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ESQUÍ DE MUNTANYA

AUSSOIS. David Pérez va finalitzar
en sisena posició en la subcate-
goria promeses al Campionat de
França d’esquí de muntanya que
va disputar-se a la Savoia france-
sa. Pérez va fer un temps de 2 h
11’07”, mentre que el vencedor
entre els participants de la subca-
tegoria promeses, Samuel Eguy
va fer una marca d’1 h 56’ 01”.

David Pérez, sisè al
Campionat de França

ATLETISME

SABADELL. Unai Olea va batre el
passat cap de setmana el rècord
d’Andorra de llançament de pes
amb una marca de 12,45 metres.
L’atleta va aconseguir la marca
durant el Campionat de Catalun-
ya de clubs B que va fer-se a Sa-
badell, i va superar l’anterior rè-
cord nacional de 12,39 metres
que tenia Àngel Moreno.

Unai Olea bat el rècord
de llançament de pes

TENNIS TAULA

LA MASSANA. Xavi Martínez va
adjudicar-se el quart Torneig In-
terclubs d’Andorra en categoria
sènior, celebrat dilluns a les ins-
tal·lacions del Club de Tennis
Taula Valls del Nord. El jove palis-
ta va superar a la final a Alain
Taulier, mentre que Emili Asensio
i Jordi Calvet van ocupar el tercer
i quart lloc respectivament.

Xavi Martínez guanya el
quart Torneig Interclubs

TIR AMB ARC

NIMES. Els tiradors del TAE (Club
Tir amb Arc Encamp) Lluís Vivé i
Joaquín Alonso participaran
aquest cap de setmana al Tor-
neig Internacional de Nimes
2018 en tir de sala, un dels més
prestigiosos d’aquest esport. A
més, el campionat també és una
de les proves de la Copa del Món
de tir amb arc.

Vivé i Alonso, al Torneig
Internacional de Nimes

GIMNÀSTICA RÍTMICA

ANDORRA LA VELLA. El Complex
Esportiu i Sociocultural d’En-
camp acollirà diumenge a partir
de les 10.00 hores la primera fase
de la 14a Copa d’Andorra de gim-
nàstica rítmica de conjunts. Hi
haurà quatre categories, hi parti-
ciparan els cinc clubs del país, i
també hi haurà exhibicions de les
gimnastes de la federació.

Primera fase de la Copa
d’Andorra de conjunts

pròrroga

Cande Moreno va acabar ahir
en 46è lloc en el supergegant
de la Copa d’Europa de Zau-
chensee (Àustria). L’esquiado-
ra sortia amb el dorsal 61 i va
finalitzar la prova amb un
temps d’1’16”16, a 4”05 de la
vencedora de la cursa, que va
ser la sueca Lisa Hoernblad. El
tècnic de la FAE, Simon Baste-
lica, va declarar després de la
prova que “a un traçat i a una
pista exigent com aquesta ha
acabat aquest supergegant, i
esperem que això li doni con-
fiança per als descensos que
venen ara”. Avui es farà l’entre-
nament de descens, i  demà i
divendres es faran les dues
curses d’aquesta prova.

A Folgari-Fondo Grande,
Àlex Rius va participar al Cam-
pionat d’Itàlia júnior i va ser
30è a la prova d’eslàlom a 9”73
del vencedor, el local Riccardo
Tonetti. També al país transal-
pí va disputar-se un gegant
FIS, on Clàudia Mijares va ser
58a a 8”28 de la guanyadora,
Jasmine Fiorano. De la seva
banda, Laura Arnabat va fina-
litzar en 68è lloc i Xènia Rodrí-
guez va ser la 70a classificada.

Cande Moreno,
46a a la Copa
d’Europa de
supergegant

ESQUÍA

Va participar a l’eslàlom
del Campionat júnior del
país transalpí

ÀLEX RIUS, 30è A ITÀLIA

La selecció de bàsquet va quedar
enquadrada ahir al grup B de
l’Europeu de Petits Estats de San
Marino juntament amb Malta i Ir-
landa. El torneig se celebrarà en-

tre el 26 de juny i l’1 de juliol i els
tricolors defensaran la medalla
de plata que van aconseguir l’any
2016 a Moldàvia, on van perdre la
final contra Armènia. El grup A
estarà format per San Marino, Gi-
braltar, Moldàvia i Noruega.

Ahir també va fer-se el sorteig

de la divisió C de l’Europeu sub-
18 femení que es farà a Andorra.
Els amfitrions es veuran les cares
amb Moldàvia, Malta i Gibraltar.
De la seva banda, la sub-16 mas-
culina jugarà contra Escòcia,
Malta, Gibraltar i Gales a l’Euro-
peu C sub-16 de San Marino.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

EBÀSQUETAES DISPUTARÀ A SERRAVALLE, SAN MARINO

FIBA EUROPA

La primera jornada del Ral·li Da-
kar a l’Argentina va portar una re-
volució a la classificació general
de motos, que deixa la victòria fi-
nal molt de cara al corredor aus-
tríac de KTM Matthias Walkner.
El local Kevin Benavides va do-
minar l’inici de l’etapa, però des-
prés es va perdre pel desert ar-
gentí amb molts dels altres pilots
capdavanters, entre ells el resi-
dent Joan Barreda, i van perdre
gairebé una hora. 

Llavors tot estava de cara pel
gal Adrien Van Beveren, que lide-
rava l’etapa 10 amb claredat i te-
nia la general gairebé sentencia-
da gràcies a l’errada dels seus
immediats perseguidors, però a
només tres quilòmetres per fina-
litzar l’especial de la jornada, el
francès va patir una forta caiguda
i va haver de dir adeu al ral·li. Van
Beveren va aixecar-se per inten-
tar reprendre la marxa, i va poder
recórrer una cinquantena de me-

tres, però va haver d’aturar-se de
nou i va ser evacuat en helicòpter
amb una fractura a la clavícula
dreta, i traumatismes toràcic i de
columna vertebral. 

Matthias Walkner és el nou lí-
der de la general amb 39 minuts
de marge sobre el resident
d’Honda Joan Barreda. Al tanca-

ment d’aquesta edició, l’andorrà
Cristian España ocupava la 29a
posició de l’etapa al penúltim
dels punts de control intermedis. 

En cotxes, el triomf va ser pel
francès Stephane Peterhanssel,
mentre que la classificació gene-
ral segueix encapçalada per l’es-
panyol Carlos Sainz.

REDACCIÓ
Belén

En motos, un grup de pilots capdavanters, entre ells Joan Barreda, es perd durant
l’especialTEl gal Van Beveren cau i ha d’abandonar quan tenia el Dakar guanyat

ERAIDSAPETERHANSEL, EL MÉS RÀPID DE LA JORNADA D’ENTRE ELS COTXES

L’austríac de KTM
encapçala la taula en
motos després de
l’etapa d’ahir

MATTHIAS WALKER, LÍDER


