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El Don Denis 
s’endú el clàssic 

davant el Tic 
Tapa (2-1)

jonathan gil

Cinquè triomf consecutiu del VPC
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La jornada Lliga ACB

Lluny del poliesportiu no es 
veu el mateix Bàsquet Club 
MoraBanc Andorra. La versió 
d’equip visitant va tornar a sor-
gir i els de Joan Peñarroya van 
trencar una ratxa de tres vic-
tòries consecutives perdent en 
una pista que continuarà sent 
maleïda, la del Montakit Fuen-
labrada, per 85 a 73. La tercera 
derrota com a visitants. Els de 
Jota Cuspinera van demostrar 
més fam i més encert, i aquest 
partit va semblar més una pro-
va de foc per a ells que no pas 

per al BC MoraBanc. L’inici de 
partit així ho va demostrar. Va 
ser el millor exemple de cap a 
on aniria el matx. El Montakit 
Fuenlabrada, després de ju-

gar un partit exigent contra el 
Khimki a l’Eurocup, va jugar 
sense un dels seus millors juga-
dors, Marko Popovic. Tot i així, 
en aquests primers deu minuts, 

9 a 7 per als locals amb un tri-
ple de l’ex-Sacramento Kings 
David Wear. El base francès 
Andrew Albicy, força vigilat, 
es va carregar amb dues faltes 
personals. Els de Cuspinera 
dominaven per 22 a 10 i Joan 
Peñarroya va demanar temps 
mort. Ivan Paunic les continua-
va clavant de tots els colors i al 
final del primer quart, 28 a 17. 
Vint-i-vuit punts rebuts en tan 
sols 10 minuts. Massa. En el se-
gon acte del partit, parcial de 4 
a 15 dels de Peñarroya i domini 
total amb un 41 a 44 al descans 
que alimentava el somni de la 
quarta victòria consecutiva.

Les cistelles del director es-
portiu del BC MoraBanc, Fran-
cesc Solana, una d’esquena al 
poliesportiu d’Andorra i una 
altra des de la graderia del Fer-
nando Martín, i després una 
cistella estratosfèrica del fisio 
David de Toro, van ser les cis-
telles més brillants del cap de 
setmana previ, ja que el BC 
MoraBanc no les va fer contra 
el Montakit Fuenlabrada. Van 
acabar amb un 7 de 24 des de 
la línia de 6,75. 

En el tercer quart, parcial 
força contundent d’un Monta-
kit Fuenlabrada que semblava 
que li anava més el partit que al 
MoraBanc, amb un 21 a 9 que 
deixava un 62 a 53 al final dels 
tercers 10 minuts. En l’últim 

quart, el Montakit Fuenlabra-
da va aprofitar el vent a favor 
per endur-se el matx contra un  
BC MoraBanc que només va ju-
gar bé 10 minuts. 

REDACCIÓ  
Andorra la Vella

acb photo / e. cobos

 Giorgi Shermadini captura un dels seus 13 rebots davant Moussa Diagné.

Montakit  
Fuenlabrada

BC MoraBanc

73

Parcials: 28-17, 41-44 –descans–; 62-53 
i 85-73.
Àrbitres: García González, García Ortiz i 
Martín Caballero.
Eliminats: No n’hi va haver.

Hakanson 7
Àlex Llorca 3
Ivan Paunic 22
David Wear 18
Diagné 4

Ian O’Leary 4
Rupnik 3
Francisco Cruz 10
Smits 5
Xavi Rey 9
Chema 0 

Polideportivo Fernando Martín:  
5.316 espectadors (segons l’ACB)

