50% del cost deis viatges deis equips barcelonins.

En fi, l'equip, grácies a moltes hores d'entrenament i no pocs sacrificis, va anar guanyant varis

campionats.
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2.3.3 Campionat A L'escola Industrial De Barcelona

Alguns mesos mes tard, en Pei

el paraguaiá que coneixia forca gent

relacionada amb el món del básquet

espanyol va aconseguir portar el Front

de Joventuts a jugar un campionat

llampec de vuit dies a l'Escola Industrial

de Barcelona (Fig.7). En realitat els

propietaris de I'escola i organitzadors

del campionat deixaven anar-hi a

tothom qui desitgés cada equip, donant

així un caire festiu a l'esdeveniment.

•111 ¿-13 ac(^f» C-p.fASWes-líAJ^J

Fig. 7 - EL FRONT DE JOVENTUTS A
BARCELONA

Mentre l'equip jugava molts partits passant gana, ja que l'aliment anava escás, arriba el

govemant Correa que, per si no n'hi havia prou de jugar dos partits al dia pretenia que el

campionat s'escurcés encara mes i quedes acabat ben aviat.

Evidentment, els jugadors, que anaven arrossegant-se per culpa de la gana i el cansament,

van quedar bastant angoixats al assabentar-se de que encara haurien de patir mes, tant que fins i

tot Correa els va preguntar quin problema tenien per estar tant tristos.

El Front de Joventuts, sincers, van explicar al governador que estaven cansats de menjar

pa negre i patir miseries i que no veien d'on treure la forca per tirar endavant. Els colomencs ho

van fer tant dramáticament que Correa els garantí menjar a dojo, i així va ser, ja que en un vist i no

vist van trobar-se menjant d'una taula on el tiberi no se'ls acabava mai.

Un cop acabat el campionat i havent establert una bona relació amb el govemant Correa, li

van demanar si els podía aconseguir entrades per veure el Barca en directe al camp de les Corts.

Aquest, que dominava el poder com volia, va trobar unes localitats de luxe: els jugadors del Front

de Joventuts van poder veure un partit del Barca asseguts a la mateixa gespa on jugava l'equip.

8
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2.3.4 La Relació Amb L'equip Femení Del Poblé

*M '

m I'^HnE^

W ^^ W m
•- \ ^B'

Fig. 8- EL DELEGAT DE L'EQUIP

MASCULI, EN PEÍ 1 ALGUNES NOIES DE

L'EQUIP FEMENÍ

Com que Santa Coloma de Farners era

un poblé relativament petit els components de

l'equip masculí i femení del Front de Joventuts

es coneixien, fins i tot alguns arribaren a festejar

junts (Fig. 8).

L'equip masculí del poblé reconeixia els

mérits de les noies, i estaven orgullosos que

haguessin quedat subcampiones de la Segona

Divisió Nacional, així, podem comprovar que,

definitivament, la relació estava lluny de ser de

rivalitat, sino, mes aviat d'amistat.

Les installacions d'entrenament de l'equip masculí i el femení eren les mateixes, el camp

descobert on ara hi ha I'escola pública d'ensenyament priman. Aquest fet tenia la seva gracia,

sobretot per l'equip masculí ja que les noies es canviaven i dutxaven a Taire lliure, encara que

dutxar-se ho feien vestides.

Tot i la gran quaíitat de l'equip femení colomenc, es comenta que feia mes goig veure jugar

les jugadores d'equips mes rics, ja que vestien una faldilles mes curtes i a mes, deixant de banda

la qüestió d'atractiu físic, tenien una técnica mes treballada.

A l'equip femení colomenc hi havia una jugadora que es deia Torrameder, un nervi que fins

i tot arribava a pegar les jugadores del seu propi equip quan les veia amb un carácter passiu.

Aquesta noia també era atleta i havia guanyat una quantitat considerable de trofeus.

Mesos mes tard, segons sortí publicat al diari, es va descobrir que en realitat aquesta

jugadora tenia instints d'home, pensava com un home i tenia la mateixa forca física que aquests.

Aquests fets van provocar que se li retiressin tots els trofeus que havia guanyat i que se la

sotmetes a una operado de canvi de sexe, ja que peí que es veu tenia els genitals masculins a

dins, cosa que comportava una generado excessiva de testosterona per una dona.
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2.3.5 Fets Curiosos De L'época Del Front De Joventuts

Havien guanyat mes d'un partit a les taules ja que amb la poca anotado deis partits

d'aquella época i el bon treball del delegat de l'equip la majoria d'encarregats de taula eren

fácils d'enganyar.

Aquest fet va succeir quan el delegat deis colomencs, el senyor Mariano Climent, es

dedicava a explicar a un pare jesuíta, que es trobava a les graderies observant el partit, les

jugades que feia el Front de Joventuts. Un cop acabat l'enfrontament, l'organitzador del

tomeig va anar a presentar a en Mariano Climent la persona que havia portat el básquet a

Espanya ais volts de l'any 1922, i no tingué que moure's gaire, precisament era el pare

jesuíta Eusebi Milla, que fins aquell moment havia estat escoltant amb tota la bona fe del

món les jugades que practicaven els jugadors colomencs. Aquest fet va avergonyir a

Mariano Climent, que explica ais seus jugadors la divertida anécdota.

De fets que criden l'atenció deis viatges del Front de Joventuts a Barcelona n'hi ha molts,

pero en destaquen dos:

» Primerament és curios el dubte que va teñir un deis colomencs al veure que passava el

tramvia anomenat "Número 29", el pobre noi pensava que s'haurien d'esperar 29 tramvies

mes per tornar-lo a agafar.

» El segon fet que crida l'atenció és el que protagonitzá un deis nois que acompanyava a

l'equip per reduir el cost del bitllet de tren, al no haver vist mai Barcelona va quedar

embadalit només d'arribar-hi i va passar tot el dia admirant la ciutat com si aquell mateix

dia hagués de desaparéixer.

Els membres del Front de

Joventuts sempre que parlen del

seu equip destaquen les

samarretes que els va regalar

l'empresa de Josep Riera Gubau.

Segurament, aquesta empresa va

voler patrocinar a l'equip perqué

segons la llei del moment,

qualsevol negoci que fomentes

Ce-sport pagava menys impostos.

Fig. 9 - EL FRONT DE JOVENTUTS PATROCINAT
PERJORIGU
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De totes maneres l'anécdota en qüestió tracta sobre el nom que portaven a la samarreta:

JORIGU (Fig.9). Aqüestes sigles volien representar el nom del propietari de 1'empresa Josep

Riera Gubau, tot i que no va ser així ja que gran part de la gent del poblé relacionava

JORIGU amb una idea d'una de les admiradores del grup, aquesta digué que les sigles

realment volien din Joves Rics i Guapos.

• Aquesta última anécdota és especialment interessant, tracta d'un deis membres del Front

de Joventuts, concretament en "Quiquet". Aquest noi que en aquells moments tenia

aproximadament 20 anys i que ara ja passa els 80 no estava massa a favor del régim

imposat peí general Franco i per tant, sempre que podia escapolir-se de jurar lleialtat a la

bandera o "alear la má", tal com ell mateix anomena el gest, ho feia, tot amagant-se ais

vestidors. Tot i aixó, préviament s'havia hagut d'allistar com a falangista per tal de poder

jugar a básquet.

2.3.6 El Final De L'época Del Front De Joventuts

L'últim tomeig que aquest equip va disputar va ser a Banyoles, juntament amb els

representats de Blanes i de Girona. Tot i que el tomeig només durava un dia i que el Front de

Joventuts havia marxat de matinada per jugar el partit del matí, també van quedar campions del

seu últim campionat.

Al llarg de l'any 1948 el Front de Joventuts es va anar desfent perqué alguns components

de l'equip havien de fer el servei militar, d'aitres tenien obligacions laboráis i els que quedaven

comencaven a festejar.

