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freguen el podi  
a Itàlia
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La remuntada 
arriba massa tard
la jornada  pàg. 2
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Envia un SMS AL 789* amb la paraula 

clau  PICNEGRE i el teu nom i participaràs 

en el  sorteig d’uns esquís o una planxa 

de surf de neu  Salomon amb fi xacions.
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A fons pàg. 3 Aida Fornieles

Movistar 
Estudiantes

87
BC MoraBanc

85

D’una vida 
sedentària a 

córrer per les 
muntanyes

Va abandonar el 
tabac per guanyar 

una prova de 83 
quilòmetres
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La jornada Lliga ACB

Un total de trenta minuts rega-
lats, una reacció èpica i, fins i 
tot, espectacular i per acabar-ho 
d’adobar un final polèmic –no es 
va veure en cap moment la re-
petició de la jugada a Movistar 
Plus– amb una possible falta en 
el llançament des de la línia de 
6,75 d’Omar Cook sobre David 
Walker, que va empipar mol-
tíssim el tècnic Joan Peñarroya. 
El BC MoraBanc va encaixar la 
segona derrota consecutiva en 
perdre per un ajustat 87 a 85 a 
la pista del Movistar Estudiantes. 

Tot i així, aquesta vegada va te-
nir moltes opcions de guanyar 
un equip madrileny que va te-
nir una davallada inexplicable 
quan guanyava de 21 punts de 
diferència (77 a 56). El parcial de 
3 a 22 va despertar un BC Mo-
raBanc molt apàtic, trist i sense 
arguments durant els primers 30 
minuts i que va demostrar que 
sí que tenen arguments quan es 
posen a defensar al límit i tam-
bé a estar més encertats en atac. 
Primer van jugar com un equip 
petit, van tenir reacció d’equip 
gran i van perdre com un equip 
petit, és a dir, amb una jugada 
polèmica que a altres equips els 
xiulen sense cap tipus de proble-
mes. Els tres llançaments de Da-
vid Walker, home fiable des de 
la línia de tir lliure, si haguessin 
xiulat la falta haurien servit per 
guanyar un partit que el mateix 
equip dirigit per Joan Peñarroya 
va regalar amb 30 primers mi-
nuts per oblidar.

Tothom sap la qualitat del 
francès Edwin Jackson. Aquell 
escorta que no va tenir lloc a l’FC 
Barcelona de Xavi Pascual però 
sí que el té en el Movistar Estudi-
antes. Un killer sensacional. Dels 
millors anotadors de la competi-
ció que no van saber aturar. Ni 
tampoc ho van poder fer amb 
el base finlandès –perquè està 
casat amb una finlandesa ja que 
ell és del Bronx– Jamar Wilson. 
Ells van ser els botxins, conjun-

tament amb Goran Suton, del 
BC MoraBanc. L’únic argument 
que tenia l’equip de Joan Peñar-
roya era Giorgi Shermadini, que 
va marxar al descans amb 18 
punts, 11 rebots i 32 de valora-

ció. Només ell, només... Un clí-
nic contra interiors més baixets 
com Sitapha Savané i Ali Traoré. 
Al descans, l’electrònic parlava 
per si sol ja que 49 punts anotats 
del Movistar Estudiantes pels 35 
del BC MoraBanc ho deien tot. 
I tot va continuar igual al tercer 
quart. Domini dels de Salva Mal-
donado i ansietat dels andorrans, 
que van buscar un intercanvi 
de cops, però van sortir perdent 
amb un 74 a 53. De cop i volta, 
ajustament defensiu dels de Joan 
Peñarroya. Amb el 77 a 56 ja no 
es podia fer pitjor. Thanasis An-
tetokounmpo va fer un eslàlom 
espectacular, tot i que la seva sa-
fata va ser de principiant ja que 
no va tocar ni anella. 

A partir de llavors, el Movistar 
Estudiantes va patir una pájara  
–com dirien els ciclistes– i va 

acumular errors d’equip de ca-
tegoria mini. Al MoraBanc li 
entrava tot menys els tirs lliures 
d’Antetokounmpo –si hagués fi-
cat els tirs lliures no es parlaria 
de jugada polèmica al final. Da-
vid Jelínek va començar a veure 
la cistella com una piscina i Beka 
Burjanadze va tirar el segon tir 
lliure a fallar, va capturar el re-
bot i la pilota va caure a David 
Walker amb 87 a 85. El d’Ohio 
no va poder llançar davant de 
la defensa d’Omar Cook. Els co-
mentaristes de Movistar Plus van 
dir que va ser amb un robatori 
del base del Estudiantes, però no 
hi va haver repetició ni tampoc 
instant replay. Això sí, la pregun-
ta seria més cruel, després dels 
primers 30 minuts del BC Mo-
raBanc... ¿hagués estat just gua-
nyar? Queda molt per millorar. 