85
Albicy 6
David Jelínek 10
Thanasis 6
Nacho Martín 4
Shermadini 11

Schreiner 9
Burjanadze 13
Stevic 2
David Navarro 7
David Walker 5 CLASSIFICACIó

PJ PG PP
1 Reial Madrid 9 8 1

2 Iberostar Tenerife 10 8 2

3 FC Barça Lassa 9 7 2

4 València Basket 9 6 3

5 Unicaja Màlaga 9 6 3

6 RETAbet Bilbao 9 6 3

7 BC MoraBanc 9 6 3

8 Baskonia 10 6 4

9 Herbalife GC 10 5 5

10 Movistar ‘Estu’ 9 3 6

11 Tecnyconta 9 3 6

12 Reial Betis EP 9 3 6

13 UCAM Múrcia 10 3 7

14 Rio Natura M. 10 3 7

15 Divina Seguros 10 3 7

16 Montakit ‘Fuenla’ 10 3 7

17 ICL Manresa 9 1 8

LLIGA ACB (JorNADA 10) 
72 Baskonia - Iberostar Tenerife 73

83 RETAbet Bilbao - Divina Seguros Joventut 70

96 Reial Madrid - ICL Manresa 70

74 UCAM Múrcia - Rio Natura Monbus 76

66 València Basket - Reial Betis Energia Plus 56

85 Montakit Fuenlabrada - BC MoraBanc 73

95 Unicaja Màlaga - FC Barcelona Lassa 89

78 Movistar Estudiantes - Herbalife GC 86

Tecnyconta Saragossa, descansa

Sí que va semblar una 
prova de foc per a ells

 El MoraBanc va trencar una ratxa de tres triomfs seguits 
perdent a la pista d’un necessitat Montakit Fuenlabrada

 Els de Joan Peñarroya van fer un mal inici de partit i 
també van fallar en la posada en escena del tercer quart
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Tolosa és un lloc habitual per als joves 
andorrans que volen fer els seus estu-
dis universitaris. Allà se senten com a 
casa, com el cas de Jordi Moliné, que té 
l’opció d’estudiar i també de continuar 
practicant la seva passió: el bàsquet. Té 
només 21 anys i ja en fa quatre que està 
a Tolosa. Estudia Staps, l’equivalent 
d’INEFC a França, i la seva aspiració és 
ser professor d’educació física. Aquest 
any, si tot continua com fins ara, aca-
barà la llicenciatura i l’any vinent faria 
el màster de dos anys. Això sí, la seva 
vida no només són estudis i més estu-
dis, sinó que també juga a bàsquet amb 
l’Ouest-Toulousain Basket, que juga a 
l’equivalent d’una Lliga EBA a Espanya. 
Estan invictes i van directes a complir 
l’objectiu de la temporada: ascendir de 
categoria. “Estic molt content a l’equip. 
Hi ha molt bon nivell i bon ambient.” 

Jordi Moliné va començar a jugar a 
bàsquet quan era ben menudet, a La 
Peletera, a l’escola primària d’Escal-
des. “Per dinar teníem com dues hores 
i podíem aprofitar-les per apuntar-nos 
a qualsevol activitat, com futbol, bàs-
quet, judo o dansa, i allà vaig desco-
brir el bàsquet, entre altres esports.” 
Des de llavors l’apassiona l’esport de 
la cistella. “És un esport molt tècnic i 
molt tàctic. Els partits es poden decidir 
per qualsevol petit detall que no hagis 
controlat i és molt emocionant. A mi 
m’agrada molt jugar els partits ajustats 
on la pilota crema a les mans.” És base 

i també pot jugar d’escorta. Molt tèc-
nic i ràpid. “El bàsquet aquí a França 
és diferent del que es juga a Espanya i 
sobretot a Catalunya, que és on juga-
va amb el BC Andorra. A França és un 
bàsquet molt físic en què els àrbitres 
sembla que permetin més contacte du-
rant els partits. Aquí prefereixen més el 
joc de contracop que l’estàtic. No va-
loren tant la tècnica individual i sí el 
físic perquè tenen jugadors alts i forts 
que són molt explosius.” No sap si un 
cop acabi els estudis seguirà a Tolosa 
o tornarà a Andorra. “Al principi To-
losa no m’agradava gaire perquè se’m 
feia estranya. Tolosa és una gran ciu-
tat i canviava molt respecte de la vida 
tranquil·la, però m’hi 
vaig acostumar i ara 
hi estic molt a gust. És 
una ciutat molt maca 
i la gent és amable. A 
més a més, hi ha molt 
bon ambient.”

Un cop acabi la 
carrera i aprovi el Ca-
peps –el concurs na-
cional per poder ser 
professor–, el ministe-
ri d’Educació li haurà 
de buscar destinació 
i Jordi Moliné no podrà triar lloc. Va 
jugar a les categories inferiors del BC 
MoraBanc i bona part dels seus amics 
juguen al segon equip, a la Lliga EBA. 
“Segueixo el primer equip per internet 
ja que a Tolosa no es veu la Lliga ACB. 
Algun cap de setmana que vinc vaig 
a veure’ls al poliesportiu d’Andorra. 
Sembla que aquest any han fet un bon 
equip, els resultats acompanyen i espe-
ro que segueixi així. El segon equip em 
costa més seguir-lo i sembla que aquest 

any els està costant una miqueta.” 
Moliné és un amant de l’esport i 
molt fan de la Fórmula 1. “Al meu 
pare també li encanta i quan hi ha 
cursa ho seguim tot sigui l’hora que 
sigui.” Ara que arriba la temporada 
també podrà practicar l’esquí alpí.

