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Esports

Recuperar el nivell anterior a 
la lesió i mantenir el rànquing 
Top-40 a la Copa del Món, tant 
de big air com d’slopestyle, són 
els principals objectius de Car-
litos Aguareles per a aquesta 
nova temporada, ja que “sem-
pre agrada poder fer un pas 
més”, tot i que l’important és 
“mantenir posicions”. 

Així ho va exposar ahir l’esqui-
ador d’estil lliure de la Federació 
Andorrana d’Esquí (FAE) en la 
presentació de la temporada de 
freestyle a la seu d’Andbank, el 
principal patrocinador de l’equip 
de la FAE, una temporada que 
“ha començat molt d’hora amb 
la Copa del Món a Nova Zelan-
da”, com va recordar l’entrena-
dor d’Aguareles, Josep Gil. 

Tot i això, el tècnic, que va 
incidir en l’esforç fet perquè 
“pogués posar-se els esquís a 
l’agost” i perquè “arribés amb 
tota l’energia i amb els trucs i 
les rondes que tenia abans de 

la lesió”, va destacar els bons 
resultats assolits &ns ara, el 
Top-23 a Mòdena, que li garan-
teix la presència al Mundial que 
tindrà lloc al febrer, i el Top-41 
d’Stubai tot i “alguns petits pro-
blemes que va tenir a la ronda”. 

En aquest sentit, Aguareles, 

que va assegurar que es troba 
“molt bé” i que ha “recuperat 
la con&ança” en ell mateix “sa-
bent que puc fer els trucs”, es va 
mostrar convençut de poder re-
soldre “aquestes petites errades 
com poden ser en la recepció”, 
si és capaç d’abstreure’s de la 

competició i “competir pensant 
que estàs en un entrenament”.

A part del Mundial, Aguareles 
serà present en la Copa del Món 
de Font Romeu i també a les ci-
tes de la Copa del Món de big air 
a Oslo i a Silvaplana.

L’esquiador és l’únic integrant 

de l’equip de la FAE aquesta tem-
porada després que el jove Pau 
Rabassa hagi decidit deixar-ho 
per prioritzar els seus estudis. 
No obstant això, Aguareles no 
està sol, ja que treballa conjun-
tament amb l’equip de la Reial 
Federació Espanyola d’Esports 
d’Hivern (RFEDI), un fet que, 
pel director tècnic de la FAE, 
Carles Visa, ens permet “ser més 
competitius”, ja que comparteix 
entrenaments i competicions 
amb esquiadors com +ibaut 
Magning i Javi Liso. Així mateix, 
Visa va precisar que aquesta col-
laboració permet també abaratir 
costos, fet que ha permès incor-
porar un &sioterapeuta en l’es-
tructura de l’equip.

Des de la FAE es continua 
treballant, però en la base, i per 
mirar de potenciar l’estil lliure 
i atraure “nous talents” cap a la 
competició. En aquesta línia Visa 
va destacar el bon treball que 
s’està fent i la col·laboració entre 
el 360ºXtrem i l’ECAP, que pot 
donar resultats “en dos anys”.

Aguareles es marca com a objectiu  
mantenir el Top-40 a la Copa del Món
L’esquiador d’estil lliure de la FAE aspira a recuperar el nivell d’abans de la lesió aquesta nova temporada
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Carlitos Aguareles, Josep Maria Cabanes, Carles Visa i Josep Gil en la presentació de la temporada de l’equip d’estil lliure de la FAE.

M. S.

Actualització UEFA per als 

àrbitres de futbol sala

Els col·legiats de futbol sala de la Federació Andorrana de 
Futbol han participat aquest cap de setmana en un nou curs 
d’actualització UEFA, una formació que es va dur a terme en 
presència del responsable d’arbitratge de la FIFA i la UEFA, 
Pedro Galán. La cita, que va arrencar divendres i va acabar 
diumenge, va servir als àrbitres per continuar millorant el seu 
nivell a la pista tot repassant els casos més problemàtics i les 
jugades més complicades per als col·legiats en casos pràctics.

FAF

Federacions

L’esquiador de la Federació An-
dorrana d’Esquí Joan Verdú va 
&nalitzar en la quarta posició 
el gegant FIS que es va dispu-
tar a l’estació de Cooper Moun-
tain (Estats Units), i d’aquesta 
manera va quedar a un pas del 
podi, segons va informar ahir la 
FAE en un comunicat.

Verdú va fer un temps de 
2.21.00, a 1.64 del guanya-
dor, el canadenc Trevor Philp 
(2.19.36). Així mateix, l’andor-
rà va acabar a menys d’un segon 
del tercer lloc del podi, el qual 
va ser per a l’alemany Alexander 
Schmid, que va &nalitzar a 0.76 
del vencedor. Segon va acabar el 

nord-americà Drew Du/y.
Al tancament d’aquesta edi-

ció, Verdú disputava un segon 
gegant FIS a la mateixa estació

Divendres 30 i diumenge 2 
de desembre, Verdú competirà 
en supergegant i en eslàlom ge-
gant a Beaver Creek

Verdú, a un pas del podi en el 
gegant FIS de Cooper Mountain

Alpí

L’esquiador Joan Verdú en una competició anterior.

FAE
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La Federació Andorrana de 
Gimnàstica (FAG) ha arribat a 
un acord amb la seva homòlo-
ga catalana perquè la jove gim-
nasta Maria González ingressi 
al Centre d’Alt Rendiment de 
Sant Cugat del Vallès i entreni 
amb la selecció catalana, segons 

va informar ahir la FAG en un 
comunicat. D’aquesta manera,  
González esdevindrà la primera 
gimnasta de rítmica de la Fede-
ració Andorrana de Gimnàstica 
que entra al CAR.

