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ENQUESTA SETMANAL

Creus que ha estat un encert 
l’aliança PS-L’A a les passades 
eleccions generals?

SÍ

NO

61% 

39% 

Doneu-nos la resposta via Twitter o 
per SMS al 747 amb la paraula clau 
ENQUESTA. Podeu votar de dilluns a dijous. 
Cada divendres publicarem el resultat. 

La vostra opinió és important!
* Cost del missatge: 

1,50 € + cànon

Aquesta setmana s’augura fonamental 

perquè es pugui de% nir una majoria su-

% cient de Govern per als pròxims quatre 

anys, si més no perquè el temps corre i el 

2 de maig s’ha d’elegir la nova Sindicatura. 

Després de dues setmanes de la celebració 

dels comicis, % ns ara el panorama polític 

no s’ha aclarit gens pel que fa a possibles 

pactes. Això ha estat així segurament per-

què dels contactes que hi ha hagut entre 

els demòcrates i els socialdemòcrates i els 

liberals pocs resultats positius se’n podia 

esperar. La veritat és que es tracta de dos 

blocs antagònics que difícilment poden 

arribar a cap mena d’entesa, per molt que 

els liberals s’hagin volgut mostrar recep-

tius a certa aproximació. El que sembla 

evident és que més enllà dels possibles 

pactes d’Estat que es puguin con% gurar 

per abordar determinades qüestions de 

summa importància per al país, no es veu 

que pugui haver-hi gaire col·laboració en-

tre DA i dues forces que precisament es 

van unir en l’àmbit territorial per impedir 

una nova majoria absoluta demòcrata. Per 

això es pot a% rmar que la veritable negoci-

ació per poder assolir una majoria possible 

de Govern comença a partir d’avui amb la 

reunió que mantindran demòcrates i els 

integrants de Terceravia. Un Govern de 

coalició entre aquestes dues forces políti-

ques pot ser la millor sortida amb l’actual 

con% guració del Consell General, sobretot 

tenint en compte que Terceravia sempre 

ha destacat la importància de l’estabilitat 

perquè el país pugui créixer.

L’hora de la veritat de possibles pactes

EDITORIAL

DONANT LA NOTA

Marc Rossell

El director de Medi Ambi-

ent i Sostenibilitat diu que 

l’exportació de recollida se-

lectiva no perilla i cap de les 

administracions veïnes dei-

xarà de rebre paper i cartró.

12345
Antoni Martí

El cap de Govern en fun-

cions aposta per la consti-

tució d’un executiu de co-

alició  que doni estabilitat 

política al país els pròxims 

quatre anys.

12345
Àngel Ros

L’aproximació amb GPS a 

l’aeroport d’Andorra-la Seu 

no serà possible aquesta 

primavera, com estava pre-

vist, sinó que es retarda de 

nou % ns a la tardor.

12345
Xavi Folguera

El jugador andorrà ha % txat 

pel club més llorejat de Bèl-

gica, el Greenyard Maaseik: 

signa per un any i tanca 

una etapa de dues tempo-

rades al Par-ky Menen.

12345

OPINIONS A LES XARXES

Molines Patrimonis

@Molines_P

La plaça del poble fa molt de goig ja! 
Ja has triat? llibres i roses #santjor-
di2019

SAAS

@saasandorra

Continuem treballant amb @GovernAn-
dorra i els representants dels diferents 
socis del projecte APTITUDE- POCTEFA, 
aquest cop a Pamplona

Els meus amics de la secta, 

aix, són la pera. M’explico: en 

lloc d’apro% tar l’afusellament i 

posterior socarrimat del Molt 

Honorable Fugat perpetrat a 

Coripe per demostrar que ells sí 

que en saben, d’encaixar espor-

tivament linxaments en efígie, 

la tropa groga s’ha indignat per 

un altre cas de ! agrant catala-

nofòbia [sic]. Pobres: com pot 

ser, que les bèsties tarades amb 

verdet a les dents i que a sobre 

parlen andalús, ecs, no els es-

timin fraternalment com Jun-

queras estima Espanya? Tenien 

l’oportunitat d’exhibir el seu fair 

play eminentment europeu, per 

no dir ari, i no aquesta mala llu-

na que gasta el Borbó quan els 

bons minyons d’Arran en cre-

men el retrat, o aquell regidor 

del PP de Cardedeu, quan els 

trabucaires del poble dispara-

ven amablement contra el balcó 

de casa seva. Però no. Resulta 

que Torra i companyia s’indig-

nen com vulgars espanyols. 

En % , l’ajusticiament del MHF 

és el moment culminant de la 

tradició que a Coripe en diuen 

Quemada del Judas. Tot plegat 

ens ha fet recordar aquelles Set-

manes Santes de què parla Pere 

Canturri. Devia ser als anys 40. 

