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AUTOMOBILISME

ANDORRA LA VELLA. El pilot de
ral·lis Albert Llovera va recaptar
150 euros per a la campanya Cap
nen sense joguina, en d’oferir un
co-driving als usuaris. El guanya-
dor va donar aquesta quantitat i
va ser escollit per fer-li de copilot
durant algunes voltes.

Llovera recapta 150
euros per als infants

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

PAMIERS. El Club Artística Serra-
dells va viatjar per les vacances a
Pamiers, a les instal·lacions del
Club la Vaillante Appaemeene,
on les gimnastes locals van realit-
zar dues sessions d’entrenament
en una estada molt profitosa per
a l’entitat.

Estada del Club Artística
Serradells a França

OLIMPISME

BARCELONA. El Principat és ideal
per acollir proves d’esquí que
Molina-Masella no aguantaria,
segons Isidre Rigau, expert en
preparació de candidatures olím-
piques. La implicació andorrana
a la candidatura per als Jocs d’hi-
vern del 2030 podria ser clau.

Andorra enfortiria els
Jocs Barcelona Pirineus

pròrroga

El fondista va acabar 24è de la general del Tour de Ski i entre els 10 millors per primer cop

Feia quatre
curses de la
Copa del Món
que acabava

entre els 30 primers, es trobava
competint al Tour de Ski, prova
de la mateixa competició que es-
tà formada ni més ni menys que
per set curses, i ahir en disputava
la setena i última a l’estació italia-
na de Val di Fiemme. Irineu Este-
ve arrencava la jornada a la 29a
posició de la general i no tenia
una altra opció que no fos fer un
bon resultat als 9 quilòmetres
persecució si volia que el seu
nom figurés al Top-30 en acabar-
la, només així confirmaria el mis-
satge que va enviar a l’inici de
curs, en què subratllava que es
volia consolidar en aquestes pla-

ces a les proves de la Copa del
Món. Doncs ahir, per tancar el
Tour de Ski, va fer un pas més, un
pas de gegant i històric en acabar
en un espectacular 10è lloc a l’es-
mentada cursa. Aquesta va ser la

primera vegada que un fondista
andorrà se situava entre els deu
millors en una prova de la Copa
del Món. El seu resultat li va valer
per guanyar cinc posicions a la
classificació general, així que Iri-
neu Esteve tanca la cita al 24è lloc
final. “Ha estat un Tour molt dur
però estem molt contents de com
ha acabat”, va reconèixer l’esquia-
dor al final del dia.

En categoria femenina, Carola
Vila va acabar els 10 quilòmetres
mass start de la prova de la Copa
d’Europa disputada a Nove Mes-
to, a la República Txeca. Vila va
creuar la meta amb un temps de
31’08’’5, a més de dos minuts i
mig de la vencedora de la prova,
la txeca Barbora Havlickova. “Ha
sigut un dia molt difícil pel mate-
rial i això ha fet que la Carola pa-
tís molt durant la cursa”, va dir
ahir l’entrenadora, Laura Orgué.

REDACCIÓ
Val di Fiemme

EESQUÍ DE FONSAVILA, 21A A NOVE MESTO

“Un dia difícil pel
material ha fet patir la
Carola durant la cursa”

ENTRENADORA DE LA FAE

“Ha estat dur però
estem molt contents
de com ha acabat”

ESQUADOR DE FONS DE LA FAE
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