Reacció èpica sense 
premi i polèmica final

 El MoraBanc passa de perdre de 21 contra l’Estu a tenir pilota per 
vèncer i Peñarroya demana una falta a David Walker en l’últim tir

REDACCIÓ  
Andorra la Vella

acb photo / e. candel

 David Walker, en la jugada decisiva del final del partit.

ClassifiCaCió
PJ PG PP

1 Reial Madrid 10 9 1

2 FC Barça Lassa 10 8 2

3 Iberostar Tenerife 11 8 3

4 València Basket 10 7 3

5 Unicaja Màlaga 10 7 3

6 Baskonia 11 7 4

7 RETAbet Bilbao 10 6 4

8 BC MoraBanc 10 6 4

9 Herbalife GC 11 5 6

10 Movistar ‘Estu’ 10 4 6

11 Tecnyconta 10 4 6

12 Rio Natura M. 11 4 7

13 UCAM Múrcia 10 3 7

14 Reial Betis EP 10 3 7

15 Divina Seguros 11 3 8

16 Montakit ‘Fuenla’ 11 3 8

17 ICL Manresa 10 1 9

lliGa aCB (JoRnada 11) 
79 FC Barcelona Lassa - Herbalife GC 78

70 ICL Manresa - Unicaja Màlaga 89

87 Movistar Estudiantes - BC MoraBanc 85

60 Reial Betis Energia Plus - Baskonia 94

83 València Basket - RETAbet Bilbao Basket 61

92 Reial Madrid - Montakit Fuenlabrada 76

80 Rio Natura M. - Divina Seguros Joventut 67

71 Tecnyconta Saragossa - Iberostar Tenerife 59

UCAM Múrcia, descansa

Movistar  
Estudiantes

BC MoraBanc

85

Parcials: 27-19, 49-35 –descans–; 74-53 
i 87-85.
Àrbitres: Vicente Bultó, Fernando Calatra-
va i Pedro Munar.
Eliminats: Suton i Savané -Movistar Estu-
diantes– i Jelínek i Thanasis –MoraBanc.

omar Cook 6
Jaime fdez. 8
Jackson 24
Goran suton 12
savané 2

Ali Traoré 10
Dario Brizuela 0
Dylan Page 8
Wilson 17
Edgar Vicedo 0
Víctor Arteaga 0

Barclaycard Center de Madrid:  
7.323 espectadors (segons l’aCB)

87
albicy 5
Jelínek 17
Walker 10
Thanasis 13
shermadini 21

David Navarro 2
Stevic 11
Burjanadze 6
Schreiner 0
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La vida d’Aida Fornieles va començar a 
fer un tomb l’any 2014. La seva vida, tot i 
fer spinning al gimnàs, era completament 
sedentària. Fumava i no mirava gaire la 
dieta fins que un dia un bon amic seu, 
l’alpinista Domi Trastoy, li va fer desco-
brir un talent ben amagat. L’andorrana, 
de 33 anys, va fer la primera cursa partici-
pant en una travessa a la Massana tot just 
abans de fer el seu primer pas en curses 
de muntanya a la Solidaritrail de l’Andor-
ra Ultra Trail Vallnord, és a dir, uns 10 
quilòmetres i 750 metres de desnivell. Li 
va agradar i a partir de llavors va comen-
çar a prendre’s aquest esport de manera 
seriosa i s’ha acabat convertint en la seva 
passió. I tot per casualitat. 

