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Juanjo Garra surt
avui cap al Dhaulagiri
❘ LLEIDA ❘ L’alpinista lleidatà
Juanjo Garra surt aquest ma-
tí, a les 10.00, cap al Nepal
on intentarà ascendir el
Dhaulagiri, de 8.167 metres
d’alçada, el setè cim més alt
del món.

Kilian Jornet, a l’Artic
Race deNoruega
❘ LLEIDA ❘ L’atleta de la Cerda-
nya Kilian Jornet disputarà
aquest cap de setmana la pe-
núltima prova de la Copa del
Món d’esquí de muntanya,
l’Artic Race, a la localitat no-
ruega deTromso, amb 1.900
metres de desnivell.

Pigem competeix avui
al torneig deManila
❘ LLEIDA ❘ El lleidatà Carles Pi-
gem competeix des d’avui i
fins diumenge alWackWack
Golf & Country Club, torneig
de l’AsianTour que es dispu-
ta a Manila (Filipines).

La Bruixa d’Or, nou
espònsor delManresa
❘ MANRESA ❘ La Bruixa d’Or se-
rà el patrocinador del Bàs-
quet Manresa i avui serà pre-
sentat al Museu Colet de Bar-
celona.

Marc Màrquez, davant de Pedrosa durant el recent Gran Premi de Qatar que obria la temporada.
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❘ LLEIDA ❘A Honda comencen a té-
mer que la sana disputa entre els
seus pilots, el lleidatà Marc Màr-
quez i el barceloní Dani Pedro-
sa, acabi malament com a Esto-
ril 2006, quan el de Castellar del
Vallès va tirar el seu company
Nicky Hayden, que s’estava ju-
gant el títol ambValentino Ros-
si. Per aquest motiu, han donat
un toc d’atenció a tots dos per-
què es controlin en cursa i no
s’avancin si no és amb molta cla-
redat i netedat.Al Gran Premi de
Qatar, Marc Màrquez va ser molt
prudent i tan sols va avançar el
seu company quan ho va veure
molt clar i ho va fer amb absolu-
ta netedat.

Segons alguns mitjans, la bo-
na sintonia mostrada pel de Cer-
vera i Pedrosa durant la pretem-
porada es va esquerdar durant
la sessió de qualificació, quan el
barceloní va frenar de forma in-
esperada amb Màrquez just dar-
rere, en un incident que no va
tindre més conseqüències.

Tot i així, HRC va voler atu-
rar com més aviat millor possi-

bles friccions. Per això, el mateix
Shuhei Nakamoto, vicepresident
de la firma nipona i responsable
de projecte de MotoGP, i Livio
Suppo, cap de l’equip, van ser els
que es van encarregar de tempe-
rar els ànims dels dos pilots cri-

dant-los a l’ordre perquè anes-
sin amb compte en la cursa i en
situacions similars que puguin
donar-se en el futur.

Sens dubte, aquesta advertèn-
cia va influir en el comportament
de Marc Màrquez en la cursa. El

lleidatà va arribar ràpidament a
la roda de Pedrosa, que anava se-
gon, i malgrat tindre més ritme
que el seu company, va decidir
quedar-se a la seua roda i només
el va avançar quan ho va tindre
molt clar.
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