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Servià «És increïblement trist»
 El pilot de Pals lamenta la mort de Dan Wheldon en la darrera cursa de l’any a les IndyCar

DIA DE TOTS SANTS

A la venda les entrades
del Trial de Fontajau
GIRONA | DdG

La presència de tres campions
del món –Toni Bou, Adam Raga i
Albert Cabestany– és un dels principals atractius del tradicional
Trial Indoor Ciutat de Girona (Fontajau, 1 de novembre). Els joves Alfredo Gómez i Pol Tarrès, nebot del
mític Jordi Tarrès, completen la
clàssica cita del Dia de Tots Sants
que, des d'ahir, ja té les entrades a
la venda a Atrápalo.com i Serviticket: 15 euros (adults) i 6 (nens).
YANN RIEU/CAAP IMAGE

Imatge de l’espectacular accident
amb quinze cotxes implicats.

LAS VEGAS | AGÈNCIES/DdG

HOQUEI GEL

Solvent victòria del
Puigcerdà a casa (4-2)
PUIGCERDÀ | DdG

El Puigcerdà va deixar enrere la
seva derrota contra el Jaca i, en la
darrera jornada de la pimera volta de la lliga, va superar el Majadahonda (4-2) en un molt bon
partit dels pirinencs tot i que l'equip de Madrid mai va posar les
coses fàcils. Marc Bosom, Ramon
Morer, Salva Barnola i Josep Deu
van marcar els gols locals i Javier
Senac i Alexander Cumming els
dos del Majadahonda.
HOQUEI PATINS

El GEiEG cau contra el
Tordera a l’últim sospir
GEIEG - TORDERA
 GEIEG: Candid Ballart, Miquel
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Angel Sánchez, Orial Vives, Marçal
Casadevall i Xavier Lladó. També
varen jugar: Ferran Garcia, Ferran Rosa, Hortos, Cristiano Garcia i Luzon.  TORDERA: Bernabe, Parra,
Serra, J. Martos i Camps. També varen jugar: López,
Perera, Bolcato, Valverde, A. Martos.  ÀRBITRES:

«Això és increïblement trist».
Hores després de la mort del britànic, Dan Wheldon, Oriol Servià
lamentava el gravíssim accident
múltiple en una cursa on ell participava – la darrera cita de l’any a
les IndyCar Series (Las Vegas) – i
que va acabar amb tres pilots ferits
i la tràgica mort del dos cops guanyadors de les 500 Milles d’Indianapolis. «Tots sabem que forma
part d’aquest esport», comentava
Servià tot i que apuntant la millora de les condicions de seguretat a
les IndyCar. «Els cotxes són cada
vegada més segurs i també les
pistes, afortunadament feia temps
que no succeïa un fet com aquest».
El pilot de Pals, que ha acabat
quart en un campionat que Wheldon havia guanyat el 2005, va donar el condol a la família del britànic a qui no va parar de dedicar
elogis: «Em sento molt malament
per la família de Dan, la Susie i els
seus ﬁlls. Es fa difícil entendre

que se n’hagi anat tan aviat. Sempre va ser un home feliç, que sempre somreia. Era una gran persona que havia sabut arribar a molta gent. El trobarem a faltar»
L’accident va passar a la vint-itresena volta de la cursa a l’oval de
Las Vegas quan en una topada
múltiple de quinze cotxes alguns
es van incendiar i d’altres van volar per sobre de les ﬂames. Wheldon, que anava un pèl més endarrerit, no va poder evitar estavellar-se contra el mur de ferralla
del primers cotxes accidentats. La
tragèdia, d'una brutalitat que no té
antecedents en la història d'aquesta competició, va embolicar
en ﬂames diversos automòbils i va
fer volar pels aires a d'altres, inclòs
el del pilot britànic de 33 anys
Dan Wheldon, de l'equip Sam
Schmidt Motorsports, qui va guanyar aquest any el seu segon títol
en les 500 Milles d'Indianapolis i va
ser campió de la Indycar el 2005,
va haver de ser traslladat d'immeFCC