“Abans del 2014 no feia res. Com a 
molt anava al gimnàs. Treballava, fuma-
va un paquet i mig diari i res més... Un 
dia, parlant amb Domi Trastoy, ell em 
va dir que podia participar en una tra-
vessa de la Massana per provar i em va 
agradar. Aquell any, Trastoy va competir 
a la Ronda dels cims i jo vaig anar a la 
Solidaritrail. Tot seguit ell va fer amb mi 
la travessa de la Massana.” Va conèixer 
Carles Font, que es va convertir en el seu 
entrenador, i va fer un pas endavant per 
preparar-se per a la Celestrail de l’Andor-
ra Ultra Trail Vallnord. Un total de 83 
quilòmetres de recorregut i 5.000 metres 

de desnivell. Va fer els deures i va donar 
la sorpresa guanyant la prova i batent el 
rècord històric amb un temps de 13 hores 
i 18 minuts. La seva estrena al trail de llar-
ga distància no podia haver estat millor. 

L’any següent va fer un canvi d’entre-
nador i va fitxar Eduard Barceló. Va fina-
litzar en el top 15 de la seva categoria a la 
Marató dels cims de l’Andorra Ultra Trail 
Vallnord, de 42,5 quilòmetres i 3.000 
metres de desnivell. També va competir 
a l’Escanyabocs. “Un parell de mesos 
abans de fer la Marató dels cims vaig dei-
xar de fumar. La meva última cigarreta va 
ser veient la final de la Champions que va 
guanyar el Barça.” 

S’entrena en solitari i moltes vegades 
també ho fa amb un altre corredor andor-
rà, Julio Rodrigues. “Amb ell fem sortides 

llargues per la muntanya i ens ho passem 
pipa per allà dalt. Córrer per la muntanya 
em dóna vida. M’agrada molt i gaudeixo. 
M’ha canviat la vida totalment. Sacrifico 
moltes coses per fer això i inverteixo molt 
de temps a fer els entrenaments.” És la 
seva passió. I, quan plega de la feina –tre-
balla d’administrativa en una constructo-
ra–, no dubta a anar a entrenar-se encara 
que sigui fosc. “Aquest esport m’ofereix 
llibertat i també superació. Perds moltes 
pors i has de tenir molta força de vo-

luntat.” En plena temporada s’entrena 
dotze o tretze hores. “Al principi, quan 
vaig començar a córrer per la munta-
nya em costava la vida i ara respiro 
molt millor, em sento perfectament 
i la dieta la controlo bastant bé.” El 
seu entrenador confia moltíssim en 
les seves qualitats. “Quan els vaig 
dir als meus amics que faria curses de 
muntanya tots em van dir que córrer era 
de covards. Amb aquest canvi de vida 
també he deixat molta gent pel camí per-
què no hi compartia aquesta afició, però 
també he conegut molta gent.” 

Durant els entrenaments plens de fos-
cor i només acompanyada per la llum 
del frontal, Aida Fornieles es troba de tot: 
“Cabirols, porcs senglars... No tinc por. 
Ells no se n’assabenten i has de fer sorolls 
perquè s’adonin que passes per allà.” La 
seva parella, el Francesc, encara no té 
aquesta passió, tot i que també li encanta 
l’esport. “A veure si l’animo i fa alguna 
prova amb mi.” Ho diu somrient, sabent 
el sacrifici que comporta aquest esport. 
“Vull fer la Mític. És una animalada, però 
espero poder-la acabar perquè és molt de 
cap. Aquest esport és molt mental.” ¿Si el 
cos té límits? Fornieles ho deu saber per 
una banda i també per una altra. “He tin-
gut l’oportunitat de conèixer el meu cos. 
Molta gent et pregunta com pots passar 
tantes hores corrent, però em conec el 
cos i sé fins on puc forçar i també quan 
flaquejo.” Ho diu una noia que feia una 
vida totalment sedentària fa quasi quatre 
anys. Un bon exemple de voluntat i es-
perit de sacrifici. Domi Trastoy ja pot dir 
que també és un bon caçatalents.  

A fons Aida Fornieles

 El 2015, quan només feia un any que competia en curses de muntanya, va guanyar la 
Celestrail. Va abandonar el tabac i la vida sedentària per guanyar una prova de 83 quilòmetres

