
SOL·LICITA LA TEVA TARGETA VIP!

Ja pots obtenir
la targeta VIP

4 rentats,

el 5è rentat

GRATUÏT!

Centre de rentat ecològic i respectuós amb el medi ambient

Pàrquing -1 d’Illa Carlemany. Av. Carlemany, 70. 

Escaldes-Engordany. Tel.: 866 067  
lloguer de vehicles www.ifrent.com    -    www.greenwash.es

Especialistes en neteges integrals

Rentatge a mà
Amb detergent neutre, 100% biodegradable i amb una gran concen-

tració de substància activa. Sense risc de rascades.

Encerament de carrosseria

al pàrquing -1 d’Illa Carlemany

Rentat Ecològic

Green
WASHCLIENT VIP

PER UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

GREEN WASH ANDORRA

Avda Carlemany, 70

Illa Carlemany parquing -1.

Tel. 866167

andorra@greenwash.es

Obert de 9,30h a 20h tots els dies

Tractament del cuir
Neteja i hidratació.

Neteja de tapisseria

Neteja interior

Taques en seients

Ferran Martínez
DIRECTOR DE BS SPORTS & ENTERTAINMENT I ORGANITZADOR DEL GLOBAL TECH CAMP

s el jugador de bàs-
quet espanyol amb
més títols. No té
dos anells com Pau

Gasol, però quan jugava a l’es-
port de la cistella professional-
ment ho va compaginar amb la
seva preparació. Va obtenir el
premi i els seus èxits esportius
van tenir continuïtat fora de les
pistes amb un màster d’anàlisi fi-
nancera en el Centre d’Estudis
Financers, i va estudiar un MBA
per la Salle i la Universitat Saint
Mary’s School de San Francisco.
Cal remarcar el seu canell fi, la
seva intel·ligència a la pista i els
seus grans fonaments, iniciats al
Centre d’Estudis Mireia de Mont-
gat –de fet es va casar a Teià i fa
anys es va presentar a les elec-
cions d’aquest poble català del
Maresme–. Un cop es va retirar va
deixar penjat els pantalons curts i
la samarreta de tirants amb el
clàssic número 13 per dirigir BS
Sports & Entertainment, una uni-
tat de banca privada especialitza-
da en la tramitació patrimonial
d’esportistes i artistes. A banda

d’això, Ferran Martínez està ben
vinculat al Principat ja que fa cinc
edicions que fan el Global Tech
Camp –un campus de tecnifica-
ció per a joves promeses del bàs-
quet que es fa al Pas de la Casa–. I
la pregunta és evident... Com
arriba un exprofessional del món

de l’esport a ser un banquer de
les estrelles, quan sempre diuen
que els esportistes no tenen cap?
“Com a tot arreu hi ha de tot. És
un tòpic el tema que no tenim
cap, tot i que és veritat que el meu
cas no és gaire habitual. A mi
sempre m’han agradat les finan-

ces i els números. Mai no vaig
abandonar els estudis i sempre
vaig avançar en la formació. És
un dels consells que intento que
entenguin, així seràs qui controli
la teva vida”, va reconèixer Ferran
Martínez, que també va dir per
què va triar el país per organitzar
el Global Tech Camp. “És el lloc
ideal per l’entorn, l’alçada, la
qualitat i el tracte que rebem.
Tant jo com Manel Bosch conei-
xem Andorra de les estades amb
els nostres equips quan jugàvem
a l’ACB”, va sentenciar un 2,12 del
Barça i la Penya.

Un banquer de canell fi

É

FERNANDO GALINDO

convidat
>> El que té més ACB
Va ser un dels millors pivots
de la història del bàsquet.
Va triomfar a l’FC Barcelona,
al Joventut de Badalona, al
Panathinaikos i a la selecció
espanyola. Es va retirar el
2002 i té l’honor de ser el
jugador que més lligues ACB
té, un total de set –cinc amb
els blaugrana i dues amb
els verd-i-negres–, i va dispu-
tar un total de nou finals. Ha
guanyat també els tres títols
continentals (Eurolliga, Copa
Korac i Recopa).

apunt biogràfic

VÍCTOR DUASO

No em consta que cap dels nos-
tres líders espirituals sigui un ma-
lalt de futbol. I si ho són, en tot
cas exerciran en la intimitat. Sigui
com sigui, estaria bé deixar fora
dels possibles temes de conversa

en la visita llampec de Sarkozy a
les Valls el paper dels bleus al
Mundial, ja que podrien saltar
guspires. El desconcert que ha en-
voltat la selecció gal·la ha sacsejat
l’orgullosa i patriòtica França. L’e-
quip va començar amb mal peu,
amb una classificació tramposa
gràcies a un gol amb la mà i amb
crítiques pel luxe que desprenia el
seu quarter general a Sud-àfrica,
on ha estat menys dies dels previs-
tos. I l’eliminació a les primeres de
canvi ha anat acompanyada d’in-

sults d’un jugador al tècnic i amo-
tinaments a l’hora d’entrenar. La
història de futlletó s’ha anat fent
gran i s’ha transformat en qüestió
d’Estat, fins al punt que Sarko i
Henry, el capità de l’infamat
equip, s’han reunit a l’Elisi. Potser
per consolar-se mútuament en l’o-
càs de les seves trajectòries públi-
ques, l’un com a president amb
popularitat a la baixa en les en-
questes i vagues generals per su-
portar, i l’altre com a davanter sen-
se ni gols ni minuts.

La grandeur gal·la ha quedat se-
riosament malmesa pel futbol, al
cap i a la fi un joc de nens però
amb un poder de seducció irrefu-
table. De grandiós es pot qualificar
que Eslovàquia hagi eliminat Ità-
lia, l’actual campiona, el gol dels
Estats Units, el país del touchdown
i el homerun, al descompte per
classificar-se per a vuitens o l’erra-
da d’un jugador nigerià a porteria
buida. Diuen que el Mundial està
sent avorrit, però que les vuvuzeles
segueixin sonant.

la seca, 
la meca i... La 

‘grandeur’

DAVID
DOMINGO

26.06.10
C/Bonaventura Riberaygua, 39  

Telèfon: 877 477 Fax: 863 800  

Apartat de correus 2167, BP. 179

http//www.diariandorra.ad   

diaridigital@diariandorra.ad 

J. M. Tresserras
El conveni signat amb

Andorra permetrà que ATV es
pugui veure oficialment en tot el
Pirineu català.

Alain Molné
Durant un mes el Pidasa

Santa Coloma ha tingut un juga-
dor mig amagat perquè no tenia
el ‘transfer’ federatiu.

baròmetre digital

El conseller català tenia clar
que el ministre d’Exteriors
està en plena forma.

Conseller Cultura Generalitat

Vull felicitar el
senyor ‘Esport’ 
pel conveni que 
hem firmat”


