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bmb news 

Editorial 
Nit de dissabte a la Bombonera

El rival

E
n la carpeta de tòpics, aquell que 

explica que les temporades són 

molt llargues i et donen marge 

per passar per estats d’ànim totalment 

contraposats sembla dels més indiscuti-

bles. El nostre inici de temporada amb 4 

derrotes en els 4 primers partits disputats 

va posar els indicadors de tensió de club i 

afició en fase d’alerta. La sensació és que 

alguna cosa havia de passar perquè el 

vestidor sentís una pessigada i reaccio-

nés. I aquesta és exactament la sensació 

que vam tenir en el darrer partit a la 

Bombonera derrotant el Gran Canària 

en un enfrontament que va ser una 

autèntica muntanya russa d’emocions. 

Guanyar feia molta falta, sense cap mena 

de dubte, però el millor d’aquell partit va 

ser tornar a viure un partit de la màxima 

a la nostra Bombonera. La reacció que 

van tenir els nostres aficionats quan en 

el segon temps els canaris es van posar 

per davant va recordar els millors dies. En 

el moment en què les inseguretats van 

sortir a saludar el públic va marcar una 

línia i no va deixar l’equip rendir-se. 

I compte perquè el pessimisme podia 

ser una opció vistes les circumstàncies 

però la gent va ser positiva, va creure i va 

transmetre aquesta fe a la pista ajudant a 

lligar una victòria molt important.

Avui les coses no tenen perquè ser 

iguals però es pot preveure un partit 

igual de complicat o encara més. El 

València és sempre un gran equip i 

aquest projecte, amb el nostre estimat 

Joan Peñarroya al capdavant, està cridat 

a ser protagonista a la Lliga Endesa i a 

l’Eurocup. Els valencians han patit els 

efectes d’una mala ratxa de lesions a l’inici 

de competició que els ha privat d’ofe-

rir la seva millor versió i no es voldran 

deixar pel camí cap oportunitat de sumar 

victòries. Per tant, caldrà el millor Mora-

Banc Andorra per tenir possibilitats de 

guanyar. Per altra part, i d’aquí la menció 

al públic, l’equip notarà i molt l’energia 

positiva que li arribi des de la graderia. 

És un partit important. Un altre més. 

Una altra nit de dissabte a la Bombo-

nera, el millor lloc del món per passar 

un dissabte a la nit. El que faci falta: Víctor Claver

L’ànima: HermannssonEl crack: Dubljevic

Compte amb: Jasiel Rivero

Guanyar feia molta falta, sense 
cap mena de dubte, però el 
millor d’aquell partit va ser 

tornar a viure un partit de la 
màxima a la nostra Bombonera.

www.homedelsac.ad

http://www.mesa.ad
http://www.ofi3.com
https://dugarhome.com/
http://www.martinimatge.com
https://www.bca.ad/wp-content/uploads/2020/10/Avantatges-Socis-Web-CAT.pdf
http://www.e-e.ad
https://outletindustrial.ad/
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LA SEVA SALUT
EL NOSTRE COMPROMÍS www.clinicaomegazeta.ad

Som bàsquet!

 
 

 
 

Centre de Psicologia i Coaching 
Sònia Bigordà Pujol + Mariona Buxó Masip 

Telf: 814 814 . E-mail: info@psicob.ad . Web: www.psicob.ad 

 

 
 
 
 
 

Perfumeria, cosmètica i accesoris. També a galaperfumeries.ad

BC MoraBanc Andorra Valencia Basket

Troba’ns també a les xarxes

Creus que cuines els teus aliments 
de forma saludable?

APÚNTAT ALS NOSTRES TALLERS
DE COCCIÓ SALUDABLE

Trúca’ns al 604 244

OBERTS 
TOT ELS DIES

a partir de les 

12:00h

JOC RESPONSABLE. Jugar sense control, no és un joc. Quan deixes de divertir-te, el joc es converteix en addicció. 
Si necessites ajuda truca al 707030 o consulta www.aferssocials.ad

Entrenador: 

Joan Peñarroya

Classificació: 11

Partits guanyats: 2

Partits perduts: 3

Link estadístiques ACB

Entrenador: 