Del sedentarisme a 
córrer per les muntanyes

VíCtor DuAso  
Andorra la Vella

Córrer per la 
muntanya em dóna 
vida. M’agrada i 
gaudeixo molt

dotze o tretze hores. “Al principi, quan 

nya em costava la vida i ara respiro 

 El 2015, quan només feia un any que competia en curses de muntanya, va guanyar la 
Celestrail. Va abandonar el tabac i la vida sedentària per guanyar una prova de 83 quilòmetres
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Sense canvis a la Lliga Grup 
Sant Eloi, però amb una jorna-
da menys. La UE Santa Coloma 
continua com a líder en solitari 
després de golejar per 7 a 2 el 
CE Jenlai. Aquests tres punts te-
nen més bon gust, i més quan 
el Tic Tapa UE Sant Julià no va 
fallar contra l’Assegurances Ge-
nerals FC Ordino ni tampoc l’FC 
Lusitans contra l’FC Encamp. 
Qui continua esperant un error 
és el Don Denis FC Santa Colo-
ma, que sembla que en aquesta 
segona volta vol recuperar el 
temps perdut de la primera volta 
i va golejar per 1 a 4 el Restau-

rant The New 1978 UE Engor-
dany.

La UE Santa Coloma, conei-
xedora de tots els resultats de la 
jornada 10, tenia prohibit fallar i 
va golejar per 7 a 2 un CE Jenlai 
que té mala pinta. Els colomencs 
es van avançar amb dos gols de 
Jordi Rubio, un de Víctor Bernat 
i un altre de Boris Antón. Amb el 
4 a 0 es va arribar al descans i, a 
la segona part, Fede Pisculichi va 
retallar diferències ben aviat. No 
hi va haver espais per a la sor-
presa i Juli Sánchez, un altre de 
Víctor Bernat i David Maneiro, 
aquest després del gol de Cristo, 
van sentenciar un triomf impor-
tant per continuar a dalt de tot. 

El segon classificat, el Tic 
Tapa UE Sant Julià, va fer un 
partit molt sòlid i va superar 
per 0 a 3 l’Assegurances Gene-
rals FC Ordino amb gols d’Eric 

Rodríguez de cap i de vaselina 
a passada de Villa i un de cap 
de Fabio a la sortida d’un córner 
tret per Luis Blanco. La sentèn-
cia va arribar al final amb un gol 
de vaselina de Luis Blanco. L’FC 
Lusitans, a tres punts dels laure-

dians, va patir de valent per su-
perar per 1 a 2 l’FC Encamp. Els 
gols van ser del veterà Eugenio 
Peralta, que va capgirar el realit-
zat per Diego Nájera. Per la seva 
banda, el club encampadà va re-
bre la notificació del Comitè de 

Competició on va demanar ali-
neació indeguda del Restaurant 
The New 1978 UE Engordany 
després de la doble groga sense 
expulsió, però Competició no li 
va donar la raó a l’FC Encamp. 
Per tant, recorreran al Comitè 
d’Apel·lació.

Qui no està gens fina és la UE 
Engordany, que va perdre per 
1 a 4 contra el Don Denis FC 
Santa Coloma. Els de Richard 
Imbernón van marcar ben aviat 
amb un gol de Juanfer Laín a la 
sortida d’un córner. Tot seguit, 
van perdonar dues oportunitats 
clares fins que va arribar el gol 
de Gabi Riera. A la segona part, 
Iban Parra va fer el 0 a 3. Un gol 
molt protestat per l’Engordany 
per una possible falta sobre Wal-
ter Wagner, Samir va escurçar 
diferències i Víctor Rodríguez va 
sentenciar. 

La jornada al complet

Després de dues derrotes conse-
cutives, el Futbol Club Andorra 

torna a guanyar. L’equip dirigit 
per Emili Vicente es va imposar 
al Sant Cugat Esport per 0 a 3 
en un partit ajornat a la jornada 
6 pels compromisos internaci-
onals de la selecció. Els andor-
rans van patir de valent contra 
un rival que es va tancar bé al 
darrere. Als primers 45 minuts, 

0 a 0, i al segon temps els gols 
no van arribar fins al minut 
83, i va ser amb un de Cristian 
Martínez. Els locals van abaixar 
els braços i Cristian Martínez i 
Marc Ferré ho van saber apro-
fitar per sentenciar el partit. Els 
d’Emili Vicente van perdre per 
lesió Oriol Roch. 

