
 
 
 

 
 

1953 – 2003 
 

50 ANYS DE BÀSQUET A ARGENTONA 
 

 
 

 

    



50 ANYS DE BÀSQUET A ARGENTONA 
 

Pàgina 1 de 39 

1.- PREFACI 
 
Per a la realització d’aquest recull que aquí presentem, s’ha intentat utilitzar la major quantitat 
de documentació possible. Revistes com: “Argentona Boletín de Información”, Crit, Llaç, 
Iluro-Sport, Argentsports, Bàsquet Gin Patron; Llibres: CIC Bàsquet Femení (E. Canal); 
Documentació Federativa: Actes, cartes, estatuts i també documentació de particulars. 
 
Volem agrair en particular a l’Esteve Canal que ha  hagut de suportar alguna que altra invasió 
de pis, a en Josep Masó la seva artística aportació, a l’Emili Amargant la seva divertida i 
“viril” oferta documental i a l’Albert Burguera i la gent d’Instants la seva paciència amb les 
nostres urgències fotogràfiques. 
 
En algun cas, però, hem hagut de recórrer a la memòria testimonial o a l’exercici deductiu, i si 
bé hem procurat minimitzar el número d’ocasions en què això ha succeït som conscients que 
la memòria juga males passades, per la qual cosa volem que aquest recull sigui considerat un 
llibre obert, susceptible de modificació en tot allò que sigui contrastable o documentable. 
Restem a la vostra disposició. 
 
Sabeu que entre parèntesi i en blau trobareu indicat el fons documental d’on s’han extret les 
dades, ja sigui un llibre, una revista o bé una fotografia en què apareix la paraula “Foto” . Els 
documents particulars s’expressen amb el nom del particular precedit de “Doc” i els fets 
memorístics solament amb el nom del consultat. La separació entre els diferents tipus es fa 
amb el signe +. Veiem-ne un exemple: (Crit+Foto+Doc J. Masó+J.Perajoan) 
 
Volem finalment demanar disculpes a totes aquelles persones que  puguin considerar no 
adequadament reflectida la seva tasca en aquestes pàgines. Culpeu sens dubte la nostra 
inexperiència com a aprenents d’historiadors i tingueu però en compte que la nostra intenció,  
igual com succeeix en els equips de bàsquet, ha estat sempre primar el conjunt per sobre les 
individualitats. 
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2.- INTRODUCCIÓ I DEDICATÒRIA 
 
Ara fa 50 anys prenia cos al Centre Parroquial la posta en marxa del bàsquet argentoní amb la 
celebració del primer partit  que, amb els anys i amb diversos noms i esponsoritzacions, 
esdevindria “pal de paller” del bàsquet a la Vila i que coneixem com a CB Argentona. No ha 
estat però l’únic club o grup organitzat dedicat a la pràctica d’aquest esport, ja que a ell van 
seguir i complementar, en aquelles èpoques en què per les raons que fóra el CB Argentona va 
desaparèixer, altres equips masculins i femenins que han aconseguit que al llarg d’aquests 50 
anys mai deixés de botre una pilota de bàsquet al nostre poble. Estem parlant del CIC amb 
tota l’admiració que va comportar, del Nou Bàsquet amb el seu suport al bàsquet local, del CP 
Argentona femení en la seva llarga trajectòria en solitari, de la Pedrera en la seva curta 
història i fins i tot dels Veterans i Veteranes en tota la seva humilitat. En aquestes pàgines no 
hem contemplat, doncs, la tasca portada a terme per organismes institucionals de caràcter 
Municipal com el Patronat Municipal d’Esports o fins i tot de caire Comarcal, però 
lògicament és el moment adequat per  mostrar el nostre reconeixement i agrair la seva 
aportació a dues institucions com l’Ajuntament d’Argentona i el Centre Parroquial els 
quals en tot moment han fet costat al nostre jovent i al nostre esport. 
 
Es fa necessari en aquest punt fer referència a la promoció de l’esport mitjançant   
l’esponsorització d’equips i fer palès el nostre agraïment a totes aquelles firmes que al llarg 
d’aquests anys han volgut col·laborar amb tots nosaltres.   
 
Iniciem, així,  un llarg recorregut on, per sobre de les gestes esportives hi veureu les humanes. 
Hi veureu  homes i dones que, d’una o altra forma, han passat i encara passen una bona part 
de la seva vida vetllant pel nostre bàsquet. Ells i elles són i han estat els que en moments 
difícils han volgut i sabut  aixecar aquest esport, i ho han fet d’una manera absolutament 
desinteressada, solament per la satisfacció de veure nens i nenes omplir una vegada i altra les 
pistes de bàsquet. A tots ells i elles, i amb el nostre record als que ja no poden 
llegir aquestes lletres, volem retre homenatge amb la presentació d’aquest 
dossier que esperem pugui ser  continuat per molts anys.  
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3.- DESENVOLUPAMENT CRONOLÒGIC 
 
1933 
 
De fet la història va començar quan les noies Maria Mora, Pacheco, Roldós, Calvet, Blanch i 
altres instal·laren les primeres cistelles de bàsquet a la zona que aproximadament ocupen avui 
en dia els vestidors nous del camp de futbol. Segons sembla es tractaven de cistelles que es 
posaven i treien a cada entrenament. L’equip sembla que es va mantenir uns 2 anys. (Foto + 
E.Canal) 
 
Volem remarcar el coratge amb què es van comportar aquelles noies en portar a terme un 
règim d’entrenaments d’un esport llavors tan poc conegut com el bàsquet. Hem de pensar que 
si bé eren els temps inicials de la II República on el règim de llibertats no tenia comparació 
amb el que pocs anys després s’imposaria, no deixen d’estar situades dins el primer terç del 
segle passat i en un ambient bàsicament  rural amb totes les dificultats que per a unes noies 
allò podia suposar.  
 
 

 
Equip 1933 

 
 
1944 
 
Aproximadament al lloc que avui en dia ocupa el bar del Centre Parroquial es col·loquen unes 
cistelles  on el jovent podia anar a “tirar”. (E.Canal) 
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1952 
 
S’enceten tractes amb el rector de la  Parròquia,  Conciliari del Centre Parroquial, Mn. F. X. 
Griera Gaja per arranjar un camp de bàsquet els quals culminen el dia 7 de desembre amb la 
cessió de part de l’hort de la Rectoria per a la pràctica d’aquest esport. (Arg. BI + Doc Rector) 
 
Un grup de joves arrenquen el blat de moro de l’hort i amb un corró cedit pel “Casino” 
preparen el camp de terra, la qual cosa vol dir que cada partit s’haurà de marcar el camp amb 
calç i a mà. Les porteries seran de troncs de pi quadrejats i els taulers de la mateixa fusta; les 
pilotes d’allò més modern, de cuir cosides amb cordó tal i com s’estila a l’època i com a 
dutxes es disposa de l’immens safareig de l’hort que incorpora l’alicient d’haver de trencar el 
gel que es forma  els mesos d’hivern. (E.Canal/J. Gual/J.Gallemí…) 
 
1953 
 
Finalment el dia 8 de de gener, dins els actes de la Festa Major de Sant Julià, té lloc el  primer 
partit oficial del llavors CP Argentona que amb caràcter amistós s’enfronta al Cabrera.  
 
L’equip inicial estava format entre d’altres per : Fàbregues, I. Moreno, E.Canal, J. Pou, E. Ros 
i Figueredo. 
 
El dia 11 de gener es forma oficialment la 1ª Junta del CP Argentona i resta constituïda de la 
següent forma: E. Canal (Pres), J. Nogueras (V-Pres), J. Collet (Sec), J. Castells (Tres), R. 
Puigderrajols (Del), J. Espelt i J. Arenas (Voc). Com a entrenador exerceix I. Moreno. De 
seguida als abans esmentats s’hi afegeixen nois com J. Collet, Vilarroya, Bellalta, J.Nogueras, 
F. Alsina, Anglada, J. Castells i J. Gallemí. (Arg BI) 
 
Era llavors costum fer “un preliminar”  on jugaven els més joves (no s’anomenaven juvenils) i 
un 1r equip on també hi podien jugar alguns components de l’equip “preliminar” o “reserva”. 
 
La primera victòria arriba el dia 1 de febrer davant l’equip mataroní del Serman. 
 
És possible que durant aquesta temporada, a part de partits amistosos, es jugués a la lliga de 
“Educación y Descanso” ja que testimonis recorden haver hagut d’afiliar-se a “Falange 
Española” per poder jugar. (E. Canal / A. Collet)  
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1954-55 
 
Aquesta temporada ja trobem l’equip federat a la 3a cat. de la lliga Diocesana, també 
coneguda com OAR i en fotografies de l’època 54-55 o bé 55-56 podem veure incorporats a 
l’equip l’A. Collet, J. Espelt, J. Gual, J. Perajoan, J. Duran i R. Teixidor utilitzant tots  
samarreta a ratlles. 
 
1955-56 
 
En aquest temps comencen a entrenar a la mateixa pista i sota la direcció d’E. Canal les joves 
del “Colegio Inmaculada Concepción” CIC promogudes per la monja “Sor Plácida”. L’equip 
s’havia format inicialment al pati del col·legi després de desmontar un galliner i clavar un 
tauler a la paret. Degut al gran treball de recopilació ja realitzat per E. Canal en el seu llibre 
“Història, Recull i Retalls CIC Bàsquet Femení Argentona” procurarem remarcar els fets més 
importants de l’equip. Fets ja de per si prou coneguts per a la majoria d’argentonins.  
 
Una de les primeres fotografies (1956) ens mostra junt a “Sor Plácida” un equip compost per: 
A.Mª Gallemí, F. Albert, M. Famadas, M. Glanadell, D. Famadas, C. Famadas, S. Campeny i 
Mª Güell, i en una altra no pas gaire posterior hi podem veure també  Mª R. Forns, Mª T. 
Botey, Mª Pinart i M. Gallemí. (Foto + E. Canal) 
 
 

 
1956. Equip inicial CIC amb “Sor Plácida” 

 
Degut al pas de l’E. Canal al CIC és substituït a la presidència per A. Hernàndez que serà al 
càrrec fins a final de temporada, sembla així que podríem assegurar que la propera temporada 
56-57 ja podem veure en J. Pannon com a president del CP Argentona 
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1956-57 
 
Amb en J. Pannon de president apareix el primer patrocinador per al bàsquet masculí, es tracta 
“d’Aigües de Burriach”. L’equip llueix uns flamants xandalls blancs que el porten  a quedar 
campions de la 3a cat Diocesana tal i com recull en R. Puigderrajols al diari “Barcelona 
Deportiva”. Entrenats per en Joan Carbonell i amb en B. Casabella actuant de delegat, la 
fotografia de l’equip campió ens mostra els: J. Castells, J. Perajoan, A. Collet, Fàbregas, J. 
Gallemí, J. Espelt, F. Alsina, J. Duran, J.Gual, V. Bellalta i R. Teixidor. (Barc. Dep + foto 
xandall) També és possible veure en imatges d’aquell temps  D. Ros i F. Ponsa que junt amb 
d’altres de ben segur ja feia un temps que estaven al 2n equip. 
 