D’altra banda, la jove par-
ticiparà aquest dissabte, 1 de 
desembre, a la �nal de la Lli-
ga Iberdrola que es disputarà 

a Cartagena. Cal recordar que 
González va ser �txada pel club 
gimnàstic Catalunya per parti-
cipar en la tercera fase que es va 
disputar ara fa un mes a Mallor-
ca. En aquesta competició  van 
aconseguir classi�car-se per a la 
�nal a la primera divisió, entre 
les millors gimnastes i clubs de 
l’Estat Espanyol.

La jove gimnasta de la FAG 
Maria González ingressa al CAR

Gimnàstica rítmica

Maria González és la primera gimnasta de rítmica de la FAG que entra al CAR. 

FAG
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Bàsquet

En el marc del projecte One 
Team Eurocup, els jugadors del 
BC MoraBanc Andorra, amb 
l’entrenador Ibon Navarro al 
capdavant, visitaran aquest 
matí els interns del centre peni-
tenciari de la Comella, segons va 
anunciar ahir el club. Jugadors 

i tècnic mantindran inicialment 
una xerrada d’uns 45 minuts 
amb els interns i posteriorment 
sortiran al patí a compartir una 
estona de bàsquet amb ells. Pre-
cisament, Navarro ja va estar 
dilluns a la Comella, on va parti-
cipar en la sessió d’entrenament 
amb els 11 interns que es van 
apuntar a la iniciativa.

El MoraBanc Andorra visita 
els interns de la Comella
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Ibon Navarro en l’entrenament que va protagonitzar dilluns al centre penitenciari.

MORABANC ANDORRA

Tennis

La jove tennista Vicky Jimé-
nez va superar ahir la prime-
ra ronda del Torneig de Bra-
denton (Florida) en derrotar 
la jugadora estatunidenca 
Kalia Barksdale en tres sets. 
Jiménez, que avui jugarà 
contra la també estatuniden-
ca Ginger Foster, es va impo-
sar en el primer set (7/6), va 
caure en el segon (3/6) i va 
guanyar el tercer (6/3).

Jiménez supera 
ronda a Florida

Després de l’excel·lent actu-
ació en la Pujada a Arinsal, 
disputada el mes de juny pas-
sat, Raül Ferré sembla decidit 
a donar continuïtat a la gran 
quantitat de pilots de munta-
nya que ha donat l’automobi-
lisme andorrà. Per aconseguir 
el seu objectiu, el jove pilot 
de la Massana comptarà amb 
l’ajuda del programa de Joves 
Pilots de l’Automòbil Club 
d’Andorra (ACA).

Ferré farà la seva primera 
incursió en el Campionat de 
Catalunya de Muntanya diu-
menge vinent, 2 de desembre, 
en la prova d’Ullastrell, també 
coneguda com a Pujada del 
Suro, als comandaments d’un 
CM-PR de l’equip Pep Motor. 
De cara a l’any vinent té al cap 
un programa reduït però que  
alhora li donarà la possibilitat 
de lluitar contra rivals molt 
diversos, pilotant el vehicle 
esmentat. Repetirà a la Pujada 

a Arinsal, en la qual els seus 
rivals seran els pilots habitu-
als del Campionat de França 
de 2a divisió. Continuarà a 
la Pujada a Alp, en la qual els 
participants seran els pilots 
que estaran immersos en la 
lluita pels campionats català 
i espanyol. Posarà � a la seva 
primera temporada en actiu 
repetint l’experiència d’Ullas-
trell, on seran els del certamen 
català els seus rivals directes.

Raül Ferré formarà part 
del programa Joves Pilots 
de l’ACA durant el 2019

El pilot Raül Ferré.
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Motor

Un any més, i ja en són 26, arri-
ba a Sant Julià de Lòria la cursa 
Sant Silvestre amb l’objectiu de 
contribuir novament amb les 
associacions Càritas parroquial 
i La Marató de TV3 mitjançant 
el 100% dels ingressos que s’ob-
tindran amb els 7 euros lliurats 
per cada un dels inscrits, neces-
saris per participar. 

Infants i adults disputaran 
la cursa el pròxim 28 de desem-
bre, i tots hauran de dur un bar-
ret de Pare Noel mentre corren 
�ns a la línia d’arribada. A més, 
s’espera una participació igual 
o superior a la del 2017, que va 
ser de 754 persones entre totes 
les categories. Els interessats a 
participar-hi poden inscriure’s 
�ns al 27 de desembre vinent   a 
través del web www.santsilves-
tresantjuliadeloria.com o bé de 
forma presencial al centre es-
portiu de la parròquia. Els dor-
sals es podran recollir el mateix 

dia de la cursa al Punt de Troba-
da entre les 10.30 i les 17 hores 
o bé al centre esportiu entre les 
17.30 i les 21 hores. 

Igual que l’any passat, els 
participants de la categoria jú-
nior i absoluta sortiran des del 
centre comercial E.Leclerc Punt 
de Trobada a les 22 hores, i el 
recorregut acabarà a la plaça de 
la Germandat amb una distàn-

cia total de 2.100 metres. En la 
categoria júnior hi podran par-
ticipar corredors d’entre 9 i 16 
anys, mentre que en l’absoluta 
s’hi poden inscriure corredors a 
partir dels 17 anys. 

La cursa baby destinada a in-
fants �ns als 8 anys tindrà un 
recorregut de 300 metres i ani-
rà de la plaça Major a la plaça de 
la Germandat.

Obertes les inscripcions per a 
la 26a cursa de Sant Silvestre
L’organització espera superar els 754 participants de l’edició de l’any passat

Tradicions

Pere Pràxedes i Ramon Ibarz van presentar ahir la 26a edició de la cursa.

AGÈNCIES

Agències
SANT JULIÀ DE LÒRIA


