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ESPORTS

Poliesportiu

Treballant la contrarrellotge. Purito va fer proves al túnnel de vent de Silverstone (esquerra) , i va recórrer itineraris d’etapes cronometrades d’enguany, com la del Mont Saint Michel (dreta)

Purito: cinc dies pel Tour

far avantatge respecte dels
seus rivals.

Tot i que només hi ha participat una vegada, el de Parets es veu amb opcions de guanyar
Parets del Vallès
EL 9 NOU

Joaquim Rodríguez, als seus
34 anys, vol consolidar-se
com un dels millors ciclistes
del país i vol deixar la seva
marca a la competició per
excel·lència en el món del
ciclisme: el Tour de França.
El ciclista de Parets arriba
en un bon moment de forma
física i, assegura, en igualtat
de condicions que els seus

principals rivals per disputar el Tour, que començarà
aquest dissabte a l’illa de
Còrsega i s’allargarà fins
al proper 21 de juliol amb
la tradicional arribada als
Camps Elisis de la capital
francesa.
Purito fins ara només ha
participat en una edició del
Tour. Va ser l’any 2010 i va
obtenir la setena posició
de la general. Tot i això,
Rodríguez no creu que a

aquestes altures de la seva
carrera esportiva això li
pugui suposar un contratemps perquè acumula una
llarga experiència en altres
curses de primer nivell i
assegura que es veu amb
opcions d’adjudicar-se el
mallot groc i conservar-lo
fins al final de les 21 etapes.
El de Parets, que va ser el
millor ciclista del rànquing de
la Unió Ciclista Internacional
l’any 2012, suma a aquestes

Íngrid Andrés, del CA Mollet, doble
or al Campionat d’Espanya juvenil

altures més punts que en el
mateix període de l’any passat tot i que aquesta temporada no ha participat al Giro
d’Itàlia –on va quedar segon
el 2012– per poder estar en
plenes condicions al Tour.
El seu principal rival a
batre serà Chris Froome
(Team Sky), principal favorit
per guanyar aquesta edició
de la ronda francesa, però
Rodríguez aprofitarà els
ports de muntanya per aga-
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L’atleta del Club Atletisme
Mollet i veïna de Parets,
Íngrid Andrés, serà el proper
mes de juliol al Campionat
del Món d’Atletisme, que

es disputarà a Ucraïna, a les
proves dels 100 i 200 metres
llisos com a atleta de la
Selecció espanyola. Andrés
ha aconseguit al Campionat
d’Espanya, disputat aquest
cap de setmana al País Basc,
dues medalles d’or: als 100

metres (11,86) i als 200
metres (24,57), prova en la
qual també ha aconseguit el
rècord del campionat. En els
100 metres, també ha fet el
rècord, però no comptabilitza perquè la ratxa de vent
favorable era massa elevada.

El de Parets també s’ha
entrenat dur en la contrarellotge, el seu punt feble.
Purito s’ha entrenat en els
escenaris d’etapes d’enguany com la del Mont Saint
Michel, i també en el túnnel de vent de Silverstone
(Anglaterra), on els F-1 de
Mercedes fan proves aerodinàmiques. Alguns canvis
d’enguany al Tour, com ara
contrarellotges més curtes
i no tan ràpides (55km/h),
jugaran a favor del vallesà.

Kiko Gordillo guanya
els 10km d’Olzinelles
Sant Celoni

Mollet del Vallès

TREBALLANT A FONS LA
CONTRARRELLOTGE

EL 9 NOU

Kiko Gordillo va ser el guanyador de la sisena edició de
la cursa dels 10km d’Olzinelles, que organitza el Club
Atletisme Sant Celoni, amb
un temps de 37 minuts i 23

segons. El podi el van completar Carles Lombarte (37min
39s) i Antonio Bolance
(37min 53s). Louise Brown va
ser la primera dona a completar el recorregut (39min 18s).
En el recorregut de sis quilòmetres, per nens, va guanyar
en Marçal amb 35 minuts.

Matrícula CAT
Enganxa’t a la campanya, enganxa’t a la matrícula!
Ara tothom, des de cada cotxe, pot difondre un missatge on
no hi hagi cap dubte:
Trobeu-nos a:
Matrícula per la
independència
@matriculaCAT
Blog: matriculaperlaindependencia.blogspot.com

Dilluns, 24 de juny de 2013

CATALUNYA NOU ESTAT INDEPENDENT
D’EUROPA!
Podeu comprar l’adhesiu a les redaccions d’
Vic: plaça de la Catedral, 2
Granollers: carrer Girona, 34, 1r pis

Preu
2,5E