 
El CIC es federa a la lliga “Educación y Descanso” i disputa el seu primer partit el dia set 
d’octubre contra el conjunt de les “Volátiles”. En acabar aquella temporada ja guanyen el seu 
primer torneig important en quedar Campiones Copa Delegados en torneig celebrat al camp 
barceloní de  “Les Corts”. L’equip està format per A. Mª Gallemí, Mª Güell, M. Glanadell, D. 
Famadas, Mª R. Forns, C. Famadas, M. Gallemí i M. Famadas. (CIC + fotos) 
 
1957-58 
 
Probablement és aquesta temporada quan s’encimenta definitivament la pista i es 
substitueixen els pals de fusta per uns de formigó i els taulers per uns també de fusta però més 
moderns i adients. (Fotos) 
Les noies del CIC queden Subcampiones de Lliga,  Campiones Provincials “1º  de Mayo”, i 
Campiones de Copa. (CIC) 
 
 
 1958-59 
 
Aquest any sembla presentar dos canvis: el de presidència, on l’E. Ros substitueix J. Pannon i 
el de samarreta per una nova amb solament dues ratlles. L’E. Ros ostentarà la presidència fins 
al final d’aquesta 1ª etapa. 
 
L’equip queda novament Campió de la seva categoria OAR en aquest cas la 2a i 
aconsegueixen l’ascens a 1a cat. 
 
Degut a no tenir les jugadores l’edat reglamentària, el CIC després de demanar permís als 
altres equips i amb la condició imposada de no poder accedir als Campionats d’Espanya en 
cas de quedar classificades, entra a Federació Catalana. 
 
Aquesta temporada, demostrant que efectivament seran unes rivals a tenir en compte, queden 
Subcampiones de Catalunya, Campiones de Copa, i Campiones del “Torneo Europeo 
Escolar” celebrat a Lovaina (Bèlgica). La consecució d’aquest torneig portarà un gran 
enrenou a la Vila i és altament celebrat per tothom. 
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L’equip campió a Lovaina està format per: D. Famadas, M. Glanadell, C. Lladó, Mª R Forns, 
A. Mª Gallemí, C. Famadas, M. Famadas i Mª Güell. 
  

 
 
 
1959-60 
 
L’equip, ara ja molt probablement amb l’E Ros de president i “Destilerias Abril” d’esponsor, 
juga ja a 1ª cat. OAR. Amb el canvi de patrocinador les samarretes seran de color negre amb 
el nom comercial inscrit en groc. El canvi de categoria els hi va prou bé i queden  Campions 
de la 1ª cat. OAR. (Doc. B. Casabella)  
 
La categoria implica necessàriament incorporar un juvenil al club. En una fotografia 
probablement d’aquest any podem veure tots els jugadors  al complet, són:  J.Espelt, J. Gual, 
A. Patau que exerceix d’entrenador, JR. Tarruella, J. Perajoan, J. Duran, A. Collet, B. 
Casabella (Del), F. Ponsa, J. Teixidó, F. Casabella, D. Ros, J. Casabella, LL. Espelt, J. Duran, 
A. Vilardell, Ruiz, J. Tarruella i Rabassa. (Foto) 
 
Com a curiositat podem dir que durant l’estiu d’aquell any i de l’anterior tenen lloc uns partits 
contra l’equip de bàsquet de naus de la 6a flota americana els quals, tal i com es degut, arriben 
amb autobús i banda de música a celebrar el partit. En ambdos casos són repassats pels 
“nadius”.  
 
Les noies del CIC queden aquesta temporada Campiones de Catalunya, Campiones Torneo 
de Otoño, Subcampiones del Torneig Europeu Escolar (Sant Sebastià) i  Campiones 
d’Espanya Juniors. (CIC) 
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1960-61 
 
El “Destilerias Abril”- CP Argentona guanya per segon cop  el Campionat de 1ª cat OAR, 
arrodonint tres temporades consecutives com a Campió de Lliga. (Doc. B. Casab) 
 

 
 

1959-60 “Equip Destilerias Abril” 
 
El CIC també entra al món de l’esponsorització i esdevé “Superma CIC Argentona”. Aquella 
temporada guanya tot el que es podia guanyar: Campiones de Lliga, de Copa, d’Espanya 
Preselecció, d’Europa FISEC (Estrasburg) i Campiones de Catalunya. Aquest últim 
campionat fa realitat el fantasma que des del seu ingrés a Fed. Catalana les havia acompanyat 
i en no tenir algunes d’elles l’edat mínima no poden accedir a les fases pel Campionat 
d’Espanya. D’acord, era el compromís inicial però potser no feia falta apel·lar al “prestigio 
internacional” per part de la periodista M. C. Hernández per justificar l’exclusió. (CIC) 
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1961-62 
 
Tots el èxits aconseguits pel CIC no poden deixar en segon terme l’esforç i superació del CP 
Argentona que, any rere any, ha anat donant moltes satisfaccions a les corresponents 
categories per les que ha anat passant. Tant és així que, aquest any, “Destilerias Abril” 
decideix ampliar horitzonts i es federen a la Catalana. Serà, però, l’últim any en actiu d’aquest 
equip ja que el servei militar s’emporta bona part dels components, i es traslladen els més 
joves a altres equips de la comarca. Al llarg d’aquests anys hem vist passar Presidents com E. 
Canal, A. Hernàndez, J. Pannon i E. Ros. Entrenadors com I. Moreno, J. Carbonell, Soler, 
Sesen, Patau i un B. Casabella fent funcions de tot allò que fes falta. Dels jugadors esmentats 
algun tindrà fins i tot projecció a nivell nacional, com en J. Tarruella que l’any 1960 passa al 
juvenil del  Mataró per anar posteriorment al  R. Madrid i  Manresa. 
 
Gràcies a ells, però, hi ha un camp i un esperit basquetbolístic i pocs anys més tard podrem 
gaudir del reneixement del club, on bona part d’ells tindran notables aportacions a tots nivells. 
 
L’equip del CIC també podríem dir que acaba una etapa ja que és l’últim any que l’E. Canal 
es pot fer càrrec del règim d’entrenaments. Com a comiat ofereixen al seu entrenador el 
Campionat de Lliga i de Copa.(CIC) 
 
1962-63 
 
L’inici de la 2a etapa comporta diversos canvis al  CIC. En Josep Nogueras, home de sempre 
lligat al bàsquet i un dels components de la Junta inicial de 1953, es responsabilitza del càrrec 
d’entrenador coincidint amb la renovació d’algunes jugadores, entren Mª R. Sierra, R. Sans i 
M. Nolasco. L’equip ens ofereix un canvi d’imatge lluint unes faldilles de “tennis” més 
adients per l’època. L’última variació, que al cap de pocs anys es demostrarà de vital 
importància,  és l’entrada com a esponsor de la firma MOLFORT’S. Amb tot i aquests canvis 
les noies assoleixen el Subcampionat de Catalunya. 
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1963-64 
 
El MOLFORT’S-CIC Argentona repeteix Subcampionat de Catalunya. 
 
Hi ha certs canvis entre les jugadores, podem veure  les  Mª Soler, C. Cabrespina, Mª M 
Lladó, C. Casarramona; Mª C Lladó i E. Dangla com a novetats i provinents de l’equip juvenil 
que ja fa un temps que entrena dirigit sota les ordres dels mateixos tècnics. 
 
 
1964-65 
 
D’històrica i decisiva es pot qualificar sens dubte aquesta temporada, ja que sempre amb en J. 
Nogueras d’entrenador i amb el recolzament de MOLFORT’S, queden Campiones de 
Catalunya poden accedir, ara sí i sense condicions d’edat, a la fase prèvia del Campionat  
d’Espanya on es classifiquen com a  Campiones de Sector (Saragossa) la qual cosa les porta, 
el mes de maig, a les fases finals pel mateix Campionat a la “Ciudad Universitaria” de Madrid 
on queden  Subcampiones d’Espanya de 2a divisió i assoleixen l’ascens a Lliga Nacional. 
Reconeixent el mèrit de totes les jugadores de l’equip, relacionem aquí aquelles que es van 
presentar a les fases sectorial i final: M. Famadas (cap), C. Famadas, Mª Güell, Mª R Sierra, 
M. Nolasco, R. Sans, R. Forns, Mª M Lladó, Mª C. Lladó i M. Casarramona. (Iluro 
Sport+CIC) 
 
L’alegria de l’ascens a Lliga Nacional, fet insòlit per a un club situat en un poblet com el 
nostre, porta posteriorment a una anàlisi de la realitat. El camp no reuneix les condicions per a 
la nova categoria i les despeses a les que s’haurà de fer front no estan a l’abast del club. 
S’arriba finalment a un acord amb el CD Mataró i el CIC renuncia a la categoria en favor 
d’aquest club. Les noies d’Argentona que ho desitgin poden anar a jugar a Mataró.(CIC) 
 
 
1965-66 
 
La temporada no neix orfe de bàsquet per als argentonins ja que, organitzat per alguns dels 
jugadors dels anys 50 i responent a un “crit” llançat des de la revista “El Crit”, un grup de 
nois molt joves forma un nou equip amb el nom de CP Argentona. L’alineació inicial està 
composta per: Vilaseca, J. Arenas, Jordi Espelt, Debat, Nogueras, J. Masó, A. Domènech, E. 
Fortí, J. Guàrdia, Joan Gual, Carreño, P. Pascual, Mestres i Artigas. El seu primer partit 
amistós té lloc el 26 de juny contra el Mataró Molfort’s en que paga la “novatada” i perd per 
un honorable 25-41.  
 
En començar el 1966 hi ha algunes baixes, però entre les altes es compta amb R. Català i 
Carlos. L’equip seguirà tota la temporada acumulant experiència tot disputant  partits 
amistosos. (Crit 1+Doc. J. Masó) 
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1966-67 
 
La qüestió econòmica impedeix als nois entrar en un campionat federat però pel setembre-
octubre es veuen capaços d’organitzar i guanyar el 1r Campionat Local “Trofeo Enrique 
Negre” davant els equips Guant d’Or, Roga- B.C. i Penya “J”. 
 
Molt hàbilment fitxen, a començament de desembre, l’Esteve Plandolit que havia estat el 
màxim encistellador del 1r campionat local amb la Penya “J”. En J. Perajoan, jugador de la 1a 
etapa, comença a recolzar l’equip fent d’entrenador. 
 
A principis de gener els jugadors que resten a l’equip són: J. Arenas, E. Plandolit, P. Teixidó, 
J. Gual, J. Masó, R. Català, J. Espelt i J. Guàrdia els quals continuen disputant  partits 
amistosos. A l’ agost s’incorpora en J. Serra i es celebra el 2n Campionat Local. (Crit 8+Doc. 
J. Masó)  
 
1967-68 
 
Ja de debò els nois es federen a la 2a cat. de la “Obra Sindical Educación y Descanso”. El CB 
Sant Julià lluirà el 17 de setembre la típica samarreta groga i pantalons blaus en el seu primer 
partit oficial contra el Jovent Castelldefels amb victòria per 58-23. 
 
Els jugadors que comencen la temporada són: J. Serra, J. Espelt, J. Arenas, Joan Gual, J. 
Guàrdia, E. Plandolit, J. Masó, E. Fortí, P. Teixidó, R. Català, F. Grau i com a novetat el 
retorn d’un  històric, en J. Perajoan, el qual és seguit el mes de novembre per l’A. Collet i 
finalment al febrer també s’incorpora en Lluís Espelt. 
 
