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argot Llobera va partici-
par entre el 31 de març i
el 5 d’abril en el Mer-
zouga Rally, disputat al

Marroc, on va finalitzar en 40a posi-
ció de la general, i en tercer lloc en-
tre les dones. Però aquesta no era
una cursa especial, ja que el Mer-
zouga Rally l’organitza l’empresa
francesa ASO, promotora d’esdeve-
niments com el Tour de França i, es-
pecialment, el Ral·li Dakar. És per
això que tots els corredors que
aconsegueixen acabar la competi-
ció del Marroc es guanyen el dret de
ser al Dakar, com va ser el cas de
Margot Llobera.

De fet, a mitjans del mes d’abril, la
pilot va ser a París, on es va fer la
presentació de la prova, que aquest
any arribarà amb força novetats i
que es disputarà a l’Aràbia Saudita,
amb 12 etapes i més de 9.000 quilò-
metres de recorregut, després que
durant les últimes 11 edicions la
cursa s’hagués disputat a l’Amèrica
del Sud. 

Però tot i haver-se guanyat sobre
les dunes el dret a participar-hi,
Margot Llobera encara no sap si el
podrà córrer i si serà la primera an-

dorrana a ser-hi, i també una de les
dones més joves de la història de la
cursa a participar-hi. La pilot està
intentant tancar el pressupost total
per competir-hi, al voltant dels
100.000 euros. La corredora ja va fer
un primer pagament de la inscrip-
ció, i aquest mes de setembre n’ha
de fer un altre. En total, necessita
reunir uns 80.000 euros, però ha po-
gut guanyar una mica de temps. En
un primer moment, la data límit era
aquest diumenge, 8 de setembre,
però finalment s’ha allargat un pa-
rell de setmanes i podrà seguir llui-

Allarga dues
setmanes el
marge per
decidir-ho

tant per quadrar els números.
Tot i que són molts diners, Llobe-

ra es mostra optimista, i destaca que
“han aparegut algunes opcions i ho
estem estudiant. Hi ha esperança”, i
va afegir que “jo soc optimista i llui-
taré i m’entrenaré fins al final”. A
més, la pilot va cloure, en referència
al pressupost, que “totes aquestes
coses s’acostumen a decidir a últi-
ma hora quan ja arriben les dates en

què s’està apropant la cursa”.
Però passi el que passi amb el

pressupost, el que té clar és que se-
gueix endavant amb els entrena-
ments. De fet, Llobera serà a l’octu-
bre al ral·li de les 1.000 Dunes de
Granada, per seguir preparant-se.
“Els entrenaments segueixen igual i
jo continuaré acabi anant o no al
Dakar.” El somni de Llobera, encara
que difícil, es manté ben viu.

VICTOR ELEUTERIO / ASO

Lluitant per
un somni

Margot Llobera segueix a la recerca del pressupost
que li permeti participar en el Ral·li Dakar del 2020 i
ser la dona més jove de la cursa

M. B.
Andorra la Vella

M

RREPORTATGEAA L’OCTUBRE CORRE EL 1.000 DUNES

“Han aparegut algunes
opcions i ho estem
estudiant. Hi ha
esperança”

PILOT DE RAIDS

“Aquestes coses
s’acostumen a decidir a
l’últim moment, quan ja
s’apropa la cursa”

QUÈ HA DIT

L’Inter Club d’Escaldes segueix
preparant la plantilla de cara a l’i-
nici de la competició oficial i l’úl-
tima incorporació és la del porter
de 26 anys Jordi Ribó, futbolista
provinent del CF Organyà.

Ribó compartirà la porteria del
conjunt escaldenc amb José An-
tonio Gomes, titular amb la selec-
ció absoluta, i va manifestar que
“és una sort tenir-lo de company
perquè puc aprendre molt d’ell, i
també és una manera de compe-
tir l’un amb l’altre i de millorar
per estar el millor possible al

camp”. A més, sobre el conjunt es-
caldenc va destacar que “he tro-
bat un grup de gent molt sem-
blant a mi, amb sentiment
d’equip, de fer pinya, molt treba-
lladora”. Mentrestant, els homes
d’Adolfo Baines segueixen po-
sant-se a punt per a l’inici de la
lliga, i van sumar un nou triomf a
la pretemporada al derrotar l’Or-
ganyà per 2-6 en un duel amistós
disputat en terres catalanes amb
dianes de Bríñez, Jordi Betriu,
Luke Pullen, Genís Soldevila, Xa-
vi Enes i Rubén Kake.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

EFUTBOLAL’EQUIP VA DERROTAR EL CF ORGANYÀ 2-6 EN UN AMISTÓS

Carla Varas participarà aquest
cap de setmana en la sisena edi-
ció del Trofeu Internacional de
San Marino de gimnàstica rít-
mica, que es disputa a la capital
sanmarinesa. La delegació de la
Federació Andorrana de Gim-

nàstica estarà formada, a més
de Varas, per l’entrenadora Ana
Gimeno i per la jutge Jessica Pe-
reira.

Aquesta serà l’última compe-
tició que disputi Varas abans de
viatjar a l’Azerbaidjan per parti-
cipar en el Campionat del Món,
entre el 16 i el 22 de setembre a
la ciutat de Bakú.
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GIMNÀSTICAAÉS L’ÚLTIMA PROVA ABANS DEL MUNDIAL

La selecció absoluta disputa dis-
sabte (20.45 hores) una nova jor-
nada del Preeuropeu contra el
combinat de Turquia.

Els homes de Koldo Álvarez de

Eulate afronten un doble despla-
çament. La primera aturada serà
a l’estadi Vodafone Park de la ca-
pital turca, i dimarts serà el torn
de visitar la campiona del món,
França, a l’Stade de France de
Saint-Denis.

De cara al duel contra el com-

binat turc, el seleccionador té la
baixa de Txus Rubio per acumu-
lació de targetes grogues, mentre
que Ilde Lima, Cristian Martínez i
Marc Rebés es perdran el matx
contra França si veuen una groga.
Les novetats a la llista de convo-
cats són Marc Ferré i Xisco Pires.
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EFUTBOLATXUS RUBIO ES PERD EL PARTIT CONTRA ELS OTOMANS PER SANCIÓ

FERNANDO GALINDO