Es declara admirador de Kevin Du-
rant, que milita als Golden State Warri-
ors. “M’agrada molt la seva manera de 
jugar. Té molta classe. Ho fa absoluta-
ment tot i té un tir espectacular.” Això 
sí, no és l’únic ídol de Jordi Moliné ja 
que ell en té un de molt especial: la 
seva padrina. “Té 87 anys. M’agrada 
molt anar a veure-la i m’agradaria ar-
ribar la meitat de bé que ella a aques-

ta edat. És la persona 
més intel·ligent que 
conec i amb la millor 
memòria del món, di-
ria. Quan pujo a An-
dorra és un dels mo-
ments preferits: xerrar 
amb la meva àvia.” 

Jordi Moliné és 
un jugador que cri-
da l’atenció perquè 
sempre duu una cinta 
blanca al cap. “La por-
to perquè suo molt i si 

no la porto la suor em va als ulls i em 
pica moltíssim. La gent pensa que la 
porto per fer maco o perquè la duu al-
gun jugador de l’NBA. O, fins i tot, per 
fer-me el xulo. Això sí, aquesta cinta la 
porto des de ben petit i la portaré fins 
que deixi de jugar.” Una de les seves 
màximes il·lusions és la selecció. “Per 
a qualsevol jugador, faci l’esport que 
faci, la il·lusió és poder representar el 
seu país. Ho he fet en categories inferi-
ors. Jo segueixo aquí, a França, per això 

mateix i cada estiu estaré esperant 
una oportunitat real de l’absolu-
ta.” Continua practicant la seva 
màxima passió i espera que els 
resultats el portin a complir un 
altre somni. D’ambició no li’n 
falta.  

A fons Jordi Moliné

 Fa quatre anys que es troba a Tolosa. Estudia Staps, l’equivalent d’INEFC 
a França, i aspira a ser professor d’educació física. No tot són estudis ja que 
també juga a bàsquet. Enguany milita a l’Ouest-Toulousain Basket.

Estudis i passió

VíCTOr DuASO  
Andorra la Vella

La meva ídol és 
la meva àvia. 
M’agrada molt 
parlar-hi

any els està costant una miqueta.” 
Moliné és un amant de l’esport i 
molt fan de la Fórmula 1. “Al meu 
pare també li encanta i quan hi ha 
cursa ho seguim tot sigui l’hora que 
sigui.” Ara que arriba la temporada 
també podrà practicar l’esquí alpí.

Es declara admirador de Kevin Du-
rant, que milita als Golden State Warri-
ors. “M’agrada molt la seva manera de 
jugar. Té molta classe. Ho fa absoluta-
ment tot i té un tir espectacular.” Això 
sí, no és l’únic ídol de Jordi Moliné ja 
que ell en té un de molt especial: la 
seva padrina. “Té 87 anys. M’agrada 
molt anar a veure-la i m’agradaria ar-
ribar la meitat de bé que ella a aques-

ta edat. És la persona 
més intel·ligent que 
conec i amb la millor 
memòria del món, di-
ria. Quan pujo a An-
dorra és un dels mo-
ments preferits: xerrar 
amb la meva àvia.” 

Jordi Moliné és 
un jugador que cri-
da l’atenció perquè 
sempre duu una cinta 
blanca al cap. “La por-
to perquè suo molt i si 

no la porto la suor em va als ulls i em 
pica moltíssim. La gent pensa que la 
porto per fer maco o perquè la duu al-
gun jugador de l’NBA. O, fins i tot, per 
fer-me el xulo. Això sí, aquesta cinta la 
porto des de ben petit i la portaré fins 
que deixi de jugar.” Una de les seves 
màximes il·lusions és la selecció. “Per 
a qualsevol jugador, faci l’esport que 
faci, la il·lusió és poder representar el 
seu país. Ho he fet en categories inferi-
ors. Jo segueixo aquí, a França, per això 

mateix i cada estiu estaré esperant 
una oportunitat real de l’absolu-
ta.” Continua practicant la seva 
màxima passió i espera que els 
resultats el portin a complir un 
altre somni. D’ambició no li’n 
falta. 