futbol

l’fC Andorra guanya de 
nou i puja al segon lloc

Redacció 
Andorra la Vella

L’Andorra HC empata 
a la pista del GEiEG
L’Andorra HC va salvar un punt 
en la seva visita a la difícil pista 
del GEiEG. Els de Roger Corral 
s’enfrontaven a un dels rivals 
més defensius del grup A de 
Primera Catalana i van acabar 
amb empat a 1. Els gironins van 
jugar un hoquei molt lent i sen-
se oferir gaire joc a la recerca 
d’un error dels andorrans. Fins 

a la segona part no es va mou-
re el marcador, i es va avançar 
l’equip local amb un gol en un 
contracop. A tres minuts del fi-
nal, Wiffy Balart va empatar el 
partit i va salvar un punt. El pro-
per partit de l’Andorra HC serà 
divendres, contra el Mataró, on 
militen Oriol Antequera i An-
ton Borrel. 

hoquei pAtins

sant Cugat 
esport

fC Andorra

30

Restaurant 
the new 1978

Don Denis fC 
santa Coloma

41

futbol

la ue segueix vestida de líder 
 els d’emiliano González van golejar per 7 a 2 el ce Jenlai, i el Tic Tapa, l’Fc Lusitans i el don denis no van fallar

VÍcTOR dUaSO 
Santa Coloma

jonathan gil

 El Don Denis FC Santa Coloma va superar en tot el Restaurant The New 1978.
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Marcos 
Sanza, 24è 
al Cros de la 
Constitució

L’atleta resident del Club 
Atletisme Valls d’Andorra 
(CAVA) Marcos Sanza va fi-
nalitzar en 24è lloc en la 31a 
edició del Cros de la Cons-
titució, que es va disputar a 
Aranda de Duero, on l’atleta 
va néixer. Sanza va fer un 
temps de 30,48. El primer i 
segon classificats van ser dos 
atletes eritreus, Aron Kifle i 
Yemane Haileselassie, i el 
tercer va ser el kenyà Daniel 
Rotich Chebolei. El primer 
a passar la meta va fer un 
temps de 27,59. 

atletiSMe

redacció  
Andorra la Vella

tres nedadors 
al Campionat 
del Món de 
Windsor

Mònica Ramírez, Lea Ricart 
i Èric Fernández seran els 
tres representants andorrans 
a partir de demà al Campio-
nat del Món de piscina curta 
a Windsor (Canadà). La pri-
mera a competir serà la més 
experimentada de la Fede-
ració Andorrana de Natació 
(FAN), Mònica Ramírez, que 
competirà amb la jove Lea 
Ricart en els 100 esquena. 
Dimecres les dues andor-
ranes prendran part en els  
100 lliures i Èric Fernández 
no competirà fins dijous, en 
els 50 lliures. 

nataCió

redacció  
Andorra la Vella

la SkyRace 
Comapedrosa 
repeteix a les 
World Series

Per segon any consecutiu la 
SkyRace Comapedrosa serà 
una prova puntuable per al 
calendari de les Skyrunner 
World Series. La prova es 
disputarà el 30 de juliol del 
2017 i Arinsal serà l’esce-
nari d’una competició que 
un altre cop comptarà amb 
la participació dels millors 
del món. La prova, amb un 
terreny molt tècnic, corona 
els quatre pics per sobre dels 
2.600 metres d’altitud i té 
com a premi el sostre d’An-
dorra, el Comapedrosa. 

MuntanyiSMe

redacció  
Andorra la Vella

el Ce Sant 
Julià perd a 
la pista de 
l’esparreguera

El CE Sant Julià continuarà 
una jornada més lluitant per 
fugir de la part baixa després 
de perdre per 4 a 2 a Espar-
reguera. Els de Jorge Dias no 
van poder amb un equip que 
ja suma quatre victòries con-
secutives. Els catalans, entre-
nats per l’ex-Manresa Miquel 
Bonilla, es van avançar amb 
un gol en pròpia porta de Jona 
Pérez i un gol d’Eric Vallès a 
la primera part. A la segona, 
els gols d’Eric Mesquita i Cris-
tian Gonçalves van maquillar 
el marcador. L’Enfaf va perdre 
per 5 a 2 a Llardecans. 

futbol Sala

redacció  
Andorra la Vella

Baltenneck,  
1a en ‘open’

Chloe Baltenneck va tornar, 
un any més, a assolir la prime-
ra posició de la categoria open 
en el Trofeu tardor de gimnàs-
tica artística, organitzat pel 
Club Artística Serradells. En la 
competició hi van prendre part  
135 gimnastes, 25 de la masculi-
na i 110 de la femenina, i tretze 
clubs diferents. Els Serradells 
es van omplir amb un total de  
300 persones de públic. 