Diu que el Dijous Sant es col-

locaven unes grans bigues de 

roure sobre els bancs de Sant 

Esteve i que, acabat l’o% ci, nois 

i homes –i només ells; elles, 

no– es dedicaven a apallissar la 

biga amb una maça de fusta. A 

cada cop de maça % gura que es 

pelava un jueu en venjança per 

la mort de Jesús.  I d’aquesta 

rústica tradició se’n deia anar 

a matar jueus. Vist com la lúci-

da, preclara Artadi ha comparat 

el llacisme amb Anna Frank, i 

com la tropa groga s’ha sentit 

ofesa pels Fets de Coripe, no se-

ria estrany que Torra ens acusés 

retrospectivament de catalanò-

fobs perquè als anys 40 matà-

vem jueus a cops de maça. Que 

no surti d’aquí, per si de cas.

Canturri i els 
Fets de Coripe

BAIXADA 
DEL

MOLÍ, 5

ANDRÉS LUENGO
Periodista
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Esports

L’espectacular carrera espor-
tiva del col·locador andorrà 
Xavi Folguera no té límits. El 
jugador internacional de vòlei 
i també de vòlei platja, de 30 
anys,  ja té nou equip per al curs 
vinent, i aquesta vegada farà 
un pas de gegant important en 
�txar pel club més llorejat de 
Bèlgica: el Volleybalclub Gree-
nyard Maaseik amb 15 lligues –
dissabte comencen la �nal con-
tra el Knack Roeselare i el cap 
de setmana passat van derrotar 
l’equip on jugava �ns ara  Xavi 
Folguera al Par-Ky Menen–, 14 
copes, 14 Supercopes i un �x a 
la Champions League –la màxi-
ma competició de clubs a Euro-
pa– i on aquesta temporada es 
van quedar a les portes de clas-
si�car-se per als quarts de �nal. 
“Les converses amb el Maaseik 
van començar el mes de gener. 
Aquí a Bèlgica van molt ràpid 
dissenyant les plantilles per al 
curs vinent. Es tracta d’un club 
històric, dels més coneguts a 
Bèlgica, i que juguen des de fa 
ja temporades la Champions 
League. Des que vam començar 
a parlar hi va haver un feeling 
molt bo i vaig decidir �txar per 
ells perquè és un pas endavant 
en la meva carrera esportiva 
molt i molt important”, va as-
segurar Xavi Folguera, que es 
troba ja al país després de �na-
litzar la temporada amb el Par-
Ky Menen. 
 Folguera, el primer andor-
rà en conquerir la Superlliga 
espanyola sent una peça clau 
amb l’Unicaja Almeria, portava 
ja dues temporades al Par-Ky 
Menen de l’EuroMillions Vo-
lley League de Bèlgica. Aquest 
curs va obtenir dos MVP –Star 
of the Game, com l’anomenen 
a la màxima divisió de vòlei de 
Bèlgica– i era un dels homes 
importants del quart classi�-
cat de la competició domèstica 
entrenat per Ratko Peris. A la 
CEV Cup, competició europea, 
els belgues van quedar elimi-
nats als setzens de �nal per al 
Neftohimic 2010 Burgas. “El 
club va canviar de president i 
el tècnic Ratko Peris va decidir 
marxar. El Par-Ky Menen volia 
que seguís una tercera tempo-

rada, però jo els vaig dir que 
volia buscar alguna cosa millor. 
A nivell professional era una 
oferta que no podia refusar de 

cap de les maneres”. Repte ple 
d’ambició.
 El col·locador andorrà dei-
xa Menen després de dues 

temporades i marxa a l’altra 
punta de Bèlgica. Del Flan-
des Occidental, frontera entre 
Bélgica i França, emigra cap a 

una ciutat, Maaseik, a tocar de 
Limburg, just a la frontera ho-
landesa. “A nivell individual la 
temporada amb el Menen ha 
anat molt bé, amb dos MVP, i 
també hem acabat quarts de la 
lliga. El nostre entrenador, tot 
s’ha de dir, treia petroli d’on no 
n’hi havia amb la plantilla que 
tenia. A l’inici vam començar 
malament, però el mes de no-
vembre ja vam començar a car-
burar i anar cap a dalt a la clas-
si�cació, però queda clar que 
els tres primers estan a un altre 
nivell”.

