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Els equips
actuals

FOTO CEDIDA PEL CENTRE LA TORRASSA

Pocs podien imaginar
pels anys 40, data aproximada d’origen de l’entitat,
que el Centre La Torrassa
acabaria tenint 8 equips
masculins, tres de femenins i tota una escola de
bàsquet. L’equip sènior
masculí milita ara a la Primera Catalana (tot i que va
ser durant deu temporades, entre els anys 78 i 89,
a la Segona Nacional). Per
la seva banda, l’equip sènior femení juga aquesta
temporada a la Segona Nacional B, tot i que en fa tres
que es trobava a la Primera Nacional B. Recordem
que el Centre La Torrassa
(denominació que va adoptar l’any 1989) es va inscriure a la Federació Catalana de Bàsquet la temporada 1967-68 sota el nom
de CB Santiago Apòstol.
Entre els èxits d’aquests
anys es troba el sots-campionat d’Espanya de l’equip
infantil masculí l’any 1984
i els campionats de Catalunya dels equips júnior masculins dels anys 1984,
1985, 1990 i 1992.

El torneig del Centre La Torrassa reuneix els millors equips de les categories inferiors

25è aniversari de la Diada del Mini-Bàsquet del Centre La Torrassa

Una aposta pel bàsquet de base
JORDI MÈLICH

El Centre
La Torrassa
ha editat un
llibre de la
seva pròpia
història
rassa i CE Laietà. Tots els partits del
torneig es disputaran en el pavelló
Fum d’Estampa. Els horaris dels
partits en les dues jornades són
similars: les sessions començaran
a les nou del matí i s’acabaran cap
a les nou del vespre. Les dues finals de la Diada es jugaran el diumenge 19 de març per la tarda, la
de pre-mini a un quart de sis i la de
categoria mini a partir de dos quarts
de set. La cloenda del torneig i el
lliurament dels guardons es farà a
les vuit.

Actes especials per a les
noces d’argent del torneig
Però l’entitat organitzadora, el
Centre La Torrassa, vol fer festa
grossa per cel·lebrar aquests vint-

L’edició
d’enguany de
la Diada es
disputarà els
dies 18 i 19
d’aquest mes
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El Centre La Torrassa prepara un
seguit d’actes per
commemorar el
vint-i-cinquè aniversari de la seva
Diada del Mini-bàsquet, torneig que ressalta, mitjançant l’esport per als més joves, els
valors de la convivència i l’amistat.
Així, l’entitat hospitalenca presidida per Alfonso Jiménez, vol aprofitar aquesta data per fer un homenatge a totes aquelles persones
que amb el seu treball diari han fet
possible l’existència del bàsquet al
barri. Es pretén, en definitiva, que
sigui una festa per a tots.
La competició de la Diada
d’enguany es disputarà entre el 18
i el 19 de març. El dia de Sant Josep es jugaran les finals i es farà
l’acte de lliurament de trofeus. Els
equips participants en l’edició
d’aquesta temporada, a més dels
del Santiago Apòstol-Centre La
Torrassa, seran, en categoria premini, Esportius Maristes Sant Joan,
Bon Pastor, San Viator de Madrid,
CCR Collblanc-Torrassa, JAC
Sants, UE Claret i EB Bosco Horta;
en la categoria mini, els sis equips,
a més de l’organitzador, són Cornellà-SAMC, CB Sant Ramon Nonat, BC Tecla Sala, Centre Catòlic
L’Hospitalet, CCR Collblanc-Tor-
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Un dels equips del Centre La Torrassa als anys 50

Més de 50 anys d’història
L’actual Centre La Torrassa va ser fundat a la dècada dels 40
com a Centro Parroquial La Torrassa. Des dels seus inicis ja va
tenir una secció dedicada al bàsquet, però no va ser fins l’any
1967 quan els seus equips van formar part de la federació catalana. A la temporada 1970-71, i per retre homenatge als entrenadors
i animadors de l’entitat, l’aleshores Club Bàsquet Santiago Apòstol
va iniciar per a les festes de Sant Josep la seva Diada del Minibàsquet. Aquest torneig pels més petits va sorgir amb uns
paràmetres força clars: consolidar els valors que definien el club
-els de la convivència i l’amistat- entre tots els equips participants.
La Diada, mentre tant, ja contempla tres generacions de jugadors,
alguns dels quals ja han triomfat de ple en el món del bàsquet
com López Abril, Edu Piñero o Tomàs Jofresa.

i-cinc anys de torneig per als més
menuts, i els dies abans del torneig
es realitzaran altres activitats. Així,
el dia 16 s’organitzarà al pavelló
Fum d’Estampa una jornada d’estudi sobre el bàsquet de base i el
dia 17 es farà un sopar de germanor amb tota aquella gent que
d’una manera o d’una altra han fet
història en el Centre. Durant aquest
sopar es lliurarà als assistents un
llibre que recull les vivències més
importants de l’entitat des dels
seus inicis, pels voltants de l’any
1940, sota el nom de Centre Parroquial La Torrassa, fins a la passada temporada. El passat dissabte, dins d’aquestes activitats de
cel·lebració, ja es va disputar un
partit de bàsquet entre antics jugadors de l’entitat.