club artística serradells

gimnàstica artística

A tocar del podi. Irineu Esteve 
i Carola Vila van vorejar els 
tres primers llocs de les seves 
respectives proves FIS d’esquí 
de fons en persecució a Ria-
le Formazza (Itàlia). El primer 
d’ells va finalitzar en quar-
ta posició amb un temps de 
58.59,8, a 31,7 del guanya-
dor de la prova, l’italià Gior-
gio Di Centa. En la prova dels 
15 quilòmetres de dissabte, 
Irineu Esteve va acabar setè.  
Carola Vila va ser cinquena 
en la categoria júnior en 7,5 
quilòmetres de persecució, i 
això que va caure en la pro-
va de dissabte, on va passar 
del quart lloc al desè. “Irineu 
ha competit a un nivell molt 
bo i que estigui allà dalt en el 
seu primer any de sènior està 
força bé. Carola físicament ha 
tingut sensacions molt bones i 
estem molt contents perquè és 
la petita de la categoria”, va 

assegurar el seu entrenador, 
Joan Erola. L’equip continuarà 
entrenant-se, i aquesta vegada 
per preparar la Copa d’Europa 
de Valdidentro (Itàlia).

En esquí alpí, el millor an-
dorrà en la jornada d’ahir de 
l’eslàlom de Geilo (Noruega) 
va ser Arià Missé, en 18a po-
sició amb un temps d’1.44,94, 
a 2,83 del guanyador. Jan Sas-

plugas va ser 37è i Bartumeu 
Gabriel no va finalitzar la pri-
mera mànega. En categoria 
femenina, la millor andorrana 
va ser Mariona Raméntol, en 
27è lloc amb 1.59,03, a 11,44 
de la primera, la nord-ameri-
cana Julia Ford. Aina Cinca i 
Clàudia Mijares van quedar 
fora de la segona mànega i 
Cande Moreno no va poder 
superar la primera. Això sí, 
dissabte hi va haver el primer 
podi andorrà de la temporada 
amb una tercera posició de 
Carmina Pallàs. Per la seva 
banda, Àxel Esteve es va im-
posar en l’eslàlom FIS de Nor-
quay (Canadà).

En esquí d’estil lliure, Car-
litos Aguareles es va quedar 
molt a prop d’accedir a la fi-
nal de la Copa del Món de big 
air que es va disputar a Mo-
enchengladbach (Alemanya). 
El jove andorrà va ser vuitè 
del seu grup i només es classi-
ficaven els cinc primers. 

eSpoRtS de neu

fregant el podi
 irineu esteve i carola Vila es queden a prop dels tres primers

redacció  
Andorra la Vella

fae

 Irineu Esteve, a Riale Formazza.
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Últim quart del partit a Madrid, 
13-32. Mirant aquest parcial tot 
semblaria indicar que el Mora-

Banc s’hauria imposat còmodament al  
Movistar Estudiantes. Doncs lamenta-
blement no va ser així ja 
que els de Joan Peñar-
roya van sortir a la pis-
ta de l’històric conjunt 
madrileny massa ador-
mits i van despertar 
tard. Començant els 
últims deu minuts de 
partit amb un desavan-
tatge de 19 punts es fa 
quasi impossible pescar res de positiu. 
Ni l’exhibició de Shermadini va ser su-
ficient. El pivot georgià va fer un partit 
espectacular amb 21 punts, 16 rebots 
(el millor de tota la jornada) i 39 de valo-

ració (també el millor de la jornada 11). 
Malgrat tot, el fort del conjunt andorrà 
és el joc coral i ahir no tots els jugadors 
van tenir el seu millor dia. Per segona 
jornada consecutiva Albicy va tenir un 

partit discret i el Mora-
Banc ho va notar. Els 
aspectes negatius són 
que es constaten les 
dificultats dels tricolors 
per sumar triomfs fora 
del poliesportiu i que 
s’ha caigut amb rivals 
inferiors com l’Estudi-
antes o el Fuenlabrada. 

El més positiu és que l’equip va estar 
al partit fins al final i en cap moment va 
llançar la tovallola i que es manté en 
posició de play-off. Diumenge vinent, 
una nova revàlida, davant del Barça. 

