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El CB Sant Celoni crea el primer equip de bàsquet en cadira de rodes de la comarca

Bàsquet per a tothom

Sant Celoni

Laia Coll

El Club Bàsquet Sant Celoni 
ha incorporat aquesta tem-
porada un equip de bàsquet 
amb cadira de rodes al club 
per poder oferir la possibi-
litat de jugar a bàsquet al 
col·lectiu de persones que 
pateixin algun tipus de dis-
capacitat de la zona del Baix 
Montseny i, per extensió, de 
la comarca i rodalies. Khalid 
Zerguini, de Sant Celoni, 
ha estat el gran impulsor 
d’aquesta iniciativa perquè 
“era una necessitat”, ja que 
actualment no hi ha cap 
equip de bàsquet amb cadira 
de rodes a la comarca i la 
pràctica esportiva permet 
“integrar la gent”, a més que 
és una bona ajuda per supe-
rar algunes de les dificultats 
que suposa una lesió d’aques-
tes característiques.

L’equip actualment està 
compost per vuit jugadors, 
quatre de Sant Celoni, un de 
Granollers i tres de fora de la 
comarca, que pateixen algu-
na lesió medul·lar o paraple-
gia. L’equip, que és mixt, va 
iniciar els entrenaments fa 
un mes i competeix a la Lliga 
Catalana de Promoció que, 
com ha explicat Zerguini, 
“té pocs enfrontaments” i 
els permetrà agafar el ritme 
de competició. Tot i estar 
inscrits, el primer partit 
va haver de ser ajornat per 
manca de jugadors. Des de 
l’equip i el club animen totes 
les persones discapacitades, 

L’Ajuntament diu que va oferir alternatives però el club les va rebutjar

El CB la Roca suspèn un partit en 
coincidir-li l’horari amb l’handbol

La Roca del Vallès

Celina Cedro

Continuen els conflictes per 
la manca d’espais als pave-
llons de la Roca. Dissabte 
passat el Club Bàsquet la 
Roca va haver de suspendre 
un partit amb el Club Bàs-
quet Lliçà de Vall de cadet 
masculí que s’havia de jugar 
a 2/4 d’11 del matí al pavelló 
nou de la Roca. El motiu va 
ser que a la mateixa hora, un 
equip del BM La Roca havia 
de jugar un partit d’handbol 
del Consell Esportiu del 
Vallès Oriental. Finalment va 
ser l’equip d’handbol qui va 
celebrar el partit.

El fet d’haver suspès la 
trobada esportiva, podria 
traduir-se en una derrota del 

Club Bàsquet La Roca davant 
l’equip de Lliçà de Vall. A 
més, el Club Bàsquet La Roca 
podria rebre una sanció de 
600 euros com a màxim, si la 
suspensió del partit s’acaba 
considerant una falta greu. 
Les dues decisions, tant de 
repetir el partit com de san-
cionar el club, estan en mans 
del Comitè de Competició de 
la Federació Catalana de Bas-
quetbol i es calcula que en 
un mes es donarà a conèixer 
la resolució. 

Mentre que la junta direc-
tiva del Club Bàsquet La 
Roca no ha volgut fer cap 
comentari sobre això, des 
de l’Ajuntament, el regidor 
d’Esports, César Alcalà man-
té que el partit es podria 
haver celebrat en un altre 

horari: “Vaig estar parlant 
amb ells des del dilluns i 
els vaig oferir quatre possi-
bilitats per canviar l’horari 
del partit”, diu. Les quatre 
opcions eren: jugar dissabte 
a les 2 del migdia, fer-ho el 
dissabte a la tarda, jugar el 
diumenge en qualsevol hora-
ri o realitzar el partit al pati 
de l’escola Mogent. Segons 
Alcalà, no va ser possible 
arribar a un acord i el partit 
es va haver de suspendre per 
celebrar el d’handbol, que, 
segons Alcalà, no es podia 
suspendre perquè el BM La 
Roca ja havia anul·lat quatre 
partits d’aquell cap de set-
mana: “el problema és que el 
pavelló vell va quedar inu-
tilitzable a causa de les plu-
ges”, va explicar el regidor 
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Els components de l’equip de bàsquet en cadira de rodes del CB Sant Celoni, en un dels últims entrenaments

