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Futbol sala

El Sideco FC Encamp, vigent 
campió de la Lliga Viatges 
Pantours, s’enfronta avui 
a les 22 hores al Serradells 
a la segona semifinal de la 
Supercopa de futbol sala. 
L’equip dirigit per Lluís Cruz, 
que va caure a últims d’agost 
a la ronda preliminar de la 
Champions de futbol sala, 
s’enfronta al DDS Madriu, 
dirigit per Lluís Bigordà.
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Tennis taula

Els germans Asensio, Obed 
i Emili, van aconseguir podi 
al Torneig National B de la 
Villenave d’Ornon (Aquità-
nia). Obed va ser segon en la 
categoria fins a 1.299 punts 
rànquing, amb 38 palistes a 
concurs. El primer va ser Is-
sam Benkadour. Mentrestant, 
Emili va ser segon en la cate-
goria fins a 1.999 punts ràn-
quing.
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La gimnasta Judith Finch va 
finalitzar ahir en 40a posició a 
l’exercici de cinta amb 11.100 
punts i ocupa la 98a posició de 
la general amb 29.550 punts al 
Mundial de gimnàstica rítmica 
de Sofia (Bulgària). Per la seva 
banda, Jessica Pereira va ser 

47a amb 9.300 punts i es troba 
en 100è lloc a la general amb 
27.700 punts. “Han competit 
molt bé ja que cinta és el més 
complicat de puntuar”, va as-
segurar una de les entrenado-
res, Eva Rodríguez. Avui serà el 
torn de maces amb la partici-
pació de Judith Flinch i Andrea 
Ramos. 

*UDITH�&LINCH�ACABA���A�A�
L�EXERCICI�DE�LA�CINTA�A�3OkA

Gimnàstica rítmica

Redacció
ANDORRA LA VELLA

*UDITH�&LINCH��AL�-UNDIAL�DE�3OkA�

FACEBOOK AMICS DE LA FAG

Quatre amants del món del ciclis-
me –Pep Pomé, Eloi Pérez, Ge-
rard Bargalló i David Odena– han 
creat una cafeteria, restaurant i 
botiga tematitzada amb el ciclis-
me i que ha estat batejat com El 
Raconet de la Bici. Avui a les 18 
hores s’inaugura oficialment i 
estarà situat a l’avinguda Enclar 

número 98, a Casa Masover de 
Santa Coloma. Tindrà tres plan-
tes i també una espècie de hall of 
fame on es posaran les samarre-
tes de ciclistes residents i del pro-
pi país penjades del sostre. “Som 
un grup d’amics que ens agrada 
molt el món del ciclisme i hem 
creat el Raconet de la Bici perquè 
és un racó que faltava al país”, diu 
Pomé.
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Ciclisme
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Recepció als 
campions

El cap de Govern, Antoni 
Martí, i la ministra d’Esports, 
Olga Gelabert, van felicitar el 
primer equip del Bàsquet Club 
MoraBanc Andorra, que es va 
proclamar diumenge campió 
de la Lliga Catalana ACB 
per primer cop a la història 
en superar amb escreix a la 
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L’ambició del club és màxima 
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Bàsquet

Retorn. L’esquiador de la Fede-
ració Andorrana d’Esquí Joan 
Verdú es va lesionar el mes 
d’abril amb un esquinç d’alt grau 
dels lligaments lateral intern i 
creuat anterior, però diumenge 
tornarà a tocar neu a Ushuaia 
(Argentina) després de rebre el 
permís mèdic. A la seva estada 
l’acompanyaran Cyprien Richard 
i Toño Góngora. “Estic molt con-
tent de com ha anat i de com em 
sento. He treballat molt aquests 
mesos i he estat entrenant molt. 

Han estat moltes hores, però al 
final ha donat els seus fruits”, 
assegura Verdú, que parla també 
de les seves sensacions: “He fet 
uns tests físics i van anar molt 
bé perquè estic a les mateixes 
xifres de quan no estava lesio-
nat. Em noto que tinc el genoll 
estable, no tinc cap molèstia i 
penso que sobre els esquís ani-
rà molt bé”. L’esquiador s’estarà 
dues setmanes i mitja a Argenti-
na. Objectius? “Cap. Si el genoll 
m’aguanta i no em fa mal penso 
que ràpidament podré tenir un 
bon nivell d’esquí”.
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Esquí alpí
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Qüestió de temps i paciència. 
Això és el que demana Govern 
al Club Esportiu Sant Julià, que 
continuarà una setmana més 
–de moment– ocupant instal-
lacions esportives del país. 
L’equip sènior, que comença 
la lliga de tercera divisió cata-
lana el 22 de setembre rebent 
el Sant Sadurní, s’entrenarà i 
jugarà un amistós divendres 
i un altre diumenge al pavelló 
del Pas de la Casa, i la base ha 
aconseguit la Margineda.

