14.05.22 TEMPORADA 21/22 EDICIÓ DIGITAL - Nº 145 - LENOVO TENERIFE

FI DE CURS
POSTER / DAVID JELÍNEK
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Editorial

A

El rival

vui s’acaba tot. Per bé o per mala-

ha anat torçant l’humor. I admetem-ho,

ment però el que és segur és que

hem tingut algun d’aquells dies en els que

avui acaba una temporada que

ho cremaríem tot. Però avui ja és igual.

no ha estat com les 7 anteriors. No ha estat

Queden 40 minuts i hem de pensar en

una temporada gens fàcil i hem patit molt.

el millor dels escenaris perquè els que

Avui sabrem si ens quedem a l’ACB o si

no depenen de nosaltres no els podem

baixem a Leb or i la reacció serà proporcio-

controlar. Tant senzill com això.

nal a l’impacte de la notícia. Si ens quedem

Tornant a l’argument anterior, la

ho celebrarem com un títol i si baixem,

resposta que heu tingut abrigant l’equip

no ho podem amagar, serà un disgust

quan ha tingut més fred és la part en la

molt gran. Durant tots aquests anys de ví

que envieu un missatge molt alt i molt clar:

i roses amb participacions a Copa, playoff

Voleu protegir i estimar el que tenim. I el

i semis europees sempre es comentava

que tenim està vinculat a una història, a

que el fantasma de tenir una mala temporada s’havia de contemplar i que el projecte
hauria de ser fort per resistir la sacsejada. Al
final un descens de categoria és com un
terratrèmol per una ciutat. Si els edificis

El més important de tot i el que
fa que avui afrontem aquesta
jornada amb tota la convicció
sou vosaltres.

El crack: Gio Shermadini

L’ànima: Marcelinho Huertas

El que faci falta: Aaron Doornekamp

Compte amb: Kyle Wiltjer

estan construïts per aguantar les tremolors la reconstrucció posterior sempre és

una identitat de club i de país i, evident-

més senzilla. La feina s’ha fet i l’edifici que

ment, a uns resultats que en l’esport

avui afronta aquesta crisi és molt més sòlid,

professional son la part que pot resultar

modern i preparat que el que va arribar fa

més traïdora de tot plegat. Els resultats ens

8 anys a la segona millor lliga del món.

donen alegria o tristor, fins i tot marquen

S’ha treballat dur perquè això sigui així.

la categoria en la que juguem, però vosal-

Però el més important de tot i el que fa

tres heu demostrat, més que mai abans,

que avui afrontem aquesta jornada amb

aquesta temporada que el que portem anys

tota la convicció sou vosaltres. Sigui quin

construint va molt més enllà de fer més

sigui el desenllaç la resposta dels nostres

cistelles que el rival. Aquestes paraules

aficionats ha estat espectacular. Òbviament

de l’editorial son el més semblant que la

a mesura que la competició ens anava

revista BMB News ha trobat a enviar-te

deixant a la part baixa i que es veia que

una abraçada emocionada d’agraïment,

les coses es podien complicar a tots se’ns

vagi com vagi el partit. GRÀCIES!

TEL. 720 077
www.mesa.ad

www.homedelsac.ad
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Creus que cuines els teus aliments
de forma saludable?
APÚNTAT ALS NOSTRES TALLERS
DE COCCIÓ SALUDABLE

Trúca’ns al 604 244
Troba’ns també a les xarxes

Perfumeria, cosmètica i accesoris. També a galaperfumeries.ad

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

LA SEVA SALUT
EL NOSTRE COMPROMÍS

www.clinicaomegazeta.ad

Centre de Psicologia i Coaching

Som bàsquet!

Sònia Bigordà Pujol + Mariona Buxó Masip
Telf: 814 814 . E-mail: info@psicob.ad . Web: www.psicob.ad
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| Publireportatge

INLINGUA a l’estiu!
Inscriu-t’hi avui! Contacta
amb nosaltres:
(+376) 80 70 60
central@inlingua.ad
www.inlingua.ad/estiu
Edats: 3-8 anys
Dies: del 4 al 15 de juliol
Horari:
9.00-13.00 h - programa del matí
13.00-14.00 h - dinar
14.00-17.00 h - programa de la tarda
Inscripcions: fins al 23 de juny del 2022
Preu: El preu varia segons el campament.
El nostre personal us informarà del preu

