
esports20 Dimecres, 24 De gener Del 2018

El joc interior del Bàsquet Club 
MoraBanc agafa un xic d’aire. El 
pivot senegalès Moussa Diagne, 
que va reaparèixer diumenge 
contra l’FC Barcelona Lassa des-
prés de tres setmanes de baixa, 
no està descartat per al partit de 
dissabte a la pista d’un dels seus 
exequips, el Montakit Fuenla-
brada. Les proves van descartar 
una recaiguda de la lesió que 
es va fer el 3 de gener, amb un 
trencament mioaponeuròtic de 
l’aponeurosi anterior amb elon-
gació al soli de la cama esquer-
re. El center senegalès va jugar 
només vuit minuts; va acabar 
el partit des de la banqueta i al 
final va marxar coix cap als ves-
tidors. Una vegada recuperat, 
Diagne es tornarà a entrenar 
amb els seus companys per pre-
parar el partit de dissabte a les 
set de la tarda contra el Monta-
kit Fuenlabrada.

 Els de Joan Peñarroya con-
tinuen amb les baixes de Prze-
mek Karnowsi i de Beqa Burja-
nadze, que ja va sense crosses 
i podria tornar a jugar cap a 
últims de febrer. El Montakit 
Fuenlabrada, dirigit pel tècnic 
argentí Néstor Che García, va 
perdre l’últim partit de la Lliga 
ACB contra el València Basket. 
Això sí, els de Fuenlabrada han 
estat la sensació positiva de la 
primera volta.

Automobilisme

El pilot Albert Llovera serà 
la gran novetat a les Crèdit 
Andorrà GSeries 2018, que 
comencen dissabte al Circuit 
d’Andorra-Pas de la Casa. El 
llistat d’inscrits no es tancarà 
fins demà, i es publicarà di-
vendres. En GS1, destacaran 
Carlos Ezpeleta i Xevi Pons, 
i a les GS2 Gerard de la Casa, 
Edgar Montellà, Maria Dolsa, 
Pedro Font, Joaquín Rodrigo i 
el mateix Llovera.

Albert Llovera, 
a les GSeries2

Futbol

Arriba la UEFA Nations League. 
El torneig, ja confirmat al març, 
pretén acabar amb els amistosos 
de les seleccions de futbol d’Eu-
ropa. Les 55 seleccions UEFA 
alternaran la Nations League i 
les corresponents fases amb un 
torneig amb copa pròpia i un 
total de quatre bitllets directes 
per a  les diferents Eurocopes i 
Mundials. Avui, a les 12 del mig-
dia, es fa el sorteig a Lausana 
amb Andorra a la divisió D.

Sorteig de la 
Nations League

Domini del 
Serradells

El Club Rítmica Serradells 
va dominar a la primera 
fase de la Copa Andorrana 
de Gimnàstica Rítmica, que 
es va disputar al Complex 
d’Encamp. El Serradells 
va assolir el primer lloc 
en benjamí amb el C, en 
aleví pilotes amb l’A i júnior 
masses amb el B. En infantil 
cèrcol, el primer lloc va ser 
per al SAE Sant Julià A.
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Gimnàstica rítmica

Nova lesió al Futbol Club An-
dorra. Un no parar. El jove 
central i també lateral, inter-
nacional sub-21, Aleix Viladot, 
entra a la infermeria, però està 
previst que ell només hi esti-
gui quinze dies, després d’ha-
ver-se fet un trencament de 

dos centímetres de l’oblic. El 
defensa andorrà es perdrà el 
partit contra l’Igualada de diu-
menge, i contra el Rapitenca 
el 3 de febrer al Centre d’En-
trenaments de la FAF. Viladot 
farà un xic de companyia als le-
sionats de llarga durada Marc 
Pujol –que ahir va ser operat 
a la Seu d’Urgell pel doctor 

