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Futbol

Vital Seguro es converteix en 
el nou patrocinador de les di-
ferents lligues de base i tam-
bé de les properes edicions 
del Memorial Francesc Vila 
i la segona divisió, que can-
via de nom i passarà de ser la 
Lliga Biosphere a ser la Lliga 
Unida. Vital Seguro signa per 
tres anys i Unida, que neix 
d’una fusió amb Biosphere, 
té un acord per un any, però 
totalment renovable.

Nou patrocini 
per a la FAF

Futbol

El Vall Banc FC Santa Colo-
ma, vigent campió de la Lliga 
Multisegur Assegurances i 
que s’estrena diumenge a la 
competició domèstica contra 
l’FC Lusitans a les 18 hores, 
va renovar l’acord amb el 
Vila-real. Els colomencs van 
entregar una samarreta del 
club al conseller delegat del 
Submarí Groc, Fernando Roig 
Negueroles. El contracte pas-
sa a ser indefinit.

Renoven amb 
el Vila·real

Tir amb arc adaptat

El tirador de tir amb arc 
adaptat Jordi Casellas, 
bronze al Campionat d’Eu-
ropa que es va disputar a 
Pilsen (República Txeca), 
va rebre ahir un reconeixe-
ment del Comú d’Encamp 
pel seu podi. El tirador de la 
Federació Andorrana d’Es-
ports Adaptats (FADEA) 
va superar en la lluita pel 
tercer lloc el britànic John 
Nicholl. 

Reconeixement 
a Jordi Casellas

Rugbi

Bàsquet Futbol sala

El VPC Andorra, sense el georgià 
Bejan Mtchdlidze i amb el retorn 
d’Edisher Jamrulidze, obre diu-
menge el teló del curs oficial a 
les 14 hores a l’Estadi Nacional 
amb la visita del Club Olympique 
Tauch Corbières Rugby de Tuc-
han. Els de Jonathan Xepi García 
i David Kirikaixvili s’enfronten a 
un rival desconegut ja que també 
estrenen nou grup. “Ens han dit 
que són molt forts en la davante-
ra”, va dir Xepi García.

El BC MoraBanc, que acaba de 
renovar el seu patrocini amb 
Assegurances Catalana Occi-
dent i també el seu conveni 
de col·laboració amb el Comú 
d’Andorra la Vella, juga demà a 
les 20.45 hores el tercer Memo-
rial Quino Salvo a Vigo contra 
l’FC Porto. El partit suposarà 
el retorn del lesionat Shayne 
Whittington, que ja està plena-
ment recuperat.

L’Atlètic Club Escaldes, que la 
temporada passada va conquerir 
la lliga de segona divisió de futbol 
sala i també va guanyar el Canut, 
es va classificar per a la final de 
la Supercopa d’Andorra que es 
disputa diumenge a les 12 hores 
al Prat Gran d’Escaldes. Els de 
Cabinho van golejar per 5 a 0 al 
Penya Encarnada amb dos gols 
de Marçal, un de David Férriz, un 
de Costa i un en pròpia meta.

El VPC enceta 
EL�CURS�OkCIAL

El BC MoraBanc 
viatja a Vigo
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l’Atlètic Escaldes

Jordi Casellas, al Comú d’Encamp.

COMÚ D’ENCAMP

El Raconet de 
la Bici obert

La nova cafeteria, restaurant 
i també botiga batejat com El 
Raconet de la Bici va obrir ahir 
les portes amb la inauguració. 
El projecte està liderat per 
quatre socis: Pep Pomé, 
Eloi Pérez, Gerard Bargalló i 
David Odena, i està situat a 
l’avinguda Enclar, número 98, 
a la Casa Masover de Santa 
Coloma.

JONATHAN GIL

Ciclisme

Andrea Ramos, 
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Primer lloc per 
Cande Moreno

Gimnàstica rítmicaEsquí alpí

La gimnasta de la Federació An-
dorrana de Gimnàstica (FAG) 
Andrea Ramos va assolir la 109a 
posició de la classificació final 
del Mundial de gimnàstica rít-
mica disputat a Sofia (Bulgària). 
Andrea Ramos va sumar 31.400 
punts. La segona millor andor-
rana va ser Judith Flinch en 
acabar 116a amb 29.550 punts 
i ahir va ser 84a en maces. Jes-
sica Pereira va acabar 118a amb 
27.700 punts i ahir en maces 
va assolir el 98è lloc amb 9.300 
punts. “Hem competit digna-
ment i hem mostrat bon nivell”, 
va dir Eva Rodríguez.

