Celebració de la plantilla del Club Bàsquet
Santfeliuenc per l’ascens a la LEB Plata
al juny del 2011
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fou Joaquim Costa. La primera temporada
es classificà en quarta posició i la segona
participà en la Copa Korac. La manca
de patrocinador el féu desaparèixer el
1985. Tot i això, durant aquest període es
constituí el Club Bàsquet Santa Coloma
1984 amb l’objectiu de donar cabuda al
bàsquet de promoció. Anà incrementant
el nombre d’equips i el 1995 creà l’escola
de bàsquet. El seu primer equip sènior
nasqué la temporada 1997-98, que jugà
en categories territorials. El primer equip
ascendí a la Copa Catalunya la temporada
2003-04. Des del 1999 organitza el torneig
anual Memorial Juan del Moral.


Club Bàsquet Santa Rosa
de Lima Horta
Club de basquetbol femení de Barcelona.
Fundat el 1989, nasqué sota la tutela del
col·legi Santa Caterina de Siena. El 1992
pujà a primera divisió B. Posteriorment
ascendí a la segona categoria estatal, i la
temporada 1998-99 ho féu a la màxima
categoria. La mateixa temporada l’equip
infantil fou campió de Catalunya i d’Espanya, títols que també assolí l’equip cadet la temporada 2000-01. El sènior jugà
a la divisió d’honor femenina les temporades 1999-2000 i 2000-01. Retornà a primera divisió femenina, coneguda des del
2004 com Lliga Femenina 2, on es mantingué fins el 2009. Posteriorment jugà a
la Copa Catalunya. Fou campió (2006) i
subcampió (2000, 2001) de la Lliga Catalana de la seva categoria.

Plantilla sènior de la temporada 2011-12
del Club Bàsquet Santa Rosa de Lima Horta

LEB consecutivament (2009, 2010, 2011);
en l’última es proclamà campió de la Lliga
regular.

 Club Bàsquet Sitges

 Club Bàsquet Santfeliuenc
Club de basquetbol de Sant Feliu de Llobregat. Fundat el 1927, originalment prengué
el nom d’Olímpic Basket Club. Debutà al
Campionat de Catalunya l’any 1935. El
1940 adoptà el nom actual. La seva primera figura fou Manuel Martín Vives, internacional amb la selecció espanyola i jugador
del RCD Espanyol i del FC Barcelona posteriorment. La temporada 1954-55 pujà a
primera categoria catalana jugant a la pista
de la Unió Coral. El 1962 fou campió territorial i al final d’aquesta dècada jugà a segona divisió estatal. Durant els anys setanta jugà sovint a tercera divisió estatal.
Posteriorment competí en categories territorials i el 1986 tornà a competir en l’àmbit
estatal. L’any 1976 creà la secció femenina
a partir del desaparegut equip de treballadores de la Hoechst Ibèrica. Joan Ribas en
fou el primer entrenador. El primer equip
femení ascendí a la segona categoria estatal
el 1992, però habitualment juga en categories territorials. Estigué vinculat amb el FC
Barcelona entre el 1990 i el 1994 i, des del
2011, el sènior femení s’anomena Barça
CBS. El primer equip masculí es classificà
per ascendir a la Lliga EBA el 1994, però
cedí la plaça al Club Bàsquet Girona. El
2007 ascendí finalment a la Lliga EBA, en
la qual disputà tres fases d’ascens a la Lliga

Club de basquetbol de Sitges. Fundat el
1957, entre els seus impulsors destacà
el periodista esportiu Justo Conde, que
entrenà l’equip durant unes quantes temporades. Pujà tres categories consecutives
i debutà a la segona Lliga estatal, Trofeu
Gonzalo Aguirre. El 1960 creà un segon
equip, el filial Club Bàsquet Suburense.
L’any 1961 disputà un partit contra el
Real Madrid per inaugurar el seu terreny
de joc. Per problemes administratius desaparegué, però anys després retornà amb
el nom Club Bàsquet Patronat Sitges. A l’inici dels anys vuitanta prengué el nom de
Casino Prado. El 1982 recuperà el nom
original, poc després creà l’escola de bàsquet i el 1986 començà a jugar al pavelló
municipal de Pins Bens. El 2002 ascendí
a la Copa Catalunya i el 2011 disputà les
fases d’ascens a la Lliga EBA. Organitza el
Clínic Internacional d’estiu.

 Club Bàsquet Tarragona
Club de basquetbol de Tarragona. Fundat
per un grup d’exjugadors del Gimnàstic
de Tarragona, fou constituït l’11 de setembre de 1978. Debutà amb tres equips federats la temporada 1978-79. Des de l’inici
tingué una gran activitat organitzant esdeveniments com el torneig de promeses,
les 25 Hores de Bàsquet o la jornada de
Bàsquet al Carrer. L’any 1980 creà la secció
femenina i organitzà per primera vegada
el Torneig Ciutat de Tarragona. El 1985
realitzà la primera escola d’estiu, que originà la creació de l’escola de basquetbol al
cap de tres mesos. La temporada 1987-88
assolí l’ascens a la segona divisió estatal
després de guanyar el Campionat de Catalunya de primera categoria i la 1991-92
ascendí a la primera divisió B d’àmbit es-
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