
El Mora-
Banc An-
dorra dis-
puta avui
l’últim par-
tit del Top-

16 al Poliesportiu a partir de les
20 hores. El Cedevita de Zagreb
arriba al Principat amb el cartell
de ventafocs del grup, sense op-
cions de classificar-se i comptant
els partits per derrotes en aquesta
fase, però els homes d’Ibon Navar-
ro, encara invictes i grans favorits
aquest vespre, faran bé de no re-
fiar-se gens d’aquesta condició. Si
volen seguir amb les opcions in-
tactes de ser primers al final de la
lligueta i així tenir el factor pista a
favor als quarts de final, estan
obligats a mantenir el caseller de
desfetes com a locals a zero, fet
que els portaria a mantenir una
ratxa de triomfs que s’enfilaria
fins als nou consecutius entre lli-
ga i Eurocup.

Un dels factors que, sens dub-
te, pot contribuir a aconseguir-
ho és la més que probable torna-
da d’Andrew Albicy i David
Jelínek. El primer es va lesionar

en el partit de lliga davant el Sara-
gossa i el segon va caure precisa-
ment a Zagreb i ha estat apartat
de les pistes des d’aleshores. El
tècnic tricolor era optimista ahir
a la roda de premsa prèvia al xoc:
“Albicy té força possibilitats de ju-
gar i Jelínek té bones sensacions
tot i que ens falta veure com res-
pon en un àmbit més real.” La
presència de dues peces claus en
l’àmbit ofensiu pot ser la primera
pedra de la que seria la cinquena
victòria consecutiva al Top-16
quan només resten dues jorna-
des, però el d’avui és un partit
trampa: “Estem lluitant per que-

dar primers i per això hem de
guanyar demà [per avui]. Hem de
ser llestos, espero que no come-
tem l’error de relaxar-nos perquè
al Top-16 tots els partits són im-
portants.” És evident que en un
play-off al millor de tres partits,
com el que es disputarà a l’elimi-
natòria de quarts de final, el fac-
tor pista és clau i més per a un
equip que ha convertit el Polies-
portiu en un fortí continental.

Aturar la producció ofensiva
dels croats ha de ser el principal
objectiu del MoraBanc, que ha fet
de la defensa una de les seves ar-
mes en aquest últim tram de
competició. Els tricolors són l’e-
quip que menys punts concedeix
del grup, juntament amb un
Unics Kazan que, ara per ara, és
l’únic equip que, sobre el paper,
els pot disputar el lideratge. Ma-
temàticament encara ho pot fer el
Zenit de Sant Petesburg, però els
de Joan Plaza haurien de guanyar
els dos partits que queden i, a
més, superar els seus compatrio-
tes en el basket average.

El MoraBanc rep el Cedevita de Zagreb en un partit en què els locals es juguen mantenir les opcions
de ser líders i els visitants no opten a resTTant Albicy com Jelínek tenen possibilitats de reaparèixer

IGNASI MASSAFRET

Andorra la Vella

ESPRINT FINAL PEL LIDERATGE

ANDORRA LA VELLA. Dylan En-
nis està sent un dels líders de
l’equip i una prova és que en-
capçala les votacions com a ju-
gador més solvent de la tem-
porada, un cop acabada la
primera volta de l’ACB. El pre-
mi MoraBanc, que s’entrega a
final de curs, es decideix amb
els vots dels aficionats durant
els partits de lliga regular i En-
nis n’acumula 193. El segueix
Andrew Albicy amb 179 i en
una posició més allunyada, Vi-
tali, que completa el podi amb
70 punts. David Navarro, Sher-
madini i Blazic l’han guanyat
en anys anteriors.

PREMI MORABANC

FERNANDO GALINDO

JORNADA 5

TOP-16 EUROCUP

el rival

DYLAN ENNIS

ESCORTA/1,88

31

ANDREW

ALBICY

BASE/1,78

16

DAVID WALKER

ALER/1,98

23

FILIP KRUSLIN

ESCORTA/1,93

2

JUSTIN COBBS

BASE/1,91

1

ELGIN COOK

ALER/1,95

23

JOHN SHURNA

ALA-PIVOT/2,02

22

MOUSSA

DIAGNE

PIVOT/2,11

21

MURIC EDO

ALA-PIVOT/2,02

88

ANDRIJA 

STIPANOVIC

PIVOT/2,09

13

ENTRENADOR: Ibon Navarro

MORABANC ANDORRA

LA BANQUETA:

0 J. Pullen Base 1,86

6 T. Katic Base 1,85

7 D. Bajo Ala-pivot 2,06

12 L. Buljevic Pivot 2,10

19 D. Bosnjak Aler 1,98

27 I. Ramljak Ala-pivot 2,03

29 J. Mustapic Escorta 1,92

ENTRENADOR: Slaven Rimac

CEDEVITA DE ZAGREB

LA BANQUETA:

5 R. Luz Base 1,88

14 O. Stevic Pivot 2,04

24 G. Colom Escorta 1,96

25 D. Jelínek Aler 1,96

30 R. Upshaw Ala-pivot 2,02

33 M. Vitali Aler 1,96

44 J. Jordan Pivot 2,15

LA BPISTA: Poliesportiu d’Andorra

BHORA: 20.00 hores

BRETRANSMISIÓ: RNA i RTVA

BÀRBITRES: Panther

Silva

Ovinov

�DEBILITATS
Si el MoraBanc arrenca bé el
partit el pot enfonsar psi-
cològicament, ja que es
tornarà a veure com el més
vulnerable del grup.  

�PALMARÈS
Les semi�nals de l’Eurocup
el 2011 són el millor resultat
de l’equip a la competició.

�PUNT FORT
Malgrat els mals resultats al
Top-16 és un equip amb molta
capacitat ofensiva que està
rendint molt bé a Croàcia.

Justin Cobbs

El base és
el màxim
anotador del
Cedevita
amb gairebé

15 punts. A més, fa sis
assistències per duel.

�A SEGUIR

1r classificat (4 victòries - 0 derrotes) 6è classificat (0 victòries - 4 derrotes)

e s p o r t s
26A

29FUTBOL
Denis Suárez, 
a l’Arsenal
després de
renovar
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“Espero que no
cometem l’error de
relaxar-nos, lluitem per
quedar primers”

ENTRENADOR DEL MORABANC ANDORRA

QUÈ HA DIT

��
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* Càtering amb els directius a la mitja part a la zona VIP.

El guanyador de les 2 entrades a peu de pista amb dret a
per al partit 

és el subscriptor 

Sigues un VIP                       amb el

Després que
les condi-
cions mete-
orològiques

impedissin celebrar dilluns el tret
de sortida, la 27a edició del Tro-
feu Borrufa va viure ahir la seva
jornada inicial. Un primer tast de
la competició referència de l’es-
quí de base que només va aportar
una medalla a la delegació andor -
rana, la d’Aina Martí en l’eslàlom
sub-14. El primer dia, com és ha-
bitual, va estar marcat per la ceri-
mònia d’inauguració, amb la des-
filada dels participants, més de
200 esquiadors i 36 equips de 27
països diferents. 

A la pista de les Canals, que no
es trobava en les millors condi-
cions, Aina Martí va completar la
prova amb un temps d’1’39”39, a
3”80 de la guanyadora, la belga
Naya van Puyvelde. En aquesta
categoria i prova, l’eslàlom sub-
14, la també andorrana Paula
Mortés va ser onzena amb
1’45”65, a 10”06 del primer lloc.
Judit Cerqueda i Júlia Barcons
van haver d’abandonar la prova a
la segona mànega. En nois, no hi
ha va haver sort, ja que els quatre
andorrans es van veure obligats a
abandonar. Pirmin Estruga i Jan
Pujol ho van fer a la primer baixa-
da i Àlvar Calvo i Nicolás Piccino
ho van fer a la segona.

A l’eslàlom sub-16, en catego-
ria masculina, el millor andorrà
va ser Aritz Àlvarez amb un dotzè
lloc i un temps d’1’25”44, a 4”15
del guanyador, l’italià Leonardo
Rigamonti. Els britànics Elliott

Bennett –segon– i Ted Slade –ter-
cer– van completar el podi. Pel
que fa a la resta de representació
andorrana, Aleix Rodríguez va ser
15è i Joel Fonseca, 24è. Iu Esca-

brós, Marc Fernández i Lluís Tor -
res no van completar la primera
mànega. En noies, Inua Estruga
va ser quinzena i va signar el mi-
llor crono de la delegació andor -
rana (1’29”07), a 7”49 de la ven-
cedora, la israeliana Noa Szollos.
Nàdia Bernat –guanyadora de l’or
al gegant sub-14 l’any passat– va
abandonar a la primera mànega i
Jordina Caminal, Iria Medina,
Clàudia García i Daniela Chato
no van acabar la segona. Avui, la
pista de la Portella del mig acull
el gegant sub-14 i sub-16.

REDACCIÓ
Arcalís

Aina Martí puja al tercer graó del podi a l’eslàlom sub-14
en una jornada marcada per la desfilada i la inauguració

EESQUÍAPRIMER DIA AMB NOMÉS UNA MEDALLA

TROFEU BORRUFA

Prenen el protagonisme
les dues categories en
la modalitat de gegant
a la Portella del mig

AVUI, SEGONA JORNADA

Diverses casuístiques han pro-
vocat que el nou FC Andorra
comandat per Gerard Piqué no
s’hagi pogut presentar encara
davant la seva afició. Aquest pri-
mer partit arribarà diumenge 10
de febrer, davant el Sant Ilde-
fons de Corne-
llà, i es disputa-
rà a Encamp, a
Prada de Moles,
a les dotze del
migdia. Un ho-
rari que ja va
avançar el Diari
fa unes setma-
nes i que serà l’habitual dels
partits de l’equip tricolor. 