Així, l'equip que havia fet que molts colomencs reconeguessin el básquet com un joc

bellíssim es va desfer del tot al cap d'uns 7 anys d'haver jugat el seu primer partit.

A partir d'aquest moment el básquet desaparegué de Santa Coloma de Famers fins que a

l'any 1968, 20 anys després de desfer-se el Front de Joventuts, un jove Josep Danés sollicités

l'ajut d'Agustí Roca i "Quiquet" per tomar a animar el jovent colomenc a jugar a básquet.

11
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2.4 El Básquet Femení Colomenc Entre L'élít Espanyola Deis Anys 40

Ais anys quaranta, primers anys de la postguerra, les jugadores colomenques de básquet

aconseguien triomf rera triomf fins arribar ais primers llocs de l'esport nacional, fruit d'un constant

treball, comencat des d'una teórica rudimentaria per iniciativa de la Lolita Serra i la LluTsa

Casadevall seguida, grácies a la tasca desenvolupada, després, per en Pei, que com a jugador de

básquet per América, Franca i Espanya venia a residir a Santa Coloma i automáticament passava

a preparar ais jugadors i jugadores del poblé, aconseguint fer uns equips molt destacáis.

El básquet femení colomenc (Fig.10) d'aquella

década encapcalava els titulars de les pagines esportives

deis diaris mes importants d'Espanya. És necessari destacar

els seus triomfs (SUBCAMPIONES D'ESPANYA al no

presentar-se a la final per falta de transport) grácies a

jugadores com les germanes Nadal, la Victoria Tusca i la

Maria Busquets (aqüestes dues seleccionades a Madrid per

l'equip nacional per jugar contra Italia) entre moltes d'aitres.

Cal destacar que l'any després d'obtenir el

subcampionat nacional de básquet femení, l'equip del

Girona, compost integrament per jugadores colomenques va

jugar a la primera Categoría Espanyola com a recompenca a la segona placa del campionat de

segona nacional. Es van aconseguir uns resultats bastant acceptabíes i un debut magnífic amb

victoria com a visitants contra el Barcelona. És digne de menció que fins i tot van arribar a jugar a

on llavors hi havia la Piscina Municipal de Girona, el 21 de Juny de 1942 a les onze del matí la

semifinal de la primera categoría del Campionat Nacional contra el potent conjunt de la capital, el

Madrid.

Fig. 10-LES NOIES DEL
BÁSQUET COLOMENC
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0 2.4.1 Cróniques De Dos Partits De La Primera Categoría Espanyola

v Femenina

^ GIRONA 20 - ÁLAVA 16

n Seguidament van intervenir els equips representatius de les dues provincies, amb uns
O comencaments de partit clarament favorables a les catalanes, essént les seves jugadores clau les

^ germanes Nadal.

Mi

p Amb la primera fase de joc acabada, que pot dir-se que va donar el triomf a les catalanes,

O l'equip alavés va sortir a la segona part apretant a les rivals, degut segurament al seu major fons,

pero no van ser a temps d'igualar el resultat.

#\

^ La formado i anotado va ser el següent:

^ • GIRONA (20): D. Nadal (5), M. Nadal (6), V. Tusca (7), D. Bassó (2) i D. Vidal.
f1 • ÁLAVA (16): M.P Carreras (2), Arcaute (8), I. Bengoa (2), E. Panolares, J. Acuña (3) i C.

<* Sanz.
#\

^\

O Molt bon nivell de les alaveses Arcaute i Bengoa, que van rebre molts aplaudiments.

El dirígent del partit fou el col-legiat Planas.

(Extret del diari El Mundo Deportivo, Dijous 7 de Maig de 1942)

0\

O BARCELONA 8 - GIRONA 10

^ Al camp que a Vallarca poseeix el Front de Joventuts local, van comencar ahir els
p enfrontaments del IV Campionat de primera categoría de la Secdó Femenina de F.E.T i de les

O J.O.N.S. jugant les delegacions de Barcelona i Girona.
jsi

P>

El conjunt gironí, debutant a la categoría, que va ascendir a la primera nadonal després de

quedar finalistes de segona, va aconseguir un mínim pero meritori triomf sobre les de Barcelona,

que tot i presentar figures destacades del básquet barceloní com Lhorman, Barrera, Elvira i Mira

van haver de cedir davant el major entusiasme de les gironines, que es van fer mereixedores de la

13
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victoria peí seu millor joc d'equip i per la millor actitud que demostraren, encara que anéssin

mancades de tecnidsme.

L'equip de Barcelona va fer un partit mancat d'acoplament, atemorint-se davant la talla de

la parella defensiva adversaria, i no rendint com és normal en atac, degut al gran marcatge que

van fer sobre la petita
«•». B». — *tm. M» BCirtOM bC ll Mv«w\

fl iHunoo Deporttoo
lOIMIIIlilll" th»i i li ii • im

Fig. 11 - TÍTOL DE "EL MUNDO DEPORTIVO DEL DIVENDRES 8
DE MAIG DE 1942

Mira. Per suposat, va

jugar mes el "cinc"

barceloní, pero no va

estar encertat de cara a

l'anella.

De les vencedores, procedents de Santa Coloma de Famers, va destacar la joventut del

tríplet atacant, que fa preveure una magnífica classificació, ja que els dos partits que els falta jugar

a la capital gironina son amb els equips representatius de Guipúzcoa i Álava.

Va arbitrar sense problemes el collegiat aragonés Pinies, que va dirigir els següents equips:

• BARCELONA (8): Lhorman, Pastor, Barrera (1), Elvira, Mira (4), Riera (3) i Niñerola.

• GIRONA (10): D. Nadal, Girones, Busquets (4), Tusca, Escríche, M. Nadal (2) i Bassó (4).

La primera part, en la que va atacar mes l'equip de Girona, va acabar amb 7 a 3 al seu favor, i

a la segona, en la que va dominar a mes gran escala l'equip barceloní pero sense encert en el tir,

les de Barcelona van marcar cinc punts per només tres de les gironines, cosa que va donar el

triomf a aqüestes per 10 a 8.

(Extret del diari El Mundo Deportivo (Fig.11), Divendres 8 de Maig de 1942)

Aquest conjunt de bons resultats van portar a la selecció gironina, formada integrament per

famesenques a disputar la semifinal de la primera categoría nadonal contra el potent conjunt de

Madrid.

Després d'aquests moments alts en el básquet femení colomenc, l'emoció i l'amor per l'esport

van anar disminuint, juntament amb l'augment d'aitres preocupacions per les integrants del grup, i

així, l'equip es va anar dissolent, i amb elles les fonts d'informació.

14
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2.4.2 Entrevista Del Diari Esportiu "Gol" A Pere Oriol "Pei" Del Dijous 24

De Juliol De 1941

Tomant cap a Catalunya vam rebre a la Redacció la visita de la capitana de l'equip de

Girona, subcampió d'Espanya de segona categoría en el III Campionat Nadonal de básquet de la

S.F de F. E.T. i de les J.O.N.S., la jugadora Dolors Serra. L'acompanyen la gran defensa de

l'equip, Dolors Nadal i el seu entrenador, Pere Oriol, antic jugador de básquet a América, Franca i

Espanya. Aprofitem l'oportunitat d'aquesta agradable visita i interroguem a Oriol sobre varíes

qüestions relaaonades amb el básquet, amb l'equip que ara entrena i amb els resultats de les

fináis de Málaga.

El diáleg transcurre així:

-¿...?

- El 1928, en varis equips d'América, mudant-me a Espanya, on vaig jugar primer a Canet de Mar,

llavors vaig viure a Perpignán (Franca), i allá vaig comencar a entrenara básquet.

-¿...?