 Fa quatre anys que es troba a Tolosa. Estudia Staps, l’equivalent d’INEFC 
a França, i aspira a ser professor d’educació física. No tot són estudis ja que 
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La jornada al complet
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Tres jornades després amb dues 
derrotes i un empat, el CE Sant 
Julià va tornar a guanyar. Els de 

Jorge Dias es van imposar per 3 
a 2 a l’Esportiu Alheña Sant Jo-
sep, un rival directe per la part 
baixa. Els lauredians van obrir 
ben aviat el marcador amb un 
gol al minut 2 de Xavi Santaella 
i després van marcar el 2 a 0 al 
minut 10 amb un gol de Cristi-
an Gonçalves. Abans d’arribar 
al descans, l’Alheña va escurçar 

diferències amb un gol de Marc 
Guillán. A deu minuts del final 
del partit i amb 2 a 1 al marca-
dor, el CE Sant Julià va fer el 3 
a 1 amb un gol en pròpia meta 
de Marc Guillán. A poc per al 
final, Iván de la Torre va posar 
emoció. Els lauredians aquest 
cop no van deixar escapar els 
tres punts en joc. 

futbol sala

El CE sant Julià torna 
a la senda dels triomfs

Redacció 
Andorra la Vella

jonathan gil

 Kévin Santos prova un xut davant l’oposició d’Iván de la Torre.

CE sant Julià alheña

23

El clàssic de la Lliga Grup Sant 
Eloi va ser per al vigent campió, 
el Don Denis, que va provocar 
amb el triomf que el Tic Tapa 
UE Sant Julià es quedés sense 
lideratge i perdés el primer par-
tit de la competició domèstica. 
Els de Richard Imbernón es van 
imposar per 2 a 1 i la UE Santa 
Coloma va aprofitar l’ensope-
gada laurediana per situar-se 
líder en solitari, gràcies al seu 
triomf per 1 a 2 contra l’FC  
Lusitans. 

Al clàssic, els de Luis Blanco 
es van avançar en el marcador 
amb un gol de Kiko Girau al 
minut 20. Amb aquest resultat 

es va arribar al descans i al se-
gon temps, Richard Imbernón 
va donar entrada a Juanfer Laín 
per Albert Mercadé i l’extrem 

va marcar les diferències amb 
dos gols en quatre minuts que 
van remuntar el partit.

En l’altre matx important de 
la jornada 9, la UE Santa Co-
loma va imposar-se per 1 a 2 
a l’FC Lusitans. Els d’Emiliano 
González es van avançar al 
minut 4 amb un gol de Boris 
Antón i després va empatar al 
minut 19 amb un gol de Luis 
dos Reis. Abans d’arribar al 
descans, Txus Rubio va marcar 
l’1 a 2. Els de Raúl Cañete bai-
xen al tercer lloc amb 17 punts, 
a quatre del líder i a tres del se-
gon, el Tic Tapa UE Sant Julià. 
Per la part baixa, el CE Jenlai 
toca fons amb l’1 a 4 a favor 
de l’Assegurances Generals FC 
Ordino. Els de Joaquín Pina, 

amb Dídac Giribet a la porte-
ria, es van avançar amb un gol 
de Daniel Ribeiro al minut 15, 
però els ordinencs van reaccio-
nar, primer amb un gol d’Edgar 
Hernández i un altre al segon 
temps de Marc Andrés. Amb l’1 
a 2, l’FC Ordino va sentenciar 
amb gols de Rashid Idris i un de 
penal d’Aaron Parra.

El Restaurant The New 1978 
UE Engordany va aconseguir 
una victòria vital per assolir 
els objectius en vèncer per 3 
a 1 a l’FC Encamp. Els d’Otger 
Canals es van encomanar a la 
inspiració ofensiva de l’inter-
nacional per Gabon, la nova 
selecció per José Antonio Ca-
macho, amb dos gols, i un de 
Lampereur. 

futbol

El clàssic, per al Don Denis
 el vigent campió remunta i derrota el líder, el Tic Tapa, 

que deixa de ser-ho, i la Ue Santa coloma, al primer lloc
 el ce Jenlai toca fons en perdre per 1 a 4 contra 

l’assegurances Generals Fc Ordino, rival directe

Redacció
Andorra la Vella

Don Denis tic tapa

12
jonathan gil

 El clàssic de la Lliga Grup Sant Eloi va ser per al Don Denis.
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Set metalls 
a la Copa de 

Govern
L’equip andorrà de la Fandju-

do va penjar-se un total de set 

metalls a la Copa de Govern de 

judo, que es va disputar al pa-

velló Joan Alay. Lia Povedano 

en menys de 63 quilos i Fabián 

Ramon en menys de 66 quilos 

es van endur l’or. Cinc judokes 

més van fer bronze: Alda Babi, 

Magda Sánchez, Marc Reig, Iván 

García i Karim Nsir. La competi-

ció va deixar un bon regust.

