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La Federació Andorrana

de Natació (FAN) treba-

lla des de fa temps de

manera conjunta amb els clubs

per fer més gran la base pel que

fa al món de la natació. En una

de les modalitats d’aquest es-

port, la natació artística, hi ha

una seixantena de joves practi-

cants al Principat.

Onze d’aquestes joves espor-

tistes van participar dissabte a la

Lliga Catalana de figures, que es

va disputar a Figueres –cinc en

categoria infantil i sis en ale-

 vina–. Les nedadores infantils ha-

vien d’executar les figures del

grup obligatori i les del grup op-

cional 2 amb 9,8 graus de dificul-

tat, mentre que les alevines ha-

vien de fer el grup obligatori i el

grup opcional 2 amb 7,1 graus

de dificultat. En aquesta cita hi

va haver una millora general de

les notes tant en la categoria in-

fantil com en l’alevina i les mi-

llors van ser Abril Hernàndez amb

60,194 punts a l’infantil i Mar

Tor ra amb 53,033 a l’alevina.

La coordinadora de natació ar-

NATACIÓ ARTÍSTICA

FAN

Hi ha unes 60
practicants de
natació artística

Onze nedadores de la federació van participar el cap de setmana passat a la Lliga de figures

Seguir ampliant la base
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tística de la FAN, Natàlia Meca, ex-

plica que “les noies estan obte-

nint unes notes correctíssimes,

però han de treballar més i han

de pujar més si volen millorar”, i

va agregar que “estan progres-

sant molt i estan apujant el nivell

tot i les dificultats”. I és que, se-

gons recorda Meca, aquest any la

Federació Internacional (FINA) ha

canviat el reglament i ha augmen-

tat els graus de dificultat pel que

fa a la natació artística.

La coordinadora també té clar

que “s’ha d’apostar i cuidar la ba-

se, cal donar oportunitats, però

també hi ha d’haver llocs i dies

per entrenar”. A més dels equips

infantil i aleví, la federació té tres

nedadores en edat júnior, amb les

quals s’estan treballant les moda-

litats de duo i solo.

FAG

Flaix

El Poliesportiu d’Andorra va acollir diumenge passat

la primera fase de la Copa Andorrana de conjunts. El

Club Heura es va imposar a la categoria benjamina

en maces i llaç, i el Rítmica GAEE va vèncer en la

modalitat de pilota entre les alevines. A més, l’Heura

va guanyar en infantil i el GAEE ho va fer en júnior.

Primera jornada de la Copa Andorrana de conjunts

la Competició
JUDO

L’equip cadet de la

Fandjudo va participar

diumenge passat en

els quarts de final del Campio-

nat de França cadet, en què

quatre judokes del país van

aconseguir la classificació per

a les semifinals, Pau Rafel, Dí-

dac García, David Pellicer i Mar-

tí Rubio. En aquesta competi-

ció van participar quatre

departaments del sud-oest de

la regió d’Occitània.

Pau Rafel va aconseguir fi-

nalitzar en tercera posició a la

modalitat de menys de 55 qui-

los després de disputar vuit

combats.

També va ser tercer Dídac

García en menys de 73 quilos.

En aquest cas, el jove esportis-

ta de la Federació de Judo va

disputar quatre combats.

De la seva banda, David Pe-

llicer va finalitzar en cinquè lloc

en menys de 46 quilos després

de guanyar tres dels sis com-

bats que va disputar. També va

guanyar tres de les sis lluites

que va fer Martí Rubió, que va

finalitzar el campionat en vuite-

na posició.

Quatre judokes a ‘semis’ a França
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NOM: BC Escaldes-Engordany (escola de bàsquet).

PRESIDENT: Alfons Drets.

COORDINADORA: Elena Sans.

ANY DE FUNDACIÓ: 1995.

NOMBRE D’ALUMNES: 115. 

ENTRENADORS: Elena Sans i David Drets.

ADREÇA: pavelló del Prat Gran. AD700 Escaldes-Engordany.

TELÈFON: 324 272.