L’equip entrenat pel ja conegut  J. Nogueras queda 2n del campionat i 3r del “Trofeo 
Delegado”. Com a delegat actua en Jaume Duran i possiblement en J. Espelt exerceix 
funcions extraoficials de president durant aquesta temporada. (Crit 14,15) 
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Es forma també un nou equip infantil dirigit per en J. Perajoan en el qual apareixen jugadors 
com:  P. Cabot, R. Noè, J. Nogueras, X. Casas, A. Forns, J. Noè, X. Hernàndez, JMª Pascual i 
J. Teixidó. El primer partit del que tenim constància és el 19 de maig de 1968 contra el 
Vilassar  en el qual també hi participen en J.Tuneu, A. Torruella, Quique i Petit.  
 
No acaben aquí les alegries d’aquesta temporada ja que un grup de jovenetes, en principi 
dirigides per la C. Famades i finalment per en J. Perajoan, tornen a emprendre el bàsquet 
femení integrades al club i per tant amb el nom CP Sant Julià. Debuten el mateix dia que els 
infantils també contra el Vilassar. L’equip el formen: A. Arenas, I. Tarruella, I. Collet, T. 
Suari, A. Duran, R. Ripoll, M. Rabassa, C. Català, M. Cabrespina, R. Budo, R. Canals, Vila i 
C. Alsina. (Doc. J. Masó) 
 
1968-69 
 
Els equips de la temporada anterior esdevenen ara un club com cal, amb una estructura adient 
i una junta composta per: J. Teixidó (Pres), J. Nicolau (Vpres), J. Espelt (Tres), R. Alomà 
(Sec) i Julià Gual, J. Arenas, Jaume Gual, B. Casabella, J. Garcia, A. Collet, I. Prat, J. 
Perajoan i E. Ureña (Vocals). El 3 de Novembre de 1968 “Destilerías Abril” torna a 
patrocinar el club aquest cop sota el nom de GIN PATRON ARGENTONA. El seu patrocini 
durarà 14 anys. (Crit 14,15+Doc J. Masó) 
 
El Club presenta cinc equips masculins a la 1a cat. OAR: Sénior, Juvenil i Infantil entrenats 
per en Marcel Riera, un Mini-Bàsquet entrenat per l’E. Forti, un Mini-Escolar entrenat per en 
P. Teixidó i l’A. Domènech i un equip femení entrenat en principi per en J. Perajoan  que és 
substituït més endavant per en Jaume Gual. 
 
El 1r equip, que queda classificat en 5è lloc, està format per: J. Espelt, J. Guàrdia, J. Serra, E. 
Plandolit, J. Perajoan, A. Collet, J. Nieto, LL. Espelt, J. Masó. 
 
El juvenil que finalitza la temporada en 7è lloc és el següent: J. Gual, P. Teixidó, F. Grau, J. 
Moya, X. Duran, J. Tuneu, A. Vilà, L. Arrufat, J. Arenas, R. Català. 
 
L’equip infantil  obté el 3r lloc amb els següents jugadors: JMª Pascual, J. Teixidó, A. Batlle, 
A. Torruella, X. Casas, X. Hernàndez, J. Salvadó, J. Nogueras, R. Noè, J. Noè, E. Ureña, JR. 
Olivares i J. Pous. En acabar la temporada en X. Casas i l’A. Batlle s’incorporen a la selecció 
Infantil Catalana OAR  participant en el campionat d’Espanya.(JMª Pascual) 
 
Els més petits de tots, els minis, són: A. Travesa, J. Suari, JV Navarro, J. Navarro, D. Prat, J. 
Duran, J. Muset, R. Alomà, J. Creus i M. Mustarós.  
 
Després del seu debut contra el “Màrgaret Àstor” l’equip femení  no pot començar millor a la 
lliga OS Educación y Descanso i queda 5è del 1r campionat i  Campiones del 2n Torneig 
celebrat i rep a més la Isabel Tarruella el trofeig a la màxima encistelladora, l’equip està 
format per les mateixes noies de la temporada anterior, excepte Vila i Alsina, i amb la 
incorporació d’I. Muset. (Doc. J. Masó+Iluro Sport+Crit 17,21,23) 



50 ANYS DE BÀSQUET A ARGENTONA 
 

Pàgina 13 de 39 

1969-70 
 
L’equip sènior segueix amb en M. Riera d’entrenador i en J. Gual de delegat. Els jugadors 
són: A. Collet, J. Perajoan, E. Plandolit, A. Domènech, J. Espelt, A. Vilà, J. Masó, Joan Gual, 
P. Teixidó, J. Arenas i J. Serra. (Foto+Crit 24) 
 
L’equip juvenil es classifica Subcampió de la seva categoria OAR. (Crit 23) 
 
L’equip femení entrenat per en Jaume Gual queda 5è de la lliga “Educación y Descanso”. Per 
la disputa del “Trofeo Delegado” i durant una breu temporada serà l’E. Canal qui es farà 
càrrec provisionalment dels entrenaments. (Crit 22) En una de les diverses fotografies, 
aquesta d’octubre, podem veure un equip format per R. Canals, I. Tarruella, A. Duran, I. 
Muset, Mª LL. Pascual, A. Budó, Mª T. Suari, A. Arenas, C. Català, I. Collet, R. Ripoll i M. 
Cabrespina amb en Julià Gual de delegat. 
 
  

 
 

CP Sant Julià 
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1970-71 
 
El GIN PATRON ARGENTONA es federa novament a la categoria Provincial de la 
Federació Catalana i s’enfronta a equips com el Terrassa, Caldetes, Don Bosco, 
Pedagogium… 
 
Els equips queden formats amb la següent composició: 
 
Sénior: J. Perajoan, A. Collet i J.R Tarruella de la 1ª època i els Joan Gual, J. Serra, 
J.MªLlisorgas, J. Masó, J. Guàrdia i J. Tàpias, alguns d’ells encara júniors. Com entrenador 
segueix en M. Riera que també es fa càrrec de les noies. 
 
Júnior: J. Tàpias, J. Masó, J. Tuneu, Dalmau, Llisorgas I, A. Vilà, J. Gual, Ametller, Esteban. 
 
Juvenil: J. Teixidó, JMª Pascual, J. Noè, R. Noè, J. Nogueras, X. Casas, J. Planchart, 
Llisorgas II, J. Cabot i JV. Navarro. (Iluro Sport) 
 
En acabar la temporada l’equip femení, també entrenat per  M. Riera, disputa al Pavelló 
d’Esports de Mataró el denominat “Trofeo Noël” i queda en un meritori 3r lloc i rep la 
medalla de bronze. (Crit 25)  
 
1971-72 
 
La temporada a categoria Provincial s’estrena amb canvi de president, és rellevat en J. 
Teixidó per en Jaume Nicolau amb una junta composta, entre altres, per en F. Alsina, J. 
Gallemí i F. Figueredo. En Joan Gual entrena l’infantil i en M. Riera segueix entrenant la 
resta d’equips amb els següents jugadors: 
 
Sènior: J. Guàrdia, JMª Llisorgas, A. Collet, J. Perajoan, J. Tàpias (que patirà una greu lesió al 
camp del Prat), A. Domènech, JR Tarruella i J. Masó  aquest  últim encara junior. Solament 
per aquest any podem tornar a veure un altre dels jugadors de la 1ª etapa, en Jaume Gual. 
 
El júnior que es classifica en 4t lloc està compost per: J. Masó, R. Noè, J. Nogueras, D. Pou, 
Dalmau, F. Grau, C. Duran, Ametller, i Joan Gual.  
 
El juvenil obté un meritori 3r lloc amb: J. Noè, R. Alomà, R. Puigderrajols, V. Ballbona, R. 
Jiménez, JMª Pascual, F. Ferré, Duran, J. Cabot i X. Hernández. 
 
Després de molts dubtes (hi ha certa discrepància entre els Crit nº 26 i 30) les noies del GIN 
PATRON entrenades per Llorente i amb R. Puigderrajols de delegat entren a lliga de “OS 
Educación y Descanso”  amb un equip molt jove degut als canvis que s’han produït. Les 
jugadores  d’aquesta temporada són: C. Català, A. Arenas, M. Bassa, M. Suari, J. Ruiz, E. 
Serra, M. Marzo, M. Claus, F. Illamola, M. Niubó, R. Marquet, J. Salvadó, E. Vila i RMª 
Casas. (Crit 26, 30+Iluro Sport) 
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1972-73 
 
L’equip masculí  presenta dues notables baixes  respecte a la temporada anterior, en J. 
Perajoan i en Jaume Gual que passa a ser delegat d’un equip entrenat ara per l’Enric Sans, el 
qual també es responsabilitza del júnior. S’intenta novament assolir l’ascens a categoria 
regional (2a actual) dins la Fed. Catalana  i, si bé la lliga comença de manera prometedora, 
finalment es queda en 4t lloc que, tot i que es tracta d’una bona classificació, resta fora dels 
llocs d’ascens. L’equip, que presentarà diversos canvis entre principi i final de lliga estarà 
integrat  per: X. Casas, J. Tàpias, M. Gelabert, JR. Tarruella, R. Noè, A. Collet, J. Gual, 
Dalmau, J. Planxart, Miñana, JMª Pascual, Marimon, Ametller i J. Cabot. La temporada 
vinent trobarà a faltar dos històrics més, l’A. Collet i en JR. Tarruella.(Crit 33,36+Foto 
E.Sans) 
 
La I. Collet i la R. Ripoll retornen a l’equip femení després del seu pas, la temporada anterior, 
per la A. Deportiva de Mataró. A l’equip, que serà entrenat per en Joan J. Gómez Pamplona 
durant la lliga “OS Ed y Desc” i per l’E. Canals a la Copa, hi participen també altres 
jugadores com: J. Ruiz, M. Niubó, M. .Muset, M. Marzo, F. Illamola, T. Claus, C. Català, A. 
Arenas, L. Diamant, M. Diví, M Suari, E. Serra i  I. Tarruella . (Crit 32,35+Iluro Sport+Llaç 
any 80) 
 
1973-74 
 
La lliga anterior ha comportat força canvis al club, tant esportius com econòmics i aquesta 
temporada s’opta per tornar a lliga Diocesana, la coneguda OAR. El canvi es fa amb el retorn 
d’en Marcel Riera en la seva segona etapa al CB Argentona i amb una nova presidència en la 
figura d’en Josep Espelt, un altre dels històrics de quasi 20 anys enrere. Tot i els canvis haguts 
l’equip sènior assolirà el 3r lloc amb un equip molt reduït i format bàsicament per: Miñana, 
Dalmau, J. Gual, R. Noè, J. Noè, J. Tàpies, Llisorgas i JMª Pascual. 
 
Els juvenils que obtindran un 4t lloc són: Pulido, Riera, Suari, R. Jiménez, D. Noè, Abadia, 
Molina i Martí. 
 
Per últim, l’infantil entrenat per Miñana i R. Jiménez, es classifica en 7è lloc amb Julio, G. 
Pascual, Bagot, Salvador, Serafín i Serra. 
 