FANDJUDO

JUDO

El binomi tècnic format per 
Jonathan Xepi García i David 
Kirikiaixvili tenen moltes raons 
per estar molt contents amb 
l’equip. El VPC Andorra va su-
mar la cinquena victòria con-
secutiva, quatre com a local, 
en vèncer per 29 a 16 l’Arize, 
el líder de fa dues jornades i 
que només havia perdut un 
partit, i va ser en el seu últim 
matx. Els andorrans van fer 
una bona primera part i, de fet, 
van dominar a plaer amb dos 
cops de càstig de Marc Abelló, 
un assaig de Joan Fité transfor-
mat per Abelló i un altre assaig 
de Joan Fité, que van deixar al 
descans un 18 a 10 favorable 
al VPC Andorra, que va estar a 
un gran nivell.

L’inici del segon temps dels 
de Xepi García i David Kiriki-
aixvili no va ser bo, però no-
més van rebre un cop de càstig. 
Amb el 18 a 13 van reaccionar 
amb un assaig de Dani Raya. 
La targeta blanca a Javi Vicen-
te va deixar el VPC en inferio-
ritat numèrica i l’Arize va re-
tallar diferències amb un cop 

de càstig. Amb el 23 a 16 no 
hi va haver espai per a la rela-
xació i Marc Abelló, amb dos 
cops de càstig, l’últim des de 
mig camp, va deixar el defini-
tiu 29 a 16. “El nostre objectiu 
és continuar assolint victòries 
per assegurar la permanència 
al més aviat possible”, va dir el 
capità del VPC, Paul Alieu. 

rugbi

Cinquè triomf consecutiu
 El VPC Andorra continua en estat de creixement i supera l’Arize

VÍCTOR DUASO  
Andorra la Vella

JONAthAN gil

 Marc Abelló va ser un dels jugadors decisius amb els seus cops de càstig.

VPC Andorra L’Arize

1629

L’FC Andorra 
perd contra el 
CF Mollet uE i 
se situa quart

L’FC Andorra, que va deixar 
d’estar invicte en l’anterior 
jornada en perdre al Guinar-
dó contra el Martinenc, dis-
sabte va deixar d’estar imba-
tut després d’un any a casa en 
caure per 2 a 3 contra un rival 
directe, el CF Mollet UE. Els 
molletans es van avançar amb 
un gol de Marc Masip després 
d’un greu error de Ferran Pol. 
Els d’Emili Vicente van empa-
tar, però el Mollet va fer l’1 a 
2 abans del descans. Cristian 
va empatar i al minut 90 Parra 
va fer el gol del triomf. 

FutboL

V.D.  
Andorra la Vella

Carola Vila, 
12a i irineu 
Esteve, 23è a 
Santa Caterina

Carola Vila va aconseguir 
la dotzena posició en els 
cinc quilòmetres clàssics de 
categoria júnior a la cursa 
FIS d’esquí de fons de Santa 
Caterina (Itàlia). Per la seva 
banda, Irineu Esteve va ser 
23è en els 15 quilòmetres 
clàssics en categoria sèni-
or. En esquí alpí Bartumeu 
Gabriel va finalitzar en 52è 
lloc en el segon gegant FIS 
que es va disputar a Fue-
naesdalen. En el primer, el 
millor andorrà va ser Albert 
Pérez, que va acabar en la 
55a posició. 

ESPortS dE nEu

REDACCió  
Andorra la Vella

Amàlia Vinyes 
i gerard de la 
Casa, tercers 
a Motorland

Amàlia Vinyes i Gerard de 
la Casa (Seat León Racer) 
van acabar en tercera posi-
ció de la Divisió 3 (D3) dels 
500 quilòmetres d’Alcanyís, 
disputats a les instal·lacions 
de Motorland. Els guanya-
dors de la prova van ser Jor-
di Gené, Christian Kientni-
ewski i Àlex Crivillé. “Estic 
molt contenta per la carre-
ra, ho he passat molt bé i a 
més hem acabat al podi. Un 
excel·lent final de tempo-
rada”, va assegurar la pilot 
Amàlia Vinyes. 