HORARIS D’ENTRENAMENT: dilluns i dijous de 17 h a 20 h.
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FUTBOL

JUVENIL FEMENÍ. SEGONA
F. Manu Lanzarote2 Enfaf CAA 1

J G E P Pts
1. G. Manresa 14 11 3 0 36
10. Enfaf 13 4 2 7 14

FUTBOL SALA

CADET. DIVISIÓ D’HONOR
CE Sant Julià 4 Manresa CFS A 4

J G E P Pts
1. Barça Lassa 15 15 0 0 45
8. Sant Julià 15 5 2 8 17

INFANTIL. DIVISIÓ D’HONOR
L’Eixample 5 CE Sant Julià 1

J G E P Pts
1. Indústrias SC 14 13 0 1 39
14. Sant Julià 14 1 1 12 4

INFANTIL. PRIMERA DIVISIÓ
Cervera 8 FS Encamp 2

J G E P Pts
1. Maristes Lleida 9 9 0 0 27
4. Encamp 9 4 1 4 13

ALEVÍ. DIVISIÓ D’HONOR
CE Sant Julià 1 Manresa 7

J G E P Pts
1. Barça Lassa 15 13 2 0 41
11. Sant Julià 15 4 0 11 12

BÀSQUET

JÚNIOR MASCULÍ A. PREFERENT
Platges Mataró 73 MoraBanc 60

J G P Pts
1. CB Sant Josep 4 3 1 7
8. MoraBanc 4 0 4 4

JÚNIOR MASCULÍ B. TERRITORIAL
MoraBanc 56 Alpicat 63

J G P Pts
1. Alpicat 14 13 1 27
12. MoraBanc 14 3 11 17

JÚNIOR FEMENÍ. TERRITORIAL
MoraBanc 65 Cervera 46

J G P Pts
1. Cervera 13 12 1 25
2. MoraBanc 12 11 1 23

INFANTIL VERMELL. C. CATALUNYA
Sama Vilanova 68 JAC MoraBanc 40

J G P Pts
1. CB Morell 13 12 1 25
11. MoraBanc 13 0 13 13

INFANTIL GROC. INTERTERRITORIAL
Santa Coloma 87 MoraBanc 50

J G P Pts
1. Grup Barna 14 13 1 27
15. MoraBanc 14 0 14 14

INFANTIL FEMENÍ. TERRITORIAL
Sedis 21 MoraBanc 68

J G P Pts
1. Watershop 11 10 1 21
4. MoraBanc 11 9 2 20

PREINFANTIL BLAU MASC. TERRITORIAL
MoraBanc 52 Pardinyes 62

J G P Pts
1. Pardinyes 14 14 0 28
9. MoraBanc 14 4 10 18

MINI GROC MASC. TERRITORIAL
MoraBanc 102 Almenar 52

J G P Pts
1. Seròs 4 4 0 8
5. MoraBanc 4 2 2 6

MINI BLAU MASC. TERRITORIAL
Bellvís 69 MoraBanc 19

J G P Pts
1. Cervera 4 4 0 8
4. MoraBanc 4 2 2 6

MINI VERMELL MASC. TERRITORIAL
MoraBanc 91 Pardinyes 90

J G P Pts
1. Sant Josep 4 4 0 8
4. MoraBanc 4 2 2 6

HOQUEI PATINS

JUVENIL. COPA FEDERACIÓ

CT Barcino 3 Andorra HC 7
J G E P Pts

1. Andorra HC 4 4 0 0 12
2. Montbui 3 2 0 1 6

ALEVÍ

Sant Cugat 1 Andorra HC 11
J G E P Pts

1. Andorra HC 3 3 0 0 9
2. Navarcles 3 1 1 1 4

BENJAMÍ

Andorra HC 0 Vila-Sana 10
J G E P Pts

1. CH Juneda 15 14 1 0 43
12. Andorra HC 16 1 1 14 4

PREBENJAMÍ

Andorra HC 3 Vila-Sana 0
J G E P Pts

1. CH Juneda 14 13 1 0 40
8. Andorra HC 14 5 2 7 17

VÒLEI

JUVENIL FEMENI. SEGONA FASE

Bordils 1 CV Andorra 3
J G P Pts

1. CV Andorra 1 1 0 3
2. Gelida 1 1 0 3

JUVENIL FEMENÍ. SEGONA FASE

Montagut 1 Valls d’Andorra 3
J G P Pts

1. CV Valls d’Andorra 1 1 0 3
2. Canyelles 1 1 0 3

marcador

en Curt
ESCACS

L’equip del GEVA-CEA C, format
per Jaime Chaderat, Marc
Montraveta, Roger Sánchez i
Laia Montraveta, va superar
per 0 a 4 el Mollerussa D a la
tercera divisió de la Lliga Cata-
lana de Lleida el cap de set-
mana passat. Diumenge els jo-
