
38

Mensual de Santa Coloma de Gramenet
A

g
o

st
 d

e 
20

19

El 5 d’agost, l’ATP recti-
ficarà en part el model de
rànking que va imposar
unilateralment l’1 de gener
passat que s’ha demostrat
un fracàs i que ha perjudi-
cat greument els tennistes
més modestos.

A partir de la propera

setmana, els resultats dels
tornejos ITF tornaran a
puntuar pel rànking ATP,
tot i que atorgaran menys
punts. Això farà que la
classificació es faci amb
tots els resultats obtinguts
pels jugadors el darrer any
i que, per tant, el rànking
faci un petit tomb.

Oriol Roca veurà millo-
rada la seva classificació.
en funció del resultat al
Challenger de El Espinar,
Segòvia, tornarà a entrar
en el top-300 mundial. La
llista de l’ITF, de la qual va
ser número 1, queda rele-
gada a segon terme per en-
trar en els tornejos puntua-
bles.

El tennista colomenc (4t
català del rànking) espera
amb el nou disputar algu-
nos tornejos ATP del cir-
cuit aquest estiu. 

LL’’AATTPP ttoorrnnaa aa uunniiffiiccaarr llaa lllliissttaa dd’’eennttrraaddeess

El nou rànking col·loca
Oriol Roca al top-300

“

“

Els tornejos de
l’ITF tornen a

donar punts ATP,
però menys 

Oriol Roca.

Els preparatius de l’on-
zena edició de la Copa
SCG ja s’han iniciat amb
l’inventari dels equips que
hi participaran i dels seus
respectius nivells. La prin-
cipal novetat d’aquesta
edició serà el retorn del
Draft Gramenet, que en
les dues anteriors edicions
no va participar. Així
doncs, es podrà gaudir de
la presència dels cinc
clubs colomencs.

El calendari de la compe-
tició, que agruparà cada ca-
tegoria per nivell i on es ju-
garà amb el format més ido-
ni (quadrangular, triangu-
lar…) es podrà consultar al

El rretorn aa lla ccompetició ddel DDraft ppermetrà vveure dde nnou eels ccinc cclubs ccolomencs

L’onzena edició de la Copa SCG
comença a escalfar motors 

“
“

El calendari es 
podrà consultar 

al web de Territori 
Bàsquet Colomenc

Els dos equips colo-
mencs amb presència a la
Copa Catalunya, el Draft
Gramenet i el Club Bàs-
quet Santa Coloma, ja te-
nen pràcticament dissen-
yats els seus equips amb
vista a la propera tempo-
rada. Destaca el relleu a
les banquetes. En el cas
del Draft, arriba Jordi
Justribó per substituir
Jordi Périz. Justribó ha
passat gran part de la seva
trajectòria esportiva al JE
Terrassa per continuar
posteriorment al Roser, al
Viladecans i al CN Terras-
sa. La plantilla del Draft
no experimentarà grans
canvis, amb dos fitxatges
(Natalia Tache i Eli Maris-
cal) i dues baixes (Narin
de La Torre i Julia Daví).

Al CB Santa Coloma ja
vam informar que les reg-

Substituirà een eel ccàrrec aa JJordi PPériz, qque vva ttancar uuna eetapa aal cclub

Jordi Justribó dirigirà el
timó del Draft Gramenet

“

“

El Santa Coloma
lliga quatre 

incorporacions
els últims dies 

El Draft Gramenet obre una nova etapa amb nou tècnic.

web Territori Bàsquet Co-
lomenc (www.territoribc.com),
que estrenarà un espai es-
pecial per poder seguir
amb detall la nova edició
de la Copa SCG.

Aquesta Copa també
compta amb el suport de
l’Ajuntament de Santa Co-
loma i constitueix una au-
tèntica festa del bàsquet
colomenc en totes les se-
ves categories. 

ment per enfortir el joc
interior: Gerard Moreno,
Ivan Aranda i Pere Soler
arriben per ocupar plaça
de pivots i ala-pivot men-
tre que les altres dues ca-
res noves són Nil Santiago
i Pablo Rivero, que puja
del segon equip. Al CBSC
han causat baixa Nil Vidal,
Marc Fernández, Albert
Navarro, Pere Ruiz i Car-
les Jiménez. 

PLANAGUMÀ
SIGUE EN EL
HÉRCULES

El técnico colo-
mense Lluís Plana-
gumà continuará
al frente del Hér-
cules una tempo-
rada más tras ha-
ber llevado al equi-
po a la gran final
por el ascenso. En
su primer año en
el banquillo hercu-
lano Planagumà si-
tuó al equipo se-
gundo de su grupo
en segunda B y su-
peró dos elimina-
torias de playoff
quedándose a un
paso de subir a se-
gunda A. 

MOURELO
FITXA PEL 
NÀSTIC 

El tècnic colo-
menc Abel Mou-
relo serà el segon
entrenador del
Nàstic de Tarra-
gona aquesta tem-
porada en el re-
torn del conjunt
grana a segona B.
Mourelo serà la
mà dreta de Xavi
Bartolo. El colo-
menc arriba al
Nàstic després de
finalitzar el seu
vincle amb el To-
kushima Vortis
del Japó.

Un altre tècnic
colomenc a la ca-
tegoria serà Mi-
guel Álvarez, al ti-
mó del filial del
Villarreal. 

El Club Ciclista Colo-
menc celebrarà en les
properes setmanes el 90è
aniversari des de la seva
fundació, l’any 1929. Es
tracta d’una de les entitats
més antigues de Santa
Coloma i que continua
pedalejant sense aturador,
fins i tot en aquests dies
de molta calor (5 sortides
al mes de juny). El Club
Ciclista Colomenc també
va conduir, un any més, la
Flama del Canigó fins a la
Plaça de la Vila en la vigí-
lia de Sant Joan, i ara es
prepara per una altra de

les dates clàssiques de la
temporada amb la disputa
de la cursa popular de la
Festa Major de Santa Co-
loma al voltant del Parc
Europa. 

El CC Colomenc, a punt
pel seu 90è aniversari

Este pasado mes de julio
tuvo lugar una nueva edi-
ción del OPEN FRAN-
CISCO JOVÉ FELIU DE
LUCHA DE BRAZOS,
celebrado en la
b i b l i o t e c a
S a l v a d o r
Cabré de
S inguer -
lín.

La nue-
va edi-
ción del
campeona-
to volvió a
demostrar el
nivel que existe en
Santa Coloma en este de-
porte, que tiene en la colo-
mense Sonia Miras, uno de
los mejores exponentes a ni-
vel internacional. 

L’ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES
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Continuem
repartint
la sort als 

nostres clients

Ja tenim Loteria
de Nadal i Reis

Participacions
i reserves

nes del primer equip re-
cauran en Jordi Talló, qui
reemplaça Xavi Grau. Ja
han arribat diversos refor-
ços a la plantilla, especial-