AutoMobiLiSME

REDACCió  
Andorra la Vella

L’Andorra HC 
planta cara al 
líder i suma 
un punt

L’Andorra Hoquei Club va 
sumar un punt contra el 
líder de Primera Catalana, 
el Foment Deportiu Cassa-
nenc. Els de Roger Corral 
es van arribar a avançar 
per 2 a 0, però el rival dels 
andorrans va empatar el 
partit. El 3 a 2 va ser obra 
del mateix jugador, que va 
marcar els dos anteriors 
gols de l’Andorra Hoquei 
Club, Nil Castellví, però a  
cinc minuts el líder va fer 
ús de la seva condició em-
patant el partit. El proper, a 
la pista del GEiEG. 

HoquEi PAtinS

REDACCió  
Andorra la Vella
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Tens imatges de futurs campions?
T’oferim l’oportunitat que tothom en pugui gaudir,

publicant-les en aquesta secció
Fes-nos arribar les teves fotogra�es* a producte@bondia.ad

*Les fotogra�es han de ser en format horitzontal i de bona qualitat. 

Els futurs campions

Grup infantil-juvenil del Club Karate Xavi Herver Ordino.

Grup benjamí-aleví del Club Karate Xavi Herver Ordino.

Grup cadet-júnior-sènior del Club Karate Xavi Herver Ordino

Grup prekarate del Club Karate Xavi Herver Ordino.
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Tot era massa idíl·lic. I en l’es-
port d’avui en dia, en el qual 
hi ha un nivell altíssim de com-

petitivitat, qualsevol rival és duríssim  
de batre i el temps per a la relaxació 
i el desencert es casti-
ga amb una derrota. I 
en bona mesura és el 
que li va passar ahir  
al BC MoraBanc An-
dorra. 

La tradicional ale-
gria anotadora dels 
homes de Joan Peñar-
roya es va veure detu-
rada per una gran defensa del con-
junt madrileny, el qual va ser capaç 
de frenar la brúixola tricolor, el base 
francès Andrew Albicy. Els andor-
rans van a anar a remolc durant tot 

l’enfrontament i només un bon segon 
quart va fer creure en la victòria. La 
reacció va ser esmicolada per un ter-
cer quart molt dolent, amb un parcial 
de 21-9 que va deixar sense opcions 

el MoraBanc malgrat 
l’estirada final. 

El revés arriba en 
una pista inesperada 
ja que els madrilenys 
ocupen la penúltima 
posició i tot just ahir 
sumaven el tercer tri-
omf. I a Madrid conti-
nua la revàlida, ja que 

el proper rival és el Movistar Estudi-
antes, que té tantes victòries com el 
Fuenlabrada. Un mal dia el pot tenir 
tothom. Ara toca superar l’històric 
Estu.

Opinió

EDITorIAL

Revés inesperat a Fuenlabrada

LA VEU DEL PoBLE S. A. PrESIDENT Ferran Naudi d’Areny-Plandolit GErENT ricard Vallès 
MÉS ESPorTS DIrECTor Enric Guinart Mauri CAP DE rEDACCIÓ Julià rodríguez rEDACCIÓ Víctor Duaso
CorrECCIÓ M. Àngels Sala MAQUETACIÓ Lídia Jo, reinaldo Márquez, Soraya Borlido FoToGrAFIA Jonathan Gil  
CoMErCIAL I ADMINISTrACIÓ Joan Nogueira, Yolanda Lahuerta, Virginia Yáñez  
DISTrIBUCIÓ Premsa distribució TrANSPorT Imprintsa. 
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La defensa dels 
madrilenys va 
frenar el conjunt 
andorrà