ves de pretecnificació del club
andorrà s’enfrontaran al Molle-
russa C.

El GEVA guanya
a Mollerussa

JUDO

Lea Adam va ser segona al
Campionat de França júnior,
disputat a Marsella. Va vèncer
tres combats per ippon i no-
més va caure a la final. Joel
Rossell va finalitzar en la sete-
na posició després de guanyar
la primera ronda, mentre que
Pere Armenta i David Lescano
no van poder passar de la pri-
mera ronda.

Lea Adam acaba
segona a França

El Campionat de Catalunya d’hivern aleví va proporcionar nous rè-
cords d’Andorra de 13 anys per a Alexandra Mejia i Kevin Teixei-
ra. Mejia va batre les marques en els 400 i els 800 lliures i va
sumar dues plates, i Teixeira va fer el rècord en els 400 lliures.

Rècords per a Mejia i Teixeira

NATACIÓ

avier Herver té 53 anys i
en fa 22 que va arribar
a Andorra, on s’ha erigit

com la cara visible del karate al
país. Des del 2014 presideix la
federació d’aquest esport i lide-
ra tres clubs, a Escaldes, Ordino
i la Massana.

Com decideix entrenar?
Va ser quan ja era aquí, a Andor -
ra, i parlant amb la federació
vam veure un moment de creixe-
ment. Ells em van donar un cop
de mà i vam obrir el club Fudo-
Shin d’Escaldes, d’això ja en fa
22 anys i des d’aleshores no
hem parat.

El millor dels entrenaments?
El millor amb diferència és que
els petits cada dia t’ensenyen
quelcom. Ells viuen en el seu
món d’innocència i ignorància
dels problemes i això ens trans-
porta cap aquí i ens fa descon-
nectar, que és bo.

Un consell per als esportistes?
Que han de gaudir del que fan,

si no ho senten així és el mo-
ment de canviar.

Un dia inesborrable
Quan vaig tornar d’un trenca-
ment de tendó d’Aquil·les, la
gent m’esperava al club amb sa-
marretes de suport, va ser un
detall molt bonic.

Com veu l’esport al país?
Està en el millor moment de
sempre, per evolució i perseve-
rança. Els que estem darrere
som tossuts i tenim una molt
bona massa de gent.

Era bon alumne?
La veritat és que no i el karate
em va ensenyar què era el res-
pecte i la constància.

Què li ensenyen els alumnes?
M’omplen, em transmeten ener-
gia i vitalitat. És un efecte recí-
proc i és molt bo.

X

«Els petits t’ensenyen cada dia»
Xavier HerverTEntrenador de karateel mestre
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Trist i fins i
tot cruel fi-
nal del
Top-16 de
l’Eurocup

per al MoraBanc Andorra, que
amb la derrota d’ahir a la pista de
l’Unics Kazan acaba com a segon
classificat del grup H i perd el fac-
tor camp als quarts de final. Els
tricolors van aguantar 30 minuts
abans de cedir definitivament al
poder d’un dels grans favorits a
aixecar el títol de campió i que
ahir es va venjar sense pietat dels
homes d’Ibon Navarro, que van
perdre per primera vegada en
aquest tram de competició.

