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La trajectòria per somiar de
Nora Galve i Violeta Verano
Anoteu aquests noms: Violeta Verano i Nora Galve, perquè potser
algun dia siguin esportistes olímpiques de la ciutat. Juguen a bàsquet,
i des de fa temps tenen la confiança
dels successius seleccionadors nacionals de base. Ara mateix es troben a Minsk (Bielorrúsia), on s’ha de
disputar el campionat del món sots
17. I venen de guanyar el campionat
d’Espanya júnior amb el seu actual
equip, el Femení Sant Adrià.
Tot just tornar de Huelva, on van
superar quatre partits per proclamar-se campiones d’Espanya júnior,
tocava concentració de selecció
amb la vista posada en el mundial
sots 17, que en pocs dies, del
21 al 29 de juliol, es disputarà a
Bielorrúsia. El combinat espanyol
que dirigeix Miguel Ángel Ortega
disputarà la primera fase en un grup
contra les seleccions d’Argentina,
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Bàsquet. Les dues
hospitalenques
disputen a partir del
dia 21 el mundial
júnior a Bielorrúsia

Nora (esquerra) i Violeta (dreta), amb la copa de campiones d’Espanya júnior guanyada amb el Sant Adrià

Nova Zelanda i Hongria. Espanya
ha arribat a la final en dos dels quatre mundials disputats fins ara en
aquesta categoria (des del 2010,
cada dos anys).

Violeta Verano juga en la posició
de base mentre que la seva companya Nora Galve ho fa com a aler.
Per internet es poden trobar alguns
vídeos de la Nora amb una de les

Una gran Maria Vicente situa
l’ISS L’H en una altra dimensió
Atletisme. A la lliga
de clubs col·labora en
l’ascens i a l’europeu
guanya dos ors
En les fotos d’equip, Maria Vicente sempre apareix al centre, sense
anar més lluny, la de la victòria a la
darrera jornada de la lliga de clubs

d’atletisme de Primera. Motius no
falten per a aquesta posició central. A Alcorcón, l’equip femení de
l’ISS L’H Atletisme s’imposava per
un estret marge en el campionat de
Primera i assolia l’ascens, amb una
gran actuació de totes, però en especial de Maria Vicente, que batia
dos cops el rècord català sots 18
de llargada (també de Sara Gallego,
millor marca absoluta de la tempora-

da en 400 tanques).
Setmanes després, en la que
està sent una temporada per treure’s el barret, Vicente guanyava
dos ors al Campionat d’Europa sub
18, un en triple salt (13,88 metres,
millor marca personal) i un altre en
heptatló, amb nou rècord mundial
de la seva edat inclòs i millora de
marca personal en sis de les set
proves.

seves jugades més espectaculars,
que inclouen una finta passant la
pilota per l’esquena i que ha utilitzat
en més d’una ocasió. Nora es va
iniciar al Cornellà, però en l’etapa

Tothom ja pensa en ella com la
nova gran figura de l’atletisme femení espanyol, quan arribi a categoria
absoluta. Però el salt no és només
esportiu, ni tan sols de futur. Sense
anar més lluny, ara ja té una persona
que cuida de les seves relacions
amb la premsa. A l’ISS L’H disposar
d’una figura així el situa en l’ull de
totes les mirades, però l’exposa a un
nou repte: mantenir a casa una esportista cobejada per entitats amb
major potencial econòmic.
L’equip femení de l’ISS L’H pren
el relleu del masculí a la lliga de
clubs ja que aquesta temporada els
nois han perdut la Divisió d’Honor. y

de preinfantil va passar al club de
Sant Adrià, un dels millors clubs de
formació del bàsquet femení català i
amb el qual ha passat per totes les
categories.
En el cas de la Violeta, el seu inici
va ser al Centre Catòlic i va passar
al seu actual club en mini. La seva
trajectòria té una data fatídica, desembre de 2015, quan va patir una
greu lesió de lligament al genoll que
la va deixar molts mesos fora de joc.
Però va treballar el doble i va aconseguir tornar a gaudir del bàsquet.
La trajectòria de les dues ha anat
paral·lela, tant en els equips de base
del Femení Sant Adrià com en les
diferents seleccions autonòmiques
i nacionals. Provenen d’una generació d’or que ha anat acumulant en
els seus currículums un bon llistat
de campionats i títols autonòmics
i nacionals, de club i de selecció.
Tenen un futur prometedor. Violeta
ja ha arribat fins i tot a debutar amb
el primer equip del Sant Adrià, a la
Lliga Dia (màxima categoria nacional) i ha jugat minuts en tres partits.
Nora encara no ha gaudit d’aquesta
oportunitat. Tot això no garanteix
res, però promet molt. y