- El setembre de 1940, a Santa Coloma de Famers, on actualment vise, vaig comencar la

preparado de les noies que jugaven a l'Agrupadó Esportiva Famers. És de ressaltar el treball que

suposa aconseguir formar varis equips de básquet, si tenim en conté que, quan vaig comencar a

entrenar-les totes desconeixien el básquet, fins el punt que acostumades a veure partits de fútbol,

els semblava que el básquet tenia una técnica molt complicada.

-¿...?

- Aqüestes noies, com a part de la S.F. de Santa Coloma de Farners, van jugar un interessant

partit d'exhibició davant de la delegada nadonal de la Secció Femenina de Falange Espanyola

Tradidonalista i de les J.O.N.S. Pilar Primo de Rivera, partit que va servir per animar-les i motiva la

seva inscripció al III Campionat Nacional de básquet de la S.F. a segona categoría.

-¿...?

- Estic molt content, perqué si no hagués estat per la nostra mala sort i per les dificultáis que hem

trobat en els transports ferroviaris, que van motivar la pérdua de la final contra l'equip de Vitoria,

les nostres noies haguessin tingut grans possibilitats d'aconseguir el triomf.

-¿...?

- Si haguéssim jugat contra Vitoria... almenys hauríem jugat un gran partit... No oblidis que aquesta

era la máxima aspirado de les jugadores...

-¿...?
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- Molta. Vull fer ressaltar, a mes de l'ajuda de mans de la capitana Dolors Serra, la que ens han

ofert en tot moment les autoritats locáis, així com els membres de l'Agrupació Esportiva Farners,

que han ajudat considerablement al foment de l'Esport a Santa Coloma de Famers.

-¿...?

- Grandíssimes esperances. Les components de l'equip teñen una boníssima disciplina, s'han

entrenat tots els dies, i si aquest any han respost admirablement, es de suposar que el próxim,

amb i'al-Iicient de veure's incloses en el campionat de primera categoría assistiran amb igual

continuítat i entusiasme ais entrenaments.

-¿...?

- El próxim any presentarem un nou equip a segona categoría, format per les camarades del Front

de Joventuts, que juguen molt bé.

I després d'aquesta breu xerrada ens despedim d'aquests companys que tomen a Girona

amb un fort esperit esportiu i encantáis de les jomades basquetbolístiques de Málaga.

Mario JUANES

Cal destacar que l'entrevista está extreta del diari "GOL" (Fig.12), és datada el Dijous 24 de

Juliol de 1941 i fou escrita en castellá i publicada sense les preguntes de l'entrevistador.

MADRID • Reina, 33

Pr'co Sel tjemplar, 1 5 c'.s.
IdeporTco/ servicio

t/e Espeña"

llKiil-'illllll: tiliruu KlrtlCIU tlttliu '|; I /i „ ,- -.. .. ,. _ _ _ _ , ——— ,_____ /UlAHIO PEPO R T 1 V O < Mi II - Iti Jt7 Jtm HUJWt IM

Fig. 12- DIARI ESPORTIU "GOL" DEL DIJOUS 24 DE JULIOL
DE 1941
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2.4.3 Entrevista A María Nadal, Publicada A "La Vanguardia" El

Dimecres 3 D'octubre Del 2001

L'equip femení de l'Agrupació Esportiva Famers va arribar a la máxima categoría del

básquet femení ais anys 40. Aquelles noies, que mai abans havien vist ningú jugant a básquet, van

ámbar a ser les millors d'Espanya.

MARÍA NADAL (Fig.13)

Va jugar amb l'históric equip femení de básquet del Famers ais anys 40.

• No tenien ni cistelles!

- Qué val Entrenávem en una pista de tenis i hi havia un punt pintat a la paret que simulava la

dstella. Ens deien que havíem d'apuntar allá.

• Com jugaven si no havien vist un partit en la seva vida?

- Una noia ens llegia les normes de joc quan en Peí, que era el nostre entrenador, va passar per

allá. Encara sentó com reía.

• Recorda el seu primer partit?

- Ciar, va ser a Girona. És que nosaltres no jugávem mai a casa. Jo estava defensant a una rival,

va ensopegar sola i es va trencar el brac. El públic va comencar a cridar-me de tot! Sé que em vaig

posar molt nerviosa.

• Vosté llavors tenia 14 anys. Era bona tiradora?

- Bé... el meu fort era correr. Era molt rápida. Pero recordó un básquet que vaig fer des de mitja

pista a l'últim moment quan anávem perdent.

• Deu ser deis pocs partits en que anaven perdent, perqué van guanyar a tothom.

- Vam guanyar el Barca, el Madrid, el Valencia... En Pei ens va ensenyar a practicar un joc molt

rápid, amb un estil molt diferent al de les rodalies.

• I tan bones eren que tots els equips d'Espanya els esperaven.

-1 ens van fer algunes males passades, la veritat. Les de Valencia ens van impugnar un partit que

havíem guanyat i vam haver de repetir-lo; vam tomar a guanyar.

• A Málaga no van teñir tanta sort.

- Era la final del Campionat d'Espanya i ens van dir que el partit era un diumenge, pero estava

previst peí dissabte. Vam arribar tard, es dar, i encara que el dia següent vam jugar i guanyar, la

copa se la van endur les victorianes. És que érem catalanes!

• Tanta rabia els hi provocaven?
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- Ui, ni s'ho imagina! Sempre ens criticaven perqué érem l'únic

equip que no tenia mascota. Aixó si, abans de sortir a jugar

sempre resávem un Pare Nostre a la Verge de Famers.

• Quin era el resultat habitual en els partits d'aquella

época?

- Moltes vegades no s'anotaven ni vint punts. És que era molt

diferent. L'ho d'ara no té mérit. Si les fan amb la má,

prácticament sense saltar! Jo posaria les cistelles dos metres

mes amunt.

• Imagino la d'aventures que van teñir sent noies joves, ais anys 40, viatjant per tota

Espanya de pista en pista.

- No acabaría mai d'explicar-li anécdotes. A San Sebastiá vam convidar uns estudiants a veure el

partit i a animar-nos cridant "Roca ganará" (el Roca és la zona muntanyosa que envolta Santa

Coloma de Farners).

• Ja sabien el que volia dir?

- Qué va! Pero hagués vist ais caps de la Falange traient fum pels queixals, perqué volien sentir

l'ho de "Gerona ganará".

• En aquesta época no era gens normal que unes noies tant joves fessin esport i

viatgessin tant.

- Ho sé, pero a casa tenien molta confianca en nosaltres i la meva mare deia que si ens havien de

"fregir", ho farien a qualsevol lloc.

Cal destacar que aquesta entrevista ha estat extreta d'un retall de la Vanguardia del Dimecres 3

d'octubre del 2001, originalment en castellá.
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El Básquet A Santa Coloma De Farners

Al llarg d'aquest laboríos procés de formado, l'equip comptá amb un total recolzament

burocrátic i una gran ajuda per part deis senyors que es van fer carree de la Direcció Técnica i

preparatoria del Club. Tot i així, faltava afició al poblé i també es volia aconseguir mes aportado

del jovent.

Cal destacar que la revista colomenca "El Ressó", va estar sempre recolzant aquest equip,

com mostra el següent text extret de la mateixa: "Estem segurs que aquest estat embrionari

esdevindrá llum i que podrem anar a aplaudir i animar els colors del nostre equip de basquetbol".

A mesura que el básquet continuava tirant endavant, els dirigents de l'equip estaven molt

satisfets del ritme de les gestions realitzades i de l'assisténcia i entusiasme deis jugadors, que

cada dia eren mes.

En un principi les aspiracións de la junta directiva eren bastant altes, el club volia preparar

ais joves colomencs que formaven l'equip per tal de plantar cara en el terreny de joc, i així,

aconseguir un reconeixement prou interessant perqué l'equip s'anés fent fort fins arribar ais

máxims nivells competitius estafáis.