El partit començava amb un
ritme anotador alt de la mà d’An-
drew Albicy, amb dos de dos en
triples en els primers compassos.
Els russos s’encomanaven al re-
tornat Raymar Morgan, que su-
plia la baixa de Maurice N’Dour
amb garanties, i a la potència de
Melvin Ejim. Per part tricolor,
Shurna i Diagne secundaven el
base francès per tancar la prime-
ra mànega del xoc amb un avan-
tatge mínim de 17 a 21.

Quan hi ha en joc el lideratge
del grup i el factor pista, l’habi-
tual és que apareguin la pressió i
els nervis. Aquest escenari va ar -
ribar en un segon quart per obli-

dar quant a joc. Es feia difícil dir
quin dels dos havia perdonat
més, però el cert és que el Mora-
Banc no va saber trobar el camí
de la cistella i només va poder su-
mar nou punts en deu minuts. Els
pobres guarismes ofensius eren
menys dolorosos gràcies a una
bona defensa, però l’Unics no va
deixar escapar l’oportunitat al
descans: 32 a 30.

La represa va ser un calc del
que s’havia vist en el període an-
terior, els locals van incrementar
la intensitat defensiva fins al punt
que els va ser igual carregar-se
aviat de faltes i ho va aprofitar
Moussa Diagne per sumar set
punts des de la línia de personal,
però el marge rus continuava
creixent al mateix ritme que por-
tava el partit: lentament però

constant. Rafa Luz perdia pilotes
sense fre i el MoraBanc els pa-
pers. Al minut 30, 43 punts ano-
tats i 49 de rebuts. Perillava el
matx, el lideratge i el factor pista.

La deriva tricolor es va confir-
mar només començar el quart
període: Henry dirigia com si fos
al pati de casa sense que ningú
fos ni tan sols la seva ombra,
MacCollum i Morgan veien ciste-

lla amb molta facilitat i els andor -
rans acumulaven errades, impre-
cisions i un parcial d’11 a 2 que
situava un alarmant 60 a 45 a cinc
minuts per al final. Ibon Navarro,
desesperat, va demanar temps
mort i va fer entrar Albicy i Ennis
per mirar de canviar-li la cara al
xoc. Va ser precisament el cana-
denc qui amb dues accions indi-
viduals va tornar els deu de dife-
rència, però la rèplica no va
arribar a ser ni un miratge. L’es-
print final de l’Unics el va liderar
Jamar Smith, que va treure a pas-
sejar el seu canell letal cada vega-
da que Pierria Henry decidia ce-
dir-li la pilota.

El camí fins a la botzina final va
ser un autèntic suplici amb l’e-
quip entregat a un Unics que s’a-
gradava i gaudia. 72 a 53, cloenda
amarga d’un gran Top-16 i a l’ho-
ritzó, un Asvel Villeurbanne que
espera als quarts de final i al qual
caldrà guanyar a França.

El MoraBanc Andorra va caure clarament a la pista de l’Unics Kazan i acaba segon de grup a més
de perdre el factor pistaTL’Asvel Villeurbanne serà el rival dels d’Ibon Navarro als quarts de final

SEGON I SENSE FACTOR CAMP

IGNASI MASSAFRET
Andorra la Vella

UNICS KAZAN MORABANC
ANDORRA

Henry (14) Albicy (10)

Kolesnikov (3) Ennis (5)

Lockett (3) Walker (4)

Ejim (7) Shurna (9)

Morgan (13) Diagne (12)

McCollum (11) Luz (0)

Ponkrashov (2) Stevic (0)

Carmicheal (2) Colom (0)

Klimenko (2) Jelínek (2)

Smith (12) Upshaw (3)

Kaimakoglu (0) Vitali (3)

Sheleketo (0) Jordan (5)

PARCIALS: 17-21 (10’); 32-30 (20’);

49-43 (30’), i 72-53 (40’).

ÀRBITRES: Belosevic, Dragojevic i Juras.

ELIMINATS: cap.

PISTA: Basket Hall de Kazan, amb

4.127 espectadors.

