
El Govern va oferir ahir a la secre-
taria general de l’Esport i de l’Ac-
tivitat Física de la Generalitat de
Catalunya la possibilitat de parti-
cipar a la candidatura per als Jocs
Olímpics i Paralímpics d’hivern
Pirineus-Barcelona 2030. El se-
cretari general de l’Esport i de
l’Activitat Física de la Generalitat
de Catalunya, Gerard Figueras, va
visitar ahir el país per conèixer de
primera mà l’organització de les
finals de la Copa del Món de
Grandvalira, i l’executiu va apro-
fitar l’avinentesa per mostrar la
predisposició per entrar a formar
part de la candidatura.

La ministra de Cultura, Joven-
tut i Esports, Olga Gelabert, va ex-
plicar en declaracions al Diari
que “volíem presentar a Gerard
Figueras el que s’estava fent aquí
al Principat, i veure si Andorra te-
nia la possibilitat d’ajudar Piri-
neus-Barcelona en la seva candi-
datura per als Jocs d’hivern, ja

sigui pel que fa a know how com
a instal·lacions”, i va assegurar
que “els hem presentat el que es-
tem fent pel que fa a les finals de
la Copa del Món, amb la idea de
si podem donar-los un cop de
mà”. A més, Gelabert va explicar
que “vam conèixer Figueras du-
rant els Jocs Special Olympics
d’Andorra la Vella i la Seu d’Ur-
gell i vam fer el contacte”.

Pel que fa a la resposta de la
candidatura catalana, Gelabert
va manifestar que “ens han dit
que encara és un tema molt em-
brionari i que tindrien en compte
la proposta que els havíem fet”. A
més, va afegir que “una vegada
tinguessin clares totes les neces-
sitats d’infraestructures que ne-
cessitessin tindrien en compte la
nostra oferta”.

La lògica indica que la discipli-
na més adient per fer-se al Princi-
pat seria l’esquí alpí, però la mi-

nistra va admetre que “ens han
dit que en principi ja tenen ins-
tal·lacions amb estacions catala-
nes, però que era una proposta
que agafaven”, tot i que Gelabert
va reconèixer que “només ens
hem posat a la seva disposició i
no hem parlat de res més ni d’as-
pectes més concrets”.

EL COA VEU BÉ LA PROPOSTA

Gerard Figueras va reunir-se a la
tarda amb els membres del Co-
mitè Olímpic Andorra (COA),
que van mostrar satisfacció per la
possible integració d’Andorra a la
candidatura olímpica del 2030. El
president, Jaume Martí, va asse-
gurar al Diari que “ens sembla
molt bé, i és molt positiu que pu-
guem entrar en una candidatura
per a uns Jocs Olímpics perquè
pot ser beneficiós per a tothom, a
Barcelona i a Andorra”, i va agre-
gar que “encara és prematur par-
lar de seus o de disciplines per-
què al juny tot just s’atorgaran els
Jocs d’hivern del 2026”.

El Govern ofereix la predisposició a participar en la candidatura Pirineus-Barcelona per als Jocs
Olímpics d’hivern del 2030TEl COA valora positivament la possible presència del país al projecte

MARC BASCO
Andorra la Vella

ANDORRA VOL SER OLÍMPICA
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www.diariandorra.ad

EOLIMPISMEALES PARTS S’HAN EMPLAÇAT PER SEGUIR DIALOGANT
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29ESQUÍ ALPÍ
Mimi Gutiérrez
acaba 23a a la
Copa d’Europa
d’Obdach

Des de la secretaria
d’Esports catalana van
assegurar que tindrien
en compte la proposta

RESPOSTA POSITIVA CATALANA
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“Volíem presentar-los el
que s’estava fent aquí i
veure si podíem ajudar
en la candidatura”

MINISTRA DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS

“Em sembla molt bé.
És positiu que Andorra
pugui estar dintre
d’una candidatura”

PRESIDENT DEL COMITÈ OLÍMPIC ANDORRÀ

QUÈ HAN DIT

El secretari general de l’Esport i
de l’Activitat física de Catalu -
nya, Gerard Figueras, va visitar
ahir el Principat per conèixer
l’evolució en l’organització de
les finals de la Copa del Món
d’esquí alpí que acollirà Grand-
valira Soldeu-el Tarter el mes
de març.