Opinió

EDitoriAl

La reacció arriba massa tard
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L’exhibició de 
Shermadini no 
va ser suficient 
per guanyar

El que és de Movistar, a Movistar

Els comentaristes del partit entre el 
Movistar Estudiantes i el Bàsquet 
Club MoraBanc de Movistar Plus 

només van fer que parlar de les excel-
lències del país durant tot el partit. tot 
van ser paraules bones per al país i el 
club. Qualsevol diria que estan més que 
enamorats del tracte que han rebut sem-
pre. Això sí, cap d’ells s’esperava que els 
tocaria relatar una jugada polèmica per 
acabar. El partit dels de Salva Maldona-
do estava sent més que plàcid, fins i tot 
per als àrbitres. Amb un més 21 a l’elec-
trònic a favor de l’equip madrileny, tot era 
bufar i fer ampolles. El BC MoraBanc va 
reaccionar –un xic tard– i va posar con-
tra l’espasa i la pared els bons profes-
sionals de Movistar Plus. Sort que no hi 
havia entre ells el gran Nikola loncar o 
David Carnicero, perquè si no haguessin 
obviat la jugada clau una mica més. Se-

gons els comentaristes, aquells que no 
van parar de lloar el país i també el club, 
omar Cook va robar la pilota a Walker en 
l’últim intent de tir des de la línia de 6,75 
del d’ohio. Això sí, ho van dir sense veu-
re cap repetició. tampoc la van demanar. 
El que és de Movistar es va quedar a 
Movistar i tothom content. Estem parlant 
d’un canal de pagament i en ple 2016 a 
punt d’arribar al 2017, i on twitter mana 
més que qualsevol altra cosa una repe-
tició o dues no haurien sobrat. Amb una 
mica de mala llet... ¿què hauria passat si 
en comptes de David Walker el protago-
nista hagués estat Sergi llull o ty rice? 
Segurament hauríem vist més d’una re-
petició, però es veu, com ells diuen, que 
a Andorra hi ha bona gent, és un bon país 
per viure i ningú vol marxar d’aquí. Prefe-
reixo no ser tan bona gent, la veritat. Això 
sí, que la jugada no serveixi d’excusa...

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

FUTBOL SALA
PRIMERA CATALANA Enfaf - Artesa de Segre Pub Lips Diumenge 12.00 h Els Serradells

HOQUEI PATINS
PRIMERA CATALANA Andorra HC - CH Mataró Divendres 21.45 h Pavelló Comunal

HANDBOL
1a CATALANA MASCULINA CV Gavà - CV Encamp Diumenge 11.00 h P. mpal. Can Tintorer

2a CATALANA FEMENINA CV Vilafranca - CV Valls d’Andorra Dissabte 18.00 h Pavelló Nou Vilafranca

L’AGENDA

BÀSQUET
LLIGA ACB BC MoraBanc - FC Barcelona Lassa Diumenge 18.00 h Poliesportiu d’Andorra

RUGBI
PROMOCIÓ D’HONOR US Lezadoise - VPC Andorra Diumenge 15.00 h Lezat sur Leze

FUTBOL
PRIMERA CATALANA Llagostera B - FC Andorra Dijous 16.00 h Municipal Llagostera

Horta - FC Andorra Diumenge 12.00 h Feliu i Codina

LLIGA GRUP SANT ELOI FC Lusitans - Restaurant The New 1978 Diumenge 12.00 h CE FAF 1

Tic Tapa Sant Julià - UE Santa Coloma Diumenge 14.00 h CE FAF 1

CE Jenlai - FC Encamp Diumenge 16.00 h CE FAF 1

Don Denis - AGA FC Ordino Diumenge 18.00 h CE FAF 1

AUTOMOBILISME SOBRE GEL

TROFEU ANDROS
Divendres (de les 14.00 h a les 22.15 h)
Dissabte (de les 15.45 h a les 22.15 h)

Circuit d’Andorra - Pas de la Casa

TENNIS TAULA
TERCERA DIVISIÓ CETT Esparreguera - CTT Encamp Dissabte 17.00 h Esparreguera



Eduard Colobrans 
Culer

Lluís Cruz 
Merengue
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Empat Homenatge al Chape

Estic segur que l’amic Luis es quei-
xarà dels penals al seu favor que no 
va xiular dissabte l’àrbitre, de com ho 
va fer de malament afavorint-nos no-
més a nosaltres, o donarà qualsevol altra 
excusa, vista amb la seva realitat, que no la 
real, per justificar una trista i decebedora segona 
part del seu equip, incapaç de superar un Barça 
que, si no hagués perdonat, podia haver guanyat 
clarament per 4 a 2. O potser pitjor, és capaç de 
dir que seré jo qui justificaré el mal resultat per la 
mala actuació arbitral, però s’equivocarà de nou, 
perquè jo no critico les decisions arbitrals.