CLUB ‘GRAN’ 

Les ambicions amb el seu nou 
equip són màximes. Encara 
estan lluitant per revalidar el 
títol de l’EuroMillions Volley 
League, però el mercat està to-
talment obert. “Pel que m’han 
dit falta �txar un oposat, un 
central i un altre col·locador si 
l’actual no continua. En total, 
cinc jugadors. És un club molt 
professional. Molt més que el 
Par-Ky Menen”, va dir Folgue-
ra, que va passar dilluns el re-
coneixement mèdic i també va 
apro�tar per signar el seu con-
tracte per un any. “La veritat 
és que m’he adaptat molt bé a 
la lliga belga i també em sento 
molt bé en aquest país. És una 
competició molt més competi-
tiva que la Superlliga. Econòmi-
cament no canvia molt l’oferta, 
però sí que és un canvi molt 
radical a nivell professional. 
Estic molt content”, va dir Xavi 
Folguera. Un repte més per al 
millor jugador de vòlei que ha 
donat el país. 

Pas de gegant
El col·locador Xavi Folguera signa per un any amb el Greenyard Maaseik, el club més llorejat de Bèlgica

Vòlei / Vòlei platja

Víctor Duaso
ANDORRA LA VELLA

PAR-KY MENEN

Xavi Folguera

És un pas endavant 
en la meva carrera 
esportiva molt i molt 
important

El Par-Ky Menen 
volia que continués, 
però jo no podia 
refusar el Maaseik

Xavi Folguera comença l’1 de maig a preparar els 
Jocs dels Petits Estats a Montenegro

La temporada de vòlei ja ha acabat per a Xavi 
Folguera, però el col·locador andorrà té altres 
reptes importants aquest estiu. El jugador, també 
internacional en vòlei platja, comença l’1 de maig 
els entrenaments de vòlei platja per afrontar els 
pròxims Jocs dels Petits Estats que es disputen del 
27 de maig a l’1 de juny a  Budva (Montenegro). 
Folguera encara no sap amb qui formarà parella. 
Hi ha dues opcions sobre la taula: Abel Bernal 
o l’incombustible Geni da Silva. El primer d’ells 
és monitor de vòlei platja, amb Xavi Folguera i el 
madrileny va jugar al Club Vòlei Andorra. Bernal 
és un jugador totalment experimentat i va jugar, 
entre d’altres, al CV Terol i també amb la selecció 
espanyola de vòlei. En vòlei platja, a Espanya, va 
formar parella amb Fernando Román. Als seus 
38 anys podria acceptar ser el relleu de Geni da 
Silva.

El brasiler, Genildo Cassiano da Silva Prado, 
més conegut com a Geni da Silva, encara no té 
decidit si continuarà. “Encara no sabem res de 
qui farà parella amb mi”, va dir Folguera.

COA
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Atletisme

L’atleta dels Amics de l’Atle-
tisme d’Andorra (AAA) Jordi 
Novillo va assolir diumenge la 
27a posició absoluta a la prova 
de 10 quilòmetres de Miami 
Platja. Novillo va fer un temps 
de 42’00” i va ser novè en la 
categoria de veterans. Per la 
seva banda, Quim Moreria va 
ser 28è absolut a la mitja ma-
rató de Miami Platja amb un 
crono d’1 h 28’20” i va ser novè 
en veterans.

Novillo, 27è a 
Miami Platja

Motociclisme

El jove pilot Jordi Raposei-
ras es va estrenar diumenge 
a l’ESBK de 300 cc al Circuit 
de Jerez en la primera cursa 
del campionat i va assolir la 
22a posició després de baixar 
a la penúltima posició per un 
error al revolt de contrarec-
ta. Raposeiras va poder re-
muntar �ns a la 22a posició 
�nal. La pròxima cita serà a 
Montmeló a �nals de maig.

Raposeiras, 
22è a Jerez

Ciclisme

El ciclista de l’equip MVK12, Da-
niel Reyes, va assolir dilluns la 
sisena posició al GP Força Réal 
Millas, a només 8” del primer 
classi�cat en una cursa curta, 
però força explosiva, amb qua-
tre ports de muntanya i �nal en 
alt. Miquel Martínez va acabar 
cinquè i Òscar Cabanas va ser 
sisè. També van competir Mauro 
García (20è), Víctor Yuste (29è), 
Marc Gasa (32è), Oriol Cardiel 
(34è), o Joel Ponce (38è).

Daniel Reyes, 6è 
al GP Força Réal

Judo

Cinc judokes de la Federació 
Andorrana de Judo (Fandju-
do), acompanyats pel tècnic 
Dani García van participar 
durant aquestes vacances de 
Setmana Santa al CAR de Va-
lència en una concentració 
on van fer uns entrenaments 
amb medallistes d’Espanya 
com Sugoi Uriarte o Laura 
Gómez o com el francès Loïc 
Korval. 

Cinc judokes, al 
CAR de València

La gimnasta de la FAG, Maria 
González, es va penjar diu-
menge la medalla de bronze 
en l’exercici de cinta a l’Ams-
terdaMMasters de gimnàsti-
ca rítmica que es va celebrar 
a Amsterdam (Holanda). La 
gimnasta andorrana es va 

classi�car per a les �nals de 
cinta i masses i va acabar ter-
cera en cinta. Maria González 
va acabar 21a de la classi�ca-
ció general d’un total de 34 
gimnastes i Carla Varas va ser 
15a de la general amb la par-
ticipació de 16 gimnastes. Un 
bon metall per la jove i prome-
tedora Maria González.