Aquest any és la Laura Palau qui entrena les noies del GIN PATRON que queden Campiones 
de Lliga de 2a cat Ed. y Desc. i Subcampiones Provincials. Les campiones són: I. Tarruella, 
R. Ripoll, M. Marzo, F. Illamola, C. Català, Reme, E. Serra. S’ncorporen a mitja temporada 
Juani i Maica Alcalde i és baixa també a mitja temporada la I. Collet. (Crit 37) 
 
Com a dada curiosa val a dir que el pressupost per aquesta temporada ha estat de 118530,- pts. 
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1974-75 
 
Novament sota la presidència d’en Josep Espelt i amb una junta formada per F. Ponsa, D. 
Ros, J. Gual, J. Perajoan,  A. Collet i M. Glanadell el sènior del CB Argentona format per J. 
Teixidó, A. Batlle, JMª Pascual, F. Ferré i Dalmau assoleix el Campionat de lliga OAR. En 
una fotografia, probablement d’aquest any, també hi podem veure en J. Noè, J. Cabot, J. Gual, 
Matas i “Mito” Ferrer.  
 
L’equip juvenil es classifica en 5è lloc i l’infantil és 7è. (Crit 39,40,Set 75) 
 
Magnífic any per les nostres noies ja que aconsegueixen el Campionat de Lliga Ed. y Desc. 
la qual cosa implica l’ascens a 1a cat. i a més guanyen el Trofeo Delegado. L’entrenador ha 
estat en F. Ferré que ha vist compensades les baixes temporals de Tarruella, Ripoll, Diamant, 
Padilla i Serra amb les incorporacions d’I. Soler, Mª D Pi, R. Pineda, M. Bosch i A. 
Prunés.(Crit 39+Llaç E. Amargant) 
 
A final de temporada es ret homenatge a en R. Puigderrajols, home lligat al bàsquet argentoní 
des de la seva fundació i delegat de l’equip femení  des de ja fa força anys. En Ramon junt 
amb en Miquel Glanadell, també lligat al nostre bàsquet i que en una etapa posterior serà 
President del club femení, formen ja i seguiran formant un tàndem molt valuós per aquest 
esport. 
 
Aquesta temporada s’ha llençat la casa per la finestra i el pressupost s’ha incrementat fins a  
les 147.159,- pts. 
 
1975-76 i 1976-77 
 
Temporades quasi sense dades. En J. Espelt segueix a la Presidència probablement amb en M. 
Riera d’entrenador. (Llaç Juliol 78) 
 
L’equip femení patrocinat per Finques Cabrespina amb en F. Ferré com a entrenador i els 
habituals delegats guanya novament el “Trofeo Delegado” la temp. 75-76. En F. Ferré 
continua com entrenador durant les dues temporades. (Llaç E. Amargant+Bàsquet GPnº1) 
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1977-78 
 
En D. Noè relleva en J. Espelt a la Presidència del Club i organitza una junta formada per : 
Jaume Gual, A. Collet, R. Bilbeny, F. Ponsa, J. Bilbeny, Jordi Espelt, M. Glanadell i R. 
Puigderrajols. (Bàsquet GP-1+Llaç Juliol 78) 
 
L’equip sènior, entrenat durant la lliga per en F. Ferré, el formen: A. Fàbregas, J. Navarro, J. 
Muset, F. Ferré, R. Jiménez, J. Jiménez, D. Noè, JMª Pascual, X. Xibillé i J. Garcés. Aquest 
equip amb la inclusió del juvenil incorporat habitualment al júnior  G. Pascual s’apunta un 
notable èxit en aconseguir el Campionat de Copa en una final disputada contra el Sant Joan 
de Mata, al pavelló antic del Joventut de Badalona, sota la direcció d’en JV. Navarro. 
 
L’equip júnior, també dirigit per  JV. Navarro, està compost per: J. Albertus, J. Perarnau, A. 
San José, P. Giol, J. Ruiz, M. Noè, J. Bassa, J. Roca, X. Ametller i G. Pascual. 
 
El mateix entrenador es fa càrrec dels juvenils que, al contrari que la temporada anterior en 
què van quedar últims, donarà la sorpresa i assolirà el Campionat de Lliga demostrant les 
futures possibilitats del conjunt. El nois són: A. Batlle, J. Urbea, J. Carbonell, J. Gallemí, X. 
Vives, J. Casabella, J. Méndez, R. Buch, J. Vicent, D. Casabella, JX Vico, JC Gensana.     
 
Els més petits, és a dir els infantils, entrenats per J. Bassa i A. Batlle  són: J. Collet, D. 
Gallemí, M. Perajoan, J. Ramírez, J. Gual, M. Martínez, J. Castells i J. Casabella. 
 
L’equip femení després de tres  temporades amb en F. Ferré ha de canviar d’entrenador en 
passar aquest al sènior masculí i és dirigit per en M. Butron amb el patrocini de Banca Jover; 
l’equip és compost per: I. Tarruella, I. Soler, Y. Llorente, J. Navarro, F. Illamola, G. 
Casabella, C. Balart, M. Busquets, M. Alcalde i  Mª D. Pi. (Llaç 8,13,17,18+Bàsquet 
GP,1+Doc. A.Batlle+Doc. OAR) 
 
Cap a final de temporada comencen a entrenar l’equip de Veteranes d’Argentona el qual,  
igual que farà uns anys més tard el bàsquet masculí, anirà incorporant exjugadores amb prou 
ànims per continuar gaudint del nostre esport. La formació inicial la és: M. Giol, Mª Soler, Mª 
M Lladó, M. Glanadell, Mª Güell, R. Forns, R. Sans, C. Famadas, M. Famadas … Més tard, i 
a mesura que deixin el bàsquet de competició, s’hi aniran incorporant d’altres com: Q. Cot, 
RM Cot, C. Català, I. Tarruella, I. Soler, J. Navarro, M. Alcalde …(D. Famadas+Foto)  
 
(D’ara endavant, en cas que alguna temporada no es tinguin dades d’un equip, però es conegui 
certament la seva existència, s’anomenarà solament el seu nom.) 
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1978-79  
 
Animats pels bons resultats, el  6 de juliol, recent acabada l’anterior temporada, es sol·licita 
novament l’ingrés  a la Federació Catalana de Bàsquet. Això comportarà una mica de 
polèmica en haver d’adequar la pista a les noves regles federatives, la qual cosa implica la 
tallada dels pollancres adjacents. En D. Noè, amb el suport del Rector Mn. Jaume Masvidal i 
del President del Centre Parroquial, Sr. Mora, tiren endavant el projecte procedint a una 
remodelació de la pista, una higienització dels vestuaris, enrajolant el terra i pintant parets, i 
un nou canvi de taulers, en aquest cas de vidre amb una  fixació directa als murs. Finalment, 
el 19 de setembre d’aquest any 1978, personal de la Federació Catalana comprova les mesures 
i estat de les instal·lacions i s’atorga el permís d’ingrés per als equips sènior, júnior i juvenil a 
l’esmentada Federació. 
 
La nova junta del GIN PATRON- Argentona la composen: Anton Collet (Vpres 1r), Joaquim 
Perajoan (Vpres 2n), Jordi Garcia (Sec), amb Jaume Gual, Joan Rus, Jordi Espelt, F. Ponsa, 
Domingo Ros, Ramon Puigderrajols, Miquel Glanadell, F. Alsina, Josep Gallemí, Joan Collet, 
Josep Tapies i Vicenç Navarro (Vocals) (Doc. GP+Llaç juliol-78+Doc. Fed) 
 
L’equip sènior presenta un gran nombre de baixes i queda finalment compost per: F. Ferré, 
JMª Pascual, J. Canals, A. Fàbregas, D. Noè, JMª Casals, J. Jiménez i JMª Garcia. Com 
entrenador segueix en JV. Navarro. (Foto+ Equip) 
 
Desgraciadament amb l’entrada a Fed. Catalana el club no es pot fer càrrec de la gestió de la 
secció femenina i  M. Glanadell i R. Puigderrajols han d’agafar a més de la pràctica, que de 
fet ja la portaven, la part oficial del nou club amb l’ajuda, com a delegat, d’en Miquel 
Perajoan. Passaran molts anys fins que s’arribi a la unificació definitiva. 
 
L’equip que juga amb el nom de CP Argentona es federa a la lliga “Amigos Deportistas”, 
antiga “Educación y Descanso”, és entrenat per la Carme Famadas i presenta la següent 
formació: R. Ripoll, I. Tarruella, M. Bergon, I. Soler, M. Alcalde, C. Català, A. Moreno, MªD 
Pi, C. Rossell, G. Casabella i A. Mas. La Teresa Riera s’incorpora el mes de març i ajuda a 
l’obtenció del Subcampionat només per darrere del Casaba de Barcelona.  (Llaç  22,23,28,33) 
 
Veteranes 
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1979-80  
 
L’equip sènior el formen els mateixos jugadors que la temporada anterior amb la incorporació 
d’en M. Noè provinent del júnior. 
 
L’equip júnior, el qual basa la seva plantilla  en els nois que la temporada 1977-78  havien 
guanyat el Campionat juvenil i als quals, entrenats per en JV. Navarro, s’hi ha afegit en J. 
Cabot, R. Castellà i F. Carbonell, guanya novament el Campionat de Lliga repetint l’èxit de 
dues temporades abans. (Llaç 46) 
 
 

 
1979-80 Equip sènior amb alguns dels jugadors júniors campions de Lliga. 

 
Pel que fa al bàsquet femení aquest any s’inscriu al Campionat de Catalunya, concretament a 
la 1a cat. preferent, aconseguint l’esponsorització de la firma de material esportiu “Santillana” 
lligada al conegut jugador internacional. En Joan Vicente compartirà el càrrec d’entrenador 
amb la Carme Famadas. La temporada no pot anar millor i queden Campiones de Lliga i 
posteriorment de la Copa Federació. 
 
Quant a les jugadores podem dir que  les baixes de C. Català, G. Casabella i Rossell es veuen 
compensades per l’entrada  de M. Calafell, V. Comas i M. Benítez. Retornen la F. Illamola i 
la C. Famadas que no se’n pot estar i s’incorpora novament a l’equip, quasi 25 anys després 
de fer-ho per primera vegada a aquesta mateixa pista.(Llaç 43,45,46+ Foto) 
 
Veteranes. 
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1979-80 CP Argentona-Santillana amb el famós internacional. 
 
 
1980-81  
 
Renovació a la Junta del GIN PATRON-ARGENTONA. El ja conegut d’altres temps Anton 
Collet substitueix en D. Noè amb la col·laboració de: V. Navarro (Vpres), J. Casanovas (Sec), 
A. Bartrés, J. Espelt, J. Guàrdia, JMª Garcia, R. Jiménez, J. Rus, JV. Navarro i JMª. 
Pascual.(Llaç 49) 
 
En JV. Navarro entrena els jugadors guanyadors dels dos campionats, juvenil i júnior, que ara 
passen a sènior i  s’estructura un equip al voltant d’ells, més alguns dels sèniors ja amb 
experiència a la categoria i alguna nova incorporació. L’equip, doncs, que queda en 3r lloc de 
la lliga i guanya la Copa Catalana (categoria Provincial) és el següent: M. Perarriera, J. 
Navarro, D. Casabella, J. Urbea, A. Batlle, J. Canals, JMª Pascual, J. Espiell, G. Pascual, R. 
Sempere i  J. Serra. 
 
El júnior i juvenil que també entren a competició es classifiquen a meitat de la taula entrenats 
per JV. Navarro/JM Garcia i R. Jiménez respectivament. 
 
