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BEGOÑA  VIL LARRUBIA • BARCELONA

 n Pep Margall encara no sap exacta
ment  per qué Ii diuen ‘Matraco’:
“potser perqué sóc un noi de poble

o  potser perqué Ilenço a la cistella com una
mena de metralleta”. Qualsevol de les dues
versions és de ben segur certa, tenint en
compte la darrera ‘matracada’ que ha orga
nitzat  el Pep a la seva terra, Malgrat. Demá
passat, amb motiu de la inauguració del Po
liesportiu Municipal Germans Margall —que
l’Ajuntament ha construTt en honor a aques
ta nissaga de jugadors— se celebrará un par
tit  inédit de velles glóries del básquet. A par
tir  de les 1 9h., s’enfrontaran l’históric equip
que va conquerir a medalla d’argentalsiocs
de Los Angeles amb una potent selecció ca
talana de veterans.

1 és que els germans Margall són uns apas
sionats del básquet. La tradició la va em
prendre l’Enric, el primogénit, i els petits de
la  familia no van trigar en seguir les seves
passes: “Tots tres vam començar a jugar al

Els medallistes   Les estrelles
de Los     del passat es

Ángeles-84 es    donen cita
tornen a reunir   en un partit

diumenge       inédit

pati  de casa, on féiem concursos. Poc des
prés, ja destacávem al col. legi i a l’equip de
Malgrat de 2a Nacional. Peró es podria dir
que el nostre descobridor va ser Albert Gasu
lla, que a més d’un entrenador fou, per nosal
tres, com un pare”, recorda Pep. La trajectó
ria que van seguirelsgermans Margall és una
de les més increíbles de l’esport catalá. Pocs
jugadors poden fer ombra al palmarés de
campionats i  participacions internacionals
que han assolit tots tres.

Enguany, la població de Malgrat ha vol
gut  rememorar per sempre la tasca deIs Mar
gall arnb el nou Pavelló Municipal. La moder
na  instal.lació, que disposa de tres pistes
transversals, vol ajudar a difondre el básquet
al  Maresme i apropar aquest esport als més
petits, per tal de consolidar una base forta i
de qualitat. Arnés, elpoliesportiu servirá per
a  la práctica de volei, futbol sala, handbol,
gimnástica i tennis taula: “Es tracta d’un pa
velló pensat per l’esportista, sobre tot  pels
entrenaments i no tant pel públic ni per les
competicions —explica Josep RomanL l’ar
quitecte—. Volem cobrir el reclam d’esport
que hi ha a Malgrat”. Demá passat, els vete
rans assoliran una fita: donar pas a una nova
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Miquel Sambola Puebla
1922 (primer club d’Espanya)
lnstal.Iació del C.E. Laietá
9, des de pre-mini a senior
1.800

President
Fundació
Pavelló
Nombre d’equips
Nombre de sods
Uniforme Blanc smb franje blava

e2  Campionats d’Espanya (1942, 1944)
2  Subcampionats d’Espanya (1943, 1970)
‘5  Carnpionats de Catalunya (1928, 1929, 1942, 1943 1970)
5-1 Campionat d’Espanya Juvenil (1959) i
2  de Catalunya (1959 ¡1969)

51  Campionat d’Espanya Junior (1971),
Campionat de Catalunyai Subcampionat dspanya

‘1  Campionat de Catalunya Infantil (1967)
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La  revolució
del
Les ve/les glóries del b.squet disputaran diumenge un partit inédit, amb
motiu de la inauguració del Poliesportiu Germans Margall de Malgrat

Els Margall    L’Ajuntament
volen ajudar a   de Malgrat ha
promocionar    construit el
el  básquet    pavelló en el

base       seu honor

NARCÍS U PEP MARGALL. AL NOU PAVELLÓ • Demá passat es donaran cita amb altres estrelles del básquet en un partit d’inaugura
ció d’aquest poliesportiu municipal • FOTO: MANEL MONTILLA;1]

ENHIC MAA6ALL 1 TAULEA      NARCIS MAR6ALL 1 TAIILEH        PEP MAA6ALL 1 TAULEA;0]
26/8/44-23/10/86
Equips: SPR Malgrat, Joventut Badalo
na (campió de Lliga i Copa) i Universi
tan de Budapest
136 cops internacional absolut
Argent en l’Euro
peu  de  Barcelo
na-73
Jocs del Medite
rrani a Tunísia
Olímpic  a  Mé
xic-68 i Múnic-72

7/3/1948
Equips: SPR Malgrat, Joventut de Bada
lona  (campió de Lliga i  campió de
Copa), UDR Pineda, Areslux Grano
Ilers, CD Matará i Internacional Univer
sitan  de  Buda
pest
Internacional Jú
nior
6  vegades juga
dor  internacional

amblaSeleccjóB.

17/3/55.  Equips: SPR Malgrat, Joven
tut  de Badalona (campió de Lliga,
Copa, dues Korac i un sots-campionat
de Recopa), Valvi Girona i Festina An
dorra. 187 cops internacional absolut.
Participació a  6
Europeus (argent
1983) i a 2 Mun
dials.  Olímpic a
Moscou-80, Los
Ángeles-84  (ar
gnt)  i Seul-88.