Així, pels volts del novembre del 1968, molts joves colomencs estaven interessats en formar

part de la plantilla, pero no sabien com fer-ho. La revista Ressó, sempre collaboradora, va publicar

els noms d'alguns dirigents per tal que tothom qui volgués jugar a básquet a Santa Coloma sabes

amb qui havia de parlar. Els directius que es publicaren foren: Agustí Roca, antic component del

Front de Joventuts, Emili "Quiquet" Sola, un altre antic component del Front de Joventuts, i Josep

Borrell.

Com es pot veure, les arrels del segon gran renaixement del básquet anaven molt lligades

ais valents nois que ais anys quaranta havien format part del Front de Joventuts.

Finalment, per demostrar la forta consolidado de l'entitat esportiva colomenca, es crea la

secció de Mini-Básquet per tal que tot el jovent de menys de 14 anys pogués practicar aquest

esport.
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El Básquet A Santa Coloma De Farners

2.6.1 Entrevista De La Revista El Ressó A Agustí Roca, Publicació

Mensual De Desembre 1968

Ens hem reunit amb el Senyor Roca, entrenador del Club de Básquet, perqué ens aclareixi

alguns aspectes, i com és natural está disposat a contestar totes les nostres preguntes.

La primera que voldríem fer, abans de qualsevol altre, és la següent:

• Com va comencar la idea de formar un club de básquet?

- Va comencar quan dos joves, els quals no volen ser mendonats, ens van proposar al senyor Sola

i a mi que procuréssim fomentar novament el básquet a Santa Coloma, i en aquest sentit,

naturalment, tant el senyor Sola com jo, vam estar disposats a fer-nos carree, en la mesura que

ens fos possible.

• És vosté l'únic encarregat de formar la plantilla de jugadors?

- No sóc l'únic, ja que a la primera reunió que vam teñir, vam quedar d'acord en que el senyor Sola

i jo seriem els preparadors, pero degut al excés de treball del senyor Sola, de moment entreno jo

sol.

• Son molts els jugadors de qué disposa?

- Actualment deuen ser 10 o 12, encara que seria molt important incrementar la plantilla perqué

realment son pocs.

• Quants hauríen de ser per teñir una plantilla mes o menys completa?

- Per teñir una plantilla mes o menys completa necessitaríem com a mínim 14 jugadors, pero seria

molt convenient per comencar poder doblar el nombre que tenim ara.

• Teñen molta afició els que actualment están sota el seu carree?

- Molta, no es pot demanar mes, es sacrifiquen en el que fací falta per poder assistir ais

entrenaments.

• Quina és la millor edat per jugar a aquest esport?

- La millor edat cree que és ais 17 o 18 anys, ara bé, no té límit, tant pot ser ais 24 anys com ais

30, de totes maneres per comencar aquest esport com mes jove millor.

• No seria convenient que entre tots aquests joves hi hagués algún veterá?

- Aixó és sempre necessari i encara mes quan es comenca una activitat esportiva i els nois que

comencen son completament inexperts, o siguí, que se'ls ha d'ensenyar des del prindpi. Al

comencar les competicions aquests joves, com és lógic i natural, es veuran mancats d'experiénda i

el fet de poder estar ajudats pels elements que tenim a Santa Coloma com son els senyors:

Jubany, Ballell, Trías i Janer, que en els seus temps d'estudiants havien jugat a básquet, ens sería

molt necessari per tal de comencar de nou.
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El Básquet A Santa Coloma De Farners

• Quan comencin les competicions, quin paper creu vosté que faran aquests joves?

- Indiscutiblement, per l'experiéncia que tinc de quan vam comencar a jugar a básquet fa 25 anys

aproximadament, han de fer-se carree que al principi perdran, aixó és propi de la falta

d'experiéncia que he dit abans, per tant, el que val en aquest cas és teñir voluntat i no desanimar

se, que tot s'aconsegueix a base de jugar.

• Sería convenient fomentar el "Mini-Básquet"?

- Si, molt convenient, i on es tindria de comencar a fomentar-lo seria ais collegis.

• Per qué?

Perqué, igual que el fútbol, que quan van al collegi comencen a donar les primeres puntades a la

pilota, el mateix passaria en el básquet i resultaría que si tinguéssim un bon nombre de joves que

es dediquessin des de petits a jugar a básquet, faría possible que pogués haver-hi continuítat, cosa

que no hi ha hagut fins ara.

Donem per acabada la nostra entrevista amb el senyor Roca, agraint-li l'atendó que ens ha

mostrat i desitjant que aquest bell esport siguí cada dia mes popular entre els nostres joves.

Aquesta entrevista ha estat extreta de la revista el Ressó, el text estava escrit en castellá.

2.6.2 El Grup D'aficionats Es Consolida Com Un Club

La Direcció Técnica del nou club de básquet veia que el tema anava mes seríament que

mai: ('entusiasme deis jugadors era inacabable, l'afició era nombrosa i la sol-licitud de places en

l'equip no parava de créixer.

D'aquesta manera, l'equip sénior continuava entrenant amb entusiasme provocant que la

directiva del dub, al veure els ánims i els progressos de l'equip, decidís apuntar-lo a jugar partits

amistosos.

Aquest equip trobaría uns recintes d'entrenament fixes, cosa que condicionaría el seu nom:

"La Salle Famers".

Amb els progressos fets fins aquest moment l'equip es va veure prou consolidat per

disputar, per fi, el seu primer partit. Així, després d'una mica mes de mig any de comencar amb la

inidativa de crear un Club de Basquetbol, "La Salle Famers" estava jugant el seu primer partit.
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2.6.3 Els Primers Partits De La Salle Farners

El primer partit que va disputar La Salle Farners va ser en un terreny de joc dubtós, segons

explica Josep Danés, un deis maxims ¡mpulsors del basquet colomenc fins a Pactualitat. I és que

realment l'equip es va trobar amb unes condicions de joc totalment desfavorables, ja que van jugar

en un camp de faves.

•>jft*

Fig. 15-FOTOGRAFÍA DE L'INICI
D'UN PARTIT

Segons relata el propi Josep Danés, quan es

decidien a botar la pilota no passaven del primer bot,

ja que llavors s'havien d'ajupir a desenganxar la

pilota del fangueig on l'havien posat. De totes

maneres, el juliol de 1969 La Salle Farners va

disputar el seu primer partit, al camp de faves de la

Cellera. L'enfrontament va acabar 26 a 9 a favor de

La Cellera, sobretot degut a les males condicions del

terreny de joc.

A partir d'aquest moment l'equip colomenc va anar tirant endavant i al llarg deis partits

amistosos (Fig.15) que va disputar, demostré unes continúes qualitats moráis i esportives. Moráis,

ja que eren ells mateixos els que s'havien de pagar els despiacaments i els vestits de joc; i

esportives, quant en els seus resultáis en els partits realitzats.

Els resultáis d'aquests primers partits amistosos foren:

La Cellera 26 - La Salle Farners 9

Anglés 33 - La Salle Farners 40

C. F. Cassá 22 - La Salle Farners 42

La Salle Farners 55 - La Cellera 19

La Salle Farners 33 - C. F. Cassá 16

Com es pot veure els equips de les rodalies de Santa Coloma i La Salle Farners mantenien

un ritme de competido constant.
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2.6.4 La Primera Temporada Regular De La Salle Farners

Després del Setembre de 1969, quan el "Club Basquet La Salle Farners" va conquistar el

tomeig de la Festa Major, l'equip va rebre un merescut descans competitiu d'aproximadament un

mes.

D'altra banda, no fou mes d'un mes ja que a mitjans d'octubre comencarien els

entrenaments de preparado peí campionat de regional.