Maria González es penja 
el bronze a Amsterdam

Gimnàstica rítmica

Maria González, amb el bronze en cinta.

FAG

Redacció
ANDORRA LA VELLA

Eduard Tor, 
18è a Malta

Eduard Tor, de la Federació de 

andorrà al Malta Júnior Golf 
Open celebrat del 14 al 17 al 

en 18è lloc. Per la seva banda, 
Eudald Teulé va ser 33è i 
Eric Galimany, 36è. La prova 
pertanyia al World Ranking 

competir contra jugadors de 
16 països diferents.

FEDERACIÓ DE GOLF D’ANDORRA

Golf

Automobilisme

El pilot andorrà Joan Vinyes i 
el seu company, Jaume Font, 
iniciarà dissabte la seva parti-
cipació en el GT Cup Open Eu-
rope a tot un circuit clàssic de 
l’automobilisme: Paul Ricard 
(França). Vinyes i Font com-
petiran al volant d’un Porsche 
GT3 i el GT Cup Open Euro-
pe es disputarà per primera 
vegada a diferents escenaris 
europeus. “Lluitarem per un 
lloc de la classi�cació AM-AM. 
Afrontem el primer míting de 
la temporada amb només dues 
jornades de test, no és molt, 
però sí su�cient per conèixer 
al Porsche”, va dir Vinyes.

Joan Vinyes, 
amb el Porsche 
GT3, competirà 
al GT Cup Open

Redacció
ANDORRA LA VELLA

Joan Vinyes, amb el Porsche GT3.

FOTOESPORT

Dret a la rebequeria i també 
proves, amb imatges de foto 
i vídeo, per demostrar que 
el triple estratosfèric d’Stan 
Okoye estava fora de temps. 
El Bàsquet Club MoraBanc va 
presentar ahir recurs al Jutge 
Únic de Competició de la Lliga 
ACB per una cistella a 1”1 de 
l’aler internacional per Nigè-
ria del Tecnyconta Saragossa 
que va donar la victòria als de 
Por� Fisac per 97 a 99 després 
de perdre per 17 punts de di-
ferència. 
 El club presidit per Gorka 
Aixàs demana l’anul·lació de 
la cistella que va suposar la 
derrota de l’equip dirigit per 
Ibon Navarro i presenta un es-
crit adjuntant imatges de foto 
i vídeo on es pot comprovar 

que l’acció d’Okoye es va pro-
duir fora de temps, i per tant, 
la jugada no hauria hagut de 
pujar al marcador. De fet, el 
capità de l’equip en funcions, 
Andrew Albicy, va signar l’acta 
arbitral sota protesta per po-
der presentar recurs al Jutge 
Únic de Competició de l’ACB. 
“Pensem que el club havia de 
presentar aquest recurs per-
què tothom ha vist aquest 
triple força controvertit. Per 
a la nostra a�ció hem d’anar 

�ns al �nal i és una qüestió 
de marcar un posicionament”, 
va assegurar el cap de comu-
nicació del club, Gabriel Fer-
nàndez, que va fer ahir també 
tasques de portaveu.
 El Jutge Únic de Competi-
ció es manifestarà els pròxims 
dies, però tot sembla indicar 
que aquest recurs serà un més 
que entrarà dins del calaix sen-
se cap decisió. Per tant,  no hi 
ha gaire con�ança en aquesta 
victòria als despatxos.

Recurs presentat
El MoraBanc reclama davant del Jutge Únic de Competició pel triple d’Okoye

Bàsquet

Una de les imatges que ha presentat el BC MoraBanc del triple d’Stan Okoye.

Víctor Duaso
ANDORRA LA VELLA

BTT

L’equip Quality torna a la Ti-
tan Desert 2019, que comença 
diumenge i acaba el 3 de maig, 
i ho farà amb Ramon Aranda 
–no s’ha perdut cap Titan, en 
total 14–, Joan Montaner i 
després també els espanyols 
Pedro Vernis –primer guanya-
dor de la Titan el 2006– i Luis 
Nel·lo. Aquesta serà la Titan 
Desert amb més andorrans, 
ja que també competiran Pep 
Pomé i la seva parella Yolanda 
López i Octavi Bardera, Albert 
Ferré, Juanjo Massó, Josep 
Antoni Puertas i Vicenç Gimé-
nez. També ho farà el resident  
Purito Rodríguez.

L’equip Quality 
torna a 
competir a la 
Titan Desert

V. D.
ANDORRA LA VELLA

L’equip Quality, a la Titan Desert.

QUALITY


