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Andorra estarà representada als
Jocs dels Petits Estats de Monte-
negro, que arrenquen el 27 de
maig, amb una expedició de 37
persones, de les quals 27 seran
els atletes que competiran en set
disciplines esportives, segons va
confirmar ahir el Comitè Olímpic
Andorrà. A aquesta llista s’hi han
de sumar vuit entrenadors i dos
caps de missió. Respecte als ante-
riors Jocs de San Marino 2017, l’e-
quip del Principat tindrà 22 es-
portistes menys, una caiguda que
s’explica bàsicament per dos es-
ports, el bàsquet i el ciclisme. En
el primer cas, la selecció no va
aconseguir la classificació, men-
tre que en el segon, aquesta disci-
plina no entra al programa d’es-
ports de Montenegro 2019.

La principal sorpresa de l’expe-
dició andorrana és el vòlei platja,
l’esport que va suposar l’únic or
tricolor a San Marino 2017, ja que
Xavi Folguera no farà parella amb
Geni da Silva com els últims anys
i el seu company serà Abel Ber-
nal. Da Silva també serà als Jocs,
però ho farà com a tècnic i no
com a jugador.

Una altra de les novetats serà la
presència de l’extennista Joan Ji-
ménez, que disputarà el torneig
de dobles mixtos juntament amb
la seva filla, Vicky Jiménez Kasint-
seva. La jove tennista havia mani-
festat l’estiu passat durant una re-
cepció a Govern després de
guanyar el Roland Garros sub-14
la voluntat de competir a la prova
montenegrina, on tindrà una do-
ble cita, ja que a més de la com-

petició de dobles mixtos també
participarà en el quadre indivi-
dual. Els altres tennistes partici-
pants seran Laurent Recourdec i
Ricardo Rodeiro, que disputaran
tant l’individual com els dobles
masculins.

L’esport amb més representa-
ció del país tornarà a ser l’atletis-
me, amb 11 membres, combi-
nant experiència i joventut,
pensant també en els Jocs dels
Petits Estats que es faran al Prin-
cipat el 2021. En aquesta discipli-
na no hi serà finalment Toni Ber-
nadó a causa d’una lesió d’última
hora. El judo, amb sis lluitadors,
serà la següent disciplina amb
més participants, i també hi hau-
rà tres nedadors, l’equip de pe-
tanca, format per Philippe Samt-
mann i Brumo Samtmann, i
Esther Barrugués com a repre-
sentant en tir.

El secretari general del Comitè
Olímpic Andorrà, Jordi Orteu, va
manifestar que “a Montenegro
portem una delegació competiti-
va per fer un bon paper, i crec que
ho podem fer millor que a San
Marino”. A més, va destacar que
“veiem opcions de medalla a tots
els esports en què participem, ja
que portem gent que ha estat me-
dallista o que arribarà als Jocs en
millor forma que fa un parell
d’anys a San Marino”.

Andorra participarà als Jocs dels Petits Estats de Montenego amb 27 esportistes, 22 menys que a
San MarinoTL’absència de la selecció de bàsquet i que no hi hagi competició de ciclisme, les causes
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DELEGACIÓ A LA BAIXA
EOLIMPISMEAABEL BERNAL FARÀ PARELLA AMB XAVI FOLGUERA EN VÒLEI PLATJA I JOAN JIMÉNEZ JUGARÀ ELS DOBLES MITXOS DE TENNIS

“Tenim una delegació
competitiva i intentarem
superar el que vam fer
a San Marino”

SECRETARI GENERAL DEL COA

QUÈ HA DIT

ATLETISME

Nahuel Carabaña

Leyre de la Rua

Carles Gómez

Raquel Guri

Dayane Huerta

Bruna Luque

Pol Moya

Arnau Roig

Marcos Sanza

Tècnics

Joan Ramon Moya

Kevin Poulet

Abraham Férriz

JUDO

Alda Babi

Karim Nsir

Lia Povedano

Fabián Ramos

Marc Reig

Joel Rossell

Tècnic

Dani Garcia

NATACIÓ

Bernat Lomero

Mònica Ramírez

Nàdia Tudó

Tècnic

Xavier Torrallardona

PETANCA

Philippe Samtmann

Bruno Samtmann

Tècnic

Francisco Javier Galera

TENNIS

Joan Jiménez

Vicky Jiménez

Ricardo Rodeiro

Laurent Recourdec

TIR

Esther Barrugués

VÒLEI PLATJA

Abel Bernal

Xavi Folguera

Tècnic

Geni da Silva

Del 27 de maig

al 2 de juny

La delegació

de 

MONTENEGRO

COA

VÒLEI

ANDORRA LA VELLA. El CV Valls
d’Andorra va derrotar 3 a 1 el Sant
Cugat al duel corresponent a la
lligueta d’ascens a la segona divi-
sió catalana. Les de Miki Ripoll
van vèncer per 26 a 24 el primer
set i les visitants van empatar
amb un 15 a 25 al segon, però les
del Principat van certificar el
triomf amb un doble 25 a 19.