En la primera Higa regular que participava l'equip colomenc (Fig.16) hi havia dos equips

molt potents, tots dos procedents de tercera divisió: el Ripoll i l'Olot.

Com que al llarg deis amistosos s'havia vist un nivell bo de l'equip se li esperava un alt

rendiment en la competido, que quedava configurada amb el següent calendan:

Dia 23 de Novembre

Ripoll-Olot

La Salle Farners - Cassá

La Cellera - Domeny

Dia 30 de Novembre

Fig. 16 - L'EQUIP "LA SALLE
FARNERS" DE LA PRIMERA

TEMPORADA

Olot-La Cellera

Cassá - Ripoll

Domeny - La Salle Farners

Dia 7 de Desembre

Olot - Cassá

Ripoll - Domeny

La Cellera - La Salle Farners

Dia 14 de Desembre

La Cellera - Cassá

Domeny-Olot

La Salle Farners - Ripoll

Dia 21 de Desembre

Cassá - Domeny

Olot - La Salle Farners

Ripoll - La Cellera

24



El Basquet A Santa Coloma De Farners

2.6.5 Conflictes Al Poblé

De sobte, ais inicis de la segona volta de la primera competido de La Salle Farners va

sorgir un conflicte al poblé, no hi havia afició. El text següent, extret de la publicado el Ressó del

generde 1970 ho deixa bastant clan

"Dies passats veiérem com, amb mes o menys ufana, comencá a reemprendre de nou les

activitats el club local de basquet "La Salle Farners".

La primera impressió, en llegir els cartells anunciadors del primer partit de Tactual

campanya, va ésser de satisfacdo, en veure que per fi, havien trobat algú o altre qui ajudés a

aquells nois, que amb grans ambicions s'havien llancat a fer reeixir una activitat que feia llarg

temps que s'havia perdut en la nostra dutat i que en un altre havia estat orgull de tot colomenc.

Pero, el que ells comptaven i no ha estat així, era que el públic amb el seu escalf els seria

estímul per llurs ánims, ajudant-los a aconseguir els apreciats trofeus que es disputen amb altres

equips de la comarca.

Peí que será, ni ells, com tampoc nosaltres, no ho sabem; mes la gent a penes ha volgut

molestar-se anant a aplaudir-los en el terreny de joc, essent peí moment, sois una minoría que ha

acudit ais patis del collegi La Salle, on hi teñen la seva pista de joc, a col-laborar amb la seva

assisténcia.

I no será peí preu, ja que l'import de Centrada és d'una quantitat mínima, com tampoc no ho

será per la incomoditat de l'espectador, ja que, de voler, pot estar durant els quaranta minuts de

joc estupendament assegut.

La meva ingenuítat em feia pensar de si será per alió que: "mal quan hom se li ha posat el

dit a l'ull... difícil será la seva cura". Esperem, pero, que no sigui altra cosa que "gayes del oficio" i

que en aquest any que hem comencat la cosa millón; del contrari, no els restará altre remei que

plegar i a nosaltres dir, com sempre hem fet, que la ciutat és avomda, ja que, a penes, no hi ha

res. I será veritat."
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2.6.6 Fi De La Primera Temporada

El Club Basquet La Salle Farners va acabar la seva primera temporada a regional amb un

éxit considerable.

D'aquesta primera temporada fou molt destacable I'esforc i afició de tots els jugadors que,

degut a diferents horaris de treball i estudis, no podien entrenar gairebé mai junts.

Tot i la bona classificació aconseguida, l'equip de La Salle Farners va estar afrontant tota la

primera temporada amb el greu problema de manca d'entrenador. Si a aquesta dificultat hi afegim

que el basquet provindal estava en decadencia, podem ámbar a entendre I'esforc extraordinari

que es va fer des de la junta per mantenir el Club viu.

El Club Basquet La Salle Farners de cares a la temporada del 1971 es veié obligat a recorrer

a la figura del soci simpatitzant, que per 100 pessetes per any podría assistir a tots els partits i

ajudaría a mantenir el club viu.

2.7 Des Del Renaixement Fins Avui

Tractarem tot aquest període de manera uniforme perqué un cop repassats els inids del

basquet colomenc ais anys quaranta i el renaixement d'aquest el 1968, el basquet a Santa Coloma

ha anat tirant endavant sense cap període fose.

Considerant que també és important destacar alguns detalls des del final de la primera

temporada del club renascut fins a l'actualitat, caldrá remarcar, sobretot, els éxits de la categoría

juvenil del club colomenc, algún jugador punter que s'ha format a Santa Coloma i finalment donar

una repassada a la formado de Tactual sénior A del Club Basquet Farners.

2.7.1 Els Juvenils Del Club Olimpio Farners

Els juvenils (Fig.17) del basquet colomenc sempre van destacar pels seus éxits, des del

primer equip fins que la categoría juvenil desaparegué per passar a Tactual nomenclatura.
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a

Fig. 17 - JUVENILS DE L'ANY 1976

El primer éxit destacable fou deis components

de l'equip juvenil del 1979, quan a mitja Higa provincial

juvenil, el Club Olímpic Farners aconseguí batre al

Club Basquet Grifeu, un deis quatre caps de grup que

participaven en la Fase Sector del Campionat

d'Espanya. D'aquesta manera els juvenils colomencs

aconseguien el passaport per anar a representar la

provincia de Girona al campionat de Catalunya i

posteriorment a Eivissa per tal d'anar a jugar a nivell

Estatal.

El següent equip juvenil (Fig.18) que va

destacar va ser un equip format per jugadors joves i

que va quedar com a máxim representant del

basquet colomenc després de la retirada de l'equip

sénior al juny del 1980. Aquest equip va aguantar

molt bé la pressió, sobretot grácies a un home clau

en el basquet de Santa Coloma, Josep Fontané.

Els resultáis d'aquest equip juvenil foren molt

bons, quedant campió provincial a nivell juvenil. De totes maneres el mes destacable és la victoria

ajustadissima contra el Salt a la final i l'encadenament fins a final de temporada de 20 partits

seguits sense perdre.

Segurament aquests éxits no haguessin estat possibles sense el ja esmentat Josep

Fontané, i els dos juvenils "d'or", Jaume Julia i Joaquim Graupera.

2.7.2 Entrevista De La Revista Mensual El Ressó A Joaquim Graupera,

Datada Del Marg De 1981

En tots els esports i en tots els equips, sempre hi han esportistes que, bé per la seva dedicado

o per la seva condició física, destaquen per damunt deis altres. Aquest és el cas d'en Graupera, un
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jugador que tot just té 15 anys i es perfila com un deis millors de la nostra provincia. Per saber

millor qui és li hem fet la següent enquesta:

• Graupera, sabem que per ser un bon jugador de basquet es necessita teñir una bona

estatura, quan madeixes tu?

-1'85metres.

• Creus que és una bona estatura?

- Cree que sí, a mes com que només tinc 15 anys, encara cree que puc créixer mes.

• A quin lloc et fan jugar a l'equip?

- De pivot.

• Thi trabes bé en aquest lloc?

- Sí, és on m'hi he trobat mes bé des que jugo a basquet.

• Sé que fas molts punts a cada partit, quin és el teu récord de punts en un sol partit?

- En el basquet escolar, el meu récord és de 73 punts, en el federat de 22 punts.

• Qué opines de la temporada que heu fet?

- Nosaltres en príncipi, no érem favoríts i al final hem guanyat la Lliga sense perdre cap partit. Cree

que és tot un éxit.

• Respecte ais teus companys, us porteu bé? Hi ha bona relació entre vosaltres?

- Sí, al maxim, cree que és un deis factors que mes han influit per aconseguir aquests resultáis.

• Qué esperes per al futur?

- A mi m'agradaría que aquest equip que tenim ara anés pujant cada vegada a categoríes mes

altes ijugar sempre aquí, tots junts i fer un bon equip.