Stop a l’eufòria

Sis victòries, cinc al poliesportiu 
d’Andorra, i tres derrotes, totes 
tres fora de casa i a les pistes 

del Baskonia, el València Basket i el 
Montakit Fuenlabrada. Només han 
guanyat com a forans el cuer, l’ICL 
Manresa, i patint... A casa, i amb el 
suport de l’afició, s’ha vist una versió 
del BC MoraBanc que enamora. Lluny 
d’aquí, la imatge crea un xic de dubtes. 
El matx contra els de Jota Cuspinera, 
que van jugar sense Marko Popovic, 
era una prova de foc per avaluar cap 
a quina direcció va l’equip dirigit per 
Joan Peñarroya. Se sabia que s’havia 
de començar bé el partit. La pista del 
Fernando Martín és un lloc amb un 
ambient espectacular de què, com a 
jugador, va poder gaudir algunes tem-
porades el director esportiu del club, 
Francesc Solana. La posada en esce-

na no va ser bona. La reacció sí que 
ho va ser, però l’efervescència només 
va durar 10 minuts ja que en la resta 
la imatge va ser la d’un equip que veia 
l’anella sense un forat per on fer entrar 
la pilota i a més amb un Andrew Al-
bicy que no era aquell que tants elogis 
rep. L’scouting va funcionar a les mil 
meravelles i, com que no entraven de 
tres, l’equip va estar lluny del que se 
n’esperava. Stop a l’eufòria. És veritat, 
com diu Peñarroya no som els Lakers 
i ara tampoc som l’IPSI –un respecte 
per aquest club, però m’ha vingut el 
nom al cap d’una manera directa. ¿Per 
què al poliesportiu d’Andorra es dóna 
una imatge ben diferent de la mostra-
da fora de casa? Si es vol ser a dalt 
també s’ha de guanyar els de fora, o 
si més no s’ha de donar una imatge 
ben diferent per ser respectat.

opinióVÍCTOR DUASO 
redactor d’Esports del Més Esports i del diari BonDia

FUTBOL
PRIMERA CATALANA Sant Cugat Esport - FC Andorra Diumenge 17.00 h Mpal. Jaume Tubau

LLIGA GRUP SANT ELOI FC Encamp - FC Lusitans Diumenge 12.00 h Prada de Moles

Restaurant The New 1978 - Don Denis Diumenge 12.00 h CE FAF 1

AGA FC Ordino - Tic Tapa St. Julià Diumenge 16.00 h CE FAF 1

UE Santa Coloma - CE Jenlai Diumenge 18.00 h CE FAF 1

LLIGA BIOSPHERE Inter Escaldes - Atlètic Escaldes Diumenge 12.00 h Camp d’Ordino

Immobiliària CISA - Penya Encarnada Diumenge 14.00 h CE FAF 2

UE Santa Coloma B - FC Lusitans B Diumenge 16.00 h Camp d’Ordino

FC Santa Coloma B - Atlètic Amèrica Diumenge 16.00 h Estadi Comunal

FC Encamp B - RC Valira Ranger’s Diumenge 17.00 h Prada de Moles

FUTBOL SALA
TERCERA DIVISIÓ CFS Esparreguera - CE Sant Julià Dissabte 18.00 h Pav. mpal. El Castell

PRIMERA CATALANA Rajolí d’Or Llardecans - Enfaf Divendres 21.55 h Pav. mpal. Llardecans

LLIGA VIATGES PANTOURS SAE Sant Julià - Pas de la Casa Avui 21.45 h Poliesportiu Sant Julià

Immobiliària CISA - FC Lusitans Demà 22.00 h Els Serradells

PVE 93 - Inter Club Escaldes Dimecres 21.00 h CE Ordino

Atlètic Amèrica - UE Extremenya Dimecres 21.15 h Pavelló del Prat Gran

FC Encamp - CE Comapedrosa Dijous 21.30 h Complex d’Encamp

Penya Encarnada - DDS Madriu Dijous 22.00 h Els Serradells

HOQUEI PATINS
PRIMERA CATALANA GEiEG - Andorra HC Diumenge 12.30 h Complex Sant Narcís

HANDBOL
1a CATALANA FEMENINA Concòrdia - Handbol Parets Diumenge 10.30 h Complex d’Encamp

4a CATALANA MASCULINA CH Canovelles Negre - Concòrdia Ca la Tona Canovelles

L’AGENDA

BÀSQUET
LLIGA ACB Movistar Estudiantes - BC MoraBanc Diumenge 18.00 h Barclaycard Center

LLIGA EBA BC MoraBanc B - Barberà Team Values Dissabte 19.45 h Poliesportiu d’Andorra