La jove esquiadora de la Fede-
ració Andorrana d’Esquí (FAE) 
Cande Moreno es va imposar 
al supergegant de la Copa de 
Sud-Amèrica que es va dispu-
tar a El Colorado (Xile). Can-
de va fer un temps d’1’08”77 
amb 33,15 punts FIS quan ella 
en tenia 42,33. Carmina Pallàs 
va ser cinquena. En l’altre su-
pergegant, Pallàs també va 
ser cinquena i Cande, setena. 
En nois, el millor andorrà va 
ser Marc Oliveras amb el 20è 
lloc a 1”84 del primer. Kevin 
Courrieu va ser 31è i Matias 
Vargas, 32è.

Redacció
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L’equip de la FAG torna a casa.

FACEBOOK AMICS DE LA FAG

Cande Moreno, primera a Xile.

FAE

Nova temporada, nous reptes i 
mateixes dificultats. L’Andorra 
Hoquei Club, amb la seva mo-
dèstia com a entitat esportiva, 
afrontarà una temporada més 
el grup B de primera catalana i 
ho farà amb el mateix objectiu 
que l’anterior: la permanència. 
L’equip dirigit per Roger Corral 
s’estrena dissabte a les 19.30 
al pavelló Comunal contra el 
segon equip del Lleida Llista 
i ho farà sense Àlex García, 
baixa per motius personals, 
i sí que tindrà l’únic fitxatge 
d’Oriol Estrany i tres juvenils: 
Gerard Caminal, Ian Pallarés i 
Oriol Cortés. “Serà una tempo-
rada molt complicada ja que hi 
ha molts filials i l’SD Espanyol 
com a nou equip. Els segons 
equips del Barça, l’Igualada, el 
Lleida o el Reus són molt forts 
amb jugadors joves de molt de 
talent”, va assegurar el tècnic 
català de l’Andorra Hoquei 
Club, Roger Corral, que té clar 
quin serà l’objectiu. “Treball i 
treball i intentar aconseguir la 

salvació al més aviat possible”. 
 L’únic fitxatge és un jove 
defensa català de només 21 
anys. Oriol Estrany va jugar 
el curs passat al Caldes amb 
els andorrans Marc Pallarés i 
Adrià Antequera. Finalment 
no es va fitxar el porter de-
sitjat i continuarà el català 
Jordi Gallart i el juvenil Mar-
tí. Només hi haurà la baixa 

del veterà Àlex Martín, que 
fa un pas al costat i que no-
més donarà un cop de mà si hi 
ha lesions. “És un grup molt 
maco i les sensacions són molt  
bones. Espero que a casa ens 
fem forts i assolir la perma-
nència que és el gran objectiu”. 
El primer partit fora de casa 
serà el 21 de setembre contra 
el Bell-lloc.

La salvació torna a ser l’objectiu
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Hoquei patins
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FACEBOOK ANDORRA HOQUEI CLUB

Víctor Duaso
ANDORRA LA VELLA



Que l’ACB es
planteja un
canvi en el seu
format de
c o m p e t i c i ó

des de fa anys no és cap secret, i
que els clubs Eurolliga, el Reial
Madrid, el Barça i el Baskonia,
sempre han tingut un interès di-
ferent al de la resta, tampoc. Ara,
el gran grup, entre els quals es
troba el MoraBanc Andorra, pre-
para una proposta de cara a l’as-
semblea general prevista per al
pròxim dimarts, segons va avan-
çar ahir el diari As. 

Aquest nou projecte estaria
pensat de cara a la temporada
2019-2020 o la 2020-2021, com a
molt, i inclouria canvis important
tant en la part alta de la classifica-
ció com en la part baixa. Un dels
principals punts seria que del
cinquè al dotzè classificat jugues-
sin uns vuitens de final del play-
off, mentre els quatre primers
passarien directament a quarts
de final. A més, a semifinals tam-
bé es jugaria al millor de tres par-
tits. Per altra banda, el darrer
classificat baixaria a LEB or direc-
tament, mentre quer el penúltim

i l’avanpenúltim es disputarien la
permanència en un play-out. 

