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AJUNTAMENT DE SORT

Imatge del riu, al seu pas per Sort, totalment recuperat després de les últimes riuades.

Inici, avui, del Ral·li Noguera Pallaresa dels 50 anys
❘ SORT ❘ La cerimònia inau-
gural i una exposició com-
memorativa seran avui el
punt de partida del Ral·li
Internacional Noguera Pa-

llaresa River, que compleix
el 50 aniversari en aques-
ta edició. Durant les dos
setmanes que dura aques-
ta prova, els piragüistes

competiran en les diverses
modalitats, totes puntua-
bles, que es disputen en la
clàssica cita de la Nogue-
ra Pallaresa.

❘ LLEIDA ❘ El pilot lleida-
tà David Giménez ha
rebut l’alta mèdica tres
mesos després de lesi-
onar-se greument el ge-
noll esquerre.David re-
apareix aquest cap de
setmana en la tercera
cursa del Nacional de
supermotard, a la loca-
litat de Samper de Ca-
landa (Terol).

Giménez reapareix
avui a Terol

❘ ALMACELLES ❘ L’EFACAl-
macelles reforça el cen-
tre del camp amb el ju-
gador de 26 anys Jau-
me Durano. El futbolis-
ta torna a l’EFAC, des-
prés d’un any de des-
cans, amb il·lusió i ga-
nes de treballar i d’aju-
dar l’equip el màxim
possible.

Durano torna a
l’EFAC Almacelles

Cavendish, en el moment de guanyar ahir l’etapa, en el seu triomf número 25 al Tour.

EFE

CICLISMETOURDEFRANÇA

de la qual van ser terribles. El ci-
clista del Movistar va acabar ce-
dint gairebé 10 minuts i va pas-
sar de ser segon a la general al
lloc 16, de manera que diu adéu
a tota opció de pujar al podi dels
Camps Elisis.Valverde va pun-
xar quan el gran grup dels favo-
rits era un tren d’alta velocitat
llançat per l’Omega de Caven-
dish per distanciar Kittel, que
s’havia quedat tallat. Sense com-
panys,Valverde es va quedar dis-
tanciat i va veure com el seu va-
gó s’allunyava a un ritme infer-
nal. La reacció del Movistar va
ser inútil, perquè davant, als
Omega, s’hi van sumar els Belkin
de Mollema, que no van desa-
profitar l’ocasió de distanciar un
rival directe pel podi.

Davant, el Saxo va preparar
el seu cop d’efecte, una manio-
bra minuciosa que van portar a
terme amb precisió quirúrgica i
que va deixar tallat Froome.Con-
tador va tindre així la primera
bona notícia d’aquestTour, que
guanya interès just abans d’arri-
bar alsAlps, que en decidiran el
guanyador.

EFE
❘ SAINT-AMAND-MONTROND ❘ El brità-
nic Mark Cavendish va aconse-
guir ahir la victòria número 25
alTour de França a l’imposar-se
a l’esprint en l’etapa de Saint-
Amand-Montrond, en què el ma-
llot groc, el seu compatriota Chris
Froome, es va deixar més d’un
minut (1:08) respecte als seus
principals seguidors, entre els
quals hi haAlberto Contador.
Per la seua part,AlejandroVal-
verde va quedar descartat de la
lluita pel títol. Contador es va
beneficiar d’un ventall format
pel seu equip, el Saxo-Tinkoff, a
31 quilòmetres del final, cosa que
li va permetre reduir temps amb
Froome. El madrileny, cap de fi-
les del Saxo, va guanyar així una
plaça a la general i ara és tercer
a 2:45 de Froome i a només 17
segons de l’holandès BaukeMo-
llema (Belkin), que va estar atent
i es va posar en el grup tallat pel
Saxo. El gran damnificat de la
jornada va serAlejandroValver-
de, víctima d’una punxada al qui-
lòmetre 80 de cursa, en un mo-
ment difícil i les conseqüències

Contador
s’atansaal líder
iValverde,KO
Elmadrileny va retallarmés d’unminut
a Froome ||Cavendishvaaconseguir el
triomf número 25 a la ronda gal·la

■Alberto Contador va agra-
ir l’esforç realitzat pels seus
companys. “Estic molt con-
tent, si m’arriben a dir que li
posaríem 1:10 al líder, m’hau-
ria costat creure-ho.” “El meu
equip ha estat extraordinari.
Al principi ens hem mantin-
gut tranquils perquèAlejan-
droValverde havia tingut al-
gun contratemps i hem deci-
dit no col·laborar, però al fi-
nal hem vist la gent molt al lí-
mit, el meu equip estava molt
fort i hem decidit provar, per-
què vèiem la gent a la corda

fluixa”, va explicar el ciclista.
Per la seua part, Chris Froo-

me, encara líder, va lamentar
el temps perdut i va recordar
que “és un avís que encara no
hi ha res decidit en aquestTour
i que queden moltes ocasi-
ons”. “He intentat desespera-
dament aguantar quan Con-
tador ha atacat, però ràpida-
ment m’he quedat lluny”, va
dir.

Valverde es va mostrar re-
signat: “Ha sigut un dia de ma-
la sort, no hi ha més. Sempre
em passa alguna cosa alTour.”

Contadoradmetquenoespera
retallar distàncies ambel líder

LESCLASSIFICACIONS

TRETZENA ETAPA

1.M. Cavendish 3h 40’08’’

2. P. Sagan m.t.

3. B. Mollema m.t.

4. J. Fuglsang m.t.

7. A. CONTADOR m.t.

GENERAL

1. C. Froome 51h 00’:30’’

2. B. Mollema a 2’28’’

3. A. CONTADOR a 2’45’’

4. R. Kreuziger a 2’48’’

10. J. RODRÍGUEZ a 5’48’’

16. A. VALVERDE a 12’10’’

19. D. NAVARRO a 14’50’’

Rosendo Manrique
Resaltado


