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Cuina napolitana
Pizza, Paste e Antipasti

SERVEI A DOMICILI

TOTS ELS SERVEIS

ESCOLLIU ENTRE TOTSELS PLATS DE CARTA 

Truca’ns 93 392 11 05

Dimecres a diumenge des de les 20 hores
i Diumenge migdia.  Vacances de 10 al 7 d’agost.

Local, emportar o domicili

El tècnic colomenc Pa-
blo del Tio afrontarà el
proper curs el que sigui
probablement el projecte
més ambiciós del Joventut
de Badalona en els darrers
anys. L’entrenador de
Santa Coloma continuarà
una temporada més sent
la mà dreta de Carles Du-
ran a la banqueta ACB
dels verd-i-negres, i amb
el suport de la multinacio-
nal catalana Grífols i al-
guns fitxatges de renom,
el nou curs es presenta
amb motius fonamentats
per ser optimistes.

Com recorda Territori
Bàsquet Colomenc, Del
Tio va dirigir el cadet B i
el cadet A dels verd-i-ne-
gres abans de donar el salt
al primer equip. Fins ara la
situació de la Penya no ha-
via estat la més idònia per

tenir aspiracions esporti-
ves elevades però sembla
que l’escenari ha comen-

çat a canviar, amb una no-
va fornada de jugadors
amb molt futur i fitxatges
molt importants com els
d’Ante Tomic, Pau Ri-
bas o Ferran Bassas. A
més, els verd-i-negres tin-
dran objectius també a
Europa ja que per segon
any consecutiu participa-
ran a l’Eurocup. 

La Escuela oficial de Fit Kid, Acrobacia y
Danza DINAMIC SANTA COLOMA ha
despedido el curso hasta el próximo mes de
septiembre. Este año ha celebrado su cuar-
to aniversario y mantiene su crecimiento,
aunque las circunstancias del coronavirus,
como al resto de entidades y centros depor-
tivos, ha afectado su actividad. 

El coronavi-
rus obligó a
pararlo todo y
ahora la Unió
C o l o m e n c a
d’Atletisme va
recuperando
la normalidad.
El 3 de agosto
se reabrieron
las pistas, con
aforo máximo
de 70 perso-
nas, en dos franjas, de ma-
ñana y tarde, y solo para
los atletas socios de algún
club de la ciudad. “Pese a
todo mantenemos la acti-
vidad y los grupos de en-
trenamiento siguen entre-
nando de cara a preparar
una posible temporada en
setiembre u octubre”, ase-
guró Quim García,
miembro de la UCA.

Ahora mismo se trabaja
en un escenario que puede
cambiar según avance el

coronavirus. El club, en
principio, no irá a la liga
nacional este año con nin-
gún equipo y mantiene la
duda en la liga catalana, ya
que dependerá de los atle-
tas y de si se disputa. 

Rectificació
d’una notícia
anterior

Fem una rectificació
sobre un error en  el nos-
tre anterior número. Els
millors jugadors de la
temporada de la web Ter-
ritori Bàsquet Colomenc
es basen en un treball es-
tadístic de la temporada,
gràcies al qual també es
fixen els dos cinc ideals
masculí i femení. No té
res a veure aquest reco-
neixement amb el que es
fa als Premis Molt Bàs-
quet a millor jugador i ju-
gadora del curs, que s’es-
cullen amb les votacions
dels tècnics colomencs.

El ccolomenc, mmà ddreta dde CCarles DDuran, rrenova pper ssisè aany

El projecte més ambiciós
per a Del Tio a la Penya

El ccalendario eestá een ‘‘stand bby’ ppor eel ccoronavirus

La pista de atletismo
vuelve a la actividad

“

“

Fitxatges de la talla
d’Ante Tomic o

Pau Ribas fan ser
optimistes 

“

“

Los atletas 
volvieron el 3 de

agosto a los 
entrenamientos

Las pistas recuperan el trabajo diario.

ROMERA
DEIXA L’UB
MIR I TORNA
A CASA

La Gramenet
BC ha confirmat
el fitxatge d’Eric
Romera pel sè-
nior A, procedent
de l’UB MIR, 11
temporades des-
prés d’abandonar
l’equip. El juga-
dor, a ‘Territori
Bàsquet Colo-
menc’, va assegu-
rar que “els anys a
la UDA Grame-
net i a la Grame-
net BC van ser els
millors com a ju-
gador de la meva
vida. Són els anys
que més em van
fer gaudir i ena-
morar-me d’a-
quest esport”. 

Pablo del Tio continuarà un any més com a tècnic assistent ACB.

El portal de referència
del món de la cistella a
Santa Coloma, Territori
Bàsquet Colomenc, ha fet
un repàs dels diferents en-
trenadors de Santa Colo-
ma que exerciran les seves
funcions en clubs de fora
de la ciutat en el curs vi-
nent. Sergio Vera, des-
prés de dues temporades
al júnior femení del Joven-
tut, començarà un nou ci-
cle al junior B del Basket
Almeda. Alex Moral con-
tinuarà a la banqueta del

LLaa mmaajjoorriiaa dd’’eellllss ssóónn eennttrreennaaddoorrss qquuee hhaann rreennoovvaatt aammbb eellss sseeuuss cclluubbss

Diversos tècnics colomencs ja tenen
banqueta assegurada pel curs vinent

sènior femení del Calella,
mentre Daniel Martínez
iniciarà la seva cinquena
temporada a l’infantil del
Grup Barna.

Jónatan Hernández
acabarà el cicle d’infantil
en el  femení A del Joven-
tut. També a infantil, esta-
rà Manel Muñiz, que
continuarà per tercera
temporada amb l’infantil B
del Barça. Queda per con-
firmar el futur de Diego
Benítez a l’AE Badalonès
i el de Darwin Iglesias. El colomenc Sergio Vera.