Figueras va trobar-se amb el
director general del comitè or-
ganitzador, Conrad Blanch, a
Soldeu, per conèixer de prime-
ra mà tot el dispositiu organit-
zatiu, així com les inversions
en infraestructures, com ara la
plataforma de Soldeu. Per part

del Govern van assistir a la tro-
bada la ministra de Cultura,
Joventut i Esports, Olga Gela-
bert, la ministra d’Afers Exte-
riors, Maria Ubach, i el secre-
tari d’Estat d’Esports, Jordi
Beal. A més, també van ser-hi
presents  l’ambaixador d’Es-
panya a Andorra, Àngel Ros, el
cònsol general d’Espanya a
Andorra, Antonio Prats, i el
responsable d’acció territorial

de la secretaria general de l’Es-
port i de l’Activitat Física de la
Generalitat de Catalunya, San-
ti Siquier.

Els sectors de Soldeu i el Tar-
ter de Grandvalira es converti-
ran en l’epicentre mundial del
món de la neu entre l’11 i el 17
de març. Els 25 millors homes i
dones de totes les disciplines
de l’esquí alpí se citaran a les
pistes del Principat en un esde-
veniment que tindrà una au-
diència potencial de 600 mi-
lions d’espectadors. La pista de
l’Avet, a Soldeu, acollirà el ge-
gant i l’eslàlom, mentre que la
de l’Àliga, al Tarter, serà l’esce-
nari de les curses de velocitat,
el supergegant i el descens.

Les finals de la Copa del
Món poden arribar a 600
milions d’espectadors

AUDIÈNCIA POTENCIAL

SFGA

M. B.
Andorra la Vella
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Carola Vila és la gran notícia de
l’esquí de fons andorrà aquesta
temporada. Després d’un gran
Mundial júnior amb un Top-10
als 5 quilòmetres estil patinador
inclòs, l’andorrana ha fet mèrits
suficients perquè l’equip de la
FAE hagi decidit incloure-la a les
llistes del Mundial absolut tot i
tenir edat júnior. Participarà als
10 quilòmetres clàssics del dia 26
d’aquest mes a Alemanya. “Porta-
rem la Carola a fer una cursa del
Mundial absolut”, així ho va con-
firmar ahir en roda de premsa
l’entrenador, Joan Erola, que va
remarcar que “no ens marquem
objectius esportius, volem que
tingui una bona experiència en
una cursa amb 20 o 30 corredors
per competir de tu a tu”.

En aquesta mateixa línia es va
expressar Laura Orgué, entrena-
dora de Vila, que va afegir que es-
tan “molt contents pel nivell de la
Carola respecte a l’any passat, te-
nim moltes ganes de continuar
en aquesta línia. Anar a l’absolut
l’ajudarà a obtenir experiència”.

L’esquiadora no amaga que li fa
“una mica de por que no se’m
mengin els nervis”. Va reblar el
clau Joan Erola, que va avisar que
el futur és prometedor: “Ha fet un
Mundial esplèndid, estem acon-
seguint posicionar un altre corre-
dor de futur i en dos o tres anys
podem tenir-la a un bon nivell de
Copa del Món.” L’única nota ne-
gativa del l’exercici actual, si es
pot dir així, la va recordar Laura
Orgué, i curiosament es va pro-
duir en l’escenari on més còmoda
s’havia trobat sempre: “Volem
que ens surtin bones curses a la
Copa d’Europa, ja que a les pri-
meres vam tenir mala sort i ens
volem treure l’espineta per poder
demostrar el nivell que està te-
nint la Carola.”