Sergi Francisco–, Jordi Aláez i 
Jordi Betriu –que serà operat 
aquesta setmana a Manresa 
pel doctor Jordi Puigdellívol. 
Candi Viladrich recupera en 
canvi  per al partit de diumen-
ge a Igualada el que va com-
plir un cicle de cinc targetes 
grogues, Robert Font, i també 
Álex Martínez, expulsat a Al-
picat. Això sí, perd per sanció 
Emili Garcia i Txus Rubio. Dos 
jugadors més estan a prop de 
reaparèixer després d’una le-
sió: el porter Xisco Pires i l’ex-
trem Roger Nazzaro. I altres 

dos d’amenaçats que si reben a 
Igualada una groga no podran 
jugar contra la Rapitenca: Cris-
tian Martínez i Marc Ferré.

El proper rival, l’Igualada, 
acumula cinc jornades sense 
perdre, amb quatre victòries 
consecutives i un empat en 
l’últim partit, contra l’Atlètic 
Alpicat. Els igualadins, entre-
nats per Jesús Milan, ja no 
tenen a la plantilla el veterà 
ex-Primera espanyola Juanjo 
Carricondo, que va fitxar pel 
Gavà de la tercera divisió espa-
nyola.

Viladot també es lesiona i 
estarà quinze dies de baixa

Futbol
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Aleix Viladot, un altre lesionat més.
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Moussa Diagne, OK
El pivot senegalès no està descartat per a dissabte en la visita a Fuenlabrada

Bàsquet

Moussa Diagne està OK.
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El campió 
de la Copa, 

contra l’Unicaja

El Reial Madrid, vigent 
campió de la Copa del 
Rei, començarà la defensa 
del títol el 15 de febrer a 
Gran Canària en el partit 
de quarts de final contra 
l’Unicaja de Màlaga. Una 
altra vegada els de pablo 
laso s’enfrontaran al pivot 
georgià Shermadini, que la 
temporada passada jugava 
al BC MoraBanc en aquell 
partit del famós “campo 
atrás” de Sergio llull. En 
l’altre partit d’aquella part 
del quadre, el valència 
juga contra l’iberostar 
tenerife. En l’altra, l’FC 
Barça lassa juga contra 
el Baskonia, i l’herbalife, 
contra el Fuenla.

Joan Verdú, 26è 
al gegant de 
Copa d’Europa 
a Folgaria

Esquí alpí

L’esquiador de la Federació 
Andorrana d’Esquí (FAE) 
Joan Verdú va acabar en 
26a posició al gegant de la 
Copa d’Europa, que es va 
disputar a Folgaria-Lavaro-
ne (Itàlia), amb un temps 
d’1 min 59,43 s,  a 1,69 s 
del primer classificat, l’italià 
Marco Odermatt. Van com-
pletar el podi el nord-ameri-
cà Tim Jitloff i el també italià 
Andrea Ballerin. En aquesta 
Copa d’Europa no va poder 
finalitzar la primera mànega 
Xavi Salvadores. Per la seva 
banda, en el supergegant FIS 
a Cortina d’Ampezzo (Itàlia), 
Marc Oliveras va ser 42è, 
amb 1 min 15,96 s,  a 2,61 s 
del primer, el nord-americà 
River Radamus. Matías Var-
gas va ser 47è. En l’entrena-
ment oficial de descens FIS a 
Santa Caterina, Cande More-
no va ser primera, i Carmina 
Pallàs va acabar novena.
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La llista dels 
Jocs, en 
‘stand-by’

olimpisme

La composició definitiva de 
la delegació andorrana per 
als Jocs Olímpics d’hivern de 
Pyeongchang encara no està 
tancada, tot i que s’esperava 
que s’anunciés ahir. El Comi-
tè Olímpic Andorrà (COA), 
d’acord amb la Federació An-
dorrana d’Esquí (FAE), va co-
municar que els integrants de 
l’equip nacional no se sabran  
fins dijous a última hora de la 
tarda. El llistat es farà oficial 
un cop la FIS confirmi la dis-
tribució de places definitiva.
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Lluís Marín serà als Jocs.
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