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Màrquez, a l’esquerra d’Artur Mas, durant la presentació del Gran Premi de Catalunya.

CIRCUIT DE CATALUNYA

MOTOCICLISMEGRANPREMIDECATALUNYA

n’aprèn.Vam perdre 20 punts
amb la caiguda però no s’ha
d’oblidar que és la meua prime-
ra temporada enMotoGP.La cai-
guda, quan anava segon no pre-
ocupa, però sí estant cinquè.De
tota manera, estant amb els de
davant em dono per satisfet”, va
assegurar Màrquez.

Això sí, encara té ha de“treu-
re la llengua” per estar al nivell
de Pedrosa i Lorenzo. “Amb pi-
lots com ells s’aprèn molt.Aquí
espero sortir i acabar al màxim
i aprendre d’ells, darrere seu so-
bretot”, va apuntar. Per això, veu

complicat lluitar pel títol. “Se-
rà difícil lluitar pelMundial i més
després de Mugello, on em va
costar bastant. He de saber tin-
dre paciència, que en tinc poca,
però n’hauré de tindre més per
estar més calmat,” va argumen-

tar.Amés, va celebrar poder es-
tar físicament recuperat.“Física-
ment, estic recuperat.Algunmo-
viment em molesta, però res.
Agafes respecte a la moto en
aquest punt concret, però sem-
pre la intentes cuidar dins del
respecte i cal sortir amb les ma-
teixes ganes de sempre.”

Amés del lleidatà, també van
assistir a la presentació del Gran
Premi Dani Pedrosa,Aleix i Pol
Espargaró,Axel Pons, Esteve Ra-
bat,Ricky Cardús,Toni Elias, Jor-
diTorres, Àlex Màrquez, Mave-
rick i IsaacViñales, i Àlex Rins.

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ El lleidatà MarcMàr-
quez vamanifestar ahir a Barce-
lona, durant la presentació del
Gran Premi de Catalunya que es
disputa aquest cap de setmana a
Montmeló, que “pensar a gua-
nyar aquí seria un error i més ve-
nint d’una caiguda”, de mane-
ra que es vol centrar a continu-
ar aprenent dels seus errors.“Se-
ria un error pensar en la victò-
ria; Jorge Lorenzo cada any es-
tà molt fort aquí i Pedrosa va rà-
pid.Anirem calmats i més des-
prés d’una cursa en què he cai-
gut”, va reconèixer el pilot de

Cervera.
PerMàrquez, de tots els errors

se n’ha d’aprendre i més del de
Mugello.“Em va costar saber per
què vaig caure, però he arribat
a la conclusió que va ser per ex-
cés de relaxació, per intentar con-
servar massa, i toca atacar una
mica més, a veure si anem més
concentrats”, va assegurar.“Sem-
pre hi ha la mínima possibilitat
de començar així de bé i no es
descartava, hem treballat molt
bé.Ha sortit millor del quem’es-
perava; hi ha errors que amb ex-
periència no faria, però de tot se

“Pensaraguanyaraquíseriaunerror”
MarcMàrquez diu que se centrarà a corregir errors aMontmeló després de la caiguda aMugello ||Va
assistir ahir a la presentació delGranPremi juntament amb la resta depilots catalans delMundial

BÀSQUETBASE

Sabadell i Sant Adrià es van disputar el campionat júnior.

❘ TORREFARRERA ❘ El pavelló deTor-
refarrera va acollir diumenge les
finals del Campionat de Cata-
lunya de bàsquet en les catego-
ries de primera femenina i júni-
or de primer any masculí. El
Transbiela Lleida, que va exer-

cir d’amfitrió en la primera, va
caure davant del Bencriada de
la localitat gironina de Banyo-
les per un ajustat 49-53. Les llei-
datanes no van poder posar el
colofó a una excel·lent tempo-
rada, en què han aconseguit l’as-

cens a Copa Catalunya, i van
perdre un partit en què no van
demostrar el seu nivell.Al des-
cans, les lleidatanes dominaven
en el marcador (30-24), però
van acabar cedint en una mala
segona meitat. Per la seua part,

el Sabadell es va proclamar cam-
pió a la final de júniors de pri-
mer any dominant des del prin-
cipi el SantAdrià. Els sabade-
llencs van posar punt final a la
temporada guanyant per un am-
pli 64-53 als seus rivals.

Les jugadores del Lleida i el Bencriada van jugar la final femenina.

Torrefarreraacull dos finals del Català
El Transbiela Lleida perd davant del Bencriada i el Sabadell es proclama campió contra el Sant Adrià

ElMàlaga no podrà
jugar l’Europa League
❘ MÀLAGA ❘ ElTribunal d’Arbi-
tratge Esportiu (TAS) va des-
estimar ahir el recurs del Mà-
laga per la sanció imposada
per la UEFA i no podrà dis-
putar la pròxima edició de
l’Europa League.

Comença la final entre
Barça i ElPozo
❘ BARCELONA ❘ La final de la Lli-
ga Nacional de futbol sala ar-
renca aquesta nit (21.45,Mar-
ca TV) al Palau Blaugrana
amb el primer duel entre Bar-
ça i ElPozo Múrcia després
d’unes disputades semifinals.

Belmonte busca una
plaça en 5 quilòmetres
❘ BARCELONA ❘ Mireia Belmonte
buscarà als Campionats d’Es-
panya d’aquest cap de setma-
na una plaça per a la prova
dels 5 quilòmetres en aigües
obertes dels Mundials de Bar-
celona.

“Elsmillors pilots
delmón”
■ El president de la Ge-
neralitat,Artur Mas, va
assegurar, durant la pre-
sentació del Gran Pre-
mi de Catalunya: “Te-
nim els millors pilots del
món, que s’han format
a casa i que ens ajuden
que el nostre país, Cata-
lunya, sigui conegut, re-
conegut i valorat per tot
el món.”

MASSA RELAXACIÓ

Màrquez va dir que la
caiguda aMugello va ser
producte de la relaxació i de
certa falta de concentració

PACIENT, PERÒ POC

El pilot d’Honda va dir que
ha d’aprendre a tindre més
paciència, encara que va
reconèixer que en té poca


