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Rècord
Ral·li Loeb es converteix en el pilot
amb mes scratchs de la història
El francès Sebastien Loeb (Citroen) va
obtenir la seva victòria de tram número
802, amb la qual cosa suma un nou rècord
al palmarès i supera el finès Markku Alen,
que fins ahir tenia aquest honor. El pilot
gal, que és líder del ral·li de Catalunya per
davant el també finès Jari-Matti Latvala, és
l’home rècord de l’especialitat.• Efe

Tennis El tennis de l’Estat es bolca
per Andreu Gimeno
El tennis espanyol va ser el gran triomfador
de l’emotiu homenatge que, amb el lema
“Tots amb l’Andreu”, es reté al llegendari
exjugador barceloní Andreu Gimeno, i que
reuní devers 4.000 espectadors al Palau
Blaugrana per ajudar econòmicament el
primer tennista professional de l’Estat.
L’Armada actual, que el proper desembre
disputarà a Sevilla la final de la Copa Davis
2011, hi era present amb Rafel Nadal al

“

Estic molt content de
donar-li suport: Andreu
s’ho mereixia per tot allò
que ha fet en la història del
tennis del nostre país”
RAFEL NADAL
Número dos del tennis mundial

capdavant. David Ferrer, Feliciano López,
Marcel Granollers, Tommy Robredo i Albert
Montañés en completaren la llista de
participants, entre els quals no es trobava
Fernando Verdasco. Els integrants de la
selecció s’enfrontaren en una petita
competició dirigits pel seu capità, Albert
Costa. La prova es va articular amb dos
grups de tres tennistes, que jugaren tots
contra tots en un tie-break. Nadal es va
imposar en el grup A i Ferrer, en el B.
Ambdós foren els protagonistes d’una final
que el manacorí va acabar guanyant per
10-6. Al final de l’acte, l’astre illenc assegurà
que estava “molt content d’haver donat
suport a una bona causa”, com és la de
donar suport a un dels grans en l’esport de
la raqueta. “Andreu s’ho mereixia per tot allò
que ha fet en la història del tennis del nostre
país. Va ser el nostre primer professional en
un moment en què era complicat, marcà el
camí per a molts de joves i jo estic encantat
d’haver estat aquí, amb aquest grup d’amics
que formam el tennis espanyol”, va afegir.
Per la seva banda, David Ferrer manifestà
que ni ell ni cap dels companys no ho
havien dubtat gens per assistir a
l’homenatge “i contribuir a la causa de fer
costat a una gran persona”.• Efe

Piragüisme Doble podi
per a Espanya en C-1
Espanya va sumar dues
noves medalles en el Mundial
de Piragüisme de Marató,
que es disputa a Singapur:
una de plata per Manuel
Antonio Campos i el bronze
de David Mosquera, tots dos
en la categoria C-1 sènior. Així,
el combinat vermell ja
acumula 17 metalls en aquest
campionat.• E.P.

“Rafel Nadal i Nelson
Mandela s’assemblen
pel respecte que tenen
a tots els altres”
JOHN CARLIN
Periodista i escriptor, autor de Rafa, la meva història

Esport Sergio García frega el títol
en el Castelló Màsters
Sergio García, de 31 anys, va aconseguir la
millor seqüència de cops de la seva vida en
una competició del PGA Tour (ahir 64 cops
i 63 la vigília) i amb 8 cops d’avantatge en
el Castelló Màsters acaricia el novè títol a
Europa, quart a l’Estat. A més, amb els
333.330 euros de premi per al campió
d’aquest torneig, el golfista espanyol es
col·locaria sisè en la llista de guanys del
circuit europeu, anomenada Cursa cap a
Dubai.• Efe

Futbol Balotelli
pega foc a ca seva
quan tirava coets
Mario Balotelli,
internacional italià del
Manchester City, causà
ahir un incendi a ca
seva, al centre de
Manchester, mentre tirava coets des de la
finestra del bany. La Polocia i dues dotacions
de Bombers acudiren al seu domicili el dia
abans del gran partit de la ciutat, el derbi
entre el United i el City, pel foc que hi provocà
quan encengué les tovalloles.• Efe

Motor Màrquez sortirà penúltim
en Moto2
El pilot català de Moto2 Marc Márquez
(Suter) partirà de la trenta-sisena posició
en el Gran Premi de Malàisia, que es
disputarà avui diumenge al circuit de
Sepang. Encara no li han espassat les
molèsties derivades de la caiguda que
sofrí divendres. El seu rival amb vista al
títol mundial, l’alemany Stefan Bradl
(Kalex), sortirà segon. La sessió va ser
dominada pel suís Thomas Luthi (Suter).

El pilot valencià d’Aprilia Nico Terol aconseguí la pole en la qualificació de 125cc i es pot
proclamar campió del món en la correguda
asiàtica si queda davant el màxim oponent,
el francès Johann Zarco (Derbi), que va tenir
problemes i que sortirà de la quinzena
plaça. El mallorquí Lluis Salóm arrancarà de
la segona línia després de marcar el cinquè
millor temps. En MotoGP, l’única especialitat
en què el títol ja està decidit, a favor de
Casey Stoner, la jornada es va convertir en
una batalla entre els tres pilots oficials

d’Honda que finalment es decantà a favor
de Dani Pedrosa, també dominador dels entrenaments lliures de divendres. L’esportista
principatí conquerí la segona pole de la temporada i cercarà el primer triomf a Sepang
en la categoria reina. El seu registre de
2:01.662 va resultar inabastable per a tothom malgrat l’esforç final d’Stoner, que es
classificà segon i a tan sols 22 mil·lèsimes
del català. Per la seva banda, el mallorquí
Jorge Lorenzo no participa en aquesta
prova per lesió.• dB