• Així a tu no f agradaría jugar en un deis equips grans de la Primera Divisió?

- Sí, a llarg termini si pogués. Sé que és difícil, pero m'agradaría poder-ho aconseguir.

• Ara al ser Campions Provincials us correspon d'anar a jugar a la fase sector de

Tarragona. Qué creus que fareu allá?

- Les nostres aspiracions queden satisfetes al quedar Campions Provincials. A partir d'ara tot el

que fem será acabar de completar aquesta temporada, el que sí está dar és que farem el maxim

per arribar com mes amunt millor.

Aixó és el que desitgem tots nosaltres, que arribis com mes amunt millor.
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2.7.3 Entrevista De La Revista Mensual El Ressó A Jaume Julia, Datada

Del Setembre De 1981

Per a tots nosaltres (els que estem relacionats amb el món de l'esport) no ha estat una

sorpresa que un Club de la categoría del Granollers s'interessés per un jugador de la nostra

pedrera, dones després de l'excellent temporada que han fet, era d'esperar que algún Club potent

es dones compte de que aquí hi havia bons jugadors.

El que en Julia fitxi peí Granollers és una gran alegría per a tots, encara que aixó suposi

una baixa molt important al nostre Club per a la propera temporada, pero és bonic perqué si el noi

ha treballat i té facultáis, anar a un equip de categoría ha de suposar un premi a I'esforc, que ell

naturalment es mereix.

Els demés companys d'en Julia (Fig.19) cree que han d'intentar ¡gualment millorar. Al

aconseguir aquesta proesa esportiva a en Julia li fem la següent enquesta:

• Quan et vas assabentar que el Granollers s'interessava per tu, quina fou la teva reacció?

- Primer ni m'ho creia, dones pensava que era impossible que es fixessin amb mi. Després m'ha fet

molta ¡Musió.

• Quants anys tens ara?

-17 anys

• Des de quan jugues a basquet?

- Des deis 11 anys.

• De tots aquests anys, quin record guardes del C.O. Farners?

- Bons records, ja que sempre hi ha hagut molt bona relació i molta

amistat, perqué tots hem pujat junts.

• A quin lloc jugues?

- Normalment jugo de pivot, pero a partir d'ara és possible que ho

faci d'alar.

• Per ser un bon jugador de basquet s'ha de ser alt, quant

madeixes?

- 1'95 metres, pero encara tinc esperances de créixer.

• Julia, quina o quines persones han influít mes en que tu arribessis a aconseguir ésser

un bonjugador?
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- M'han ajudat molt els meus pares, ells m'han aconsellat molt el que havia de fer; l'entrenador i

l'equip en general també m'han ajudat molt.

• Els pares i la teva familia que diuen de tu, están contents?

- Sí. Están molt contents, t'haig de dir que hi havia una certa reacció, com de por per part de la

meva mare, pero aviat tot estará superat.

• T'has desplacat alguna vegada a Granollers a entrenar amb el teu equip?

-Sí.

• Qué t'ha semblat, t'hi adaptarás bé?

- Sí, és un equip serios i la serietat és molt important a l'esport, després l'ambient, tant esportiu

com d'amics, és molt bo; cree que no tindré problemes per adaptar-me.

• Ara que estás en un equip important, quina és la teva meta?

- Arribar a rendir bé en el primer equip perqué estiguin contents del meu joc, és el meu principal

objectiu.

Nosaltres, la Directiva del Club Olímpic Famers i cree que tots els eolomencs que s'interessen una

mica per l'esport, ens representa una gran satisfacdo que un esportista fet aqui arribi a aconseguir

cotes importants. L'aconseguida per en Julia n'és una. Que tingui molta sort i endavant.

2.7.4 La Formació De L'actual Sénior A Del Club Basquet Farners

El Club Basquet Famers, tal i com el coneixem avui dia, ha anat canviant de noms: des del

Front de Joventuts deis anys quaranta, el Club Basquet La Salle Farners deis seixanta, el Club

Olímpic Famers deis setanta i finalment el Club Basquet Famers de l'any 1994 fins avui, degut a

trámits federatius.

Ara ens centrarem en l'evolució que ha anat patint l'equip sénior, des deis primers fins ais

actuáis.

L'equip sénior deis anys quaranta, anomenat Front de Joventuts, tal i com hem observat fou

un equip molt competitiu i pioner de la provincia.

Mes tard, l'equip sénior deis anys seixanta, anomenat Club Basquet La Salle Famers, fou

un equip en constant progrés i formació, i a la vegada, la base de tot el que tenim avui en dia.

L'últim equip sénior destacat fins la temporada 1992/1993, és el del Club Olímpic Famers,

que el juny de 1980 va deixar d'existir.
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L'equip sénior actual del Club Basquet Farners está jugant la seva tercera temporada

consecutiva a primera catalana, tot un éxit. Abans d'aquest equip hi van haver molts joves

eolomencs que van lluitar per alear al máxim els séniors del Farners, aconseguint repetits

ascensos a segona catalana i no baixant mai de tercera. Així, la temporada 1999-2000 l'equip

sénior A del dub basquet Famers va aconseguir arribar a primera catalana, on encara juga.

Si ens fixem en Tactual equip de primera catalana veiem que una quantitat considerable de

jugadors han passat per les categoríes inferiors del club, demostrant així que el treball del basquet

base no s'ha abandonat des de l'época deis juvenils "d'or" deis anys setanta.

*Degut a que la major part de la informado treballada per redactar aquesta historia ha estat

extreta d'entrevistes i dorsals de fotografíes cree que és necessarí dedicar gran part deis annexes

al material rebut, ja que no es disponía fins el dia d'avui d'una base escrita de l'historía del basquet

colomenc. Partint d'aquesta opinió, a l'annex 1 s'hi pot trobar un interessant i divertit seguiment

cronológic del basquet a Santa Coloma de Famers.
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3. DIRECTIUS DE L'ACTUAL CLUB BASQUET FARNERS

3.1 Breu Presentado De La Página Web Del Club Basquet Farners Per

Part Del President De L'entitat: "RafeI Reixach"

Benvolguts amics i amigues, benvolguts tots els que us agrada l'esport i en especial el

basquet.

Primer de tot vull expressar la meva satisfacdo de presidir un Club de Basquet com és el

nostre. És moltdifícil portar endavant un Club i voldria que aquesta página Web siguí un mitjá que

doni a conéixer el nostre projecte de Club i serveixi per obtenir mes suport i recolzament, tant de

les entitats, empreses, com deis dutadans de la nostre dutat.

Sempre he estat un home d'esport perqué entenc que l'esport és el camí per aconseguir uns

joves sans, l'esport és el millor antídot ais vicis que assetgen ais nostres filis i filies, ( tabac,

drogues, beguda). Aquest és un deis motius mes importants que fan necessarí el foment de Clubs

Esportius, siguí quina siguí la seva disciplina. Un altre objectiu important es aconseguir una bona

convivencia entre els jugadors i jugadores que integren els diferents equips, és básic que un des

de petit aprengui a compartir les coses, els objectius, les ambicions i que sápiga treballar en equip,

amb col-lectivitat, la nostre collaboració a la formado com a persones és abans a qualsevol éxit

esportiu. Aquesta és la primera base que juntament amb la seva formado académica els fera mes

fácil aconseguir els seus objectius professionals de futur.

El Club Basquet Famers manté aquesta filosofía i la posa en práctica en els 18 equips que

actualment formen el nostre Club i per tant la responsabilitat de que els mes de 200 mainades i

joves que hi ha rebin aquests plantejaments i així aconseguir la confianca deis pares.