Per últim, els equips infantil i el recentment creat preinfantil  són tutelats per JMª Pascual i R. 
Jiménez. (Llaç 49,51,61+Doc. Fed+Foto) 
 
Les noies, amb els habituals M. Glanadell (Pres), R. Puigderrajols (Del) i en Joan Vicente 
repetint com a entrenador, no poden comptar amb  la R. Ripoll i la I. Tarruella per embaràs; 
tornen ,però, la  M. Marzo i J. Navarro i es compta també amb l’A. Casabella. 
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Diverses bones notícies podem apuntar aquesta temporada; la primera és l’obtenció per 2a 
vegada consecutiva del Campionat de Lliga “Amigos Deportistas”,  en segon lloc la 
presentació per la Festa Major de Sant Julià de l’equip juvenil femení del CP Argentona i, per 
últim, la consecució del Torneig Internacional de Pont Saint Sprit (França) on l’any 
precedent hi havien disputat un partit amistós. (Llaç 39-40,58-59+Fotos) 
 
Veteranes. 
 
 
1981-82  
 
Amb una Junta  formada per: V. Navarro (V-Pres), J. Casanovas (Sec), J. Rus (Tres) i JV. 
Navarro i J. Espelt (Voc) l’Anton Collet finalitzarà, per ara, la seva etapa com a President. El 
retrobarem. 
 
Èxit inesperat del bàsquet masculí en el terreny esportiu en assolir l’ascens a 2a cat. 
(Regional). L’equip, si bé  finalitza en les posicions superiors de la classificació, no es troba 
en principi en zona d’ascens. La renúncia d’altres equips farà possible gaudir la temporada 
vinent d’una  categoria de major qualitat. L’equip que fa això possible és el mateix de la 
temporada anterior, excepció feta d’en J. Canals i J. Serra que no han pogut continuar. (JMª 
Pasc+Doc.Fed+Foto) 
 
L’equip femení es troba prou valent i il·lusionat per federar-se a la Categoria Provincial de la 
Federació Catalana, i tal i com ens indica el Llaç nº 63-64 l’equip es composa inicialment de 
les mateixes campiones de l’any anterior, és a dir: M. Calafell, A. Mas, F. Illamola, A. 
Moreno, T. Riera, M. Benítez, I. Soler, M. Alcalde, C. Famadas i M. Marzo. 
 
No comencen malament del tot les coses per a elles a la Catalana, ja que d’entrada queden 
Campiones de Lliga i Subcampiones absolutes de la Categoria entrenades per l’exjugadora 
del CIC RMª Sierra. 
 
L’equip juvenil format l’any anterior s’enceta en competició entrant al Campionat Baix 
Maresme. L’equip entrenat per la C. Famadas és compost per: M. Lladó, MR Lladó, E.Garcia, 
C,.Ribó, T. Casabella, N. Batlle, O. Puig, Y. Calvo, M. Navarro, L. Garcia, F. Gallemí i A. 
Casabella. (Llaç 67) 
 
Veteranes. 
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1982-83 
 
Nou gran èxit del CB Argentona en quedar segons de lliga per darrere de la “Montañesa” i 
assolir, ara sí per mèrits propis, l’ascens a 1ª cat (3a nacional), fita quasi bé impensable pocs 
anys abans.  
 
El Club presenta força canvis amb una nova presidència a càrrec d’en Josep Codony i amb en 
David Pou com entrenador del sénior.  
 
Una altra novetat és el canvi de patrocinador. Després de catorze anys GIN PATRON cedeix 
el seu lloc a Laboratoris PFRIMMER, el qual patrocinarà el Club per un període de cinc anys. 
(A. Batlle + JMª Pascual) 
 
L’equip bàsic subcampió de lliga que ha assolit l’ascens està format per: A. Batlle, Ant. 
Batlle, J. Ibern, G. Pascual, E. Canal, D. Casabella, J. Jubany, F. Ferré, J. Urbea, també  hi 
han col·laborat en J. Casabella, M. Estrella, J. Collet, J. Mas J. Gual i T. Meco. També 
després de quinze anys lligat al club en JMª Pascual deixa d’aparèixer a la formació habitual,  
no acabarà aquí la seva etapa de jugador i seguirà lligat al bàsquet argentoní.(Doc. 
D.Pou+Fed). 
 
Quasi nul·la informació sobre l’equip femení que segueix a Federació Catalana. Poques 
variacions sobre la plantilla de la temporada anterior aquest any sota la direcció d’en Josep 
Canals. 
 
Es crea  l’equip masculí dels Veterans Bàsquet Argentona, el qual, igual que succeeix amb 
les noies, anirà incorporant exjugadors o aficionats que desitgin continuar practicant aquest 
esport. L’equip inicial està format per: J.Tàpias, JMª Garcia, J. Guàrdia, A. Domènech, JV. 
Navarro, JMª Pascual, J. Nieto, M.Pérez, poc després s’incorporen P. Giol, R. Jiménez i F. 
Garcia als qui seguiran molts altres al llarg dels anys. Com a costum habitual, i a manera 
d’exhibició per a les noves generacions, celebraran anualment un “Torneig de Nadal” al 
Centre Parroquial. 
 
Veteranes. 
 
 
1983-84 
 
Nova remodelació a la Junta del Club on en Josep Ferrer ocupa la presidència amb una Junta 
constituïda, com sempre, per vells coneguts nostres: D. Ros (V-Pres), J. Cabot (Sec), J. 
Perajoan (Tres) amb els vocals F. Ponsa, F. Vigatà, J. Gallemí, T. Bartrés, J. Gual i Jordi 
Espelt el qual any rere any segueix lligat a les diverses juntes com a responsable de relacions 
amb la Federació. 
 
L’equip s’ha marcat com a objectiu la consolidació a 1ª Catalana, però a principi de 
temporada  evidencia la seva falta d’experiència a la categoria  la qual cosa porta a la 
sustitució d’en D. Pou per en Tito Losmozos com a entrenador / jugador. Desgraciadament la 
temporada  no es podrà adreçar  i per tant es farà realitat  el temut descens. 
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Per aconseguir l’objectiu indicat en el paràgraf anterior es considera necessària una 
remodelació de la plantilla en la qual no poden continuar bona part dels noms d’anys anteriors  
i queda, doncs, coberta amb el següents jugadors: Ant. Batlle, Jq. Casabella, M. Perarriera, M. 
Estrella, X. Cano, J. Navarro, F. Ferrer, J. Casabella, J. Gual, Àlex i T. Losmozos. (Doc. 
D.Pou+Fed) 
 
El CP Argentona  femení segueix jugant dins la Fed. Catalana, ara entrenat per en Joan 
Regader. En diverses fotografies podem veure un equip compost per: I. Tarruella, A. Batlle, 
C. Ribó, M. Calafell, N. Batlle, I. Zamora, A. Mas, A. Ribas, E. Garcia, M. Alcalde i T. Riera. 
 
Veteranes.  
 
Veterans.  
  
1984-85 
 
Ara a 2a Catalana nous canvis a la plantilla dels nois entre els quals, entrenats novament per 
en T. Losmozos que aquest any no actua com a jugador i amb en R. Milà d’adjunt, podem 
trobar: J. Solà, Nacho, M. Bonamusa, Cristòbal, P. Costilla, J. Casabella, J. Navarro, “Willy”, 
F. Comas i X. Cano. L’equip fa una  temporada impecable i assoleix novament la 1ª 
catalana. (Llaç gener-febrer 1985,105+ Foto+T.Losmozos+M.Bonamusa) 
 

 
CB Argentona Pfrimmer 

 
 
L’equip femení queda 3r de lliga i Subcampió de la Copa Catalana aconseguint a més la 
medalla de bronze a la Copa d’Espanya de la categoria jugant contra equips de València, 
Aragó i Catalunya. (Llaç 106) 
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Neix el Nou Bàsquet Argentona (NBA) amb la vocació d’incloure el màxim nombre de 
jugadors locals que no poden col.laborar amb el CB Argentona. L’equip que durant els seus 
cinc anys d’existència jugarà al Centre Parroquial i a la 3a Catalana estarà sempre dirigit com 
Delegat/President per l’Anton Collet i gaudirà d’en JMª Pascual com a entrenador/jugador. En 
tot aquest temps el Club presentarà solament un equip sènior i, donat el baix pressupost  que 
poden fer front, per dues temporades hauran de renunciar  a l’ascens de categoria en favor 
d’altres equips. 
 
Aquest any l’equip, que es classifica en 4t lloc, està format pels ja coneguts jugadors: A. 
Batlle, M. Noè, F. Ferré, JMª Pascual, G. Pascual, Jq. Casabella, J. Collet, D. Casabella, J. 
Urbea, X.M Vico. (Llaç 105) 
 

 
Nou Bàsquet Argentona (NBA) 

 
Degut a la gran quantitat d’equips que ha d’assumir el Centre Parroquial els Veterans poden 
portar a terme els seus entrenaments gràcies a la pista que el Casino d’Argentona posa a la 
seva disposició. Com a dada curiosa cal dir que el primer entrenament de l’any 1985 el 
realitzen a –10ºC degut a les fortes glaçades provocades per una entrada d’aire siberià i que, 
per a goig de lampistes, es perllongaran durant quinze dies a partir de la nit de Reis. 
 
Veteranes. 
 
1985-86 
 
Importants canvis en tot l’esport argentoní amb la inauguració a finals d’aquest any 1985  de 
la Pista Poliesportiva. 
 
El CB Argentona passa a desenvolupar la seva activitat al nou complexe poliesportiu que 
permet una major comoditat en el règim d’entrenaments dels equips que resten al Centre 
Parroquial. 
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Amb l’objectiu de consolidació i millora de la categoria en JMª Sala es fa càrrec del sènior 
amb en R. Rodríguez de preparador físic en M. Rovira de 2n entrenador i en R. Milà de 
delegat. L’equip que presenta noves altes i baixes queda de la següent manera: E. Spà, S. 
Barrabés, T. Losmozos, Meca, Marimon, Castilla ,R. Blanquer, Cristóbal, D. Marín i  J. Petit. 
Els júniors A. Casado, F. Patron i J. Ponsa hi col·laboraran habitualment. 
 
L’equip júnior entrenat per en M. Rovira presenta els següents components: Alarcón, Matias, 
Bosch, A. Mustarós, J.Ponsa, A. Collet, J. Famadas, A. Casado, Julià, M. Perajoan i F. 
Patron.Com a delegat actua Tomàs. 
 
En D. Pou, antic entrenador del club la temporada 1982-83 en què per primera vegada  es va 
assolir l’ascens a 1a Catalana, pren la direcció d’un juvenil compost per: J.Llobet, Ag. 
Casado, Palaus, J. Gallemí, Garcia, Gros, Reniu, X. Collet, Castells, Ernet i S. Gual. El 
delegat és en J. Gual 
 
També en D. Pou té el cadet sota la seva direcció que, amb en A. Bartrés de delegat, presenta 
els següents jugadors: A.Carbonell, I.Teixidó, J.De los Ojos, C.Manté, I. Claus, J.Ros, D.Bot, 
A. Martín, D. Ruiz, Jq. Perajoan, A. Patron, D. Andrés i Villegas.(Llaç 105+Doc. 
D.Pou+Foto) 
 
Les noies, com sempre amb en M. Glanadell i R. Puiderrajols a la part directiva, comencen 
sense entrenador, però a mitja temporada  l’Albert Collet es fa  càrrec de l’equip i 
s’incorporen tres jugadores locals més a les inicials que han estat: E. Moreno, T. Martín, A. 
Calafell, M. Calafell, A. Palomo, A. Batlle, N. Batlle, I. Zamora, T. Riera i  E. Garcia. La 
Maica Alcalde serà baixa com a jugadora per embaràs.(Llaç 106,107,.08) 
 
El Nou Bàsquet incorpora a la mateixa plantilla de la temporada anterior  els dos últims 
jugadors locals que restaven en el sènior del CB Argentona , en J. Navarro i en J. Casabella. 
En X. M Vico es baixa.(Llaç 105+Doc. A.Batlle) 
 
Veteranes. 
 