Una de les idees que també hi
ha damunt la taula per atreure els
clubs Eurolliga, que volen reduir

el nombre de partits a través de la
disminució d’equips (els agrada-
ria que fossin 16 o fins i tot 14), és
que els quatre primers no ha-
guessin de jugar a casa contra els

recent ascendits i els dos darrers
de la temporada anterior. Tot ple-
gat, però, es troba en una fase
embrionària i encara s’ha de de-
batre a fons la proposta final. 
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A. C.
Andorra la Vella

El grup d’entitats, entre les quals hi ha el MoraBanc, presentarà la proposta en
l’assemblea de dimartsTUna opció és uns play-off amb vuitens del cinquè al dotzè

EBÀSQUETAA PARTIR DE LA TEMPORADA 2019-2020 O LA SEGÜENT

ANDORRA LA VELLA. El MoraBanc va renovar ahir dos acords. Un va ser
el de col·laboració amb el comú d’Andorra la Vella, en què es va obse-
quiar la cònsol major, Conxita Marsol, amb una samarreta personalit-
zada, i l’altre el de patrocini amb Catalana Occident, que seguirà pre-
sent a la samarreta d’escalfament de l’equip i al pavelló. 

COMÚ ANDORRA LA VELLA

Judith Flinch, Andrea Ramos i
Jéssica Pereira van donar ahir
per acabada la seva participa-
ció al Campionat del Món que
es disputa des de dilluns a So-
fia (Bulgària). Ho van fer amb
l’exercici de maces, en la qual
aquesta vegada no va partici-
par Pereira, mentre Ramos,
que va descansar dimecres en
l’exercici de pilota, va tornar a

competir. Precisament aques-
ta última va acabar com la mi-
llor posicionada en la classifi-
cació general, amb un total de
31.400 punts que la va situar
en la 109a posició. Ahir, va ob-
tenir la 94a millor marca amb
10.650 punts en l’exercici de
maces. Per la seva part, Flinch
va ser la 105a, amb 9.000
punts, i va finalitzar en el 116è
lloc a la general, amb un total
de 29.550 punts. Finalment,
Pereira es va situar en la 118a
posició, amb 27.700 punts. En
la classificació per equips, An-
dorra es va col·locar 37a, amb
81.350 punts. 

Flinch, Ramos i
Pereira tanquen
la seva
participació al
Mundial de Sofia

GIMNÀSTICAA

Aprofitant l’assemblea general de
l’ECA (Associació de Clubs Euro-
peus), la directora general del
Vall Banc FC Santa Coloma, An-

nabel Llevot, i el conseller delegat
del Vila-real, Fernando Roig, van
renovar l’acord de col·laboració
entre els dos clubs, que inicial-
ment era per un any i ara serà in-
definit. D’aquesta manera, els en-
trenadors del club colomenc

tornaran a Vila-real per continuar
la formació en la metodologia de
treball dels castellonencs. A més,
enguany els nens de la base es
podran desplaçar a la Comunitat
Valenciana per veure algun partit
del primer equip, així com entre-
nar o jugar un matx amb els seus
equips de base. “Estem orgullo-
sos que el Vila-real continuï con-
fiant en nosaltres i creient en el
creixement del futbol andorrà”,
assenyala Llevot. 

REDACCIÓ
Andorra la Vella

EFUTBOLACOL·LABORACIÓ DE MANERA INDEFINIDA

La segona divisió nacional i les
competicions de base de la Fe-
deració Andorrana de Futbol
estrenaran patrocinadors a par-
tir d’aquesta temporada. La Lli-

ga Unida, empresa de la mateixa
institució que Bioshpere, serà el
nou nom de la segona màxima
competició durant el proper
curs, mentre que Vital Seguro
patrocinarà les lligues de base,
així com el Memorial Francesc
Vila, els tres pròxims anys. 

A. C.
Escaldes-engordany

FUTBOLACANVI DE NOMS A LES DUES COMPETICIONS