T’

del campament que us interessi. I s’aplicarà
oferim l’oportunitat de partici-

Music, Dance and Play: Volem desper-

Sports: L’estiu convida a córrer i jugar

par en un enriquidor i divertit

tar el rock star que hi ha dins el vostre fill/a

per fora. Els participants d’aquest campa-

campament d’estiu en anglès al

a través de la cançó, la dansa i la música.

ment faran activitats esportives diàries a

Al final del campament, els participants

l’aire lliure.

nostre centre d’Andorra la Vella.
Els infants tenen inquietuds, interessos i grans capacitats. Introduïu el vostre

Our Planet: Només tenim un planeta,

interpretaran una cançó especial per a les
seves famílies.

així que cal protegir-lo i cuidar-lo bé.

fill/a en el món de la parla anglesa a través

Arts and Crafts: Aquest campament

Aquest campament se centra en el medi

de la música, l’art, la ciència, els esports i

desenvoluparà la faceta creativa del vostre

ambient, la sostenibilitat i el que podem

la natura. El nostre enfocament eminent-

jove Pablo Picasso o Frida Kahlo. El vostre

fer perquè aquest món sigui un lloc

ment pràctic garantirà que continuï apre-

fill/a es divertirà amb llapis de colors, fang

millor.

nent anglès a l’estiu de manera divertida.

i altres suports artístics.

descompte familiar als germans que triïn el
mateix campament al mateix torn.

Tots els cursos seran impartits
en anglès per professorat
altament qualificat i els
participants gaudiran d’una gran
experiència mentre milloren les
seves habilitats lingüístiques.

Nature and Outdoors: Aquest campa-

Des del 1991, oferim serveis integrals

Tots els cursos seran impartits en anglès

Science Experiments: Els participants

ment farà que el vostre fill/a s’enamori de

de formació lingüística al Principat d’An-

per professorat altament qualificat i els

d’aquest campament descobriran el poder

la natura i l’aire lliure. Els nostres aven-

dorra. El 2002, vam obtenir la certificació

participants gaudiran d’una gran expe-

de la ciència. Farem experiments científics

turers sortiran a la recerca d’un tresor i

de qualitat ISO 9001: 2000, que assegura

riència mentre milloren les seves habilitats

molt divertits: obertura dels ulls, caiguda de

adquiriran coneixements sobre la flora i

la nostra professionalitat en la gestió de

lingüístiques.

mandíbules, etc.

la fauna d’Andorra tot jugant.

processos interns.

www.sipce.ad

Av. Fiter i Rosell, 4,
(Ed. Centre de negoci)
AD700 ESCALDES

INVERTEIX EL TEU TEMPS EN

comercial@andorsoft.ad
www.andorsoft.ad
Tel. +376800750 Fax
+376 800 760
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EL QUE REALMENT IMPORTA

En el teu negoci, en tu.
Contacta'ns

GESTIÓ I ASSESORIA EMPRESARIAL PER
PIMES, AUTÒNOMS I EMPRENEDORS

(+376) 806 650

im.andorra@igmasa.com
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Espai patrocinat per:

BMB People

FES LA TEVA RESERVA AL 820 175

TEL: 351 685
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| La base

Espai patrocinat per:

L’Infantil femení va sempre endavant

tir molt millor perquè s’ha trobat amb
més jugadores de primer any” exposa el

U

coordinador de la base Xavier Luque. “El
na de les recompenses més valo-

ció fan que es donin aquests passos enda-

rades a la base del MoraBanc

vant tant valorats. Avui parlem d’un equip

Andorra és comprovar durant

que pot ser el banderer de la base en aquests

una temporada com els equip progres-

conceptes positius: L’infantil femení que

sen. I tot i que no és senzill de veure, de

entrenen Sílvia Reyes i Bruno Bartolomé.

tant, apareixen equips que mostren una

“És un equip format majoritàriament

gran millora entre els primers mesos de la

per jugadores de primer any que han

temporada i el final. El temps per entrenar i

tingut una primera fase molt exigent

l’aprenentatge que deixa la pròpia competi-

però que en la segona ha pogut compe-

“És un equip format
majoritàriament per jugadores
de primer any que han tingut
una primera fase molt exigent
però que en la segona ha pogut
competir molt millor perquè s’ha
trobat amb més jugadores de
primer any”.
Xavier Luque

tema físic en aquestes edats és important i això marca una mica la diferència
entre la primera i la segona part de la
temporada ” apunta Luque, que afegeix
que “el que més s’ha de remarcar és el
fet que la feina que s’ha fet per part dels
entrenadors ha marcat la línia d’una gran
evolució del grup i s’ha pogut constatar
en tots els sentits”.

