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AGÈNCIES
❘ MUGELLO ❘ Marc i Àlex Màrquez
van ser els grans dominadors de
la primera jornada d’entrena-
ments lliures del Gran Premi
d’Itàlia,marcada per la pluja so-
bre el traçat de Mugello durant
la segona sessió. Marc, líder del
Mundial deMotoGP i a la recer-
ca del seu sisè triomf consecu-
tiu, va ser el més ràpid amb un
temps d’1:48.004, amb gairebé
quatre dècimes d’avantatge so-
breValentino Rossi, mentre que
Jorge Lorenzo va haver de con-
formar-se amb la cinquena pla-
ça i Dani Pedrosa va ser onzè.

Tot just quatre pilots de Mo-
toGP van rodar a la tarda, la ma-
joria van optar per no arriscar-

se a una caiguda i van decidir no
sortir a pista.“He començat amb
alguns dubtes després de l’any
passat i he comprovat que les co-
ses han canviat completament
després d’un any d’experiència”,
va assenyalar Marc. La pluja va
començar a caure gairebé al fi-
nal de la segona sèrie de lliures
deMoto3 i això va permetre que
Àlex Màrquez s’adjudiqués la
primera plaça per una mil·lèsi-
ma de segon sobre l’italià Ro-
mano Fenati. Fenati va dominar
bona part dels entrenaments, pe-
rò a l’onzena volta Màrquez va
encadenar quatre parcials que li
van permetre superar el seu ri-
val, si bé quedaven més de tres
minuts de proves.

MOTOCICLISMEGRANPREMID’ITÀLIA

Però va ser llavors quan va co-
mençar a ploure amb força en
una zona del circuit i gairebé tots
els pilots van optar per finalit-
zar els entrenaments.Al darre-
re de Màrquez i Fenati va aca-
bar Àlex Rins. Per la seua part,
Randy Krummenacher va fer de
la pluja el seu principal aliat per
marcar el millor temps a la se-
gona tanda de Moto2, encara
que al matí el més veloç havia
sigutTito Rabat, amb el millor
temps en el còmput global.

D’altra banda,Marco Simon-
celli, que va perdre la vida el 23
d’octubre del 2011 al circuit de
Sepang, ha estat inscrit al Hall
of Fame del motociclisme com
a “MotoGP Legend”.

Marc Màrquez entra a boxes al costat de Valentino Rossi durant la sessió de lliures del Gran Premi d’Itàlia.
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LA PLUJA, PROTAGONISTA

Amb prou feines quatre
pilots van rodar a la tarda
en MotoGP a causa de les
condicions del traçat

ElsgermansMàrquez
dominenaMugello
Marcva ser elmés ràpid enels lliuresdeMotoGP iÀlex, en la categoriadeMoto3

ÀlexMàrquez es vamoure pel pàdoc amb unamotocicleta.
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Antisida col·labora
amb la cursa
vertical Cara Amón

CURSESMUNTANYA

❘ BARRUERA ❘ L’AssociacióAnti-
sida de Lleida col·laborarà
amb la cursa vertical de mun-
tanya CaraAmón, que tindrà
lloc avui dissabte a Barruera.
L’esmentada associació repar-
tirà 150 preservatius i díptics
informatius entre els partici-
pants de la prova, organitza-
da pel Centre Excursionista
Alta Ribagorça i Summit
Events.

Djokovic i Federer,
a vuitens a
RolandGarros

TENIS

❘ PARÍS ❘ El tenista serbi Novak
Djokovic i el suís Roger Fe-
derer van assolir ahir els vui-
tens de final de Roland Gar-
ros, al superar el croat Marin
Cilic i el rus DimitriTursonov
en els respectius duels de ter-
cera ronda, en els quals tots
dos van cedir el primer set en
el que va de torneig. Djoko-
vic va guanyar per 6-3, 6-2,
6-7 (2) i 6-4 i Federer, per 7-
5, 6-7 (7), 6-2 i 6-4.

Quintanaguanya
l’etapa i reforça el
lideratge al Giro

CICLISME

❘MONTEGRAPPA ❘El colombià Nai-
ro Quintana (Movistar) va re-
forçar lamaglia rosa de líder
del Giro d’Itàlia a l’imposar-
se amb autoritat ahir en la di-
novena etapa, una cronoes-
calada de 26,8 quilòmetres
entre Bassano i el mont Grap-
pa. Quintana va marcar un
temps a la meta d’1 h 05’37”.
A la general, Quintana s’allu-
nya a 3.07minuts de Rigober-
to Urán.

ElBarçabusca segellar
el pas a semifinals

BÀSQUETLLIGAACB

❘BARCELONA ❘ El Barça visita avui a
les 21.15 hores (Esport3) el La-
boral Kutxa en el segon assalt
dels quarts de final del play-off
de la LligaACB amb la possi-
bilitat de segellar el pas després
del 92-87 del partit de dijous.
Xavi Pascual va manifestar que
el seu equip va aVitòria amb la
intenció de sentenciar i estal-
viar-se un hipotètic tercer par-
tit, encara que amb la prudèn-
cia de tenir davant un rival esti-
reganyós, difícil de guanyar en-

cara quan han tingut innombra-
bles problemes de lesions. El ma-
jor fons d’armari del Barça i te-
nir sempre un o dos jugadors ins-
pirats pot aplanar el camí cap a
les semifinals.

Per la seua part, el Reial Ma-
drid va batre el CAI Saragossa
(78-70) en el primer partit de la
sèrie de quarts.Avui també es
disputa el segon partit entre Ca-
jasol iValència. Els sevillans es-
tan obligats a guanyar per for-
çar el tercer partit.

LaUEFA castigaelMadridper racisme
i exhibicióde simbologianazi

FUTBOLCHAMPIONSLEAGUE

❘ MADRID ❘ La Comissió de Con-
trol i Disciplina de la UEFA ha
sancionat el Reial Madrid amb
la clausura parcial del seu esta-
di en el seu pròxim partit de la
Lliga de Campions, per inci-
dents racistes i exhibició de sim-
bologia nazi al partit d’anada
de les semifinals davant el Ba-
yern de Munic disputat el 23
d’abril a l’estadi Santiago Ber-
nabéu.

Segons va confirmar la UE-
FA, la sanció s’ha decidit en

aplicació de l’article 14 de la
seua regulació disciplinària, da-
vant de les acusacions de com-
portament racista dels segui-
dors del Reial Madrid, i els sec-
tors que es tancaran el següent
compromís de l’equip seran el
120 i el 122.

El club, que el passat dia 24
va conquerir la desena Copa
d’Europa al derrotar l’Atlètic
de Madrid a la final jugada a
Lisboa, també haurà de desple-
gar una pancarta amb el lema

“No al Racisme” als sectors que
seran clausurats.

“Totes les formes de compor-
taments racistes es consideren
serioses ofenses contra les re-
gulacions disciplinàries i es cas-
tiguen severament”, va assegu-
rar la UEFA.

El Reial Madrid té previst re-
córrer la sanció perquè, segons
al·lega el club presidit per Flo-
rentino Pérez, el col·legiat Ho-
wardWebb no va reflectir res a
l’acta.
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