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Xavi Cardelús ja ha pres la deci-
sió sobre el seu futur que passa
per deixar l’equip Promoracing,
amb el qual ha estat les dues úl-
times temporades. El pilot an-
dorrà i el seu pare, Xavi Carde-
lús Maestre, han arribat a un
acord, a manca de la signatura,
amb l’equip Petronas per com-
petir l’any vinent al Campionat
d’Europa de Moto2 amb una
Kalex pota negra. “Aquest equip

és molt professional i té una do-
ble estructura a l’Europeu i al
Mundial i això ens ha fet decan-
tar-nos. Si el Xavi fa bons resul-
tats pot tenir més fàcilment ac-
cés a les wild card per al
Mundial”, explicava Cardelús
pare. De la mateixa manera el
salt definitiu al Campionat del
Món de Moto2 pot ser més as-
sequible amb vista al 2018.

Cardelús fill començarà a
preparar la temporada després
de festes. La primera cursa de
l’Europeu és a l’abril a Albacete.  

S. C. Ll.
Andorra la Vella

MOTOCICLISMEAFINAL D’ETAPA AMB PROMORACING

Axel Esteve va aconseguir di-
marts a la nit pujar al podi per
tercera vegada aquesta tempo-
rada després dels dos triomfs
als eslàloms FIS de Norquay
(Canadà). L’andorrà va finalit-
zar en segona posició al gegant
FIS de Panorama, amb un
temps de 2’04’’30, quedant a
0’’70 del guanyador, l’esquiador
local Jake Gougeon. A la matei-
xa cursa, Josh Alayrach va si-

tuar-se en la tretzena posició, a
més de dos segons del primer,
mentre que Xavi Salvadores va
ser quinzè. No van acabar Matí-
as Vargas ni Robert Solsona.

Daltra banda, Joan Verdú va
ser el millor andorrà en el segon
supergegant de Copa d’Europa
disputat ahir a Reiteralm (Àus-
tria). Verdú va finalitzar en 47a
posició, a gairebé dos segons
del vencedor, el local Christoph
Krenn. Marc Oliveras va repetir
el 55è lloc d’un dia abans i Ke-
vin Courrier va acabar 74è.

REDACCIÓ
Andorra la Vella

ESQUÍ ALPÍAIRREGULARITAT A LA COPA D’EUROPA 

José Luis Jou
Llorente és un
referent en el
bàsquet es-
panyol (me-

dalla de plata als Jocs de Los Án-
geles 1984), i a Andorra, on va
militar al Festina quatre tempora-
des als anys 1990. L’exbase va pre-
sentar ahir a l’FNAC el seu llibre
Espíritu de remontada, i va apro-
fitar per parlar elogiosament del
MoraBanc. “Estic al corrent del
que fa. Els vaig veure a Madrid. És
un equip jove i m’agrada molt
com juga, en especial el director
de joc [Andrew Albicy]. Veure el
pavelló ple a Andorra m’encanta i
crec que és un luxe per al país. Al
mateix temps tinc una mica d’e-
nyorança”. Llorente veu “compli-
cat” el camí cap a la Copa, tot i
que desitjava que “es pugui clas-
sificar. Però ha de millorar a fora.
Per mi no ho fa millor de visitant
per la joventut de l’equip”.

Si hi ha un jugador del Mora-
Banc que li té el cor robat aquest
és Albicy, a qui definia ahir com
“un base de la vella escola, dels
quals no n’hi ha molts al bàsquet
actual. Ara no s’estila el base que
es dedica més als altres que a ell
mateix, el base generós. Ara hi ha

molt base anotador”. Albicy s’ha
quedat a dues assistències d’i-
gualar el rècord d’assistències de
Llorente en un partit (15 per 13),
però al de Valladolid no el preo-
cupa poder caure de les estadís-
tiques. És més, confessava que
“l’altre dia vaig anar a l’entre-
nament i el vaig animar que m’a-
vanci”.

Jou Llorente, que va estar
acompanyat en la presentació
d’Espíritu de remontada pel vice-
president del MoraBanc, Xavi
Mujal, i pel general manager,
Francesc Solana, amb el perio-

dista Gabriel Fernàndez fent de
mestre de cerimònies, va explicar
que el llibre “no parla massa de
bàsquet. El just. Parlo de com
guanyar la motivació intrínseca.
Hi surten Epi, Pau Gasol, Nadal,
però també filòsofs o músics per
adornar les reflexions”.

AMB ELS PADRINS

D’altra banda, algun jugador de
la plantilla i cos tècnic del Mora-
Banc, amb el president Gorka Ai-
xàs al capdavant, van dinar ahir
amb els padrins de l’Hostal Ca-
lones.

S. C. Ll.
Andorra la Vella

L’exbase, que va presentar el seu llibre ‘Espíritu de remontada’,
anima el base francès a trencar el seu rècord d’assistències

EBÀSQUETADINAR DE LA PRIMERA PLANTILLA A L’HOSTAL CALONES

XAVIER PUJOL
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