Pel que fa al balanç en el ves-
sant masculí de l’equip de la Fe-

deració Andorrana d’Esquí, Iri-
neu Esteve va demostrar que és
d’aquells esportistes que no es
conformen fàcilment. “Esperava
més, poder estar davant de tot i
lluitar. El resultat podia ser millor,
al Mundial sub-23 ens ha faltat
una mica.” Així d’autocrític es va
mostrar i tot això ho feia en un
any en què ha creuat la línia de
meta entre els trenta primers fins
a cinc vegades en curses de la Co-
pa del Món. L’andorrà també pre-
para el Mundial absolut i en el
seu cas  correrà tres curses: l’es-
quiatló del dia 23, els 15 quilòme-
tres clàssics el dia 27 i els 50 pati-
nador el 3 de març.

IGNASI MASSAFRET

Andorra la Vella

La fondista andorrana correrà els 10 quilòmetres estil
clàssic amb l’objectiu d’adquirir experiència per al futur

EESQUÍ DE FONSAIRINEU ESTEVE, AUTOCRÍTIC

Carola Vila pot estar en
un bon nivell a la Copa
del Món en un futur
força proper

PROMESA AMB GARANTIES

Tot i haver estat entre
els 30 primers cinc
vegades a la Copa del
Món no està satisfet

ESTEVE VOL MILLORAR

FAE

El MoraBanc Andorra tanca
avui la participació al Top-16 de
l’Eurocup a la pista de l’Unics
Kazan. El duel es disputa a les
17 hores i els tricolors es juguen
el lideratge del grup H a la pista
més difícil de les que ha visitat
fins ara en tota la competició. A
més, el quadre rus és un dels
grans favorits per endur-se el tí-
tol de campió.

Tot i això, a hores d’ara la pri-
mera plaça del grup H és dels
d’Ibon Navarro,
que si avui
guanyen o per-
den de menys
de sis punts
m a n t i n d r a n
aquesta posició
i aconseguiran
el factor pista
en els quarts de final. Aquesta
eliminatòria es juga al millor de
tres partits i poder disputar-ne
dos al Poliesportiu donaria als
andorrans una gran dosi d’espe-
rança de cara a poder ser a les
semifinals. L’altra opció que els
queda per ser líders un cop aca-
bi la jornada és perdre de sis

punts exactes, però en aquest
cas l’Unics n’hauria d’anotar
menys de 86, i tenint en compte
que la plantilla la formen ho-
mes com Pierria Henry, Jammar
Smith o Trent Lockett, entre
d’altres, sembla complicat.

En cas d’acabar com a campió
de grup, el MoraBanc Andorra
s’enfrontarà al Lokomotiv Ku-
ban de Krasnodar a la propera
fase, fet que suposaria creuar-se
amb el tercer equip rus en-
guany, després de l’Unics i el
Zenit de Sant Petersburg. Si, per
contra, els tricolors acaben se-

gons, el rival als
quarts de final
serà l’Asvel Vi-
lleurvanne, que
ja és matemàti-
cament primer
del grup F. 

Per Ibon Na-
varro, tot això

només són noms i el tècnic no
vol ni una sola distracció abans
del partit d’avui. “Només penso
en Kazan, que sigui el que hagi
de ser”, va sentenciar al mateix
temps que assegurava que es-
pera “l’Unics que vam veure
aquí els tres primers minuts pe-
rò durant els quaranta”.

I. MASSAFRET

Andorra la Vella

BÀSQUETATOP-16 DE L’EUROCUP

Lokomotiv Kuban o
l’Asvel Villeurbanne
esperen el MoraBanc

EL RIVAL DEPÈN D’AVUI

FERNANDO GALINDO

ENDURO

BASSELLA. Margot Llobera va fi-
nalitzar en segona posició feme-
nina la cursa Bassella Race d’en-
duro, celebrada el cap de
setmana passat. La carrera va
comptar amb la participació de
més de 1.200 pilots i l’andorrana
va aconseguir pujar al segon es-
glaó del podi femení a la primera
cursa de la temporada.