72 53

UNICS KAZAN

EN 3 DELS 4 QUARTS el

MoraBanc es va quedar

sense arribar als quinze

punts. De fet, en el segon i

el quart, en va fer nou i deu,

respectivament. En el tercer

en va aconseguir tretze.

l’anotació

FINS A 17 PILOTES van per-

dre els d’Ibon Navarro, una

mitjana de més de quatre

per període. Rafa Luz i Da-

vid Walker, amb quatre ca-

dascun, van ser els pitjors

en aquest aspecte.

les pèrdues

5 DE 23 en llançaments de

tres és un percentatge mas-

sa pobre si es vol guanyar a

la pista d’un dels grans de

la competició. El 21% al fi-

nal del matx va ser una de

les claus de la derrota.

el perímetre

LES CLAUS
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Ibon Navarro
ENTRENADOR DEL BC MORABANC ANDORRA

El tècnic del MoraBanc Andorra,
Ibon Navarro, va assegurar des-
prés de la derrota contra l’Unics
Kazan que “hi ha hagut tres par-
tits, amb un primer quart en què
l’equip ha estat molt encertat”, i
va afegir que “després hem tingut
uns minuts en què no hem estat
encertats, però hem competit bé,
i amb energia hem estat capaços
d’igualar la seva capacitat física”.

Pel que fa a la segona meitat,
Navarro va explicar que “als dos
últims minuts del tercer quart es-
taven jugant molts bloquejos i
molt físics i això els ha donat sis
punts gratis al final que ens han
fet molt mal”, i va cloure que “l’úl-
tim quart han olorat la sang i
nosaltres ja estàvem morts i no
hem estat capaços de donar cap
tipus de resposta”.

Tot i la derrota contundent d’a-

hir, l’entrenador va assegurar que
“als jugadors els he dit que ara no
pensin que això és una merda ni
que és un desastre perquè hem
fet un Top-16 espectacular”, men-
tre que sobre l’eliminatòria de
quarts contra l’Asvel Villeurban-
ne va declarar que “al setembre
no estava ni als nostres millors
somnis”, i que “falta molt, però
treballarem per arribar el millor
possible, tot i que abans tenim
dos partits de lliga que també se-
ran molt importants”.

MARC BASCO
Andorra la Vella

“Als jugadors 
els he dit que ara no
pensin que això és
una merda ni que és
un desastre”

QUÈ HA DIT

UNICS KAZAN

“AQUESTA ÉS 
UNA DERROTA
COMPLICADA”

BOLIVER STEVIC.

EL CAPITÀ DEL MORABANC, Oli-
ver Stevic, va explicar que

“aquesta és
una derrota
complicada
perquè sabíem
a què veníem
aquí”, però tot

i això va afegir que “no podem
estar tampoc amb molt males
sensacions perquè hem fet un
Top-16 increïble”. Sobre el futur,
va manifestar que “l’Asvel és un
equip increïble, però encara fal-
ta molt fins llavors”.

“L’últim quart han olorat la sang”

LA RESTA DE LA JORNADA 

Set de les vuit places dels quarts
de final de l’Eurocup ja estaven
decidides abans de la jornada
d’ahir i només faltava per saber-
ne una, que van jugar-se el Rytas
de Vilnius i el Mònaco, i que va
acabar sent per al conjunt lituà
després d’imposar-se de manera
contundent per 90 a 68.

Els de Dainius Adomaitis en
tenien prou amb una victòria per
ser entre els vuit millors equips
de la competició i la van encarri-
lar ben ràpid. Al primer quart ja
manaven per nou punts i van
tancar la primera meitat 17 punts

per damunt del conjunt mone-
gasc. A la segona meitat va seguir
la festa i el Rytas Vilnius va certi-
ficar la presència als quarts de fi-
nal després de vèncer per 22
punts. Artsiom Parajouski amb
18 punts, 11 rebots i 26 de valora-
ció va ser el jugador més destacat
del partit d’ahir.