familiars o amics, a ser par-
tícips d’aquest projecte ple 
d’il·lusió, ja sigui com a juga-
dors o realitzant qualsevol 
tasca administrativa. 
Khalid Zerguini pateix, 
des de l’any 1991, una lesió 
medul·lar que va ser provo-
cada per un accident. Ales-
hores Zerguini tenia 11 anys 
i explica que va iniciar-se en 
aquest esport com a teràpia 
quan estava ingressat a l’hos-
pital i assegura que l’ha aju-
dat molt a “tirar endavant”.  
Fa un temps, Khalid havia 
format part d’equips com el 

Barça o La Penya però ara ha 
cregut oportú materialitzar 
aquest projecte, perquè con-
siderava que Sant Celoni i 
la comarca necessitaven un 
equip de bàsquet amb cadira 
de rodes per a persones amb 
discapacitat. 

LES MATEIXES NORMES, 
ADAPTADES

El bàsquet amb cadira de 
rodes segueix les matei-
xes normes que el bàsquet 
general, però els passos 
estan adaptats i aquests es 

compten amb els impulsos 
que els jugadors fan amb la 
cadira. Les cadires, una part 
de les quals han estat cedides 
per la federació i l’altra pel 
mateix Khalid, són diferents 
de les convencionals i per-
meten  el moviment ràpid 
i àgil. En l’àmbit mundial, 
hi ha una federació espe-
cífica per a aquest esport 
(Federació Internacional de 
Bàsquet en Cadira de Rodes, 
IWBF), i s’estima que hi ha 
uns 100.000 practicants de 
totes les edats repartits pel 
planeta.

d’Esports. Alcalà assegura 
que parlarà amb la Federació 
Catalana de Bàsquet abans 
del 21 de novembre perquè 
el fet d’haver suspès el partit 
no perjudiqui el Club Bàs-
quet La Roca.

De cara al futur, Alcalà ha 
explicat que dimarts es va 
celebrar una reunió conjunta 
dels clubs i de l’Ajuntament i 

que s’han combinat els hora-
ris de manera que no hi hagi 
cap problema d’aquí al mes 
de desembre. Segons Alcalà, 
en el mes de desembre sur-
ten les dades sobre els partits 
de la propera temporada i, 
per tant, amb aquesta nova 
informació caldrà fer una 
reunió per tornar a quadrar 
els horaris.

Jonathan 
Rodríguez, dubte 
per al partit del 
CB Mollet a 
Arenys

Mollet del Vallès

JL. Rodríguez Beltrán

El Recambios Gaudí Mollet 
vol tornar al camí de les 
victòries i va fer oblidar les 
dues darreres ensopegades 
consecutives amb l’atenció 
dipositada en la recupera-
ció de Jonathan Ramírez, el 
jugador més decisiu, que es 
va lesionar al taló d’Aquil·les.  
Ramírez serà dubte fins al 
darrer moment per al partit 
d’aquest dissabte a la pista 
del cuer, el Queso Milner 
Arenys Bàsquet (6 de la 
tarda). La lesió de Jonathan 
Ramírez li va fer perdre el 
derbi contra el Granollers. 
La importància de Ramírez 
a l’equip de Pau Garcia és 
capital: és el màxim anotador 
del grup C de lliga EBA des 
de començament de tempo-
rada, amb una mitjana de 
31,67 punts per partit i gai-
rebé un 40% d’encert en el 
tir exterior. “El que hem de 
buscar més és tenir un atac 
més equilibrat i no basar-nos 
tant en el tir exterior, i tenir 
un esperit més agressiu: cas-
tigar els mals moments del 
rival”, deia el tècnic molletà, 
Pau Garcia. El CB Mollet ara 
és sisè a la classificació amb 
un balanç de cinc victòries i 
dues derrotes. 

D’altra banda el CB 
Granollers té jornada de des-
cans.
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Nens i nenes del CB La Roca, en un entrenament al pavelló nou


