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33 Lomero i Tudó en la jornada d’ahir a Melbourne.

NATACIÓ 3 CAMPIONAT

T
omàs Lomero va debutar 
ahir ni més ni menys que 
amb un rècord d’Andorra 
al16è Campionat del Món 

de Natació de piscina curta, que es 
troba disputant-se del 13 al 18 de de-
sembre a la ciutat de Melbourne, a 
Austràlia. L’andorrà va registrar un 
temps de 50.32, en la cinquena sèrie 
de la prova dels 100 metres lliures de 
la cita internacional.

Lomero, que va arribar cinquè de 
la sèrie, va aconseguir rebaixar el 
seu rècord dels 50.42 fets a Palma de 
Mallorca l’any 2021, durant el Cam-
pionat d’Espanya de la mateixa dis-
tància. Així doncs, la nova marca li 
va valer el 53è lloc de la classificació 
general. «He quedat lluny de les pa-
rets en els viratges i això ha afectat 
el meu temps final. Tot i això, estic 
content», va declarar Lomero, men-
tre afegia que «he rebaixat el meu 
rècord d’Andorra i continuo amb la 
fita de nedar per sota els 50 segons, 
ben aviat».

D’altra banda, en la jornada 
d’ahir també va prendre part Nà-
dia Tudó. La nedadora de la Fede-
ració Andorrana de Natació (FAN), 
que també debutava, va competir en 
la tercera sèrie dels 100 metres bra-
ça, acabant setena, amb un temps 

Tomàs Lomero bat el rècord 
d’Andorra en els 100 lliures
Tudó acaba setena de la seva sèrie i 39a general amb un temps d’1:11,31
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ESQUÍ 3 PARALPÍ BÀDMINTON 3 JORNADA

Roger Puig va competir ahir a 
una nova cita de la Copa del Món, 
en aquest cas a Steinach am Bren-
ner (Àustria) i en la modalitat 
de supergegant. L’andorrà va as-
solir un nou top10 a la màxima 
competició. L’esquiador de la Fe-
deració Andorrana d’Esquí (FAE) 
va ser 10è en una cursa en què, a 
més, es va situar molt a prop del 
top5, a poc més d’un segon, que el 
fan agafar molta motivació de ca-
ra al segon supergegant d’avui a 
la mateixa estació, i també corres-
ponent a la Copa del Món, segons 
va comunicar la federació. 

Amb la cursa d’ahir, Puig su-
ma 26 punts més a la Copa del 
Món. «Aquesta 10a posició ens 
deixa molt a prop del top5 i demà 
[avui] toca empènyer una mica 
més. Ha estat una bona cursa, pe-
rò hi ha hagut alguns errors que 
es poden corregir», va declarar el 
tricolor després de la jornada. H

La federació esportiva Special 
Olympics Andorra participarà 
al Campionat de Catalunya de 
Bàdminton, organitzat per la Fe-
deració Catalana d’Esports per a 
Persones amb Discapacitat Intel-
lectual, amb la col·laboració de 
l’Institut Nacional d’Educació 
Física de Catalunya.

La competició tindrà lloc el 
diumenge 18 de desembre al Pa-
velló municipal Francesc Macià 
de les Borges Blanques, a Lleida, i 
per part de la delegació andorra-
na hi participaran quatre espor-
tistes: Jennifer Vilchez, Paula Es-
pineta, Sandra Carvalho i Enric 
Nieto.

A més de la delegació andor-
rana també hi participaran els 
clubs Acudam, El Vilar, Sant Joan 
de Déu, Aspros Som i Serem, i el 
Club Esportiu Solc, en una com-
petició que rebrà un total de 180 
atletes de les diferents entitats. H

Roger Puig 
registra un 
nou top10 a la 
Copa del Món

L’Special 
Olympics, al 
Campionat de 
Catalunya
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33 Puig després de la cursa d’ahir. 33 Un entrenament de l’S.O.

FAE CRÈDIT ANDORRÀ

DIJOUS, 15 DE DESEMBRE DEL 2022

ESQUÍ 3 COMPETICIÓ

ALAIN GROSCLAUDE - AGENCE ZOOM

33 Moreno en un entrenament aquesta setmana.

Cande Moreno comença els 
entrenaments oficials a St. Moritz

Cande Moreno va començar ahir 
els entrenaments oficials de la Co-
pa del Món de velocitat de St. Mo-
ritz (Suïssa), que ocuparan dos di-
es del calendari en la disciplina de 
descens. Tanmateix, també hi hau-
rà dues curses de descens i un su-
pergegant en el menú d’aquesta ci-
ta del circuit mundial. 

