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BREUS
Orgué posa fi a la
temporada. Laura Orgué ha donat per acabada la temporada
d’esquí de muntanya a
causa d’una grip intestinal que l’ha deixada
“amb els dipòsits
buits” i “muscularment molt vulnerable”,
segons afirma en un
comunicat. Aquest
contratemps ha evitat
la seva participació en
els mundials que s’estan fent a Alpago. Orgué aprofitarà la baixa
per passar per la sala
d’operacions i treure’s
els cargols que porta
al peroné. ■

Wawrinka, eliminat a
Dubai. El tennista suís
Stan Wawrinka (2), número 3 del món, va
perdre ahir a Dubai
contra el bosnià de 24
anys Damir Dzumhur
(77è de l’ATP)en el seu
primer partit de les semifinals de l’obert
d’Austràlia. Dzumhur
jugarà la segona eliminatòria contra el jugador català Marcel Granollers. ■

Derrota de Carla
Suárez a Kuala Lumpur. La tennista canària va evidenciar que
encara arrossega molèsties físiques i va cedir per 2-6, 6-1 i 6-3
contra la japonesa procedent de la prèvia
Myu Kato. ■

Tres catalans a Abu
Dhabi. Judith Navarro
(Sant Andreu), Pol Gil
(Vallirana) i Guillem
Pujol (Mataró) han estat convocats per la federació espanyola de
natació per disputar la
segona prova de la copa del món FINA d’aigües obertes a Abu
Dhabi (11 de març) en
un traçat de 10 km. ■

Confirmats els catalans per a l’europeu.
La federació espanyola
ha confirmat els sis atletes catalans que competiran a Budapest en
l’europeu de pista el
cap de setmana vinent.
Els convocats són Marc
Alcalà (Barça) i Llorenç
Sales (Barça) en els
1.500 m i Adel Mechaal
(New Balance) i Jordi
Torrents (Barça) en els
3.000 m. En noies, Cristina Lara (Barça) farà
els 60 m i Esther Guerrero (New Balance), els
800 m.■

Esquí de muntanya. L’osonenca aconsegueix el millor resultat de la seva carrera amb l’or en
la cursa esprint del mundial. Oriol Cardona acaba tercer absolut i primer en la categoria promesa

Clàudia Galicia es doctora
Marc Salgas

Classificacions

BARCELONA / ALPAGO (ITÀLIA)

—————————————————————————————————

Clàudia Galicia va aconseguir la primera medalla
d’or dels esquiadors catalans en el mundial d’esquí
de muntanya, que es disputa a Alpago (Itàlia). L’esquiadora osonenca es va
imposar en la cursa esprint, prova en què els seus
companys van aconseguir
tres medalles més: dues
Oriol Cardona, tercer en la
cursa masculina sènior i
primer en la categoria promesa, i una Júlia Casanovas, tercera en la cursa júnior.
Galicia va aconseguir el
millor resultat de la seva
carrera esportiva, millorant la plata per equips que
dissabte va aconseguir juntament amb Mireia Miró.
L’esquiadora de Torelló va
imposar-se sobre la mateixa línia d’arribada a la sueca Emelie Forsberg, que va
ser segona, i es va endur la
primera medalla d’or catalana a Alpago. “Estic molt
contenta. Era l’objectiu
més important de la temporada i ho he aconseguit,
així que soc molt feliç perquè, a més, és la primera
vegada que em proclamo
campiona del món”, explicava Galicia després de la
prova, en què Marianne
Fatton va acabar tercera.
Marta Garcia també es va
classificar per a la final, entre les sis millors del món, i
va quedar quarta, a només
sis segons del podi.
En la cursa masculina,
Oriol Cardona es va penjar
dues medalles perquè també puntuava com a esquia-

Cursa esprint. Sènior M
1r Iwan Arnold......................................Suïssa
2n Anton Palzer .......................... Alemanya
3r Oriol Cardona ........................ Catalunya
26è Nil Cardona.......................... Catalunya
52è Marc Pinsach ...................... Catalunya

Cursa esprint. Sènior F
1a Clàudia Galicia ...................... Catalunya
2a Emelie Forsberg .......................... Suècia
3a Marianne Fatton ......................... Suïssa
4a Marta Garcia ......................... Catalunya

Cursa esprint. Júnior M
1r Nicolo Ernesto Canclini .............. Itàlia
2n Arno Lietha .....................................Suïssa
3r M. Drion du Chapois ................Bèlgica
13è Pau Coll................................... Catalunya
16è Aribau Portillo ................... Catalunya

Cursa esprint. Júnior F
1a Ekaterina Osichkina .................. Rússia
2a Giulia Murada .................................. Itàlia
3a Júlia Casanovas ................... Catalunya
13a Júlia Massagué .................. Catalunya

Cursa esprint. Cadet M
1r Aurélien Gay ....................................Suïssa
2n Alessandro Rossi ........................... Itàlia
3r Quinn Simmons................ Estats Units
15è Arnau Cases ......................... Catalunya

A dalt, Clàudia Galícia aixeca un braç en superar Forsberg a la línia de meta. A sota, Oriol
Cardona (dreta), en el tercer lloc del podi absolut de la cursa esprint ■ ISMF PRESS

dor promesa. El banyolí va
acabar tercer i es va penjar
la seva primera medalla
absoluta en una gran competició internacional. Cardona, que només va ser superat pel suís Iwan Arnold i
l’alemany Anton Palzer, va
ser el millor esquiador promesa i es va penjar la medalla d’or en aquesta categoria. La quarta medalla
catalana de la jornada va
arribar en la categoria júnior, en què Júlia Casanovas va sumar el seu segon
bronze en aquests campionats. La victòria va ser per
a la russa Ekaterina Osichkina i la plata, per a la italiana Giulia Murada.
Avui es disputarà la cursa vertical en totes les categories. ■

Futbol sala. Bateria i Aicardo es tornen a lesionar minuts després de
recuperar-se i el club confirma que es perdran la copa d’Espanya

El Barça de la mala sort
Àlex Masana
BARCELONA

El Barça ha trepitjat merda. El conjunt blaugrana,
que va perdre Sergio Lozano quan encara no havia
començat el curs i Rómulo
per a la resta d’any, no para
d’omplir la infermeria.
Semblava divendres passat
que els problemes s’alleuja-

ven per a Andreu Plaza,
perquè recuperava Bateria
i Aicardo per al partit contra el Saragossa. Però, minuts després de sortir a la
pista, els dos jugadors es
van lesionar de nou. El brasiler es va fer una luxació a
l’espatlla esquerra –cinc o
sis setmanes de baixa– i el
gadità té un esquinç al lligament lateral intern del ge-

noll dret –entre sis i vuit
setmanes–. Tots dos se sumen a la llista de baixes per
al partit decisiu contra El
Pozo de dissabte i per a la
copa d’Espanya. El club segueix pendent que la federació els doni permís per
fitxar i pensa en “dos o tres
jugadors” per suplir una de
les fitxes, segons Plaza, per
reforçar-se. ■

Bateria i Aicardo van visitar els seus companys ahir durant
l’entrenament del primer equip del Barça ■ FCB