Ibon Navarro

Classificació: 16

Partits guanyats: 2

Partits perduts: 4

Link estadístiques ACB

1 VÍCTOR CLAVER

2 JOSEP PUERTO

3 KLEMEN PREPELIC

6 XABI LÓPEZ-AROSTEGUI

7 LOUIS LABEYRIE

9 SAM VAN ROSSOM

10 MIKE TOBEY

14 BOJAN DUBLJEVIC

24 MARTIN HERMANNSSON

41 JASIEL RIVERO

0 NENAD DIMITRIJEVIC

0 CODI MILLER-MCINTYRE

1 TYSON PÉREZ

3 ORIOL PAULÍ

7 BABATUNDE OLUMUYIWA

9 NACHO LLOVET

11 CLEVIN HANNAH

12 AMINE NOUA

15 MARIO NAKIC

17 SERGI GARCIA

21 MOUSSA DIAGNE

22 DREW CRAWFORD

24 GUILLE COLOM

25 DAVID JELÍNEK

45 CONOR MORGAN

77 VICTOR ARTEAGA

http://www.montmantell.com
http://www.rentatrapid.com
https://www.clinicaomegazeta.ad
http://www.hummel.net
https://www.turismeandorralavella.com/
http://www.psicob.ad
http://www.opticapasteur.com
http://www.galaperfumeries.ad
http://www.vallnordpalarinsal.com
https://www.facebook.com/tonisolerbis/
https://touch.facebook.com/cims.equipamenthoteler/?__tn__=C-R
http://www.imporexandorra.com
http://www.ferreteriaprincipat.net
http://www.viamoda.ad
https://es-la.facebook.com/BingoStarsAndorra
https://acb.com/club/estadisticas/id/13
https://www.acb.com/club/estadisticas/id/22
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Av. Fiter i Rosell, 4,

(Ed. Centre de negoci)

AD700 ESCALDES

comercial@andorsoft.ad

www.andorsoft.ad

Tel. +376800750 Fax 

+376 800 760

w w w . t r e s e s t u d i . c o m

im.andorra@igmasa.com

Contacta'ns

(+376) 806 650

INVERTEIX EL TEU TEMPS EN

EL QUE REALMENT IMPORTA

En el teu negoci, en tu.

GESTIÓ I ASSESORIA EMPRESARIAL PER
PIMES, AUTÒNOMS I EMPRENEDORS

bmb news  | Publireportatge

Òptiques Pasteur, el Grup d’Òptiques  
més important del Principat d’Andorra

www.sipce.ad

Q
uan parlem i pensem en Òpti-

ques Pasteur,  pensem en 

professionalitat, tecnologia, 

atenció, innovació, moda, tendència,... 

I és que Òptiques Pasteur, amb més de 40 

anys des de la nostra creació, som el Grup 

d’Òptiques més important del Principat 

d’Andorra. 

Treballem amb les marques més pres-

tigioses en muntures i ulleres de sol 

perquè puguis gaudir de disseny, como-

ditat i seguretat amb el assessorament 

del nostre equip. A més tenim a la teva 

disposició les últimes tecnologies en 

audiòfons i contactologia.

Coneixedors de les necessitats dels 

nostres clients i amics i gràcies a la tecno-

logia de la qual disposem, et fem entrega 

de les teves ulleres graduades amb menys 

de 60 minuts. Perquè des de els nostres 

inicis sempre ens ha acompanyat un fort 

esperit innovador.

Però tota aquesta capacitat no servi-

ria de res, si no contéssim amb un equip 

de persones professionals especialitzats 

en cada àrea, que vetllen d’una manera 

molt especial la salut visual i auditiva 

de cada client, amb una clara vocació 

de servei i una recerca constant de la 

satisfacció dels nostres clients. 

Disposem de 6 ubicacions per poder 

estar més aprop dels nostres clients i 

disposem del més ampli ventall de produc-

tes i tendències, verdaders referents en el 

mercat actual de la Òptica i la moda.

Creiem que la feina ben feta aporta 

un alt grau de satisfacció. L’honestedat 

en el tracte amb els nostres empleats, 

clients i el respecte en tot moment a les 

persones i al medi ambient, atorguen als 

que formem part d’òptiques Pasteur, el 

grau de distinció que transmetem en els 

productes que comercialitzem.

A continuació detallem els nostres 

principals serveis.

 Innovació
Oferim als nostres clients el servei més 

ràpid, eficaç i personalitzat gràcies als 

nostres especialistes i a les últimes tecno-

logies en fabricació i muntatge.

Optometria
Disposem d’un equip d’Òptics Optome-

tristes diplomats que, juntament amb els 

instruments i tècniques d’optometria 

més avançades, poden oferir als nostres 

clients la millor solució professional per 

a cuidar la seva salut visual.

Lents de Contacte
En aquesta secció, l’assessorarem sobre la 

conveniència i l’ús de les lents de contacte. 

Fem tot tipus de proves tècniques i d’adap-

tació per oferir la solució més adequada al 

seu cas personal.

Assessorament
L’ajudem a cuidar la seva vista i imatge 

amb un tracte personalitzat i un assesso-

rament responsable. El resultat és la nostra 

garantia.