Margot Llobera acaba
segona la Bassella Race

MOTOCICLISME

XEST. Xavi Cardelús arrenca avui
la pretemporada amb unes jor-
nades de test al circuit Ricardo
Tormo de Xest (València). El pilot
del Principat començarà avui i
demà la posada a punt de la KTM
de l’equip Ángel Nieto Team que
pilotarà aquest any a l’equip diri-
git per l’excorredor Jorge Martí-
nez Aspar.

Primer test de Cardelús
al Ricardo Tormo de Xest

VÒLEI

ENCAMP. El CV Encamp va incor-
porar a la plantilla Marc Altayó
fins a final de temporada, que ja
va debutar dissabte passat. El
central català té una dilatada tra-
jectòria en equips com el Nu-
mància, el Terol o el Barça, i ja ha-
via jugat al país, concretament a
les files del CV Andorra durant
quatre temporades.

Marc Altayó fitxa 
pel CV Encamp

KARATE

AALBORG. La Federació Andorra-
na de Karate estarà representada
per quatre competidors a l’Euro-
peu cadet, júnior i sub-21 que
arrenca divendres a Aalborg, Di-
namarca. Gina del Rio competirà
en la categoria cadet, mentre que
Melania Hernàndez, Joel Quinta-
na i Melchor Randy hi participa-
ran en categoria júnior.

Quatre esportistes de la
FAK, a l’Europeu júnior

pròrroga
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La Federació Andorrana de
Gimnàstica va realitzar una do-
nació de 669 euros en favor
d’Assandca (Associació Andor -
rana contra el Càncer).

Segons va explicar la presi-
denta de l’ens federatiu, Eva Ro-
dríguez, aquest import corres-
pon als beneficis de la venda
d’entrades de l’última Gimnas-
trada, que es va celebrar el 17 de
juny al Poliesportiu d’Andorra i

que va fer el ple a les graderies.
Aprofitant la commemoració
del Dia mundial contra el càn-
cer dilluns passat es va fer en-
trega del xec.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

GIMNÀSTICAARECAPTACIÓ A LA GIMNASTRADA

Carlota Màlaga, del SAE Sant Ju-
lià, va obtenir la mínima per al
Festival Olímpic de la Joventut
Europea (FOJE) que es farà a
Bakú en els 400 metres lliures.
L’atleta va fer un temps
d’1’02’’76, que també és la seva

millor marca de la temporada,
en un control a Sabadell.

A més, Miren Barciela va ba-
tre el rècord d’Andorra dels 600
metres lliures en pista coberta
amb una marca de 2’00”53, i
Guillem Arderiu, Gil Faurat, Ja-
na Rodríguez i Jana Faurat van
aconseguir rebaixar les millors
marques personals.

REDACCIÓ
Sabadell

ATLETISMEAEN ELS 400 METRES LLIURES

La primera reunió del patronat
de la Fundació Andorra 2021 per
als Jocs dels Petits Estats d’Euro-
pa, que tindran lloc al Principat
d’aquí a dos anys, es va celebrar
ahir al matí. A l’acte, que va en-
capçalar el cap de Govern, Toni
Martí, es va saber que la Federa-
ció Internacional d’Atletisme do-
narà suport al país per tal de con-
dicionar degudament la pista
d’atletisme de l’Estadi Comunal,
que ara per ara “és un dels aspec-
tes més feixucs i complicats”, tal
com va destacar Olga Gelabert,
ministra d’Esports. D’aquesta
manera, l’organisme internacio-
nal se sumarà amb una contribu-
ció econòmica a la del comú
d’Andorra la Vella i el Govern.
“Crec que totes les parts implica-
des hi aportaran, ja que a final del
2017 van adquirir el compromís
de pagar un terç de la pista”, va ex-
plicar Gelabert.