El primer entrenament, que 
va tenir lloc ahir, va acabar amb 
Moreno en 44a posició, amb un 
temps  d’1.33.44, a 3.64 del millor 
crono, el de la nord-americana Isa-
bella Wright, que va registrar un 
1.29.80, i a 0.70 del 30è temps de 
la jornada.

Les jornades continuaran amb 
un segon entrenament avui, men-
tre que demà i dissabte hi haurà sen-
gles curses de descens, per finalitzar 
aquesta Copa del Món de velocitat 
a St. Moritz amb el supergegant del 
diumenge.

GRAN ACTUACIÓ A PAMPEAGO / L’equip 
masculí de la FAE va disputar ahir 
el segon eslàlom FIS de Pampeago 
amb una bona actuació d’Àlex Rius 
i Bartumeu Gabriel. El primer va ser 
quart, a només 0.04 del podi, men-

Àlex Rius frega el podi i Bartumeu Gabriel millora punts FIS a l’eslàlom de Pampeago
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tre que el segon va finalitzar cinquè, 
confirmant la millora de punts del 
dia anterior. L’italià Stefano Pizza-
to va ser el vencedor de la jornada 
amb 1.26.78, mentre que Rius va fer 
un temps d’1.27.31, a 0.53 del gua-
nyador i a només 0.04 de la tercera 
posició, que ha estat per al suís Em-

ric Corthay. Tanmateix, l’andorrà, 
es va quedar a prop dels seus millors 
punts, amb 32.27.

Per la seva part, Gabriel va fer una 
cursa de menys a més, marcant el 
millor registre de la segona mànega 
que li va permetre obtenir la cinque-
na posició final a la cita. H

FMA

breus

Medina, 7ªa al segon 
eslàlom de Pampeago

L’FMA participa a l’Assemblea General de la FIM

La FAF insta als clubs 
al «control econòmic»

ESQUÍ 3L’equip femení de la FAE 
va disputar ahir el segon eslàlom 
FIS de Pampeago (Itàlia), amb Íria 
Medina a la sortida. La jove trico-
lor va finalitzar 7a amb un temps 
d’1.35.83, a 2.47 de la guanyadora, 
l’espanyola Celia Abad, que es va 
imposar amb 1.33.36. L’andorrana 
es va deixar massa temps a la pri-
mera mànega i a la segona li va ser 
impossible mantenir la regularitat 
necessària per escalar posicions.

MOTOR 3La delegació andorrana de la Federació Motociclista d’Andorra 
(FMA), únicament formada per Natàlia Gallego, presidenta de l’FMA i de-
legada de la Comissió de Sostenibilitat de la FIM, va participar en els di-
ferents actes organitzats per la Federació Internacional de Motociclisme 
(FIM) des del passat dijous dia 1 fins al diumenge 4 a Rímini (Itàlia).

FUTBOL 3La Federació Andorrana de 
Futbol (FAF) no amaga la seva preo-
cupació arran de la situació que es-
tà vivint la UE Sant Julià. El record 
de la desparició del Lusitans l’any 
2020 continua present, i en decla-
racions del president de la FAF, Fè-
lix Álvarez, l’entitat va proposar 
als clubs establir una mena de fi-
gura dins de cada equip que es pre-
ocupi pel «control econòmic», i evi-
tar així una nova desaparició.

«Estic molt content. He 
rebaixat el meu rècord 
d’Andorra i continuo amb 
la fita de nedar per sota 
els 50 segons»

«La posada a punt ha 
estat dura. Vaig una mica 
penalitzada en el ritme de 
competició, però m’he 
trobat a gust a l’aigua»

TOMÀS LOMERO NÀDIA TUDÓ
NEDADOR DE LA FAN NEDADOR DE LA FAN

d’1:11,31, que li va valer el 39è lloc 
de la classificació general.

«La posada a punt de la meva con-
dició física en aquest principi de 
temporada ha estat més dura del 

que és habitual», va explicar Tudó en 
acabar la prova, mentre afegia que 
«vaig una mica penalitzada en el rit-
me de competició, però m’he trobat 
molt a gust a l’aigua». H