Quan Kosmos va aterrar al
club, l’FC Andorra tenia un par-
tit pendent, fora de casa davant
l’EFAC Almacelles, que va signi-
ficar l’estrena del nou projecte i
va acabar amb derrota (3-2). El

calendari assenyalava que el
quadre andorrà havia de dispu-
tar dos partits consecutius fora
del Principat, davant el Vilade-
cans (0-1) i el que obria la sego-
na volta de la competició, a Can
Vinader davant el Vista Alegre
(1-1). Aquesta circumstància i la
suspensió del partit que havia
de disputar l’equip andorrà a

casa la setmana
passada davant
el Vilanova per
causes meteo-
r o l ò g i q u e s
–que es podria
jugar el 2 de
març, data lliu-
re– ha allargat

l’espera. Aquest cap de setmana
els homes de Gabri i Jorquera
visiten el Municipal Joan Cap-
devila per enfrontar-se al Tàrre-
ga i la següent jornada rebran el
Sant Ildefons a casa. Gairebé
dos mesos després de l’anunci
de la compra de Piqué.

IVAN ÁLVAREZ
Andorra la Vella

FC ANDORRA

FUTBOLAPRIMERA CATALANA

El partit amb el
Vilanova es podria
disputar el 2 de març

POSSIBLE DATA
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Axel Esteve va
acabar quart
el segon eslà-
lom gegant
FIS disputat a

l’estació italiana de Folgaria. L’an-
dorrà va protagonitzar una gran
cursa i no es va enfilar al tercer
calaix del podi per tan sols cator-
ze centèsimes. Esteve va marcar
un temps d’1’53’’31, que li va ser-
vir per millorar ostensiblement la
dotzena posició que havia firmat
en el primer gegant. El vencedor
de la prova va ser el suís Daniele
Sette. “L’Axel ha fet una molt bo-
na cursa, a més, avui hem vist
una molt bona actuació de l’e-
quip, que està pujant i confir-
mant un bon nivell.” Així valorava
l’actuació nacional l’entrenador,
Max Tissot. La delegació del Prin-
cipat a Folgaria la van completar
Àlex Rius i Xavi Salvadores, que
van ser 24è i 42è, respectivament.

Encara en esquí alpí, Cande
Moreno no va tenir un bon dia a
Suïssa. L’andorrana no va poder
acabar cap dels dos supergegants
de la jornada de Copa d’Europa,

que van tenir lloc a l’estació de
Les Diablerets. També en Copa
d’Europa però en aquest cas de
descens, Marc Oliveras va quedar
29è i Matías Vargas va quedar fo-
ra de la primera carrera. A la se-
gona, Oliveras va finalitzar 32è i
Vargas, 42è, a gairebé tres segons
del primer.

En surf de neu, Maeva Estévez
va classificar-se en la dotzena po-
sició a la Copa d’Europa de Val
Thorens i va sumar 110 punts per
un total de 580 aquesta tempora-
da, que li atorguen el setzè lloc de
la classificació general, liderada
per la francesa Alexia Queyrel,
que ahir va ser novena.

L’andorrà va acabar a només 14 centèsimes del podi en una gran cursa

REDACCIÓ
Folgaria

EESQUÍ ALPÍACANDE MORENO NO VA ACABAR LA SEVA COMPETICIÓ

Maeva Estévez va
sumar ahir 110 punts 
i n’acumula 580 
a la Copa d’Europa

110 PUNTS PER A ESTÉVEZ

FAE

pròrroga

ESQUÍ PARALÍMPIC

GIMNÀSTICA RÍTMICA

SELLA NEVEA. Roger Puig
arrenca avui al Mundial para-
límpic amb les proves de des-
cens, si la meteorologia li ho
permet. Demà i divendres
competirà en supercombina-
da i supergegant.

Roger Puig debuta al
Mundial paralímpic

ANDORRA LA VELLA. La quinze-
na edició de la Copa d’Andor -
ra de conjunts de gimnàstica
rítmica se celebrarà diumenge
vinent al Poliesportiu. La com-
petició començarà a les 11.30
hores.

La 15a Copa d’Andorra
de conjunts, diumenge

TENNIS DE TAULA

ANDORRA LA VELLA. Daniel Co-
nic, del CTT Valls del Nord, va
guanyar l’Open de la Federa-
ció Andorrana de Tennis de
Taula. Xavier Martínez i Alain
Taulier també van ser al podi.

Daniel Conic s’imposa
a l’Open Federació 


