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Rugbi

El VPC Andorra, que va per-
dre en l’últim partit de la 
promoció d’honor contra el 
Cazères per 24 a 0, rep diu-
menge a les tres de la tarda la 
visita de l’US Canton St. Lys. 
L’equip, dirigit per el binomi 
format per Jonathan Xepi 
García i David Kirikaixvili, 
s’enfronten a un rival que 
ocupa la cinquena posició i 
que en l’últim partit va gua-
nyar a l’US L’Arize per 12 a 0.

El VPC rep l’US 
Canton St. Lys

Hoquei patins

El Seat Andorra Hoquei 
Club, amb una ratxa força 
negativa de resultats, rep 
avui (21.45) el Club Patí 
Monjos. L’equip, dirigit per 
Roger Corral, s’enfronta 
al sisè classificat, amb 27 
punts. Els de Santa Marga-
rida i els Monjos seran un 
rival incòmode i de nivell 
per als andorrans, ja que 
han guanyat nou partits i 
només n’han perdut sis.

El Monjos, rival 
del Seat AHC

Gimnàstica rítmica

El Complex Esportiu i So-
ciocultural d’Encamp acull 
diumenge, a partir de les deu 
del matí, la primera fase de la 
catorzena edició de la Copa 
d’Andorra de gimnàstica rít-
mica de conjunts. Per la seva 
banda, Carla Varas buscarà el 
15 de febrer la classificació 
directe per als Jocs Olímpics 
de la Joventut de Buenos Ai-
res a la prova del Gran Premi 
de Moscou.

Inici de la 
Copa d’Andorra

Esquí de muntanya

Segona Copa del Món d’esquí 
de muntanya i, en total, sis 
esquiadors de muntanya de 
la Federació Andorrana de 
Muntanyisme (FAM) repre-
sentaran el país a Villars-sur-
Ollon (Suïssa). Els tres sèni-
ors repeteixen de la primera 
prova a la Xina: Xavi Areny, 
Gerber Martín i Jordi Solé. 
També hi competirà Euan Pri-
eto (promeses) i Carles Serra i 
Sergi Casabella (júnior).

Sis esquiadors 
a Villars

Futbol

El Futbol Club Andorra, amb 
les baixes dels sancionats Rober 
Font i Álex Martínez, i de Jordi 
Betriu per lesió, comença demà 
a les quatre de la tarda la segona 
volta del grup 2 de primera ca-
talana amb la visita del Borges 
Blanques. L’equip, dirigit per 
Candi Viladrich, està a l’espera 
de rebre el trànsfer de Joel Mar-
tínez, l’últim fitxatge provinent 
de l’Inter Club Escaldes, que pot 
debutar.

L’FCA comença 
la segona volta

El pilot Nil Solans es va imposar 
en les dues curses de la tercera 
jornada de les Ice Gladiators. 
Solans lidera la classificació 
general, amb un total de 183 
punts, seguit d’Arnau Pons, 
amb 158, i Jordi Braqué, amb 
148. En quarta posició es tro-
ba el pilot Xavi Cardelús, amb 
139 punts. En la primera de les 

dues curses, Solans es va impo-
sar per davant del pilot convi-
dat Guillermo Cano, i d’Arnau 
Pons. Cardelús va ser sisè, i Jor-
di Raposeiras, 10è. En la segona 
cursa, el mateix podi que en la 
primera de les proves. La prope-
ra jornada, la quarta de les Ice 
Gladiators, es disputarà el pro-
per dimecres.

Nil Solans continua dominant 
a plaer les Ice Gladiators

Motociclisme sobre gel

Nil Solans, el gran dominador del gel.

FMa

Dues derrotes consecutives 
que han suposat quedar-se 
fora de la classificació de la 
Copa del Rei. El Bàsquet Club 
MoraBanc vol curar-se les fe-
rides diumenge, a les 18.30, 
amb la visita de l’FC Barcelona  
Lassa. Els de Joan Peñarro-

ya, que poden recuperar per a 
aquest partit Moussa Diagne, 
s’enfronten a un equip blau-
grana que arriba amb dos par-
tits d’Eurolliga aquesta setma-
na, contra el València Basket i 
el Brose Bamberg. Els de Sito 
Alonso ja estan classificats per 
a la Copa del Rei i seran caps 
de sèrie.