El CV Valls d’Andorra
s’imposa al Sant Cugat

VÒLEI

ANDORRA LA VELLA. El CV Andor -
ra va caure per 1 a 3 contra el CV
Vilafranca al pavelló del Lycée
Comte de Foix. El partit es va po-
sar costa amunt per als locals
amb el 19 a 25 i el 21 a 25 dels dos
primers sets, però van reaccionar
gràcies a un ajustat 25 a 23 a la
tercera mànega. Els visitants, pe-
rò, van sentenciar (19-25).

Derrota del CV Andorra
contra el CV Vilafranca

FUTBOL SALA

ALCOLETGE. L’Enfaf Immobiliària
7 Claus va superar a domicili l’Al-
coletge 2 a 4 a la 23a jornada de la
divisió d’honor catalana. Els lo-
cals van avançar-se, però els ho-
mes de Xavi de la Rosa ja guanya-
ven 1 a 2 al descans. A la represa,
l’Alcoletge va empatar, però dues
dianes de Gerard Raventós van
sentenciar el matx.

Triomf a fora de l’Enfaf
Immobiliària 7 Claus

ATLETISME

LLEIDA. L’atleta del CAVA Fran-
cesc Carmona va finalitzar en
cinquena posició la cursa dels
bombers de Lleida de 10 quilò-
metres amb un temps de 33’15”. A
més, a la milla de la Sagrada Fa-
mília de Barcelona, Pol Moya va
finalitzar en desè lloc, Carles Gó-
mez en onzè i Dayane Huerta va
ser vuitena a la prova femenina.

Francesc Carmona acaba
en cinquè lloc a Lleida

ATLETISME

TÀRREGA. Anna Artal, dels Amics
de l’Atletisme d’Andorra, va pro-
clamar-se subcampiona de la
mitja marató de Tàrrega, celebra-
da diumenge. L’atleta va fer un
temps d’1 h 31’19” i només va ser
superada per Kateria Chaplin. A
la cursa masculina, Joan Repiso
va acabar el 30è, mentre que Joan
Berenguer va ser 118è.

Segona plaça per a Anna
Artal a la mitja de Tàrrega

pròrroga
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Maria González, gimnasta de la
Federació Andorrana de Gimnàs-
tica, va protagonitzar una gran
actuació durant el cap de setma-
na, a la quarta fase de la Copa Ca-
talana de gimnàstica rítmica.
L’andorrana es va penjar tres me-
dalles, una d’or i dues de plata, en
categoria absoluta.

González va ser la millor de la
competició en la modalitat de
cinta i es va quedar a les portes
del primer lloc en les especiali-
tats de maces i pilota.

La delegació del Principat que
es va desplaçar a Girona la van
completar Carla Amorós i Berta
Miquel. Totes dues van partici-
par, juntament amb Maria Gon-
zález, a la prova de maces, que va
ser la que més esportistes andor -
ranes va acollir. Tot i no firmar
una actuació tan destacada, van
acabar la jornada entre les vint
primeres. De fet, Carla Amorós es
va colar entre les deu millors
gimnastes en firmar un meritori
novè lloc. De la seva banda, Berta
Miquel va cloure la competició
en la quinzena plaça de la classi-

ficació general.
Encara en clau de la FAG, cal

destacar que el mateix cap de set-
mana Carla Varas va estrenar-se
en una prova de la World Cup. En
el seu cas va competir a Guadala-
jara i no va poder accedir a les
rondes finals, en quedar per so-
bre de les quaranta primeres

classificades en totes les modali-
tats. L’andorrana va pagar cars els
nervis de l’estrena, tot i que es
prenia la competició com una de
les últimes fases de la seva prepa-
ració per afrontar el proper Euro-
peu. Aquest es disputarà a Bakú
d’aquí a dues setmanes i Varas se-
rà la representant de la FAG.

La gimnasta de la FAG ho va aconseguir a la quarta fase de la Copa Catalana
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EGIMNÀSTICA RÍTMICAACARLA VARAS VA DEBUTAR A LA WORLD CUP

Carla Amorós i Berta
Miquel van competir en
maces i van ser novena
i quinzena

UN TOP-10 I UN TOP-15

FAG

Oriol Cardiel, ciclista de l’e-
quip andorrà MVK*12, va aca-
bar en una meritòria onzena
posició, en la vuitena edició
del Trofeu Félix Rodríguez,
que es va disputar diumenge a
Saragossa. Tot i que a l’última
volta de la carrera es va acon-
seguir escapar amb un grup de
dotze ciclistes més, que li va
donar un marge de deu segons
sobre els perseguidors, Cardiel
no va poder fer-se un lloc a les
primeres posicions i va creuar
la meta onzè i amb el grup
perseguidor a sobre.

