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Malgrat l’ajornament del Gran
Premi de Japó, la setmana passa-
da, el manresà Toni Elías encara no
es troba en perfectes condicions
per afrontar un Gran Premi, des-
prés de ser operat d’un peu i d’un
dit de la mà esquerra abans de l’i-
nici de la temporada. Ahir només
va ser tretzè en la primera sessió
d’entrenaments de Moto al circuit
de Jerez, i no va tenir bones sen-
sacions de cara a la resta de dies,
tot i que sol millorar a mesura
que passen les jornades, com a Qa-
tar, on va fer la pole.

En una categoria tan igualada
com és aquesta, pot passar que pi-
lots que han estat a davant en la
primera cursa s’endarrereixin.
Ahir, Elías va quedar just a darre-
re del guanyador de la primera cur-
sa de l’any, el japonès Tomizawa,
en una sessió dominada pel vete-
rà castellonenc Àlex Debon.

Després de la jornada, el bagenc
va explicar que «no hem comen-
çat gaire bé aquesta cursa. Em
sento molt pitjor d’allò que m’es-
perava. Em pensava que m’hauria
recuperat millor gràcies a l’ajor-
nament del Gran Premi del Japó,
però no ha estat així». Elías va re-
cordar que «ha pogut confrontar
els meus resultats amb els acon-
seguits en les proves hivernals a Je-
rez i he vist que he de treballar molt
per recuperar la meva millor for-
ma física. No vaig com voldria i es-
tic decebut, però he d’acceptar
aquesta situació, contra la qual puc
fer ben poc».

De cara als entrenaments ofi-

cials d’avui, pensa que «haurem de
treballar tècnicament, perquè la
temperatura de l’asfalt és molt alta
i la posada a punt no és la millor.
Sortim com a Qatar, però busca-
rem millorar per sortir en una
bona posició a la cursa». El pilot
tailandès resident a Sant Fruitós de
Bages, Ratthapark Wilairot, es va
classificar en el divuitè lloc, a un se-

gon i mig de Debon.
En la categoria de MotoGP, Ca-

sey Stoner va impedir que els pi-
lots de l’estat espanyol fessin triplet
en els entrenaments d’ahir i va
fer el millor registre, a davant d’un
Jorge Lorenzo que va dir que s’ha-
via recuperat molt de la lesió de la
pretemporada. Just a darrere va en-
trar un rejovenit Nicky Hayden,
que va precedir Pedrosa i Rossi.
Després de la sessió, l’australià va
matisar que «a les primeres voltes
tot ha anat bé, però al final he tin-
gut problemes en els frens. Per
aquest motiu, ens hem passat una
bona part de la resta dels entre-

naments comparant les dues mo-
tos en les zones on hem tingut di-
ficultats». Jorge Lorenzo va expli-
car que «estic molt content del re-
sultat del primer dia d’entrena-
ments i m’he sentit molt bé da-
munt de la moto, gairebé tan bé
com l’any passat, quan vaig acon-
seguir el millor temps». De tota
manera, «espero esmenar les er-
rades que vaig fer aleshores, per-
què em sento còmode aquí».

Als  cc, clar domini local,
amb Pol Espargaró, que va dir ha-
ver-se sentit «molt competitiu» al
capdavant i precedint tres motos
més de l’equip Derbi.
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El físic condiciona Elías a Jerez
El manresà queda tretzè en els primers entrenaments lliures, encara adolorit per les lesions�

Toni Elías, als boxes del seu equip, encara té mal a causa de les lesions
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N. PILOT MOTO TEMPS

.1. Casey Stoner (Ducati) 1:39.731

.2. Jorge Lorenzo (Yamaha) 1:39.875

.3. Nicky Hayden (Ducati) 1:40.148

.4. Dani Pedrosa (Honda) 1:40.200

.5. Valentino Rossi (Yamaha) 1:40.359

.6. Loris Capirossi (Suzuki) 1:40.716

.1. Àlex Debon (FTR) 1:44.419

.2. Gabor Talmacsi (Speed Up) 1:44.880

.3. Kenny Noyes (PromoHarris) 1:44.920

.4. Yuki Takahashi (Tech 3) 1:44.977

.5. Sergio Gadea (Kalex) 1:45.162

.6. Yonny Hernández (BQR) 1:45.199

13. Toni Elías (Moriwaki) 1:45.517

.1. Pol Espargaró (Derbi) 1:47.327

.2. Marc Márquez (Derbi) 1:47.448

.3. Efrén Vázquez (Derbi) 1:47.574

.4. Sandro Cortese (Derbi) 1:48.418

.5. Nico Terol (Aprilia) 1:48.592

.6. Esteve Rabat (Aprilia) 1:49.050

125 CC

250 CC
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Breus

El Club Natació Manresa orga-
nitza avui la segona edició de la
seva cursa, amb la pujada a la
torre de Santa Caterina com a
punt culminant i amb la intenció
de superar els  participants.
També avui, a Artés, es corre la de-
sena edició del cros, organitzat
pels Amics de la Cursa.
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Proves a la torre de
Santa Caterina i a Artés