Veterans. 
 
1986-87 
 
La temporada comença amb en Joaquim Casabella de president, el qual a mitjans de la  
temporada passada havia substituït en J. Ferrer en renunciar aquest al càrrec. 
 
Els sèniors dirigits novament per JMª Solà presenten una alineació dins la qual hi podem 
veure jugadors com: E. Spà, J. Petit, Ramon, X. Cano, Cristòbal i Moreno recolzats pe’ls 
júniors J.Ponsa, A. Casado,  F. Patron i “Negre”. 
 
En JMª Solà també dirigeix  un equip júnior format entre altres per: “Negre”, Ponsa, F. 
Patron, A. Mustarós, J.Reniu…L’equip compte amb col·laboracions de juvenils com: X. 
Collet,  Ag. Casado, A. Patron i J. Perajoan. 
 
 El juvenil fruit de l’evolució del cadet de l’any anterior està ara en mans d’en D. Pou, formen 
l’alineació : A. Carbonell, Ag. Casado, J. Llobet, MJ.Linares, C.Manté, D..Miras, J. Ros, 
X.Collet, J. Bermejo, J. Perajoan, A. Patron. 
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La secció femenina té moltes dificultats per a la seva continuïtat i probablement és aquest any 
quan es veuen obligades a federar-se a la lliga ACDEA “AC Deportiva de Empresas y 
Agrupaciones”, novament dirigides per l’A. Collet.  
 
El Nou Bàsquet queda classificat en 2n lloc en un transcendent partit final “a cara o creu” al 
camp del Santa Perpètua. Quasi podem assegurar que aquest serà un dels dos anys en què, tal i 
com hem dit, els nois hauran de renunciar a l’ascens de categoria. A l’equip solament hi 
falta en F. Ferré respecte als jugadors de la temporada 85-86. 
 
Federat a la lliga d’empreses, i només per aquesta temporada, podem veure un nou equip 
practicant bàsquet al Centre Parroquial on comparteix pista amb el Nou Bàsquet i Veteranes, 
es tracta de “La Pedrera” format per nois joves quasi tots exjugadors del CB Argentona que 
prefereixen enfocar aquest esport d’una manera menys competitiva. Es tracta dels: J. Serra, J. 
Gallemí, A. Collet, A. Palacios, A. Burguera, J. Pinart, J. Collet, Roc ….(Doc. D.Pou+Fotos)  
 
Veteranes i Veterans. 
 
1987-88  
 
Amb en Domingo Ros al front d’una Junta Rectora el CB Argentona estrena patrocinador en 
la figura de l’empresa “Transports T2”.  
 
Pel que fa a l’equip sènior segueix amb la seva base habitual, tant tècnica com esportiva, i 
tornem a trobar en JMª Solà i R. Rodríguez com a entrenador i preparador físic 
respectivament, en J. Gual com a Delegat i els jugadors següents: F. Patron i Ponsa ara ja 
definitivament sèniors, Ramon, Cristòbal, J. Cano, M. Moreno, E. Spà, Marimon, A. Pous i S. 
Barrabés 
 
En M. Rovira dirigeix un júnior que amb en D. Ros de delegat està compost per: A. Mustarós, 
Ag. Casado, S. Gual, A. Patron, A. Comonil, J. Llobet, X. Toston, J. Ros…  
 
Desgraciadament aquesta  és l’última temporada del CB Argentona en la seva  2a etapa 
encetada l’any 1965. Si bé l’equip en els darrers anys que ha jugat a 1a catalana ha quedat 
força ben classificat i ha fet somiar fins i tot en un possible ascens, la progressiva 
professionalització de la categoria fa que les despeses del club obliguin necessàriament a 
disposar d’un esponsor potent. Tot i la dedicació de la Junta, la impossibilitat de trobar-ne un 
d’adient per la propera temporada fa que, tal i com havia succeït anys abans amb el CIC, el 
Club hagi de renunciar  als seus drets de categoria en favor de la Secció de Bàsquet del CD 
Mataró, fet que té lloc el 18 de Juliol de 1988. 
 
L’NBA segueix absorbint jugadors provinents del CB Argentona o bé de “La Pedrera” com 
s’esdevé aquest any on veiem una alineació formada, entre d’altres, per: A. Batlle, M. 
Colomines, J. Casabella, G. Pascual, J. Famadas, J. Gallemí, Jq. Casabella, A. Collet, D. 
Casabella i X. Garcia. L’equip es classifica en 6è lloc. (Doc. A.Batlle) 
 
CB. Argentona Femení. En M. Glanadell possiblement aquest any deixa definitivament el 
bàsquet femení, el seu company de tàndem en R. Puiderrajols seguirà encara uns anys més. 
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Els Veterans, que des de la temporada anterior entrenen al Poliesportiu, s’inscriuen a la lliga 
de “Lleure” de la Fed. Catalana. Els “joves” que s’hi atreveixen són: A. Fàbregas, F. Garcia, 
J. Guàrdia, J. Nieto, P. Giol, JMª Garcia, JMª Pascual , D. Noè, M. Pérez i R. 
Jiménez.(Foto+JM Garcia) 
 
 
Veteranes. 
 
1988-89 
 
L’NBA arriba  a l’última temporada  de la seva història esportiva sempre al Centre Parroquial 
dins la  3a Catalana. L’equip d’aquest any és: A. Batlle, J. Castells, J. Casabella, G. Pascual, 
X. Garcia, JMª Pascual, Jq. Casabella, J. Collet, D. Casabella, J. Urbea. (Doc. A.Batlle) 
 
CB. Argentona femení. 
 
Els Veterans tornen a participar  a la lliga de “Lleure”.  
 
Veteranes. 
 
1989-90 
 
Primer intent de reconstrucció del CB Argentona. Els X. Collet, A. Casado, A. Mustarós, M. 
Colomines i J. Famadas entre d’altres convencen en R. Jiménez per fer d’entrenador i 
inscriuen l’equip a la 3ª cat. de la Federació Catalana. Desafortunadament l’equip no tindrà 
continuïtat més enllà d’aquest any. 
 
CB Argentona femení. 
 
Els Veterans incorporen per a la seva lliga de “Lleure” alguns dels jugadors del desaparegut 
Nou Bàsquet, un retrat d’aquest any  ens mostra en: D. Casabella, J. Guàrdia, J. Tàpias, 
A.Martín, J. Mustarós, A. Batlle, J. Nieto, JMª Pascual, JMª Garcia i  M. Pérez. 
 
Veteranes  
 
 
1990-91 
 
Retrobem el CB Argentona femení amb en Joan Casanovas de President i entrenat ara per en 
Narcís Guillamat, jugant  la lliga ACDEA. Presenta les següents jugadores: M. Calafell, A. 
Palomo, N. Batlle, F. Gallemí, C. Jiménez, N. Fajas, M. Ventura, T. Casabella, M. Company, 
M. Collet, M. Cervantes, E. Viñas, L. Izquierdo, C. Ribó i  M. Marimon.(Doc. Ajunt+Fitxes) 
 
Els Veterans insisteixen altre cop en la seva lliga de  “Lleure”, però aquesta vegada molt 
reduïda en equips, ja que solament són: Alarona, ADCC Mataró, Arenys, Cristalleries, Penya 
Laru i Argentona. Els jugadors que intervenen són D. Casabella, A. Batlle, J. Casabella, J. 
Tàpias, JMª Garcia, J. Urbea, M. Pérez, J. Mustarós, JMª Pascual, G. Pascual, F. Casado. 
(Doc. D.Casabella+Fitxes) 
 
Veteranes. 
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1991-92  
 
Les noies del CB Argentona continuen entrenades per en N. Guillamat a la mateixa lliga 
ACDEA, aquesta vegada tutelades pel CF Argentona i amb en Pere Fajas exercint de 
President. En fotografia i documentació corresponent a aquest any hi veiem : M. Ventura, M. 
Marimon, M. Bada, C. Jiménez, M. Solà, M. Cervantes, F. Gallemí, L. Izquierdo, C. Ribó, M. 
Carbonell, A. Calafell, M. Calafell, N. Batlle, M. Alcalde i M. Company. (Doc.Fàtima+Foto) 
 
Degut al reduït nombre d’equips participants aquesta serà l’última lliga de “Lleure” que podrà 
organitzar la Fed. Catalana a la zona on hi participen els Veterans.(Doc. Fed) 
 
Veteranes. 
 
1992-93 
 
Sota la presidència d’en Josep Gallemí el CB Argentona femení s’anima i posa en marxa un 
equip juvenil que, entrenat per en Maties Colomines, presenta : D. Asensio, G. Gual, J. 
Cunillera, L. Cateura, X. Guàrdia, R. Terricabras, M. Fontcuberta, C. Famadas, M. Famadas, 
R. Cervantes i D. Cervantes.(Doc. Fàtima) 
 
Respecte a l’equip sènior que aquesta temporada està  dirigit per Santi Gual i Jordi Barnet, 
presenta al llarg de la temporada a: M. Calafell, MC Jiménez,, N. Batlle, F. Gallemí, L. 
Izquierdo, M. Cervantes, C. Ribó, M. Marimon, I. Fité, N. Fajas, E. Serra, E. Famadas, E. 
Viñas, M. Collet i M. Alcalde. (Argentsports 11+Doc. Fàtima) 
 
Veterans. 
 
Veteranes. 
 
 
1993-94  
 
Durant els anys anteriors el bàsquet argentoní ha anat “tocant fons”. De fet, l’únic equip que 
resta en competició és el femení i  no inscrit a Federació Catalana. És en aquest moment quan 
el Club de Futbol Americà Argentona Bocs, creat anys abans per en Raul Paloma i ara 
presidit per en Jesús Garcia, amb la col·laboració d’alguns joves del desaparegut CB 
Argentona, decideixen incorporar una secció de bàsquet al Club no solament creant l’equip 
sènior, dins del qual ells mateixos hi participen i un cadet masculí, sinó que a més incorpora la 
secció femenina que consta ara del sènior, un juvenil i un cadet.  Setze anys després les dues 
seccions masculina i femenina tornen a jugar a Federació Catalana i al mateix club, en aquest 
cas Argentona Bocs tots dos amb el patrocini de “Casbra”. 
 
Entrenat per l’Isidoro Carmona el sènior masculí  juga a 3a cat B i presenta un equip format 
per: D. Gallemí, Ag. Casado, P. Vidal, A. Collet, A. Rabassa, X. Garcia, D. Domínguez, S. 
Domínguez, A. Mustarós, J. Gallemí i X. Collet. 