Miquel Martínez va ser l’al-
tre representant de l’MVK*12
que es va desplaçar a Calato-
rao i en el seu cas va finalitzar
en el 33è lloc.

El recorregut total de la pro-
va era de 86 quilòmetres i la
d’aquest cap de setmana va es-
tar marcada pel vent i els talls
constants al grup principal,
que van provocar que hi ha-
gués múltiples escapades du-
rant tota la competició. Els dos
corredors de l’MVK*12 van
lluitar sempre per ser-hi.

Oriol Cardiel, de
l’MVK*12, acaba
onzè el vuitè
Trofeu Félix
Rodríguez

CICLISMEA

L’Atlètic Escaldes és molt a prop
d’aconseguir l’ascens a la Lliga
Multisegur. Quan només falten
dues jornades per acabar el play-
off d’ascens de la Lliga Unida, que
dona accés a la primera divisió
nacional de futbol, els escaldencs

tenen sis punts d’avantatge res-
pecte al CE Carroi i l’FS La Mas-
sana, que són els dos altres aspi-
rants a pujar de categoria aquest
final de temporada.

L’Atlètic Escaldes només neces-
sita sumar un punt per ser, mate-
màticament, equip de primera.
Després de la golejada del cap de
setmana passat al Ranger’s, per

un gol a nou, els escaldencs en
tenen prou amb un empat en la
visita de la Penya Encarnada de la
propera jornada. El marge de sis
punts que tenen respecte al Car -
roi els ha deixat el títol a tocar i
obliga els seus perseguidors a no
fallar si volen optar a l’ascens. El
segon classificat de la Lliga Unida
també puja a la Lliga Multisegur,

però ho ha de fer després de dis-
putar un play-off amb el penúl-
tim classificat de la primera divi-
sió. El millor posicionat per
jugar-lo és el CE Carroi, que em-
pata a 47 punts amb l’FS La Mas-
sana, tercer classificar. Malgrat la
igualtat, el Carroi té el goal avera-
ge guanyat al massanencs i, si no
falla disputarà la promoció. En
les dues properes jornades s’en-
fronta al Ranger’s i a la UE Extre-
menya.
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EFUTBOLAPLAY-OFF D’ASCENS, LLIGA UNIDA

El Barça visita
avui, 21 hores, el
Liverpool en el
partit de tornada
de les semifinals
de la Lliga de

Campions. El conjunt anglès arri-
ba a la cita sabent que no podrà
comptar amb Roberto Firmino,
Naby Keita ni Mohammed Salah.
L’estrella dels reds va patir una
commoció en el duel de la Pre-
mier League davant el Newcastle
del cap de setmana i Jurgen
Klopp el va descartar completa-
ment per al partit d’aquesta nit.
“No jugarà contra el Barça, és una
commoció i no li podem perme-

tre jugar”, va assegurar l’entrena-
dor alemany en la roda de prem-
sa prèvia al matx. Una altra mala
notícia per als interessos de l’e-
quip anglès és que Virgil van Dijk,
central titular i líder de la línia de-
fensiva dels d’Anfield, no va po-
der completar l’entrenament d’a-
hir. Tot i que en principi podrà
disputar el duel, podria no fer-ho
al cent per cent.

La situació del Liverpool i el re-
sultat del partit d’anada –3 a 0–

deixen el Barça en una posició
immillorable per ser a la final del
Wanda Metropolitano. Tot i l’es-
cenari, Ernesto Valverde no vol
confiances i apunta que “el resul-
tat no ens influeix. Demà [per
avui] hem de jugar com si no ha-
guéssim jugat l’anada. Qualsevol
pensament que ens vingui al cap
sobre l’anada seria un error. Serà
difícil perquè el camp empeny”.

Pel que fa a l’estat físic dels seus
jugadors, el tècnic barcelonista
va assegurar que “físicament es-
tan bé perquè en aquests partits
ho has de donar tot, per això van
descansar alguns a Vigo [en el
partit de dissabte davant el Cel-
ta]”. Valverde no podrà comptar
amb Dembélé, que es va lesionar
dissabte a Galícia.

REDACCIÓ
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EFUTBOLASEMIFINALS DE LA LLIGA DE CAMPIONS

El central holandès no va
poder completar
l’entrenament d’ahir

VAN DIJK NO ACABA LA SESSIÓ

MIGUEL RUIZ / FCB


