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PURITO AL TOUR

PER ANAR-HI

Campionat del Món de 
‘kick boxing’ a Sant 
Celoni
El pavelló de bàsquet de Sant Celoni 
serà l’escenari, aquest dissabte, del 
Campionat del Món, el d’Europa i dos 
de Catalunya de kick boxing. El Mun-
dial el disputarà el celoní Josep Maria 
Che Molina contra el romanès Iulian 
Talpiz. L’europeu, d’altra banda, se’l 
disputaran José Saavedra i Chiruta. 
Les portes s’obriran a les 7 de la tar-
da. Entrades: 15 euros anticipades (al 
bar Zeres); 20 euros a taquilla. 

D’altra banda, el dia abans, diven-
dres, i també a les 7 de la tarda però 
a l’hotel Suís (al carrer Major, davant 
de la plaça de la vila), es farà el pesat-
ge dels competidors del Campionat 
del Món i tot seguit una roda de 
premsa.

PER VEURE-HO A LA TV

Vallesanes als 
mundials de natació

Les actuacions de la selecció espanyo-
la de natació sincronitzada als Mun-
dials de natació que comencen aquest 
divendres a Barcelona, les emetran 
en directe els canals temàtics Esport3 
i Teledeporte. A banda, les proves 
també es podran veure a la web de 
Televisió Espanyola, www.rtve.es. 

Les actuacions de la selecció en què 
intervindran les sincronistes valle-
sanes són les següents: combinada 
lliure, diumenge 21, de 2 del migdia a 
2/4 de 5 de la tarda; equip tècnic, dis-
sabte 20, de 2 del migdia a 1/4 de 5 de 
la tarda, i dilluns, 22, de 7 de la tarda 
a 2/4 de 9 del vespre. Com sempre, 
xineses i russes seran les principals 
competidores de la delegació espa-
nyola.

Últim assalt de Purito 
al podi del Tour
Teledeporte emet cada dia els finals 
d’etapa del Tour de França. Joaquim 
Rodríguez confia en les jornades 
alpines de divendres i dissabte 
per aconseguir un lloc al podi de 
París. De fet, el ciclista de Parets 
ja ha avisat que se sent en molt 

bona forma i que atacarà en un dels 
múltiples ports que els participants 
hauran d’escometre.

Aleix Espargaró, al 
Gran Premi dels EUA de 
MotoGP

Aleix Espargaró serà l’únic repre-
sentant vallesà a la cursa d’aquest 
diumenge. Com sempre, Telecinco i 
Energy es repartiran les retransmis-
sions d’entrenaments i curses, que 
també es podran seguir totes pel web 
www.mitele.es. Els horaris són els 
següents:

Divendres: primers lliures 
(19.25h); segons lliures (23.05h). 
Energy

Dissabte: tercers lliures (19.05). 
Energy; quarts lliures (22.30h), quali-
ficatius (23.10h). Telecinco.

Diumenge: warm up (19.40h) i cur-
sa (23h). Telecinco

Joaquim Rodríguez, en segon terme a l’esquerra, a l’etapa d’aquest dimarts

DIVENDRES, 19. Bourg 

d’Oisans - Le Grand Bor-

nand (204,5km)

Jornada molt llarga i durís-
sima amb quatre ports de 
muntanya encadenats, en 
què destaca el de la Made-
leine (categoria especial). 
Les opcions d’atacar de 
Purito es multipliquen.

DISSABTE, 20. Annecy - 

Semnoz (125km)

L’etapa s’arrissa amb ports 
de 2a i 3a i es posa interes-
sant als últims 40km amb 
ascensions successives al 
Mont Revard (1a) i final en 
alt al Semnoz (especial).

DIUMENGE, 21. Versai-

lles - Paris (133km)

Etapa sense efectes a la 
general per tancar el Tour.