A més de l’eliminatòria entre el
MoraBanc Andorra i l’Asvel Vi-
lleurbanne, l’Unicaja de Màlaga
s’enfrontarà a l’Alba Berlín d’Aíto
García Reneses. El vencedor d’a-
questa sèrie es trobaria amb el
conjunt tricolor en unes hipotèti-
ques semifinals. Si el rival fos l’U-
nicaja, el factor pista seria per als
d’Ibon Navarro, mentre que si el
vencedor fos el conjunt alemany,
seria qui gaudís del factor camp.
A l’altra banda del quadre, el Va-
lència s’enfrontarà al Rytas i hi
haurà duel rus entre l’Unics Ka-
zan i el Kuban Krasnodar.

REDACCIÓ
Vilnius

RYTAS VILNIUS AS MÒNACO
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DIAGNE SALVAT

El pivot senega-
lès va ser el mi-
llor jugador del
MoraBanc grà-
cies als 12 punts
i 6 rebots que va
fer. A més, va re-
bre 9 faltes i va
acabar amb 20
de valoració.

JORDAN LLUITADOR

A poc a poc va adaptant-se
i millorant el joc. Ahir va
anotar 5 punts i també va
capturar 5 rebots.

STEVIC INTENS

No va aportar cap punt. De
fet, no va tirar ni a cistella,
però va agafar 3 rebots i va
donar una assistència.

ALBICY REGULAR

El base va mantenir el nivell
i va quedar a tocar de les
dobles figures amb 10
punts i 8 assistències.

SHURNA CORRECTE

Segueix en bon estat de for-
ma i no només va fer 9
punts, també va ajudar amb
4 rebots i 2 assistències.

ENNIS ERRÀTIC

Només va anotar 2 tirs de
camp dels 12 que va provar.

WALKER PERDUT

Tampoc va tenir el dia i va
perdre fins a 4 pilotes.

LUZ NEGAT

No va sortir-li res i va aca-
bar amb -10 de valoració.

JELÍNEK SEC

Va anotar 2 punts i van ser
des del tir lliure.

UPSHAW DISCRET

Va agafar 5 rebots i va aju-
dar amb 3 punts.

VITALI GRIS

3 punts, un rebot, una as-
sistència i res més.



32AesportsA Diari d’AndorraDijous, 7 de febrer del 2019

L’andorrà, que va caure al Mundial i va mostrar signes de commoció, reapareixerà a Baqueira

Una caiguda als quarts de final
del Campionat del Món de Soli-
tude, a Utah, ha fet que el surfista
de neu Lluís Marín hagi d’estar
fora de les competicions fins al
dia 1 de març. L’andorrà va mos-
trar signes de commoció cere-
bral, segons els testos practicats
després de l’accident, i aquest fet
l’obliga a perdre’s la cita de la Co-
pa del Món de Felberg d’aquest
cap de setmana.

Marín reapareixerà a Baqueira
els dies 1 i 2 de març en una nova
prova de la Copa del Món. Si vol
optar a ser a les finals, que tin-
dran lloc a Suïssa a partir del dia
16, només li val un resultat entre
els quinze primers.

Pel que fa al balanç de la tem-
porada fins ara, va explicar ahir
en roda de premsa que “a poc a
poc estic tornant al meu nivell,
les sensacions són molt bones tot
i que els resultats no acompa -
nyin”. Marín va finalitzar catorzè
al Campionat del Món de Utah i
va obtenir un 24è i un 35è lloc a la
Copa del Món de Cervina, Itàlia,
a principi de curs. L’andorrà ja
havia apuntat el material que uti-
litza com una de les claus de l’èxit
d’aquest exercici i va tornar a re-
marcar que, en aquest sentit, en-
cara hi ha molt marge de millora:
“Porto taules molt ràpides però
inestables i això em complica les
coses. N’hem de trobar de més
estables, però aquest ja és un ob-

jectiu de cara a l’any vinent.” Un
cop superades aquestes actua-
cions relativament discretes a la
Copa del Món, el del Principat es
trobava en un dels millors mo-

ments des de l’any passat i tot i ai-
xí no ha recollit els fruits que desit-
 java: “Vaig fer qualificacions molt
bones i pel que fa a resultats es-
perava molt més.”