Podeu pensar que com a Club, com és que encara no es parli d'éx'rts esportius ?. Nosaltres

som un Club totalment amateur i si aconseguim els objectius explicáis, els resultáis queden a un

segon terme. Si que els resultáis son importants per estimular els jugadors a la competido i

segurament per calibrar el seu progrés com esportistes, pero estem segurs que si s'aconsegueix el

primer els resultáis venen sois.
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Actualment estem molt contents ja que des d'aquesta temporada 2003-04, disposem d'unes

installacions modemes i totalment necessaries per posar en práctica tota aquesta filosofía, els

espais adequats de que cal disposar son indispensables i ara hem vist fet realitat un somni que va

durar molts anys. Volem agrair públieament la iniciativa i esforc que hi ha esmercat el nostre

Ajuntament i altres Institucions Publiques.

Vull animar a la mainada i joves de Santa Coloma que facin esport, que s'apuntin a la gran

familia del Basquet i també ais pares a collaborar-hi.

Visca l'esport i visca el Club Basquet Farners.

Rafel Reixach Corominas

President del Club Basquet Famers
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3.2 Organigrama De La Direccio Del Club Basquet Farners
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4. LES FESTES DEL BASQUET COLOMENC AL LLARG DELS

ANYS

Al llarg del temps a Santa Coloma s'han anat organitzant esdeveniments esportius de caire

festiu, en commemoracio d'aniversaris, per necessitats economiques, o bé, simplement per

passar-ho bé.

Quan comencem a repassar les festes del basquet colomenc, observem estranyats que

durant tota l'época espléndida del basquet a Santa Coloma, és a dir, durant els anys quaranta, no

es va organitzar cap esdeveniment festiu.

BftrV

Fig. 20 - PARTIT ENTRE LA SALLE I
EL FRONT DE JOVENTUTS

No fou fins l'any 1954, en pie període fose del

basquet colomenc que no s'organitzá un partit de

basquet amb ánims purament festius i decantats al

divertiment del poblé. Aquest partit de basquet

(Fig.20) enfrontaría un equip format per alumnes de

la Salle contra els components del ja dissolt Front de

Joventuts. No se sap el resultat, pero per les fonts

fotográfiques trobades es veu que tots els

participants s'ho van passarespléndidament bé.

A partir d'aquest moment el basquet colomenc passaria un temps de decadencia, fins que el

1968 en Josep Danés i companyia formessin el Club Basquet La Salle Famers, que 10 anys mes

tard i ja sota el nom de Club Olímpic Famers organitzaria la Cantada D'Havaneres del 26 d'agost

de 1978, amb el fi de recollirfons.

Mentre el jovent colomenc continuava creixent i s'aficionava al basquet, es va fer una festa de

l'esport a Santa Coloma, l'any 1981, pero degut a la seva poca importancia en el futur, només la

destacarem en aquest punt. Els joves ja havien crescut i s'havien enganxat al basquet i al seu

entorn, fins al punt que ja des deis anys 90 s'han anat organitzant diverses festes amb forca

regularitat. De totes aqüestes festes les mes destacables han estat i encara son: les 12 hores de

basquet, la Festa de Nadal de Basquet Base, i finalment, a l'any 2003 cal destacar que Santa

Coloma de Farners fou la ciutat organitzadora de la festa del Basquet Gironí i l'ALL STAR

TERRITORIAL.
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4.1 La Cantada D'havaneres Del 26 D'agost De 1978 Organitzada Peí

Club Olímpic Farners

El dissabte 26 d'agost de l'any 1978 al camp de Básquet de Santa Coloma de Farners hi

hagué una cantada d'Havaneres a carree del grup "PEIX FREGIT" (Fig.21) de Palafrugell.

Aquest esdeveniment que va comencar aproximadament a dos quarts d'onze del vespre fou

molt concorregut perqué a aquella época les havaneres eren bastant sol-licítades.

Fig. 21 - EL GRUP "PEIX FREGIT" EN
PLENA ACTUACIÓ

Va ser una festa sense carácter esportiu ja que, tot i

haver estat organitzada per la Secció de Básquet del

Club Olímpic Farners, a l'esdeveniment simplement

es van cantar havaneres i es van sortejar diversos

premis. De totes maneres, la poblado de Santa

Coloma va mostrar-se molt agraída, ja que

comencava a estar una mica cansada de la

monotonía que hi havia al poblé durant els últíms

mesos.

D'aquesta vetllada és destacable els bons premis que es van rifar: un viatge per una parella

de 3 dies de durada a Tilla de Mallorca i una televisió portátil. Com a dades curioses, encara se sap

quins números van ser els afortunáis: viatjaren a Mallorca els propietaris del 3460 i guanyaren una

TV portátil els que tenien la butlleta amb el 2840.

En aquesta festa, que fou organitzada per recollir diners, el Ressó va aconseguir entrevistar a

Josep Danés, una gran home peí básquet colomenc.

4.1.1 Entrevista De La Revista El Ressó A Josep Danés, Datada En

Setembre De 1978

RESSÓ volgué anar a trobar un deis organitzadors de la cantada d'havaneres, el conegut

Josep Danés, persona molt vinculada al Básquet. Amablement respon a les nostres preguntes.

• Josep, qué ha motivat l'organització d'aquesta cantada d'Havaneres?
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- Mira, el motiu d'haver-ho fet ha estat per fer alguns diners per mirar d'eixugar les despeses de la

temporada que ara comencarem.

• Quines despeses hi ha? Quines subvencions i aportacions teniu perfer-hi front?

- Bé, les despeses que tenim normalment son: les de desplacaments, dinars, d'arbitratge, material

de básquet i fitxes deis jugadors.

Referent a les subvencions i aportacions tenim:

Una aportado anual d'en Joan Martorell de 30.000 pessetes.

Una aportado del C.O. Farners, el qual també, d'altra part, aquest any ha fet la installació de

l'enllumenat.

La C.P.V.A va pagar les samarretes deis Infantils i d'aquesta manera va poder-se patrocinar

l'esmentat equip.

L'Ajuntament, d'altra part, ens deixa el LAND-ROVER per fer els desplacaments deis equips

Juvenils i Infantils.

La resta del que falta, per poder sortir airosos cada temporada, ho posem nosaltres; ais

desplacaments nosaltres hi posem els cotxes; la benzina és també a carree nostre i si hem de

diñar fora també ens el paguem.

Tenint en compte que el pressupost de l'any passat fou de 119.000 pessetes es pot veure que amb

el que ens donen no n'hi ha prou; per aixó busquem fer activitats que ens puguin eixugar una mica

aqüestes despeses.

• Explica'ns com ha anat el desenvolupament del C.O. Farners des de la seva creacio.

- Nosaltres vam comencar a jugar la temporada 1975-1976 i la nostra classificadó fou de

penúltims, deis catorze equips que participávem a la Categoría Provincial.

El segon any (1976-1977) vam quedar quarts; l'equip va experimentar un canvi molt favorable, ja

teníem un any d'experiéncia i els jugadors anaven forca ben compenetrats.

Per últim, la temporada mes important per ara (1977-1978). Aquest ha estat l'any de la recollida

deis 2 anys antenors; l'entrenament constant, la técnica aconseguida grades a un gran entrenador

com és l'Ángel Brea ens ha permés ésser Campions del nostre grup. Llavors es va fer la Final

amb el campió de l'altre grup (que era de la mateíxa categoría) que va ésser el Club Grífeu. Es va

celebrar l'enfrontament al Pavelló del Sant Josep (Girona) i vam perdre, pero com que aquest any

pujaven els quatre equips classificats, nosaltres ara ens trobem a la Categoría Provincial Preferent.

• Com esteu, de jugadors, el C.O. Farners?

- Actualment no en tenim gaires; entre els tres equips (Séniors, Juvenils i Infantils) som uns 30

jugadors. Deis equips infantils van pujant vailets molt bons, pero ens caldria molta mes gent.

