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FS Garcia, que sigue sin
patrocinador para la pró-
xima temporada, cerró es-
ta semana su plantilla para
la temporada próxima con
la incorporación de los
brasileños Maico, ex del
Palma, y Thalles, joven
talento de 19 años que
procede del Magnus.

Una apuesta de juven-
tud y cantera de una enti-
dad que volverá a confiar
en la gente de casa para

hacer sus plantillas en el
futuro. Los últimos ficha-
jes, que se une a los de Uri
Santos y Álex Verdejo,
son Albert Cardona i
Miqeul Feixas, goleador
y portero i capitán, res-
pectivamente, del Barça B
de Segunda División. En
total seis incorporaciones
y cinco bajas en la platilla.

Óscar Redondo empe-
zará la pretemporada el
31 de julio, ya que la com-
petición liguera se iniciará
a principios de setiembre.
Antes, se jugará la final a
cuatro de la Copa de Cata-
lunya en la que los rivales
de FCBarcelona i FS Gar-
cia, en semifinales, serán
Penya Esplugues y Esco-
les Pies de Sabadell.

La sede de la fase final
serà probablemente, Saba-
dell.

IIaaggoo yy JJuuaannqquuii,, llaass úúllttiimmaass bbaajjaass ddeell eeqquuiippoo 

Maico y Thalles, los dos
brasileños de FS Garcia

“

“

Cardona y Feixas,
del Barça B, cierran
los fichajes  para el

próximo curso

Óscar Redondo.

2 MEDALLES
DE BRONZE
AL GIMNÀS
DEP. MARÍN 

Bones notícies
per al gimnàs De-
portivo Marín.
Dues de les seves
representants, Lu-
cía Gómez (foto)
i Núria Rufes, van
obtenir dues me-
dalles de bronze
molt meritòries
en el passat Cam-
pionat de Cata-
lunya de Taek-
wondo de Pum-
sen que es va dis-
putar al pavelló de
la Mar Bella de
Barcelona.

JAVI HACE 
HISTORIA
EN EL GYOR
HÚNGARO 

Javi Rodríguez
sigue haciendo
historia, ahora
como técnico de
fútbol sala. Des-
pués de conse-
guir que su equi-
po, el Gyor hún-
garo, se clasifica-
ra para la Final
Four de forma
sor prenden te ,
recientemente se
ha proclamado
campeón de Liga
ampliando así su
increíble palma-
rés desde los
banquillos.

El colomense
ha mostrado su
gran satisfacción
tras la tempora-
da realizada.

Segueix la mala ratxa del
billarista Dani Sánchez
que va tornar a caure de
manera prematura a la ter-
cera prova de la Copa del
Mon que es va disputar a
localitat de  Blankerberge,
Bèlgica. El colomenc va
caure en els vuitens de fi-
nal davant Tayfun Tasd-
mir 40-32. El guanyador
va ser l’holandès Dick
Jaspers. La competició va
tornar a la normalitat des-
prés que a Ho Chimin els
coreans copessin les pla-
ces de podi.

Aquesta derrota ha su-

posat un retrocés en el
rànking internacional per
a Sànchez que fa un any
era el número 1 i ara ocu-
pa la 12 plaça.

La propera prova de la
Copa del Món es jugarà la
setmana vinent -del 2 al 9
de juliol- a Porto, Portu-
gal, club amb el qual Da-
ni Sánchez és campió
d’Europa en unes instal-
lacions que coneix molt
bé i davant una afició que
el considera un autèntic
ídol d’aquest esport. Una
bona oportunitat per al
colomenc.

Sánchez cau al lloc 12
del rànking mundial

LA NEDADORA CO-
LOMENCA BEGOÑA
CURERO va assolir un
nou èxit esportiu en el da-
rrer Campionat d’Espanya
de Natació amb
el seu equip, el
Mareastur.

Curero es
va penjar
una medalla
d’or i dues
plates a la
categoria S13
i va aconseguir
un quinzè lloc en la
competició per equips.

Recordem que Curero
forma part del selecte grup
de colomencs que han parti-
cipat en uns Jocs Olímpics.
Ella ho va fer en els Jocs Pa-
ralímpics de Londres.

L’ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES
NÚMERO 1 DE BARCELONA

Continuem
repartint
la sort als 

nostres clients

Ja tenim 
Loteria

de Nadal

Participacions
i reserves

Aquest mes de juny, la
Federació Catalana de
Bàsquet ha celebrat l’As-
semblea General on es
van decidir les bases de
competició de la tempora-
da 2018/2019. El calenda-
ri de la competició apro-
vat farà que els primers
equips en entrar a escena
siguin els sèniors feme-
nins del Draft a Copa Ca-
talunya, i el del Bàsquet
Neus, a Segona Catalana.
Tots dos començaran la
competició el cap de set-
mana del 15 i 16 de setem-
bre.

L’altre sènior que jugarà
a Copa Catalunya, el del

lana i el Gramenet BC, a
Tercera Catalana.

Pel que fa el bàsquet de
promoció, la gran majoria
també començarà el cap
de setmana del 29 i 30 de
setembre. Només s’avan-
çarà aquesta data d’inici
de competició en el cas
dels equips que acabin
competint a la categoria
Cadet Interterritorial o Jú-
nior Preferent, que co-
mençaran abans.

La ddata hha eestat aaprovada pper ll’Assemblea GGeneral dde lla FFederació CCatalana

El Draft i el Neus estrenaran la
lliga 18/19 a mitjans de setembre

“
“

La majoria de les
competicions

començaran el 29 i
30 de setembre

L’1 de juliol, a les 11 del
matí, el Teatre Sagarra es
tornarà a omplir per cele-
brar la setena edició dels
Premis Molt Bàsquet. Les
principals novetats de l’e-
dició d’enguany seran el
premi a la Difusió i Pro-
moció del basquetbol co-
lomenc  J.J. Abella, que
servirà per rendir home-
natge al que va ser col·la-
borador de l’esdeveniment
des de 2012 i que va morir
de forma sobtada, i els
premis Esforç i Superació,
on es reconeixerà la tem-
porada d’un equip de cada
un dels cinc clubs colo-
mencs, més enllà dels re-
sultats que hagi aconse-
guit.

També hi haurà un reco-
neixement que porta per
nom Can Xaconet que
premiarà tota una trajectò-

Nous ppremis aa lla ddifusió ii ppromoció, ii aa ll’esforç ii lla ssuperació

7a edició dels premis
Molt Bàsquet al Sagarra

“

“

L’1 de juliol, a les
11h, el bàsquet

colomenc celebra
la seva festa

Foto de família de l’edició de l’any passat.

CB Santa Coloma, trigarà
encara 15 dies més en co-
mençar a competir, i no
ho farà fins al cap de set-
mana del 29 i 30 de se-
tembre.

El mateix cap de setma-
na que entraran també en
competició la resta d’e-
quips de la ciutat. El sè-
nior B dels vermells i el
sènior masculí del Bàs-
quet Neus a Segona Cata-

Montilla, a persones de
més edat com Siscu Ba-
llester o Miquel Viñas.

Un any més, la gala serà
presentada pel principal
organitzador, David Parra,
que estarà acompanyat per
la Lola Garrido, i aquesta
edició compta amb la
col·laboració de 13 patro-
cinadors, una xifra rècord
que no s’havia aconseguit
anteriorment.

ria que han tingut dife-
rents persones dins del
bàsquet colomenc, des
dels més recents, com Al-
berto Torres o Sergio