Segons ha pogut saber el 
BonDia i després de transcen-
dir que el pavelló tenia goteres, 
pares i mares dels jugadors 
de la base del CE Sant Julià 
van demanar explicacions al 
Govern i van rebre notícies 
tranquil·litzadores on se’ls 
deia que en una setmana po-
dran disposar del pavelló. 
 Des de Govern van infor-
mar ahir al matí que les obres 
d’impermeabilització s’havien 
acabat amb “bones condici-
ons”, i que les pluges dels úl-

tims dies “han provocat que 
la instal·lació estigui escopint 
aigua residual que s’ha quedat 
dintre després de les obres. En 
els propers dies tot tornarà a la 
normalitat ja que està anant a 
menys”. Des del club lauredià 
hi ha preocupació perquè la 
pista ha quedat força malmesa 
després que les galledes no do-
nessin a l’abast i caigués aigua 
també al terra. En algunes zo-
nes s’ha aixecat la pista i mol-

tes altres s’han bufat a causa 
de la humitat.
 El CE Sant Julià continuarà 
una setmana més d’ocupa i es-
pera tenir-ho solucionat abans 
que comenci la competició ofi-
cial, tot i que no es respira, des 
de dins de l’entitat, gaire opti-
misme. Tota la pretemporada 
l’hauran fet entre el Prat Gran 
i el Serradells, i ara, amb les go-
teres, entre el Pas i la Margine-
da.
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El cap de Govern, Toni Martí, i la
ministra de Cultura, Joventut i Es-
ports, Olga Gelabert, van rebre
ahir la plantilla i el cos tècnic del
MoraBanc Andorra com a reco-
neixement per la consecució de
la Lliga Catalana diumenge pas-
sat a Lleida contra l’FC Barcelona
Lassa. Primer va ser el torn per fer
una foto de família amb els dos
trofeus de campió a la plaça Lídia
Armengol, i després a l’edifici ad-
ministratiu el cap de Govern i la
ministra van saludar tota la plan-
tilla, membres de l’staff, el direc-
tor general, Francesc Solana, i el
president, Gorka Aixàs.

En el moment dels discursos,
Martí va destacar que “el Mora-
Banc Andorra no és un club qual-
sevol, ja que no representa una
ciutat com la resta d’equips, sinó
que aquí representeu a un Estat”.
El cap de Govern també va mani-
festar que “la gran satisfacció és
veure com gent tan diversa, amb
diferent nivell econòmic o de di-
ferent nacionalitat, tots criden
‘Andorra, Andorra!’ al Poliespor-
tiu quan juga l’equip”.

De la seva banda, el president
del MoraBanc Andorra, Gorka Ai-

xàs, va “agrair el suport inequívoc
del Govern” i va assegurar que
“és un orgull portar la marca An-
dorra a la millor lliga d’Europa, i
que se’ns reconegui per ser un
país”. Mentre que un dels capi-
tans del club, Guille Colom, va
explicar que “ser l’andorrà de l’e-
quip és una responsabilitat i po-
der guanyar aquests títols il·lusio-
na molt l’afició”.

Per últim, la ministra de Cultu-
ra, Joventut i Esports, Olga Gela-
bert, va declarar que “a poc a poc
anem destacant en el món de
l'esport i ens anem posicionant
en l’àmbit mundial”, i va afegir
que “és molt important per al pa-
ís veure que un equip del territori
pugui aixecar una copa, i és una
fita que havíem de celebrar i els
havíem de rebre aquí”.

M. B.

Andorra la Vella

Toni Martí i Olga Gelabert van fer una recepció a l’equip pel títol aconseguitTEl
cap de l’executiu va destacar el paper de representació del país dels tricolors

EBÀSQUETAPLANTILLA I COS TÈCNIC ES VAN FER UNA FOTO DE FAMÍLIA AMB ELS POLÍTICS I ELS TROFEUS

FERNANDO GALINDO

“A poc a poc destaquem
en el món de l’esport i
ens anem posicionant
en l’àmbit mundial”

MINISTRA D’ESPORTS

QUÈ HA DIT

La delegació andorrana se-
gueix participant al Mundial
de gimnàstica rítmica que
s’està celebrant durant aques-
ta setmana a Sofia (Bulgària),
on ahir va ser el torn de la qua-
lificació en la modalitat de
cinta. La millor de les repre-
sentants tricolors durant la
jornada d’ahir va ser Judith
Flinch, que va aconseguir el

40è lloc de 54 participants
amb una puntuació total de
11.100 punts. De la seva ban-
da, Jèssica Pereira va ser la 47a
amb un total de 9.300 punts al
seu exercici.

A la classificació general,
Flinch ocupa actualment la
98a posició amb 29.550 punts
després dels tres primers apa-
rells (cèrcol, pilota i cinta),
mentre que Pereira és la 100
amb 27.700 punts. La propera
cita per a les gimnastes del
Principat al Campionat del
Món de Sofia serà avui mateix,
quan participin a la qualifica-
ció en la modalitat de maces.

Judith Flinch, 98a
després de les
tres primeres
jornades del
Mundial de Sofia
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