Aprofito l'avinentesa per dir que qualsevol vailet a qui agradi jugar a básquet, de 7 anys en amunt,

pot venir al polisportiu els dies que fem entrenament (dilluns, dimecres i divendres) i que pregunti
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per mi. L¡ emplenaré els papers necessaris perqué pugui passar a ésser del C.O. Farners - Secció

de Básquet.

• Voldries afegir-hi quelcom mes?

- Sí, voldria donar les grácies a totes les persones que han vingut a la vetllada. Grades a ells

aquesta vetllada ha estat un éxit i també a Ressó per haver pensat amb nosaltres, ja que l'aspecte

de Pesport a la Revista és massa descuidat.

4.2 Les 12 Hores De Básquet Deis Ailofdisgueim

Les 12 hores de básquet (Fig.22) des de l'any 1997 han estat una festa del básquet molt

apreciada a Santa Coloma, on fins i tot han particípat equips d'altres poblacions.

Les primeres 12 hores de básquet es van celebrar el dissabte 12 de julio) de 1997 a les pistes

de l'antic polisportiu. La iniciativa havia sorgit d'un grup de joves relacionáis amb el básquet

colomenc, que amb empenta i decisió van aconseguir fer realitat aquesta jomada esportiva. La

proposta va ser ben rebuda i el nombre d'equips participants no va decebre ais organitzadors

L'objectiu mes important d'aquesta celebrado era disfrutar jugant a básquet. Cada equip,

amb samarreta blava o groga, disputava dos

partits de 50 minuts. Els organitzadors van optar

per fer unes normes de joc diferents a les

reglamentarles per fer la jomada mes dinámica.

Els canvis de jugadors s'efectuaven amb un

simple toe a la má, cada tres faltes d'equip tres

punts peí contrincante. Pero alió que va causar

mes sensació va ser el "cistellot" que valia deu

punts i es tirava des de mig camp durant l'últim

minut de partit. Tot i que algún equip ho va

aconseguir, la majoria llencaven pedrades o es quedaven curts.

A mitjanít va comencar un concurs que faria furor a partir d'aquell mateix moment, era el de

"la cistelía del pemil". Cinc nois i una única noia van ser els participants escollits a l'atzar per

concursar. La prova per guanyar el pemil no era gens fácil. Amb un minut havien de fer un tir lliure,

un triple i finalment una cistelía de mig camp. Cap deis concursants va aconseguir Púltima cistelía i
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el vencedor va ser aquell qui va trigar menys a fer el triple i el tir lliure. De premi, dones, un pemil

peí guanyador i de consol per la resta, una gorra i una pizza gratuita.

En aqüestes primeres 12 hores de básquet també hi va haver un grup d'animació, els

"Stanly Foot" de Calella, que amb les seves cancons intentaven d'animar els esgotats participants

al tomeig.

Finalment, a altes hores de la matinada es va premiar a l'equip amb el nom mes original.

El balanc final d'aquesta jomada va ser molt positiu ja que s'havia entretingut i divertit a

jugadors i aficionáis del básquet fent-los practicar el seu esport.

Les següents 12 hores de básquet es celebraren el dissabte 25 de juliol de l'any 1998 amb

un éxit de participado impressionant, mes de vint equips foren els que s'apuntaren a la festa

aquesta vegada.

En aquesta segona edidó del tomeig, els equips es dividien entre els de samarreta blava i

els de vermella i es feia servir el mateix sistema de joc que a la primera edició.

Degut a les bones idees i concursos que hi hagueren a la festa, aquest fou l'any de

consolidado del collectiu Ailofdisgueim com a gran organitzador de l'esdeveniment.

Les següents i ultimes 12 hores de básquet fins el dia d'avui foren les del 16 de juliol de

2001, un dissabte.

D'aquesta última edició cal destacar la nombrosa participado que hi va haver, així com la gran

quantitat d'activitats paral-leles que es feren. La pluja va ser una amenaca constant aquest dia

d'estiu.

4.3 Festa De Nadal Del Básquet Base

A Santa Coloma de Farners, mes concretament al Club Básquet Farners es para molta

atenció a la formado deis jugadors i jugadores des de ben petits, fent que primer siguin grans

persones i llavors grans esportistes. Per aquest motiu durant les llargues vacances de Nadal es

celebra una festa en honor de tots els jugadors de básquet base que té el club.
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D'aquest esdeveniment cal destacar l'entusiasme que desperta entre els pares, els

organitzadors, la junta del Club i en general el poblé.

Durant aquesta diada (Fig.23), que es celebra tant sois durant les tardes, és una delicia

visitar el polisportiu colomenc, ja siguí el vell de la primera edició de la festa, o el nou de la segona

edició. Només d'entrar al recinte esportiu es respira un ambient de diversió tot i la gran quantitat de

gent que hi ha i el rebombori de sentir desenes de

pilotes botant.

Els fets mes destacables d'aquesta jomada

son els partits que juguen la canalla entre ells, ja

siguin del mateix equip i edat ,o bé, barrejant

diverses categories i grups. També és digne de

menció de la diada els sorteigs que organitzen els

pares deis jugadors, regalant paneres i pilotes ais

guanyadors.
Fig. 23 - LA FESTA DE NADAL

Finalment, d'aquesta festa és divertit presenciar el partit que disputen entre ells els pares de

la mainada, mostrant un gran esforc pero també una manca de fons físic que supleixen amb un

gran sentit de l'humor.

4.4 Festa Del Básquet Gironí I All Star Territorial

El dissabte 14 de juny del 2003 la Representado Territorial de Girona de la Federado

Catalana de Basquetbol organitzá la VIII Festa del Básquet Gironí a Santa Coloma de Farners.

La festa, de gran carácter lúdic fou dividida en tres franges diferenciades:

• Peí matí, aproximadament a partir de les 11 hi hagueren els partits deis joves, de

categories infantil en avall, básicament. També se celebraren concursos de tirs lliures.

• Al migdia i hagué un diñar popular al pare de Sant Salvador, durant el qual es lliuraren

trofeus i es sortejaren premis bastant importants, com un viatge a Nova York per anar a

presenciar un partit de l'NBA.
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• A la tarda es va celebrar un tomeig de format triangular entre els tres equips All Stars que

participaven a la festa. Aquests equips estaven formats per jugadors del Farners i d'alguna

altra localitat de la provincia gironína.

De l'esdeveniment també és necessari mencionar el concurs de triples celebrat a la tarda, amb

campió la perla de la pedrera del Casademont Girona "Albert Sábat".

Per participar en aquesta festa s'havia de comprar el tíquet del diñar.

Finalment destacar la diversió al llarg de tot el dia, ja que encara ara, quan ja fa mes de mig

any de l'esdeveniment els joves colomencs recorden amb forca detall com va transcórrer aquella

diada plena de básquet.

5. L'ECONOMIA DEL CLUB BÁSQUET FARNERS

L'economia en l'actualitat és la base de qualsevol negoci, societat o empresa que aspirí a teñir

un cert reconeixement.

Per aquest motiu, considerant el Club Básquet Farners com una entitat lúdíca reconeguda i

amb una qualitat esportiva bastant elevada, així com amb una influénda molt destacable dins

l'ambient d'od i temps lliure de Santa Coloma de Farners, s'arriba a la conclusió que és necessari

elaborar un estudi per tal de saber els ajuts que es reben per part del poblé, així com els beneficis

que, socialment parlant, el club hi aporta.

5.1 Tipus D'entitat Esportiva Segons Els Estatuts

Segons els estatuts, el Club Basquetbol Farners és una entitat privada constituida en data 31

de marc de 1994, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica propia i capacitat

d'obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la práctica continuada de l'activitat

física i esportiva, sense finalitat de lucre.

L'activitat esportiva principal de l'entitat será de carácter federal
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