En fi, com deia, un mal resultat per les aspira-
cions del Barça, però també pel joc de l’equip a 
partir de la reaparició del gran Don Andrés. Qui-
na diferència de futbol quan ell és dins del camp, 
marcant la pausa, asserenant el joc o donant-li 
l’empenta quan cal. Amb ell al camp s’ha pogut 
sentenciar el partit amb tres ocasions claríssi-
mes, però la pilota no ha volgut entrar per des-
gràcia nostra, i ja se sap, en futbol, quan perdo-
nes ho acabes pagant.

El millor Madrid, el de la primera part, no ha 
sigut capaç de posar en dificultats la porteria de 
Ter Stegen, i el pitjor, el de la segona part, tancat al 
darrere amb el que ha semblat una manca de físic, 
només ha fet alguna cosa a 10 minuts del final i, si 
no fos per l’absurda falta d’un Arda que encara no 
sé per què ha hagut de sortir, ara estarien plorant tot 
i mantenir 3 punts de diferència.

Queda molta Lliga, només portem catorze jorna-
des, i tot és possible en futbol, ells també perdran 
punts tal com juguen de malament, molts partits, no 
us preocupeu, i recordeu que l’any del triplet també es 
va començar la Lliga força malament.

Avui 
el meu 

article no va 
ni del Reial Ma-

drid, ni del Barça ni 
del meu amic Eduard. 

El clàssic passa a un segon 
terme després de veure el que 

ha passat a Colòmbia, al Chape-
coense. No és just que només ara 

tinguem pensaments per esportistes 
que han deixat aquest món de forma 
tràgica quan passa molt sovint i a es-
portistes molt joves, tant per proble-
mes cardíacs com per altres motius. 
Però que sigui un accident aeri fa que 
sigui una tragèdia i que la repercussió 
sigui molt més gran. No vull ni pensar 
com deuen estar els pocs supervivents 
de l’accident. O què deuen pensar els ju-
gadors que no van estar convocats. ¿Tot 
això està escrit en algun lloc?, ¿quan t’ha 

de tocar et toca? Avui ets en aquest món i 
demà no. Avui fas càbales de com arribar a 

final de mes, o prepares el partit de l’ende-
mà o prepares amb els amics el pròxim sopar 

del divendres. I no arriba mai. 
De vida no n’hi ha més que una, i el temps 

passa molt de pressa. A sobre, com deia abans, 
avui hi som i demà no. Llavors gaudim, gaudim cada moment 

com si fos l’últim. Si teniu ganes de fer alguna cosa, feu-la, no la 
deixeu per demà. Sigueu feliços amb tot el que us envolta, amb 
tot el que teniu, i si alguna cosa no us agrada de la vostra vida, 
no dubteu, modifiqueu-la. Poseu passió en tot el que feu, en la 
manera de fer-ho, i si les coses no surten, continueu gaudint 
del camí. 

Feu el que us diu el cor, és la manera que tinc personal-
ment de saber que no m’equivoco. DEP.

¿Sabies que...?

El Barça 
El club blaugrana ja suma 
22 clàssics seguits marcant 
i el Reial Madrid només ha 
deixat la seva meta a zero 
aquesta temporada quatre 
vegades en 22 partits.

El Madrid 
Zinedine Zidane ja porta  
33 partits consecutius sen-
se perdre i és a només un 
de superar el rècord històric 
del club blanc. El  balanç del 
francès és espectacular.

El Barça 
Andrés Iniesta va jugar el 
seu 34è clàssic, 30 al costat 
de Leo Messi. Puyol i Xavi 
també n’han jugat 30, com 
Michel i Manolo Sanchís. Pa-
relles clàssiques. 

El Madrid 
Quart gol de Sergio Ramos 
en un clàssic. Tots quatre de 
cap. Dos al Santiago Ber-
nabéu i dos al Camp Nou. 
També tot un clàssic gole-
jador. 
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