LA VÍCTIMA

DAN WHELDON
PILOT BRITÀNIC DE LES INDYCAR

Button i Hamilton lamenten
la mort del seu compatriota
Lewis Hamilton va assegurar que «és un dia extremadament trist» per la pèrdua de
Wheldon, «un corredor al qual he
seguit durant tota la carrera».
«Tinc molts bons records de córrer amb Dan a principis dels 90.
Era un lluitador autèntic. Hem
perdut una llegenda del nostre
esport i una gran persona», va assegurar Jenson Button.
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diat en helicòpter a un hospital de
Las Vegas, on va morir a causa de
les lesions. «La Indycar anuncia
amb molta tristesa que Dan Wheldon ha mort a causa de lesions de
les quals no podia sobreviure. Els
nostres pensaments i oracions estaran amb la família», va anunciar
poc després el president de la Indycar Sèries, Randy Bernard.
L'organització de la Indycar va
decidir posar ﬁ a la prova i en honor de Wheldon els pilots van donar cinc voltes a la pista. El xoc
múltiple també va deixar ferits
l'australià Will Power, candidat al
títol; la principiant britànica Pippa Mann i el nord-americà J.R. Hildebrand, que van ser hospitalitzats. El pilot Paul Tacy, que va estar involucrat en l'accident va indicar que «ha estat una experiència horrible». Oriol Servià o la mediàtica Danica Patrick eren alguns
dels altres pilots molt afectats per
la desaparació del seu company de
professió Dan Wheldon.
ROGER LLEIXÀ

D. Pico i J. Sánchez. Targeta blava a Casadevall i
M. A. Sánchez.  GOLS: 1-0, m.8, Lladó; 2-0, m.9,
Casadevall de penal; 2-1, m.11, Martos de penal; 2-2,
m.18, Valverde; 2-3, m.42, Valverde.

El GEiEG encaixa la primera
derrota del curs.
HOQUEI PATINS

El Sather Blanes empata
a Breda contra el Barça
SATHER BLANES - FC BARCELONA
 SATHER BLANES: Llaverola,
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Grasas, Kimi Ridaura, Lluís Teixidó, Petxi Armengol. També varen
jugar: Àlex Ridaura, Jepi Selva.  FC BARCELONA:
Egurrola, Gual, Ordeig, Torra, Panadero. També varen
jugar: Fernández, Borregán, Reinaldo García, Álvarez.
 GOLS: 0-1, m.10, Grasas; 1-1, m.35, Borregán; 21, m.40, Ordeig; 2-2, m.45, Selva.

Valuós empat (2-2) del Sather
Blanes en l’amistós disputat diumenge al pavelló de Breda davant del totpoderós FC Barcelona.

Ciclisme Umbert Almenara s’imposa a Llagostera

Bàsquet adaptat Derrota del Mifas en el debut

 El ciclista bisbalenc Umbert Almenara (Bicis Esteve) es va imposar
diumenge en la quarta prova de la Copa Gironina de BTT disputada a
Llagostera, on varen participar més de 300 corredors. El podi d’arribada,
després de 35 quilòmetres, el van completar el líder del campionat Oriol
Colomé (Bicis Esteve) que va entrar segon i Jordi Quintanas (Medina
Llagostera), tercer. També es van celebrar les curses infantils.

 El Girona FC Mifas va tornar amb una derrota del seu desplaçament a
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Alcorcón on debutava a Divisió d'Honor B. Els madrilenys van dominar des del
principi i, tot i la reacció gironina amb un canvi de defensa en el tercer quart,
però les faltes i les poques rotacions van acabar per evitar la remuntada (6245). El proper diumenge al migdia l’equip de Castelló debutarà a casa contra
un dels equips més fort de la categoria (Bilbao).