A la reunió d’ahir també hi va
ser Marc Pons, representant dels

comuns, i Jaume Martí, Jordi Cer-
queda i Josep Besolí hi van ser
com a membres del COA. Preci-
sament aquest últim va ser desig-
nat com a director esportiu del
comitè organitzador, on hi haurà
dos representants del COA, un de
Govern, un dels patrocinadors i
un del comú.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

Josep Besolí va ser designat director esportiu de l’esdeveniment

EOLIMPISMEAJOCS DELS PETITS ESTATS D’EUROPA

La Federació
Internacional
d’Atletisme pagarà 
un terç de la pista

COMPROMÍS

FERNANDO GALINDO
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Diumenge 3 de març
a les 12:30h

MORABANC 
ANDORRA

REAL  
MADRID

Entrades a la venda a www.bca.ad

i a les oficines del club

PARTIT

Mireia Gutiérrez va disputar ahir
la segona prova de la Copa d’Eu-
ropa d’eslàlom i va acabar en 23a
posició. La competició està tenint
lloc a Obdach, Àustria, on l’andor-
rana va debutar amb el 15è lloc,
però ahir no va poder fer bo
aquest registre i va cedir algunes
posicions. Mimi Gutiérrez va
creuar la línia de meta amb un
temps d’1’47’’54, que la va deixar
a 3 segons i 49 centèsimes del mi-
llor registre de la jornada, que va
firmar la txeca Gabriela Capova.
El resultat d’ahir dona a l’esquia-
dora del Principat 8 punts a la
Copa d’Europa, en una cursa en
què va cedir temps des del princi-
pi, en tancar la primera mànega
amb 52’’76 i la segona amb més
de dos segons de diferència. “A la
primera mànega ha esquiat mas-
sa rodona i ha perdut molt temps.
A la segona hi ha posat més rit-
me, però ha fallat a la part mitja-
na i no ha pogut fer una bona cur-
sa”, va lamentar l’entrenador,
Roger Vidosa.

Encara en Copa d’Europa, però
en aquest cas masculina, Axel Es-

teve i Xavi Salvadores no van te-
nir, ni de bon tros, el millor dia a
Gstaad, Suïssa. Cap dels dos es-
quiadors va acabar l’eslàlom en
quedar fora a les primeres de
canvi. De fet, ni Esteve ni Salva-
dores van finalitzar la primera
mànega. El vencedor va ser el
noruec Jonathan Nordbotten.

Tornant a l’equip femení, Sissi
Hinterreitner va entrar al Top-10
del gegant FIS que es va celebrar
a Maribor, Eslovènia. L’andorrana
va marcar un cronòmetre de
2’38’’81, a gairebé sis segons de la
millor marca. Cande Moreno, per
la seva banda, va tancar la jorna-
da en el 12è lloc. 

Va acabar amb un temps d’1’47’’54, a gairebé quatre segons del millor registre

REDACCIÓ
Obdach

EESQUÍ ALPÍAHINTERREITNER, DESENA A MARIBOR

Axel Esteve i Xavi
Salvadores van quedar
fora de competició 
a la primera mànega

ESTEVE I SALVADORES, ‘OUT’

FAE

pròrroga

FUTBOL

BÀSQUET

BARCELONA. Leo Messi va en-
trar ahir al vespre a la convo-
catòria de l’FC Barcelona per
rebre, avui a partir de les 21
hores, el Reial Madrid en el
partit d’anada de les semifi-
nals de la Copa del Rei. L’ar-
gentí ja es va entrenar amb el
grup ahir al vespre. Qui haurà
de veure el partit des de les
grades del Camp Nou és el
francès Ousmane Dembélé,
que va quedar fora de la llista.

Messi, convocat, i
Dembélé, sense clàssic

WASHINGTON. El base dels
Washington Wizards John
Wall va protagonitzar ahir la
pitjor notícia de la setmana
per a l’NBA, en confirmar que
s’havia trencat el tendó d’A-
quil·les i que estarà de baixa,
com a mínim, els propers dot-
ze mesos. Amb la lesió del ju-
gador franquícia, els Wizards
diuen pràcticament adeu a les
opcions de play-off.

Un any de baixa per a
John Wall, dels Wizards