TENNIS TAULA
TERCERA CATALANA CTT Encamp - CTT ATC Molins de Rei Dissabte 18.00 h Complex d’Encamp
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Comportament indigne Les lesions, un calvari
Quantes falsedats has posat sobre mi en el teu darrer arti-
cle, només per avivar la polèmica que tantes vegades has 
“condemnat” dins d’aquest espai, i per què fins i tot et vas 
plantejar la possibilitat de deixar d’escriure. No t’entenc. 
Una persona com tu, intel·ligent, amant del bon futbol, de 
conversar amb criteri, dient tot el que has dit, després de les 
hores que hem passat xerrant tu i jo, i amb altres perso-
nes, educadament i amb sentit. Si t’has quedat sen-
se arguments pel pobre joc i la mala imatge que 
està donant el teu Madrid, tot i anar guanyant 
partits, no falsegis la realitat carregant 
contra qui saps que t’aprecia, perquè 
no tenim la culpa que els blancs aca-
bin demanant l’hora en molts dels 
seus partits, o a punt de perdre, 
fins i tot contra l’Sporting dis-
sabte passat.

Però és igual, avui crec 
que és més important 
condemnar l’actitud 
que va tenir Neymar, en 
el partit de Champions, 
en què ens vam imposar per dos gols a zero al Celtic de Glasgow. 
No va estar a l’altura del que s’ha d’exigir a un jugador de futbol 
professional, va buscar insistentment la targeta groga per poder 
passar net a la següent fase, fins aquí permissible, però es va 
extralimitar encarant-se als contraris, empentant pel darrere el 
rival, protestant a l’àrbitre, com Suárez, fins al punt que aquest 
va haver de cridar l’atenció al capità, Messi, per dir-li que o 
els calmava o els faria fora del camp.

Per acabar-ho d’adobar, quan Luis Enrique 
va decidir canviar-lo per evitar l’expul-
sió, va trigar un any a sortir 
del camp, perdent temps i 
vacil·lant, davant de la forta 
xiulada del públic, d’un pú-
blic a qui hauria de demanar 
perdó pel seu comportament 
indigne.

Tot i la bona ratxa que tenim de resultats, aquest comen-
çament de temporada és un calvari per les lesions al 

nostre equip. Ara és Bale qui es perdrà, no només 
el clàssic sinó dos mesos de competició. Ja 

no recordo quan va ser l’últim partit en 
què el nostre entrenador va dispo-

sar de tots els efectius. 
Crec que hi ha massa 
càrrega d’enfronta-
ments entre Lliga, 

Champions i la selec-
ció. Tot i ser considerats 

estrelles, no deixen de ser persones com 
nosaltres i, tot i cuidar-se, de vegades es 
lesionen. Algú hauria de fer un pensament 
i mirar una mica més per la integritat física 

dels jugadors. Però bé, tal com passa a la 
vida, és un cicle, tu no elegeixes quan 

et vénen les coses, sinó que t’hi 
has d’adaptar a mesura que 

van apareixent. Per això jo 
personalment estic molt 
tranquil, ja que el nostre 

entrenador sap el que ha 
de fer, i com fer-ho. Tenim 
una plantilla molt compen-
sada, jugadors molt impor-

tants que es-
peren la seva 
oportunitat, i 

sobretot la re-
cuperació de Ca-

semiro. M’agrada aquesta 
gestió d’equip que està fent Zidane. Molta gent el critica, que 

si no és entrenador, que si la personalitat, que si el joc, que si la 
BBC..., però al final els números són allà. Amic Eduard, suposo 
que hauré de comprar aquest número que vas publicitar l’altre 
dia, ¿no? Que encara et tocarà i jo aquí rient-me de tu; perdó, 
amb tu.

¿Sabies que...?

El Barça 
El davanter de l’FC Barcelo-
na, cedit al València, Munir 
el-Haddadi, va tornar a mar-
car amb el seu nou equip i ja 
suma dos gols a la Lliga en 
403 minuts.

El Madrid 
No li xiulaven un penal tan 
ràpid en un partit de la Lliga 
des de feia 19 anys (Suker). 
Cristiano Ronaldo va aprofi-
tar el penal ben provocat per 
Lucas Vázquez al minut 4.

El Barça 
Neymar va tenir un accident 
de cotxe, amb el seu flamant 
Ferrari, abans de viatjar a 
Sant Sebastià per jugar amb 
la Reial Societat. El Ferrari es 
va endur un bon cop.

El Madrid 
Cristiano Ronaldo ja ha mar-
cat 55 gols de penal a la Lliga 
després de marcar a l’Spor-
ting i és a només un d’igualar 
el rècord històric del mexicà 
Hugo Sánchez.
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dia, ¿no? Que encara et tocarà i jo aquí rient-me de tu; perdó, 
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