ATLETISME

Durant la jornada d’avui s’acaba
la tercera edició de l’Open Raid de
Catalunya, una prova destinada a
la categoria de TT que va comen-
çar el cap de setmana passat i que
va continuar ahir.

En aquest campionat hi ha vuit
categories diferents i dues copes,
una per a dames i una altra per a
infantils, amb la participació de
més de  vehicles repartits en di-
ferents tandes i horaris en el decurs
dels cinc dies de competició, els
quatre que ja han tingut lloc i el d’a-
vui. D’aquests participants n’hi
ha que vénen des de diversos llocs
de l’estat, com ara Madrid, Sara-
gossa i Terol, a més de pilots d’ar-
reu de Catalunya.

Totes aquestes competicions
es duen a terme al local social de
l’entitat, on la transformació dels
circuits de ral·li i de velocitat s’han
fet notar amb força canvis per
adaptar-se a les seves caracterís-

tiques. Per acabar el primer cap de
setmana de maig, demà, diumen-
ge, es durà a terme la segona edi-
ció del Ressis Raid (resistència
per equips), on hi ha confirmada
la participació de deu equips for-

mats per tres pilots durant més de
vuit hores i un sol cotxe per equip.
Aquesta competició tindrà lloc en
el decurs de tota la jornada de diu-
menge i s’espera que se’n demos-
tri l’espectacularitat.

ESLOT
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L’Open Raid de Catalunya del Llum
Llamp posa avui el punt final

Un dels circuits de l’Open Raid adaptats per a l’ocasió

LLUM LLAMP

Els jugadors del CT Manresa
Pol Vaquero i Magda Aubets van
tenir un bon paper en el torneig in-
ternacional Gutysport Tennis Eu-
ropeu  disputat a Magalluf, a l’i-
lla de Mallorca.

Vaquero va superar la fase prè-
via en vèncer l’alemany Alexander
Zeeb en tres sets, per -, -, -
i el madrileny Joaquín Barraza
per - i -. Amb aquests dos
triomfs, Vaquero va aconseguir la
classificació per a la fase final, en
la qual va perdre en primera ron-
da davant l’americà i cap de sèrie
número , Dennis Uspensky, per
un doble -.

Per la seva banda, Magda Au-
bets, que disputava directament la
fase final del torneig, va superar en
primera ronda la russa Svetlana
Tuganova per un contundent do-
ble -. A continuació, però, va

caure en segona ronda davant la
cap de sèrie número  del torneig,
l’hongaresa Alexa Pirok, també
per - i -. En dobles, Aubets i
Vaquero van arribar als quarts de
final amb les seves parelles.

TENNIS
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Pol Vaquero i Magda Aubets,
del CT Manresa, van ser al
Gutysport Tennis Europeu 14

Pol Vaquero va ser a la fase final

CT MANRESA

Casey Stoner va trencar
l’hegemonia espanyola en
MotoGP i Pol Espargaró va
ser el millor en els 125 cc

El pilot navassenc Francesc Cu-
charrera va fer la pole i va aconse-
guir dues victòries a la segona cita
de la Copa Catalana de supermo-
tard, que es va fer al circuit d’Al-
carràs. En la classificació de SM
Pro, Cucharrera, amb KTM, es
troba al primer lloc, a davant de Je-
sús Romero (Suzuki).
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Cucharrera manté el
100% a la Copa Catalana 

SUPERMOTARD

El porter del cadet del CN Man-
resa Kevin Lenard, que juga com
a titular en l’equip absolut B, ha es-
tat convocat pel director tècnic
de la Federació Catalana de Nata-
ció per participar en els entrena-
ments de la preselecció catalana de
la categoria cadet, la qual cosa
significa un altre pas endavant en
la seva trajectòria.

REDACCIÓ | MANRESA

Lenard, del CN Manresa,
amb la catalana cadet
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