Tornant a la caiguda que ha in-
terromput la seva progressió, no
està preocupat pels efectes físics
ja que es troba bé, “el pitjor són
les conseqüències. Estic en un
bon moment i em toca parar, ho
he d’acceptar”.

Des de la FAE, el director tèc-
nic, Carles Visa, enviava un mis-
satge optimista de cara al futur i
no es mostrava ni de bon tros tan
crític amb el rendiment del rider
com el propi esportista: “El ba-
lanç fins ara és positiu, és cert
que el Lluís podria estar més en-
davant però estem recuperant
sensacions respecte a l’any pas-

sat, que va ser molt dolent, i això
té molt de mèrit.”

Per cloure les valoracions d’a-
quest primer tram de temporada,
Visa no va voler posar pressió so-
bre un Lluís Marín que sap que
només una gran actuació a Ba-
queira l’1 de març el pot conduir
a les finals de la Copa del Món:
“Pensem que pot estar al Top-10
mundial, però el que busquem a
Baqueira és seguir en la línia as-
cendent que portem.”

A l’equip femení, Maeva Esté-
vez va ser setena a la Copa d’Eu-
ropa que es va disputar ahir a l’es-
tació txeca de Dolni Morava.

iGNASI MASSAFRET

Andorra la Vella

ESURF DE NEUAES PERDRÀ LA COPA DEL MÓN DE FELBERG

AGENCE ZOOM

QUÈ HAN DIT

“Estic tornant al meu
nivell, les sensacions
són molt bones tot i que
els resultats, no”

SURFISTA DE NEU

“Pensem que pot estar
al Top-10 mundial però a
Baqueira volem seguir
en la línia ascendent”

DIRECTOR TÈCNIC DE LA FAE

En esquí alpí, Marc Oliveras
va disputar ahir el superge-
gant del Campionat del
Món de Suècia. L’andorrà va
acabar 35è en la que era la
primera prova de la compe-
tició, que va reunir 70 es-
quiadors. Oliveras va mar-
car un temps d’1’27’’69, a
gairebé 4 segons del líder,
l’italià Dominik Paris. A l’e-
quip femení, Sissi Hinter -
reitner va quedar fora de
l’eslàlom FIS de Maribor a
causa d’una errada durant
la primera mànega.

Oliveras, 35è 
al supergegant
del Mundial

POLÍTICA ESPORTIVA

ORDINO. La junta de govern del
comú d’Ordino va fer oficials ahir
les següents subvencions esporti-
ves: 121.000 euros es destinen a
l’Esquí Club Ordino Arcalís,
11.000 al Club de Judo d’Ordino i
50.000 a l’Organització del Trofeu
Borrufa d’enguany.

El comú d’Ordino 
acorda les ajudes

MOTOCICLISME

VALÈNCIA. Xavi Cardelús va fer
ahir el primer entrenament amb
la KTM de l’Ángel Nieto Team.
L’andorrà va rodar per primer cop
aquest curs i ho va fer al circuit
Ricardo Tormo, en una jornada
que va servir com a primera pre-
sa de contacte.

Cardelús fa el primer
entrenament del curs

AUTOMOBILISME

PAS DE LA CASA. L’organització de
les GSeries ha decidit fer lleuge-
res modificacions d’horari durant
els matins que es competeixi per
preservar el gel del circuit del Pas
de la Casa. Aquests canvis seran
efectius a partir del 16 de febrer,
propera jornada de curses.

Canvis d’horari a les
GSeries per reservar el gel

pròrroga

CARDELÚS RACING TEAM
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La candidatura Barcelona-Piri-
neus per als Jocs Olímpics d’hi-
vern del 2030 també podria in-
cloure França. El president del
Comitè Olímpic Andorrà, Jaume
Martí, va explicar sobre la pro-
posta d’Andorra per unir-se al
projecte que “encara no hem
concretat res, només vam dir que
si ens oferien d’estar-hi ja ho veu-
ríem”, i tot seguit va revelar que
“ens van dir que ho oferirien tam-
bé a França. Seria una candidatu-
ra del Pirineu francès, espanyol i
andorrà, i penso que és un aspec-
te que està prou bé”. A més, el mà-
xim responsable del COA va ex-
plicar que creu “que pel que fa al
Comitè Olímpic Internacional,
tenir una candidatura de Barce-
lona amb dos països més és posi-
tiu i és més favorable que no pas
desfavorable”.