El MoraBanc vol trencar la 
ratxa contra el Barça Lassa

Bàsquet
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L’Inter Escaldes 
fa oficial l’acord 
amb Albert Lopo

Futbol

L’Inter Club Escaldes, com 
sempre força actiu a les xar-
xes socials, va anunciar ahir 
oficialment el preacord que 
té tancat amb Albert Lopo, 
exjugador de l’Espanyol, De-
portivo de la Corunya i Geta-
fe, entre d’altres. El fitxatge, 
d’una gran volada i avançat 
pel diari BonDia, militava al 
Pubilla Casas del grup 10 de 
tercera catalana i es conver-
tirà en un reforç de luxe per a 
un equip que aspira a trencar 
l’hegemonia dels grans.
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Foto oficial de Lopo al compte del club.

FacEBook intER cluB EscaldEs

No té opcions de Tuàreg, 
però Cyril Despres, del Team 
Peugeot, té uns altres deures 
per fer. El pilot resident de cot-
xes està fent de gregari i també 
de principal assistència en la 
carrera de Carlos Sainz, el líder, 
i del segon classificat i també 
company seu d’equip, Stéphane 
Peterhansel, Monsieur Dakar. 
L’estratègia de Peugeot és clara: 
conservar el primer i segon lloc 
del Dakar a dues etapes per al 
final. A la celebració de la dotze-
na etapa es va imposar el qata-
rià Nasser Al Attiyah, seguit de 
Peterhansel, que es va quedar a 
44 minuts de Sainz. L’especial 
entre Chilecito i San Juan va 
ser superada pels grans favorits 
sense problemes en un total 
de 523 quilòmetres cronome-
trats. Despres va finalitzar novè 
i ocupa la desena posició de la 

classificació general. El més im-
portant per a ell es complir l’es-
tratègia del Team Peugeot i, de 
moment, ho està fent. El triomf 
de Sainz s’apropa.
 Per la seva banda, les mo-
tos i els quads van descansar, ja 
que es va suspendre la dotzena 
etapa. Els pilots van veure perill 
de pluja per sortir darrere dels 
camions camí de San Juan. Era 
l’especial més llarga del Dakar. 

Aquesta va ser la segona espe-
cial suspesa d’aquest Dakar des-
prés de l’etapa que havia de pas-
sar entre Tupiza i Salta –llavors, 
va afectar tots els participants. 
Les motos aquesta vegada es 
van quedar sense l’especial més 
llarga del Dakar. Joan Barreda 
va abandonar per motius físics, 
i el pilot de GasGas Cristian Es-
paña ocupa la 33a posició de la 
classificació general.

La feina bruta de Cyril Despres
El pilot resident s’ha convertit en el gregari del líder, el madrileny Carlos Sainz

Raids

Cyril Despres li toca fer la feina bruta del Dakar quan falta poc per al final. 

twittER
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Esquí alpí

L’esquiador de la Federació 
Andorrana d’Esquí (FAE) 
Marc Oliveras va aconseguir  
dues segones posicions als 
dos descensos de la catego-
ria Citadines World Cup, que 
es van disputar al Passo de 
San Pellegrino. Avui disputa 
dos supergegants. Per la seva 
banda, Carmina Pallàs va 
acabar 44a a l’entrenament 
oficial del descens de la Copa 
del Món de Cortina d’Am-
pezzo (Itàlia), amb un temps 
d’1.42,13, a 5,26 de la prime-
ra, la nord-americana Lind-
sey Vonn. Avui es disputa la 
prova de descens.
 Mentrestant, les proves 
de Copa d’Europa de veloci-
tat a Zauchensee (Àustria) es 
van cancel·lar pel fort vent. A 
l’eslàlom FIS de Monte Pora 
(Itàlia), la millor andorrana 
va ser Clàudia Mijares, en 40a 
posició. Al gegant FIS de Fol-
garia, Àxel Esteve va ser 30è.

Marc Oliveras 
fa dos podis 
a la Citadines 
World Cup
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