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Rècordd’inscritsa
laPedalsdeFoc, la
mésdurad’Espanya
Té 220 km i 6.000 metres de desnivell

CICLISMERAIDBTT

La sortida, en horari nocturn, de la Pedals de Foc de l’edició passada.

❘ LLEIDA ❘ La 7a edició de la Pedals
de Foc Non Stop, la prova de
raids de BTT més dura d’Espa-
nya, amb 220 quilòmetres de re-
corregut i 6.000 metres de des-
nivell positiu sense parades, ba-
trà aquest any el rècord de par-
ticipació en la categoria Or amb
185 inscrits, que, sumats als de
la Non Stop Plata (aquests faran
la travessia en dos etapes per-
noctant a Sort), sumaran un to-
tal de 230 corredors.

La prova, que es disputarà en-
tre demà i diumenge, tindrà sor-
tida i arribada aVielha, i discor-
rerà per quatre comarques del
Pirineu lleidatà:Val d’Aran,Al-
ta Ribagorça, Pallars Jussà i Pa-
llars Sobirà.

Entre els participants de la ca-
tegoria Non Stop Or destaquen
noms il·lustres de l’especialitat
com ara Milton Ramos (recor-
dista de la prova), Juan Pedro
Trujillo, Jesús del Nero, Patxi Cía,
Eduardo Gonzalo, Joseba León,
Ángel Gómez Litu o Llibert Mill,
la majoria dels quals són excor-
redors professionals de carrete-
ra que al seu dia van arribar a

disputar elTour, el Giro o laVuel-
ta a Espanya.

L’altre rècord de participació
de la prova tindrà lloc a la cate-
goria femenina amb deu perso-
nes inscrites. Entre aquestes des-
taca la lleidatana Mercè Petit, la
gran favorita al triomf, així com

Fátima Blázquez, que va ser
olímpica als Jocs d’Atlanta 1996
i Sydney 2000.

PepVega, membre de l’orga-
nització, va destacar que va“més
enllà d’una prova esportiva, per-
què també serveix per dinamit-
zar l’economia, ja que s’esperen

unes 300 persones, comptant
acompanyants, fet que promo-
cionarà turísticament la zona”.
L’organització ha programat per
a aquests acompanyants una sè-
rie d’activitats paral·leles com
ara senderisme adaptat a dife-
rents nivells.

PARTICIPACIÓ DE LUXE

Excorredors del Tour, el Giro

i la Vuelta, l’exolímpica

Fátima Blázquez i la

lleidatana Petit, estrelles

Proposta d’una borsa
de treball de l’esport
❘ LLEIDA ❘ El grup municipal de
Convergència i Unió propo-
sarà avui al ple que celebra-
rà la Paeria la creació d’una
borsa de treball per a titulats
i professionals de l’esport
oberta a les entitats i clubs de
la ciutat.

El Lleida crea un segon
equip femení
❘ LLEIDA ❘ El Lleida Esportiu
comptarà la pròxima tempo-
rada amb un segon equip fe-
mení, que serà filial del que
juga a Segona divisió. El club
continua negociant la reno-
vació de Jaume i Sobregrau i
es complica la continuïtat de
Víctor Ibáñez, per al qual es
busca un recanvi.

Rosselló acull diumenge
la Trenkacames
❘ LLEIDA ❘Aquest diumenge es
disputarà a Rosselló la prime-
ra edició de laTrenkacames,
una cursa de muntanyaTrail
Running de 13,7 km i un des-
nivell positiu d’ascens de 559
metres. El recorregut discor-
re per senders i pistes pròxi-
mes a la localitat.

L’aler pivot Garbajosa
es retira als 34 anys
❘ MADRID ❘ L’aler pivot Jorge
Garbajosa, que a l’última
campanya ha militat a l’Uni-
caja de Màlaga i que va ser
medalla d’or amb la selecció
al Mundial del Japó 2006, va
anunciar ahir als 34 anys la
retirada com a jugador.A par-
tir d’ara s’incorporarà a la Fe-
deració Espanyola de Bàsquet
(FEB).

AGÈNCIES
❘ ASSEN ❘ El pilot de Cervera Marc
Màrquez (Suter) va ser quart
ahir en la segona sessió d’entre-
naments lliures del Gran Pre-
mi d’Holanda de Moto 2, jorna-
da que va dominar Pol Esparga-
ró (Kalex).

Després de les dificultats que
va tindreMàrquez a l’última cur-
sa, en què,malgrat tot, va acon-
seguir acabar tercer, a poc a poc
va avançant en la recerca de la
millor posada a punt de la mo-
to de cara a la cursa de demà.
En la primera sessió lliure, el llei-
datà va completar 21 voltes i va
marcar el seu millor temps en
l’últim, d’1 minut, 39 segons i
470 mil·lèsimes.Aquest registre
li va valdre la sisena posició a la
taula de temps, a 899 mil·lèsi-
mes de Pol Espargaró, que va li-
derar la tanda.

A la tarda,Màrquez va sortir
fort des del principi, liderant la
classificació en els primers com-
passos i millorant gradualment
els seus registres.Amb 19 vol-
tes, el de Cervera va marcar el
seu millor temps en la desena.
Va parar el cronòmetre en 1 mi-
nut, 39 segons i 63 mil·lèsimes,
a 642 mil·lèsimes d’Espargaró,
que novament va liderar la ses-
sió.

“Hemmillorat en unes coses,
però hem empitjorat en d’altres

MOTOCICLISMEGPD’HOLANDA

Màrquez,quartmillor crono
alsentrenaments lliures
Continua ambproblemes en la posada a punt de la Suter i Espargaró va tornar
a ser elmés ràpid || Lorenzo, cinquè enMotoGP i Viñales va liderarMoto 3

a l’intentar solucionar les prime-
res. Hem anat pas a pas, buscant
una bona base en la posada a
punt”, va assenyalar el pilot llei-
datà.

Pel que fa aMoto GP, el nord-
americà Ben Spies (YamahaYZR
M 1) va trencar l’hegemonia es-
panyola i va ser el més ràpid.
Mentrestant, el líder del Mundi-
al, l’espanyol Jorge Lorenzo (Ya-

mahaYZR M 1), es va haver de
conformar amb la cinquena po-
sició, superat fins i tot pel seu
compatriota Álvaro Bautista
(Honda RC 213 V), tot i que
unes dècimes davant de Dani Pe-
drosa (Honda RC 213V). Loren-
zo va tornar a estar al centre de
la notícia al conèixer-se la rup-
tura amb el seu actual represen-
tant,Marcos Hirsch, que podria

sorgir del recent acord de reno-
vació firmat ambYamaha, segons
sembla no tot tan clar com va
creure entendre el campió del
món de Moto GP del 2010 i ac-
tual líder del mundial.

En Moto 3, MaverickViñales
va ser el més ràpid en la segona
tanda de lliures, en la qual l’ale-
many Sandro Cortese (KTM) va
acabar rodant per terra.

Marc Màrquez, durant la tanda d’entrenaments lliures ahir al circuit holandès d’Assen.
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