Audiologia
El nostre audioprotesista l’orientarà sobre 

la millor solució al seu problema auditiu. 

Oferim l’última tecnologia en audiòfons i 

una adaptació individualitzada.

Treballem amb les marques 
més prestigioses en muntures 
i ulleres de sol perquè puguis 
gaudir de disseny, comoditat i 

seguretat amb el assessorament 
del nostre equip.

https://www.engelvoelkers.com/ca-ad/andorra
www.sipce.ad
http://www.ford.es
http://www.solibertec.com
https://es-es.facebook.com/pages/category/Property-Management-Company/Constructora-Immobili%C3%A0ria-Carracedo-747498098632493
http://www.molinespatrimonis.com
http://www.lauragrafica.com
http://www.caldea.com
http://www.andorsoft.com
http://www.e-andorra.eu
http://www.tresestudi.com
http://www.igmasa.com
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bmb news

BMB People

FES LA TEVA RESERVA AL 820 175

Espai patrocinat per:

TEL:  351 685

https://www.facebook.com/apicultorandorra/
http://www.lacavaronaldo.com/ca
http://www.andorratelecom.ad
http://www.dinamica-ad.com
https://www.facebook.com/tecnifredserveis.andorraad.1
https://www.andorrafenixhotel.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Fruit---Vegetable-Store/Fruits-Quality-Pirineus-113085793744826
https://novaconstructoraand.com/
http://www.autopartsr.com
https://www.facebook.com/rafecconstructora/?ref=py_c
http://www.podoactiva.com
https://novaneteja.com
http://www.bestep.es
http://www.bestep.es
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TOT TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
Tel.: 00 376 868 680   info@edicomconstructors.com

RENTADOR

Rentat Normal Dissabte Diumenge Festiu
MOTO 20 30 35 40

COTXE normal 40 60 70 80
gran 51 76 89 102

4 X 4 normal 50 75 87 100
gran 61 91 106 122

FURGO normal 60 90 106 120
gran 71 106 124 142

SEIENT 20 30 35 40
CUIR 25 37 43 50

SUPLEMENT 40 60 70 80

Aparcament GRATUÏT de 12h per cada neteja

Descompte per abonats de l’aparcament del 10%

RESERVES:

806100

“É
s un dels primers equips 

postpandèmia” exposa per 

referir-se a aquest equip el 

coordinador de la base Jaume Tomàs, 

que explica perquè és important subrat-

llar aquest fet “han hagut de saltar-se 

diverses etapes en la seva formació per 

culpa de les restriccions de la pandèmia 

i les conseqüències son que ara aquests 

nens i nenes es troben ara que han de 

jugar partits sense haver pogut fer una 

prèvia”. Aquest any i mig en que el món 

ha donat treva però no molta significa 

segons Tomàs que “aquesta generació 

dels preminis i minis ara es troben de 

sobte competint i es poden trobar nenes 

que probablement siguin més grans”. 

Concretament sobre el mini femení, que 

entrena Bruno Bartolomé, Jaume Tomàs 

destaca que  “debuten totes pràctica-

ment i els objectius son els de perti-

nença a la identitat que et dona formar 

part d’un equip que juga i competeix, 

abans aquestes nenes venien un cop per 

setmana al pavelló Joan Alay a jugar a 

bàsquet i ara ja senten que formen part 

d’un col·lectiu i d’un club”. La gran notí-

cia per la base és que ara ja tots els equips 

estan competint amb normalitat.

Mini Femení, una generació que comença a caminar

Espai patrocinat per:

inlingua.ad     |     central@inlingua.ad    |    (+376) 80 70 60

Aprèn tots els idiomes que desitgis!

El teu futur depèn de tu...
Has pensat a treballar en un altre país?

Dominar una llengua estrangera és un pas important per
assolir tots aquests objectius. 

Posa-t'hi! Inscriu-te a inlingua avui!

Estàs esperant un augment de sou?

Vols viatjar pel món?

TEL.: 821 163

CCTV

bmb news |  La Base

“Aquesta generació dels 
preminis i minis ara es troben 
de sobte competint i es poden 

trobar nenes que probablement 
siguin més grans”.  

