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Froome,unlíder intractable
Guanya la cronoescalada i augmenta l’avantatge sobre Contador, ara segon a
la general || Avui, jornada claudel Tour ambdoble ascensió a l’Alpe-d’Huez

Chris Froome durant la cronoescalada del Tour, en què es va tornar a imposar als seus immediats rivals.

EFE

AGÈNCIES
❘ CHORGES ❘ Chris Froome va de-
mostrar que està intractable al
Tour de França a l’imposar-se ahir
en la cronoescalada de 32 quilò-
metres al davant d’Alberto Con-
tador, que va perdre 9 segons pe-
rò que va ascendir a la segon po-
sició en la general individual.

La pluja no va tindre un paper
decisiu i els favorits van poder
donar el màxim en els descen-
sos. Els espanyols van tindre una
sensacional jornada, en quèVal-
verde va marcar el millor temps
en meta i Purito Rodríguez va
millorar els seus registres. Con-
tador va fer el mateix i fins i tot
va marcar millors temps que
Froome al quilòmetre 13,5 i 20.
En aquest últim, el madrileny tre-
ia 11 segons al britànic, que es
va saber recuperar bé fins a la lí-
nia de meta i va millorar el re-
gistre del ciclista del Saxo.Al fi-
nal van ser 9 els segons que Froo-
me va treure a Contador en me-
ta, constatant que, ara com ara,
no té rival en cap disciplina. Ro-
dríguez va escalar un lloc en la
general i ara és sisè.Nairo Quin-
tana, que també va anar de
menys a més, va poder conser-
var la cinquena plaça i el mallot
blanc com a millor jove. El gran
perjudicat va ser l’holandès Mo-
llema, que va cedir el segon i ter-
cer llocs de la classificació en de-
triment de Contador i Kreuzi-
ger.

Encara queden, sense comp-
tar l’última jornada a París, tres
dures etapes demuntanya on en-

cara pot passar de tot. Per co-
mençar, a l’etapa d’avui delTour
hi haurà una doble ascensió al
míticAlpe-d’Huez, cosa quemai
s’havia vist a laGran Boucle. Se-
rà una gran oportunitat per veu-
re l’estratègia a seguir pels rivals
de Froome en la classificació ge-
neral en el seu intent per des-
estabilitzar un líder intractable,
que continua amb pas ferm en el
seu somni per conquerir la seua
primera ronda gal·la.

CLASSIFICACIONS

DISSETENA ETAPA

1. C. Froome 51’33’’

2. A. CONTADOR a 9’’

3. J. RODRÍGUEZ a 10’’

4. R. Kreuziger a 23’’

5. A. VALVERDE a 30’’

6. N. Quintana a 1’11’’

7.M. Kwiatowski a 1’33’’

GENERAL INDIVIDUAL

1. C. Froome 66h 07’09’’

2. A. CONTADOR a 4’34’’

3. R. Kreuziger a 4’51’’

4. B. Mollema a 6’23’’

5. N. Quintana a 6’58’’

6. J. RODRÍGUEZ a 7’21’’

7. L. Ten Dam a 8’23’’

Dani López
abandonael
LleidaLlista

HOQUEIPATINS

❘ LLEIDA ❘ Dani López no segui-
rà la pròxima temporada a la
plantilla de l’ICG Software
Lleida a causa de la incompa-
tibilitat amb la seua carrera
professional a Igualada. Da-
ni López va arribar al club al
setembre procedent del Ca-
lafell, encara que ja va estar
al Llista la 2006-2007.

Fins al moment, el club ha
renovat quatre dels jugadors
de la temporada passada:
Carles Trilla, Manu Necchi,
Marc Soler i el porter Lluís
Tomàs i continua negociant
amb Lluís Rodero, amb una
oferta superior.

Quatrebots
lleidatans,
a semifinals

PIRAGÜISME

❘ LIPTOVSKY MIKULAS ❘ Quatre dels
bots lleidatans que van dis-
putar ahir les eliminatòries
del Mundial d’eslàlom en ca-
tegoria sub-23 i júnior van ar-
ribar a les semifinals. El mi-
llor resultat va ser el de Nu-
riaVilarrubla, tercera en el
C-1 dames sub-23, mentre
queAnnebel van der Kniff va
ser dotzena en C-1 júnior.
També es van classificar Jor-
di Cadena en K-1 júnior mas-
culí i el C-2 sub-23 de Dani
Marzo i Jesús Pérez. Bernat
Lavaquiol va ser eliminat en
la categoria K-1 sub-23.

TENISTORNEIGORTOPEDIARUBIO

L’organització, durant el sorteig de la competició.

Duel lleidatàenel torneig
de tenis en cadirade rodes
❘ LLEIDA ❘ La primera ronda de
l’Open Internacional deTenis
en Cadira de Rodes, que arren-
ca avui a les instal·lacions del
ClubTennis Urgell, veurà un
duel entre els lleidatans Manel
Palau i Ubald Ratés, després
del sorteig que es va celebrar
ahir al club. El tercer jugador

lleidatà, Xavier Murillo, s’en-
frontarà amb el tercer favorit,
el marroquí Boukartacha Lhaj.
Finalment, el torneig lleidatà
comptarà amb catorze juga-
dors, després que a última ho-
ra hagin caigut Daniel Caver-
zasch (primer cap de sèrie) i
MartínVarela (4).

PIRAGÜISME50ÈRAL·LINOGUERAPALLARESA
AJUNTAMENT DE SORT

L’equip coreà, tercer en l’eslàlomdepatrulles a Sort
❘SORT ❘Amb l’Open d’Eslàlom per
Patrulles va continuar ahir a Sort
el 50è Ral·li Internacional No-
guera Pallaresa.Va destacar la
participació d’un equip coreà

que, a més, va quedar tercer en
K-1, darrere de dos de l’AE Pa-
llars. En C-1, va guanyar l’equip
del Cadí Canoe Kayak; en K-1
dames, l’AE Pallars, i en Mix-

ta, elTea-Teixugos gallec.Tam-
bé es va disputar el descens en-
tre les localitats de Sort i Mon-
tardit, amb més d’un centenar
de palistes.

Rosendo Manrique
Resaltado