En aquest sentit, la ministra de
Cultura, Joventut i Esports, Olga
Gelabert, va manifestar que “el
nom ho diu, Barcelona-Pirineus.
Nosaltres som el país dels Piri-
neus, i com a Andorra teníem la
obligació de proposar aquesta
candidatura i ser l’emplaçament
d’algun esdeveniment”. Gelabert,
però, va deixar clar que “la reunió
de l’altre dia va ser una primera

aproximació i ells no tenen enca-
ra el projecte començat i ens van
dir que era tot molt embrionari”.

Sobre les possibles proves que
acolliria Andorra, la titular del
departament d’Esports va mani-
festar que “no vam parlar-ho, no-
més els vam dir que creiem que
hem de formar part d’aquesta
candidatura”, i va afegir que “ells
van veure que teníem la capacitat

d’organització, que des del 2012
portem Copes del Món d’esquí
alpí i tenim la capacitat de fer-ho,
però també fa uns anys vam por-
tar una Copa del Món de surf de
neu”. Per últim, la ministra va
cloure que “la nostra capacitat
d’organització està demostrada
tant a l’hivern com a l’estiu, i
aquesta és una experiència que
podem compartir”.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

El president del COA, Jaume Martí, va revelar que la
candidatura oferirà al país gal integrar-se al projecte

EOLIMPISMEAOLGA GELABERT ADMET QUE NO ES VA PARLAR DE POSSIBLES PROVES

ANDORRA LA VELLA. El cap de Govern, Toni Martí, i la ministra
d’Esports, Olga Gelabert, van rebre ahir els sis esportistes del COA
que participaran al Festival Olímpic de la Joventut Europea des de
dissabte a Sarajevo, en què Carla Mijares serà la banderera.

EVA BOSCH

La Federació Andorrana de Na-
tació va informar ahir que Ber-
nat Lomero va aconseguir una
beca FINA Scolarship per entre-
nar durant el proper any a Cle-
veland, als Estats Units.

L’ajut que atorga la FINA (Fe-
deració Internacional de Nata-
ció) farà que Lomero s’exerciti
al FINA Spire Institute sota les
ordres del cap d’entrenadors de
l’ens, Thad Schultz, que el pre-
pararà de manera integral,
adaptant-se a les seves necessi-
tats amb un control mèdic i
científic.

El principal objectiu serà pre-

parar-se per intentar aconse-
guir les mínimes B per a grans
competicions futures, els Jocs
Olímpics de Tòquio de l’any que
ve i el Mundial. A més a curt ter-
mini, l’estada als Estats Units
servirà per preparar els Jocs dels
Petits Estats del mes de juny.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

NATACIÓAHI SERÀ DURANT UN ANY

L’ex-ciclista resident Joaquim
Purito Rodríguez participarà a
la propera edició de la Titan De-
sert, que se celebrarà entre el 28
d’abril i el 3 de maig al desert
del Marroc.

L’organització de la prova va
presentar ahir el recorregut
d’enguany en un acte celebrat a

Barcelona i s’ha catalogat
aquesta edició com “la més du-
ra de la història”, amb una dis-
tància total de 640 quilòmetres i
5.911 metres de desnivell posi-
tiu acumulat dividit en les sis
etapes que tindrà la cursa.

A 80 dies per a l’inici de la
prova ja hi ha 580 inscrits de les
600 places disponibles que té la
cursa de bicicleta de muntanya,
que arriba a la 14a edició.

REDACCIÓ
Barcelona

BTTATINDRÀ 640 QUILÒMETRES DE DISTÀNCIA