Jaume Tomàs

MENÚS CASOLANS, FESTES D’ANIVERSARI
Baixada del Molí, 19  869 077

info@bedandbreakfastlalluna.com
Telf. 388 688

http://www.strategos.ad
http://www.pyrenees.ad
http://www.edicomconstructors.com
http://www.parkingvinyes.com
http://www.lacavaronaldo.com/ca
http://www.comuencamp.ad
https://www.santeloi.com/carburants
https://www.bedandbreakfastlalluna.com/es
http://www.farmaciaelconsell.com
http://www.inlingua.ad
http://www.construccionsmarine.com
http://www.grusep.ad
http://www.igmasa.com
https://www.facebook.com/bar.estela.5/
http://www.strategos.ad
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PRÒXIM PARTIT A CASA 27/10/21 A LES 20:00H

BC MORABANC ANDORRA - TRENTO 

Com està?

-Depèn del dia.

Avui?

-Il·lusionat i amb ganes de partit, el darrer que vam 

jugar a casa va ser molt maco i el fet de tornar a veure 

com normal la sensació de compartir els partits amb el 

nostre públic em fa ser molt conscient del privilegi que 

és viure tot això.

Tot i que es pateix…

-Ja n’he parlat en d’altres entrevistes que hem fet, aquest 

projecte i més des del meu càrrec és de grans contrastos i 

és veritat que es pateix molt de la mateixa manera que les 

alegries son molt grans quan arriben. El que sí et podria 

dir com a novetat és que tot i que seguim vivint-ho tot 

al club amb gran intensitat, els anys ens van donant un 

punt més de distància que és molt necessari per afrontar 

els problemes. I has de comptar que sempre en tindràs. 

Quan estàs en competició saps que en pots tenir i quan 

més amunt vas més probable és que en tinguis perquè 

tot és molt difícil. Nosaltres ja som a dalt de tot, l’únic 

pas que ens faltaria seria jugar l’Eurolliga.

Està somiant despert?

-No puc dir que sigui un somni borrós tot i que no és 

un objectiu a curt termini està clar. A dia d’avui jugar 

aquesta competició posaria tot el projecte en una situa-

ció d’estress important per l’exigència de jugar l’Euro-

lliga. Ara, potser convè recordar que ens vam quedar 

ben a prop fa tot just 3 temporades quan vam jugar les 

semifinals Eurocup. Vinc a dir que l’Eurolliga no és un 

somni tant llunyà, a dia d’avui, com ho era l’ACB fa 10 

anys, per posar un exemple. 

No hem començat bé i va fer una roda de premsa 

contundent.

-Cert, les coses no van arrencar bé i no era només un 

tema de victòries o derrotes. Està clar que hem de guan-

yar partits i no fer-ho sempre genera urgència però en 

el nostre cas es tractava d’un tema d’identitat de l’equip. 

No estàvem veient el nostre equip, amb els valors de 

sempre, i vaig dir el que vaig dir perquè en aquestes 

situacions és important ser transparent i deixar clar que 

treballem per buscar solucions. Els primers i els que més 

ho intenten son els jugadors i el cos tècnic que son els 

que més volen fer-ho bé. 

Què li diria als aficionats a dia d’avui?

-Gràcies, un gràcies gegant. Sempre els hi hem de donar 

les gràcies pel suport però després d’un any i mig sense 

poder estar junts encara ho he de dir més fort. Quasi tots 

els socis han renovat els seus carnets i em sembla un fet 

emocionant. A banda d’això els diria que la temporada 

és llarga i que ja sabem per experiència que hi ha temps 

perquè el que va malament es posi a lloc i a l’inrevés. 

Hem de seguir treballant dur com hem fet sempre. I 

també els faria un altre agraïment.

Endavant.

-Seguim encara en un escenari pandèmic tot i que les 

coses han millorat molt però la nostra activitat està 

marcada pels protocols sanitaris que han de garantir la 

seguretat de les persones que vinguin a la Bombonera. 

I vull agrair la paciència en cada moment dels nostres 

aficionats per adaptar-se als diferents protocols que hem 

anat aplicant. No és gens evident trobar aquest esperit i 

admeto que en alguns moments els hem pogut marejar 

una mica però, i no m’excuso, la pandèmia ens ha obli-

gat a tots a no donar res per fet. Esperem que ara ja no 

reculem i tothom pugui seguir gaudint dels partits des 

de la seva localitat.

“Als aficionats els dic un gràcies gegant”

Seguim encara en un escenari pandèmic 
tot i que les coses han millorat molt però la 
nostra activitat està marcada pels protocols 
sanitaris que han de garantir la seguretat de 

les persones que vinguin a la Bombonera. 

Espai patrocinat per:

bmb news |  Zona Press  |  Gorka Aixàs

https://visitandorra.com/ca/andorrashoppingfestival/?atm_campaign=e9187c29-ae02-4e06-ba6e-c256557dd5ba&utm_campaign=ca-ad_campanya_asf_2021&utm_source=bca&utm_medium=cpm&utm_term=web_app&utm_content=asf