amb el carnet de soci

4%

REN T A DOR

Rentat
MOTO
COTXE normal
gran

4X4

normal
gran

FURGO

normal
gran

SEIENT
CUIR
SUPLEMENT

dte

Normal Dissabte Diumenge Festiu
20
40
51
50
61
60
71
20
25
40

30
60
76
75
91
90
106
30
37
60

35
70
89
87
106
106
124
35
43
70

Aparcament GRATUÏT de 12h per cada neteja
Descompte per abonats de l’aparcament del 10%

40
80
102
100
122
120
142
40
50
80

Total Andorra,
15 estacions
de servei
a tot el país

TS

EN CARBURAN

RESERVES:

806100

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

TOT TIPUS DE CONSTRUCCIÓ
Tel.: 00 376 868 680 info@edicomconstructors.com

info@bedandbreakfastlalluna.com
Telf. 388 688

TEL.: 821 163
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| Zona Press | Jose Rodríguez, responsable de la Penya Tricolor

“Mai se’ns acabarà l’energia”

L’enhorabona.

Al final això és un assumpte de passions.

ens tracten amb molt respecte. Al final, i crec que això

-Per?

-A mi m’agrada el bàsquet, hi he jugat i també he entre-

és molt millor al bàsquet que en d’altres esports, hi ha

Per com han estat capaços d’estar sempre al costat de

nat equips de la base durant molt temps i es pot dir que

una germanor entre els grups d’animació. Tots volem

l’equip tot i els mals moments.

és la meva passió però si parlem del club jo crec que ja

guanyar i amb alguns pot haver rivalitat però volem que

-Tothom ho ha estat. La resposta de la Bombonera els

és un tema fins i tot superior.

a tots ens vagin bé les coses.

darrers partits ha estat increïble. És veritat que a nosaltres

Com un sentiment?

Una pregunta que es fa molta gent. Com té el braç de

se’ns veu més perquè tenim els bombos i anem vestits

-Exactament. La Penya ja va començar a reunir-se els

tocar el bombo?

igual però si mires, a mi m’agrada fer-ho, les fotos dels

dos darrers anys a Leb Or i hem viscut molt intensament

partits, veus gent que es deixa la pell animant en totes les

tota l’etapa ACB. Gairebé com un somni i ara el que no

zones del pavelló. I de totes les edats. I això és molt maco.

volem és que s’acabi. I lluitarem per ajudar tot el que

Vostè que s’emociona fàcil com ho està portant?

podem fins el final.

-Doncs patint, no t’enganyaré. En algun partit he acabat

Vagi com vagi, el que no es pot negar és que tant el

plorant i especialment en algun dels desplaçaments.

club com l’afició han mostrat capacitat per regene-

No se m’enfadi però això no és sà.

rar-se després de grans dificultats.

-Totalment d’acord però així és com ho visc jo i no ho sé

-Jo estic segur que si al final no aconseguim la

fer d’una altra manera. Les persones que m’estimen ja em

permanència tot el que s’ha aconseguit aquests anys

diuen que m’ho prengui d’una altra manera però no en sé.

ens ha de servir per tenir l’ambició de tornar el més aviat

Espai patrocinat per:

La Penya ja va començar a reunir-se els
dos darrers anys a Leb Or i hem viscut molt
intensament tota l’etapa ACB. Gairebé com un
somni i ara el que no volem és que s’acabi. I
lluitarem per ajudar tot el que podem fins el
final.

possible. Però no vull pensar massa en això perquè el

-Imagino que se m’haurà posat més fort (riu). Algun dia

que hem de fer tots és empènyer l’equip per aconseguir

he acabat amb ferides a les mans però mentre estem al

la salvació.

partit no me n’adono perquè cada cop que pico sento

Anant a una resposta seva, el que segur que ha demos-

que estic ajudant l’equip.

trat Andorra és que és un equip amb una afició ACB.

Ho fa i molt, no s’afarti de fer-ho.

-Ens hem fet un nom i això em fa estar molt orgullós

-De cap manera se’ns acabarà l’energia. Com al Brut.

perquè quan anem a d’altres llocs ja ens coneixen i

Força Andorra!
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