50 ANYS DE BÀSQUET A ARGENTONA 
 

Pàgina 29 de 39 

 
També juga a 3a cat. l’equip femení que amb en Julio Navarro d’entrenador quedarà en 7è 
lloc de la classificació  mostrant-nos moltes cares conegudes i algunes de noves: N. Batlle, C. 
Jiménez, M. Alcalde, F. Gallemí, M. Calafell, LL. Alcalde, M. Muñoz, M. Navarro. (Fed. 
Cat+Fotos) 
 
Els Veterans segueixen amb el seu ritme d’entrenaments i la disputa d’algun que altre partit 
amistós. Entre d’altres aquesta temporada hi podem trobar: JMª Pascual, J. Casabella, D. 
Casabella, J. Mustarós, M. Pérez, G. Pascual, J. Urbea, JMª Garcia i A. Martín.(Acta)  
 
Veteranes. 

 
 

1993-94  Argentona Bocs 
 
 
 
1994-95 
 
L’Argentona Bocs, amb el mateix entrenador i aquest any amb en David Gallemí com a 
president, continua la seva carrera presentant a Fed. Catalana els següents equips: 
 
Sènior M 3a cat B; Sènior F 3a cat; Sots-23 F cat. Promoció; Júnior M nivell D; Cadet M 
nivell D i Cadet F nivell D. (Doc. Fed) 
 
El sènior presenta les baixes de l’A. Collet, A. Mustarós, J. Gallemí i X. Garcia. Com a altes 
trobem els D. Casado, J. Castells, J. Oliva, i S. Carmona. 
 
El frenètic ritme d’exhibicions de Veteranes i Veterans no varia. 
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1995-96 
 
Amb l’empenta donada els dos anys anteriors un grup de gent lligada al bàsquet es veu amb 
força per intentar una nova aventura del CB Argentona en solitari. 
 
Dins la Junta inicial hi trobarem gent com els germans Casado, els germans Jordà, F. Gallemí, 
M. Mora, X. Collet, M. Colomines, I. Claus i R. Jiménez. La presidència recaurà, com no, 
sobre la Carme Famadas encetant així una nova etapa dins la seva carrera basquetbolística. 
 
El Club comença fortíssim presentant 10 equips a Federació Catalana Veiem-ne alguns amb 
més detall: 
 
El sènior masculí que juga a la 3a cat A el composen els següents nois: D. Carmona, J. 
Famadas, J. Burguera, D. Casado, JM. Ventura, D. Domínguez, S. Domínguez i X. Collet, 
Pau Vidal  i Ignasi. En Julio Navarro exerceix d’entrenador. 
 
El sènior femení també juga a 3a cat i entrenat per Coral Polvillo ens presenta un equip amb 
moltes jugadores conegudes com: M. Alcalde, C. Jiménez, F. Gallemí, M. Calafell, N. Batlle, 
G. Major, LL. Alcalde, Mª A  Ayné i M. Vidal. 
 
Aquest any significa el comiat com a jugadores en competició de la quasi totalitat de l’equip i 
entre elles algunes amb molta història com la M. Alcalde, N. Batlle, F. Gallemí i la M. 
Calafell , totes elles amb més de  15 anys dedicades al nostre bàsquet, en particular, els  22  
anys de la M. Alcalde. 
 
El Club presenta també un Sots-23 masculí en  què hi juguen alguns dels nois del sènior, són: 
S.Collet, D. Carmona, A. Bautista, JM Ventura, J. Burguera, JL. Cachinero, D. Martí, J. 
Clariana, O. Arias, D. Barnada, L. Romero…  
 
També en sabem alguna cosa del Sots-23 femení que, entrenat per l’Agustí Casado  junt amb 
en D. Casado de 2n entrenador, ens mostra a la foto d’equip les: M. Llimona, E. Vives, X. 
Guàrdia, G. Gual, G. Arnau, J. Fernàndez, M. Muñoz, C. Alsina, E. Ordóñez, M. Filbà i R. 
Terricabres. 
 
Es presenten a més els següents equips: Junior m. nivell C; Cadet m. D; Cadet  f. C; Mini m. 
B;  Infantil f.  B i Infantil m. C.C. (Doc.Fed+Doc Ajunt+Foto) 
 
Veteranes.  
 
Veterans. 
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 1996-97 
 
El CB Argentona presenta enguany 12 equips a competició. 
 
L’equip sènior masculí, que segueix a la 3a categoria A, incorpora com entrenador en Miquel 
Jiménez, nom que marcarà tota una època. El debut no pot ser millor i en acabar la temporada 
l’equip quedarà Subcampió de lliga assolint l’ascens a 3a Pref.  
 
Els nois que aconsegueixen aquest èxit amb en JA. Jiménez de 2n entrenador han estat: JM. 
Ventura, S. López, D. Domínguez, JN. Llibre, F. Martí, JL. Carreira, MA. Fernàndez, X. 
Collet, D. Carmona, R. Lobato, J. Burguera i D. Casado. 
 
Pel que fa a les noies també estrenen entrenador, l’Albert Canal, i per aquesta temporada a 3a 
cat. presenten un equip força renovat amb: G. Cot, L. Esteban, G. Arnau, G. Gual, S. Bautista, 
M. Llimona, M. Filbà, M. Muñoz, E. Ordóñez, E. Vives, J. Fernàndez  i G. Majó. 
 
Els deu equips restants són: Sots-22 m; Júnior m A; Cadet m. D; Cadet f. B; Cadet f. C; 
Infantil m. C; Infantil f. B; Pre-Infantil m. B; Mini m. C i Mini f. B. (Doc.Fed+Doc. 
CB+Fotos) 
 
Veteranes i  Veterans segeuixen fent el corcó. 
 
1997-98 
 
Amb una Junta composta per la C. Famadas (Pres), M. Colomines (Sots-P), M. Mora (Sec), 
M. Cruz (Tres) , J. Mateu i X. Collet (Voc) el club presenta novament dotze equips a Fed. 
Catalana 
 
El sènior, que a la part tècnica repeteix el tàndem dels Jiménez es classifica en 5è lloc a la 
seva categoria de 3a pref. quedant a un lloc de l’ascens  amb aquesta plantilla: X. Collet, L. 
Cuenca, D. Carmona, S. López, F. Martí, J. Pol, S. Navarro, JL. Carreira, D. Casado, J. 
Burguera, R. Arrufat i M. Ventura. 
 
Nou èxit del Club, aquesta vegada de les noies, que l’any passat ràpidament varen prendre 
nota de com es puja de categoria per repetir-ho. Novament amb l’Albert Canal d’entrenador el 
sènior femení es guanya l’ascens a 2a cat.  En una fotografia d’aquest any veiem a: L. 
Esteban, G. Arnau, S. Bautista, M. Filbà, E. Vives, M. Llimona i E. Ordóñez part d’un equip 
completat amb S. López, R. Coderch, M. Muñoz, M. Casanovas i G. Cot. 
 
Veiem també quins són els altres equips presentats: Sots-22 m; Júnior f. A; Júnior m. D; 
Cadet m. C; Cadet f. C; Infantil m. C; Infantil f. B; Mini f. B; Mini m. C; Pre-mini f. E. 
 
Un altre motiu d’alegria per aquesta temporada és el fet de poder comptar amb una riallera 
“Escola de Bàsquet” (Doc. Fed + Fotos) 
 
Les nenes i els nens de Veteranes i Veterans riuen tant com els de l’Escola de Bàsquet. 
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1998-99 
 
El CB. Argentona s’ha consolidat amb els èxits d’ambdues seccions i aquest any presenta 
canvis en la seva estructura directiva. La C. Famadas cedeix la presidència a en Rafel Jiménez 
i queda la Junta Directiva estructurada de la següent manera: M. Mora (Vicepres), D. Noè 
(Sec), JA Regader (Tres) i amb M. Cruz, R. Sala, A. Vives, R. Teixidor i JMª Cachinero de 
vocals. 
 
Dotze tornen a ser els equips presentats a competició entre els quals a part dels séniors hi 
trobem: Sots-20 m A; Júnior m B; Júnior f Promoció; Cadet m Prom; Cadet f Prom; Infantil f 
Prom; Mini m; Mini f; Premini m i Premini f. 
 
La temporada representa un nou èxit pel CB  Argentona-Can Baladia ja que  queda Campió 
de Lliga i assoleix l’ascens a 2a categoria. No conformant-se amb aquest títol l’equip 
guanya també el Campionat de Catalunya de la categoria en un interessantíssim partit final 
contra el Palamós durant el qual es gaudeix d’una completa retransmissió per Ràdio 
Argentona. L’equip campió que novament ha estat entrenat pel  tàndem  Jiménez ens ha 
presentat : J. Burguera, D. Carmona, F. Cabanillas, J. Companys, D. Casado, C. Chacón, JL. 
Carreira, M. Ventura, R. Arrufat, R. Lobato i S. Navarro. 
 
 
 

 
 

Celebrant el Campionat de Catalunya. 
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El sènior femení estrena i consolida la ben guanyada 2a categoria. Les noies que acompanyen 
un any més l’Albert Canal són: L. Buscarons, L. Esteban, G. Arnau, M. Navarro, G. Cot, M. 
Muñoz, M. Filbà, E. Ordóñez, G. Muñoz, M. Llimona i R. Coderch. (Doc. Fed + Fotos) 
 
 

 
 

En aquest equip hi podem veure moltes de les jugadores que van assolir l’ascens 
la temporada anterior. 

 
 
 
Es considera totalment consolidat el “Campus d’estiu” que es ve celebrant d’ençà d’uns anys. 
 
Els Veterans i Veteranes segueixen incorporant  nous jugadors/es i demostrant que l’esport és 
possible a qualsevol edat. 
 
1999-2000 
 
Una altra temporada per al record del CB Argentona-Can Baladia que segueix esponsoritzant 
l’equip. Els nois s’han viciat amb el tema i tornen a guanyar el Campionat de Lliga de la 
recent estrenada 2a cat., i perquè el vici sigui més complet assoleixen també per segona 
vegada consecutiva el  Campionat de Catalunya, aquesta vegada a Llançà i amb una nova 
col·laboració de Ràdio Argentona. 
 
Davant de tant d’èxit s’imposa lògicament oferir un “Full Monty” a tota l’afecció, ofrena que 
es porta a terme a la Font Picant i que es plasma en el nº 47 de Juny 2000 de la revista local 
“Cap de Creus”. Els protagonistes de l’ofrena en la qual, tot s’ha de dir, no hi participen els 
Jiménez han estat: JL. Carreira, C. Chacón, R. Arrufat, S. Navarro, D. Casado, D. Carmona, J. 
Companys, M. Prat, R. Lobato i F. Cabanillas. 
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Ho sentim, no hi ha “Full Monty”, us heu de conformar amb aquesta. 

 
 
 
Última temporada com entrenador del sènior femení de l’Albert Canal que passa a dirigir 
equips més joves i deixa una categoria totalment consolidada amb un equip format per:  G. 
Cot, G. Arnau, L. Buscarons, E. Teixidó, Maite, E. Ordóñez, M. Filbà, M. Llimona i I. 
Xiqués. A la foto d’equip també i podem veure la Sots-21 M. Navarro.  
 
El Club estrena un segon sènior que, entrenat per en Llorenç Buitrago i Marc Ventura, juga a 
3a cat. B. Davant l’exemple dels seus companys no tenen altra sortida que aconseguir 
l’ascens de categoria i així ho fan en classificar-se en 2n lloc de la lliga. L’alineació està 
formada per: O. Moya, “Rusky”, J. Puig, R. Travessa, T. Hernàndez, J. Martínez, I. Jiménez, 
J. Aixandri, D. Vives i S. Vic. 
 
