El concert de Roger Mas a l’Altaveu,
millor directe de l’any als Premis Enderrock

Condol per Josep Lorente
Roger Mas
durant
l’actuació a
Sant Boi

El cantautor Roger Mas va actuar
l’11 de setembre a l’Altaveu. El
concert ha estat escollit per votació popular com el millor directe
de l’any a Catalunya en la categoria Folk i Noves Músiques dels
premis de la revista Enderrock.

Els germans Gasol brillen a l’All Star Game
Josep Lorente,
en una
entrevista al
Viure Sant Boi,
de 2003

El tanatori de Sant Boi va quedar
petit en el funeral de Josep Lorente i Miralles, exjugador i exentrenador del Futbol Club Barcelona
d’hoquei sobre patins entre els
anys 1970 i 1989. El mític santboià
havia mort el dia 1 de febrer, als
77 anys.
Trajectòria mítica
Com a tècnic blaugrana, Josep
Lorente va aconseguir 36 títols,
entre els quals destaquen deu
copes d’Europa i nou lligues. Va

entrenar esportistes com Sergi
Centell, Jordi Vilapuig, Ricard
Torres, Carles Trullols, Jordi
Villacorta o Quim Paüls, entre
d’altres. L’any 2003 es va convertir
en directiu honorífic del Barça de
Joan Laporta.
Josep Lorente també es va implicar en la vida esportiva santboiana. Va ser president del Club
d’Escacs Sant Boi, membre del
jurat de la Nit de l’Esport i tècnic
del Consell Municipal d’Esports
de Sant Boi.

Pau i Marc
Gasol, sumen
triomfs

En la segona participació a l’All
Star Game (partit de les estrelles)
de l’NBA, Pau Gasol va contribuir
amb 14 punts i 8 rebots a la victòria de l’equip de l’Oest (146-119).
Marc Gasol va debutar al partit
dels novells amb 15 punts.

La santboiana Chelo Martín publica a
Plataforma Editorial un llibre autobiogràfic

Chelo Martín,
el 16 de febrer
a Cal Ninyo

Tiritando, una historia de acoso
laboral és el títol del llibre que
ha escrit la santboiana Chelo
Martín. L’autora va presentar-lo
el 16 de febrer a Cal Ninyo en un
acte organitzat per l’Associació de
Llibreters de Sant Boi.
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Multitudinari adéu a l’exjugador i
extècnic del ‘Barça’ d’hoquei sobre patins

