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ESPORTS

MOTOCICLISME GRAN PREMI DEL JAPÓ

FÓRMULA 1

“Crecqueemfaràunamiqueta
mésdemalqueaJerez”

Alonso seguirà
a McLaren el
2016 i el 2017

Màrquez assegura que patirà en les frenades per la lesió de fa una setmana
EFE

AGÈNCIES

❘ MOTEGI ❘ Marc Màrquez va comparèixer ahir en la roda de
premsa prèvia al Gran Premi del
Japó amb un embenat al seu dit
petit esquerre fruit de la fractura que es va fer entrenant-se
amb bicicleta la passada setmana i que el va obligar a passar
pel quiròfan, just és el mateix
dit que es va trencar abans de
la cita de Jerez, encara que va
reconèixer que ara és pitjor.
Després d’afirmar en to jocós
que “ja no hi caben més plaques”, ja que la de Jerez va “ser
per sobre de l’artell i aquesta és
per sota i és pitjor, perquè a Jerez era el dit, que s’utilitza poc
i no es fa gaire força, però aquí
és on tinc la durícia a la mà de
la frenada, s’hi recolza molt pes
en les frenades”, va explicar.
A més, també va afegir, “aquest
és un circuit de frenades i crec
que farà una miqueta més de
mal que a Jerez, però intentarem quan sortim no pensar gaire en això i centrar-nos en la moto”.
Al ser preguntat també per
les seues possibilitats si fos una
carrera en aigua, el pilot lleidatà va comentar: “Potser en pluja fas menys força i sí que per a
la mà aniria millor, però potser
en sec també em trobo bé. Dependrà de com em trobi, però
sí que en pluja es fa menys força”, va dir.

❘ SOTXI ❘ Fernando Alonso va
afirmar ahir en el circuit rus
de Sotxi, escenari aquest cap
de setmana del Gran Premi
de Rússia, que tant el 2016
com el 2017 seguirà a l’equip
McLaren. Durant la conferència de premsa oficial de la FIA
prèvia a la prova i a la pregunta de si el 2016 estarà a
la graella amb un McLaren,
l’asturià va dir: “I el 2017”,
per afegir: “Que ningú no tingui dubte que tinc tres anys
amb McLaren i la meua carrera a la Fórmula 1 acabarà
en aquest equip, i tant de bo
guanyant-ho tot.”

MOTOR

Carlos Sainz i
Joan Barreda
abandonen
Màrquez, amb Rossi, durant la roda de premsa prèvia a l’inici avui del Gran Premi del Japó.

Sobre el període de recuperació i en to jocós, el de Cervera va assegurar que espera estar bé “després de Malàisia (rialles). No, després del Japó em
trauran els punts, però l’os tarda entre tres setmanes i un mes
a soldar-se completament”, va
precisar.
En aquest sentit, Marc ja ha
patit lesions com la que es va fer
Jorge Lorenzo aquesta setmana
quan s’entrenava i sap el que

li espera al balear en la prova
nipona. “Segurament hi haurà
qui digui: ‘Per què no s’està quiet a casa si s’està jugant el campionat i vénen tres carreres seguides?’ Però, al final, si vols millorar i estar al cent per cent,
t’has de preparar. I per preparar-te, si pilotem amb moto, t’has
d’entrenar amb moto.Així que
no veig bé que s’hagi fet mal,
però així veig bé que s’entreni
i espero que no l’afecti gaire. Jo

Conferència de Xesco Espar a Torrefarrera ■ L’exjugador i exentrenador del Barça d’handbol i es-

pecialista en planificació i coaching esportiu, va oferir ahir una xarrada sobre la motivació i la
innovació en les empreses a la qual van anar prop de 120 persones.

ho he tingut això i crec que anirà ràpid des del principi”, va assegurar.
El que ho té més complicat
per córrer a Motegi és Tito Rabat, que dilluns es va fracturar
el radi del braç esquerre i haurà de superar un examen mèdic
abans de pujar a la moto. “El canell ja és fix, està bé. Veurem
si divendres em donen l’OK per
córrer”, va dir el vigent campió
de Moto2.

❘ AGADIR ❘ Una caiguda en la penúltima etapa del Ral·li del
Marroc va deixar el castellonenc Joan Barreda sense opcions en la classificació general de motos, que ara comanda el britànic Sam Sunderland. Barreda va patir una caiguda en el quilòmetres 13 i
va sortir “volant pels aires”.
També la classificació de cotxes va patir variacions per
l’abandonament del fins ara
líder, el madrileny Carlos
Sainz, per una avaria. El qatarià NasserAl-Attiyah és qui
lidera la prova.

Ski Inline a Vielha ■ La capital aranesa va acollir aquest pas-

sat cap de setmana el segon Open d’aquesta modalitat, en
la qual el millor lleidatà va ser Pèir Cónsul, quart en U14.
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IMÁGENES DE ACTUALIDAD

El Balaguer Villart, en Turquía
El Balaguer Villart Logístic viajará a Estambul para participar en
la 2ª ronda de la ETTU Cup. Además, este fin de semana arranca la
Superdivisión Femenina, donde el equipo leridano fue 3º. /FOTO: R. S.

La Seu d’Urgell felicita a Núria Vilarrubla
La palista leridana Núria Vilarrubla recibió el pasado miércoles la felicitación de parte del Ajuntament
de la Seu d’Urgell, por todos los éxitos logrados durante la temporada. Vilarrubla, emocionada,
agradeció las palabras de felicitación del alcalde de la ciudad, Albert Batalla, y se acordó de todos los
palistas leridanos y entrenadores con los que ha trabajado para llegar a estos éxitos. /FOTO: M. Rovira

Homenaje al Balàfia Vòlei
El próximo viernes 30 de octubre, el diario Mundo Deportivo
homenajeará en una gala al Balàfia Vòlei, por el ascenso de
categoría logrado la pasada temporada /FOTO: Balàfia Vòlei

Zhuo Yang llega a les Borges
El chino Zhuo Yang, nuevo jugador del CTT CER l’Escala, llegó
el pasado miércoles a les Borges Blanques, donde vivirá con el
jugador del DKV Borges Vall, Gui Chenkai. /FOTO: CTT Borges

Conferencia de Xesco Espar en Torrefarrera
El exjugador y exentrenador del FC Barcelona de balonmano, Xesco Espar, ofreció ayer una conferencia
en la Sala Social del Ajuntament de Torrefarrera llamada Motivación e innovación en las empresas: dos
herramientas imprescindibles para el futuro. El barcelonés Xesco Espar es especialista en planificación
deportiva, coaching deportivo, control emocional y motivación. /FOTO: Ajuntament de Torrefarrera

El CN Cervera suma 9 medallas
El pasado sábado, el CN Cervera consiguió nueve medallas en la
primera jornada de fondo y estilos, pruebas puntuables para el
Campionat Provincial de Lleida. /FOTO: CN Cervera