Les noies no ens poden oferir encara un segon sènior, però sí que ja podem veure jugar un 
Sots-21 que, a les ordres d’en Jaume Ventura i d’en F. Torres, ens mostra : A. Cabot, L. 
Jubany, I. Jiménez, M. Navarro, M. Muñoz, C. Navarro, A. Serraute, Mònica i V. Muñoz.   
 
Setze han estat en total els equips inscrits a Fed. Catalana pel Club. A part dels ja esmentats hi 
trobem: Sots-20 m A; Júnior m B; Júnior f Prom; Cadet m Prom; Cadet f Prom; Infantil m 
Prom; Infantil f Prom; PreInfantil f; Mini m; Mini f i l’Escola de Bàsquet. (Doc. Fed + Doc. 
Club + Fotos) 
 
Veteranes i Veterans. 
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2000-01 
 
El CB Argentona, ara Ferros Iluro, amb una estructura directiva molt consolidada mostra 
petites variacions en la seva composició integrada per: R. Jiménez (Pres), M. Mora 
(Vicepres), D. Noè (Sec), R. Teixidó (Tres). En JMª Cachinero i R. Sala entre altres actuen de 
vocals. Amb direcció tècnica a càrrec d’en Marc Ventura, el Club inscriu quinze equips a Fed. 
Catalana. 
 
A 1a Catalana el sènior intenta l’impossible en acabar classificat en 4t lloc a lliga i quedar 
com a millor 4t a les fases finals jugades a Artés i l’Escala. L’ascens no es fa finalment 
realitat en no baixar el nombre d’equips previstos i no produir-se cap renúncia addicional. 
L’equip, amb els mateixos tècnics al davant, ha estat: S. Fernàndez, D. Carmona, J. Luque, M. 
Prat, C. Chacon, S. Navarro, R. Lobato, R. Herrero, R. Arrufat, JL Carreira i J. Companys. 
 
Per la seva part les noies de 2a Catalana, patrocinades per “Azur Seguros” i dirigides primer  
per  F. Páez i posteriorment per en J. Ventura, que queden classificades en 6è lloc són: G. Cot, 
G. Arnau, M. Navarro, A. De Gea, T. Ramos, Aina, Vanessa, I. Xiqués, E. Ordóñez i E. 
Teixidó.  
 
El sénior B  masculí juga ara a la 3a categoria entrenat per Marc Ventura. 
 
Els altres equips que han estat inscrits són: Sots-20 m; Sots-20 f Prom; Júnior m B; Júnior f 
Prom; Cadet m Prom; Cadet f Prom; Infantil m Prom; Infantil f Prom; PreInfantil m; Mini m; 
Mini f i el Premini m. (Doc. Fed+Doc. Club+Fotos) .Com sempre es gaudeix de l’Escola de 
Bàsquet 
 
Veteranes i Veterans. 
 
 
 

 
El futur i el passat es recolcen. 
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2001-02 
 
De memorable s’ha de qualificar aquesta temporada ja que el sènior masculí es classifica en 
un magnífic 2n lloc de lliga i aconsegueix l’ascens a Copa Catalunya, categoria mai assolida 
i que representa una fita històrica pel nostre Club. Els protagonistes directes del fet, entrenats 
per en Miquel Jiménez, són: J.A. Llongueras, D. Carmona, J. Luque, S. Fernàndez, J. 
Companys, S. Navarro, R. Fusté, R. Lobato i C. Chacon. 
 
La Junta del CB Argentona-Ferros Iluro que ha fet possible aquest èxit ens mostra algunes 
cares noves, els membres són : R. Jiménez (Pres), D. Noè (VPres), M. Cruz (Sec), R. Teixidó 
(Tres), A. Arregui (Rel. Púb.), F. García (Rel. Inst.) amb JMª Cachinero, M. Carbonell, M. 
Moreno, D. Casado i Josep Garcia com a vocals. La direcció técnica ha estat a càrrec d’en 
Llorenç Buitrago i en Xavier Toston s’ha responsabilitzat de l’esport base. En Jaume Ventura 
ha actuat com a assessor tècnic. El Club presenta tretze equips a Fed. Catalana i segueix 
comptant amb la seva Escola de Bàsquet. Veiem altres dels equips d’aquesta temporada. 
 
A 2a Catalana el Sènior femení comença  sota les ordres d’en Ricard Milà i després substituït 
per en Ferran Ferrer en no poder continuar el primer a mitja temporada. Les noies que 
segueixen mantenint la categoria són: I. Xiqués, M. Navarro, G. Arnau, G. Cot, E. Ordóñez, 
A. de Gea, G. Muñoz, E. Teixidó i T. Ramos. 
 
En Ricard Milà també es fa càrrec en primer terme de les noies del Sots-21 les quals seran 
dirigides finalment per en J.A. Jiménez que fins al moment s’encarregava del Sènior B 
masculí. Les noies que han jugat aquesta temporada han estat: R. Just, I. Jiménez, A. Cabot, 
G. Pujades, A. Spà, L. Jubany, A. Iglesias, V. Muñoz, A. Varea, R. Iglesias, M. Muñoz… 
 
Tal i com hem dit, degut al seu pas a la secció femenina en J.A. Jiménez  deixa, ja entrada la 
temporada, el Sènior B masculí del qual en Julio Garrido en serà el nou entrenador. La seva 
composició és: J. Puig, V. Cabrespina, A. Machio, D. Vives, Ch. Gràcia, X. Monroy, R. 
Arrufat, S. Blanco, R. Caminada, I. Jiménez i T. Bellido. 
 
La resta d’equips fins a completar els tretze indicats han estat: Sots-21 m; Júnior m B; Júnior f 
Prom; Cadet m Prom; Cadet f Prom; Preinfantil m; Preinfantil f; Mini m, i Premini m. 
 
Veteranes i Veterans. 

 
L’Escola de Bàsquet  
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2002-03 
 
Hem arribat als cinquanta anys de Bàsquet ininterromput a Argentona i tenim dos motius de 
satisfacció. El primer té lloc en el camp social, en el qual el Club amb l’ajuda d’una comissió 
creada per aquest fi realitza una sèrie d’actes amb motiu del cinquantenari. El segon motiu és 
purament esportiu en poder gaudir d’un Sènior B femení entre els tretze equips que s´han 
presentat a Federació Catalana. 
 
El Club amb l’inevitable  R. Jiménez de president presenta una Junta en que també hi 
trobarem altres habituals, ells són: D. Noè (1r Vpres), A. Arregui (2n Vpres), J. Fité (Sec), M. 
Taxés (Tres), el vocals són J.Mª Cachinero, LL. Castells, M. Moreno, A. Casado i J. 
Caballero. 
 
Amb l’ajuda d’en X. Toston com a 2n entrenador l’equip sènior, per setè any consecutiu a les 
ordres d’en M. Jiménez i novament amb l’esponsorització de FERROS ILURO, està en 
aquests moments defensant la recent estrenada categoria de Copa Catalunya amb la mateixa 
il·lusió que lluitaven per l’ascens en altres temporades; en aquest cas són: J.A.Gràcia, J. 
Luque, C. Puerta, D. Carmona, S. Fernàndez, R. Lobato, I. Claus, J. Ribas, R. Fusté, S. 
Navarro, E. De Jaime i J. Companys. 
 
El Sènior femení, novament dirigit per en F. Ferré, continua a la seva 2a Catalana lluitant als 
primers llocs de la classificació amb moltes conegudes: E. Ordóñez, I. Xiqués, G. Arnau, G. 
Cot, R. Just, A. Martínez, M. Navarro, T. Ramos i E. Teixidó 
 
En J. Garrido segueix també al front del nostre Sènior B masculí a 3a categoria, a l’equip  hi 
trobem: R. Arrufat, A. Bellido, R. Caminada, C. Gràcia, D. Gràcia, I. Jiménez, N. Keudell, J. 
Martín, X. Monroy, J. Puig i A. Torrentó. L’Alexis Martínez actua com a segon entrenador. 
 
Un altre habitual, en J.A. Jiménez és l’entrenador del nou Sènior B femení que juga a 3a 
categoria amb moltes noies provinents del Sots-21 de la temporada passada com: I. Jiménez, 
A. Cabot, L. Bretcha, L. Jubany, M. Muñoz, V. Muñoz, E. Prats, G. Pujades, C. Sanfeliu, A. 
Spà, C. Suris i A. Varea.  
 
El quadre d’equips es completa amb els següents: Sots-21 m A-1; Júnior m B; Cadet m Prom; 
Cadet f Prom; Infantil m Prom; Infantil f Prom; Preinfantil f;  Mini m, i Premini m. Cal 
mencionar la tasca d’esponsorització a l’esport base del Club i al Sots-21 que respectivament 
vénen realitzant BDF BEIERSDORF i CIMATEX  des de fa tres anys. 
 
Veteranes i Veterans segueixen amb els seus entrenaments amb la mateixa il·lusió com quan 
eren infantils. 
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2002-03 Equip “Copa Catalunya” 

 
 
 

 
 

2002-03 Sènior femení. 
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4.- CLOENDA 
 
Després d’aquest extens recorregut pel bàsquet argentoní és evident que no hem fet més que 
arribar al començament de la nostra aventura per aquest esport. Resten molts anys per davant i 
el futur, amb la propera construcció del tan desitjat Poliesportiu Municipal, sembla voler fer-
nos més fàcil el llarguíssim camí que, sens dubte, ens queda. La salut del CB Argentona, 
unificat des de la intervenció d’Argentona Bocs el 1993, sembla a hores d’ara immillorable 
com a concepte de club. Prova del que diem és que en els equips sèniors – i aprofitem per dir-
ho aquí, un cas inusual d’amateurisme a un nivell com l’aconseguit – estan defensant la 
categoria nois i noies que des de fa molts anys ens acompanyen. No són els únics, ja que el 
mateix passa amb molts  altres membres d’equips més joves  del Club. 
 
Per tot això tot i tenint en compte que els posicionaments a les taules de classificació finals si 
bé tenen importància, sobretot per entrenadors i pels propis jugadors, no és menys cert que el 
realment important és el que s’ha pogut assolir, una meravellosa Escola de Bàsquet i un munt 
d’esport base que culmina en els diferents equips sèniors sempre amb la pretensió  que nois i 
noies es trobin a gust dins el CB Argentona i es trobin a gust incorporant i complementant les 
seves vides amb la filosofia formativa de l’esport. És necessari en aquest punt remarcar i 
reconèixer la feina i hores de dedicació de tots els membres de les Juntes hagudes i en 
particular de l’actual, presidida en aquest moment per en R. Jiménez, i sense els quals no seria 
possible l’organització d’un club que incorpora aquest any 210 persones. A tots ells i elles els 
donem les gràcies, així com a tots aquells i aquelles que des d’aquell llunyà 1933, en què unes 
noies sense saber-ho van plantar una petita llavor, han contribuït d’alguna manera a 
aconseguir aquest regal per al poble, un club esportiu multitudinari, el CB ARGENTONA. 
 

      
 
 
Argentona, 9 de maig de 2003 
 
COMISSIÓ ORGANITZADORA 
50 ANYS BÀSQUET A ARGENTONA 
 
En representació: Josep Mª Garcia i de Haro 