PROPERES ETAPES

El cinquè lloc a l’Alpe d’Huez deixa Purito a menys de mig minut del tercer lloc de la general

A 26 segons del podi

Parets del Vallès

EL 9 NOU

Joaquim Rodríguez toca el 
podi del Tour de França amb 
la punta dels dits, després 
d’una gran actuació a l’etapa 
d’aquest dijous –la primera 
de les tres seguides als Alps–, 
amb doble ascensió al mític 
Alpe d’Huez. El de Parets va 
acabar cinquè i es col·loca 
també cinquè a la general, a 
només 26 segons del tercer 
classificat, Nairo Quintana 
(Movistar). Amb dues etapes 
d’alta muntanya –l’hàbitat 
natural del vallesà– encara 
per disputar-se, i amb Purito 
en molt millor forma que als 

Pirineus, assolir el podi final 
de la prova ciclista més dura i 
famosa del món és un somni 
perfectament possible.

Joaquim Rodríguez és a 
5min 58s del líder, Chris 
Froome (Sky), que va coro-
nar l’Alpe d’Huez en setè 
lloc i conserva un còmode 
coixí de més de cinc minuts 
sobre Alberto Contador 
(Team Saxo) i de 5min 32s 
sobre Quintana; tot i així, 
en l’etapa d’aquest dijous, 
Froome va donar mostres de 
cansament. La primera eta-
pa alpina era un repte amb 
ressonàncies de llegenda: 
172,5 quilòmetres des de 
Gap a l’Alpe d’Huez, amb 

ascensions de més de 12 
quilòmetres a la mítica mun-
tanya, amb pendents de fins 
al 8,4%. A l’última pujada, 
Purito i Nairo Quintana van 
atacar, seguits per Chris Fro-
ome i després per Richie Por-
te; però a quatre quilòmetres 
del final el vallesà i Quintana 
van destacar-se amb un gran 
atac. Purito va rebaixar en 
més d’un minut la distància 
que el separava del líder.

“NO CREC QUE GUANYI”

“Estic en un gran moment; 
crec que finalment estic en 
molt bona forma. No crec 
que guanyi perquè Chris Fro-

ome està fent una gran feina 
i s’ho mereix, però el podi 
és molt a prop i seria genial 
arribar-hi. Tant de bo m’ha-
gués trobat així als Pirineus; 
segurament la distància amb 
el líder no seria tant alta. 
Demà [per aquest divendres] 
i demà passat hi haurà dues 
etapes molt exigents; amb 
l’equip les coneixem molt bé. 
Intentarem fer alguna cosa i 
segur que atacarem”, explica-
va Purito aquest dijous.

D’altra banda, el ciclista 
del Movistar, Andrey Ama-
dor, veí de la Garriga, va 54è 
de la general i aquest dijous 
va estar en un grup d’esca-
pats que va ser neutralitzat.

MOTOGP

Aleix 

Espargaró vol 

seguir elevant 

el seu llistó a 

Laguna Seca

Granollers

EL 9 NOU

El Mundial de MotoGP fa 
parada aquest cap de setma-
na al circuit californià de 
Laguna Seca, a l’única prova 
exclusiva de la cilindrada rei-
na. En aquest circuit espec-
tacular i molt exigent físi-
cament (3.671 metres plens 
de desnivells en què destaca 
el llegendari llevataps, la 
xicana amb més pendent del 
campionat), Aleix Espargaró 
intentarà deixar bocabadat 
tothom amb l’espectacular 
progressió que protagonitza. 
El granollerí arriba als Estats 
Units en 10è lloc de la gene-
ral i després d’encadenar el 
quart vuitè lloc consecutiu, 
davant de diverses MotoGP 
oficials.

“L’any passat em vaig 
divertir pilotant a Laguna 
Seca, tot i que vam tenir 
inconvenients amb l’electrò-
nica. M’encanta competir en 
aquest circuit, el llevataps és 
senzillament espectacular: 
se’t posen els pèls de punta 
veient-lo des de fora. M’agra-
da perquè és un circuit dife-
rent de tots els altres. Anem 
molt motivats a Califòrnia, 
disposats a gaudir del cap de 
setmana. Espero que puguem 
repetir el magnífic cap de 
setmana protagonitzat a 
Sachsenring”, comentava 
Aleix Espargaró abans de 
volar cap a Amèrica.


