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Breus
BÀSQUET-LLIGA ENDESA

Sada (Andorra) estarà
tres mesos de baixa
BARCELONA | EFE/DdG

El base del MoraBanc Andorra
Víctor Sada va passar ahir pel quiròfan a la Clínica Dexeus de Barcelona per solucionar els problemes a l'esquena que l'han tingut
quatre partits sense jugar a la Lliga Endesa. El club va comunicar
que la intervenció d'hèrnia discal
la va dur a terme el doctor Càceres
i mantindrà Sada allunyat de les
pistes aproximadament tres mesos
i mig. «El tractament que hem fet
per intentar evitar el quiròfan no ha
funcionat», va lamentar el metge
de l’Andorra sobre l’estat físic de
l’exbase de l’Akasvayu Girona.
FÓRMULA 1

El fitxatge d’Alonso per
McLaren és més a prop
MADRID | DdG

El ﬁtxatge de Fernando Alonso
per McLaren és més a prop i podria fer-se oﬁcial aquesta mateixa
setmana. En qualsevol cas, aquesta incògnita ha de quedar resolta
abans de l’última prova de la temporada, el GP d’Abu dAbi del dia 23
de novembre. Alonso deixarà Ferrari per anar-se’n a McLaren, on
podria tenir com a company Jenson Button. Fins ara l’asturià sempre ha esquivat totes les preguntes
relacionades amb el seu futur.

El CV Olot guanya en la
visita al Torredembarra
El CV Olot va ser l’únic equip de
vòlei de la Primera femenina que
va guanyar. Ho va fer a Torredembarra 1-3 (25-19, 9-25, 18-25 i 1525). El Bordils va perdre 3-2 a Premià i el Lloret 3-0 a Sant Just.

Maverick Viñales ja prepara el
seu salt a MotoGP amb Suzuki
 L’endemà d’acabar el Mundial de Moto2 tasta a Xest la moto del 2015 de la marca japonesa
EFE/KAI FÖRSTERLING

XEST | DdG

Poques hores més tard del ﬁnal
del Mundial de 2014, el mateix
circuit valencià de Xest va acollir
ahir els primers entrenaments de
pretemporada del campionat del
2015 amb l'atractiu de l'esperat
retorn de Suzuki a Moto GP. La
marca japonesa torna a la categoria reina apostant per dos pilots catalans, el barceloní Aleix Espargaró i l'empordanès Maverick Viñales. «Mack» ha acabat el seu primer
i únic any a Moto 2 en amb la tercera posició ﬁnal, a catorze punts
del segon (Mika Kallio), amb tres
victòries que el converteixen en el
millor debutant de la història en
aquesta segona categoria superant els registres de Marc Márquez. I, temptat per una bona oferta de Suzuki, Maverick Viñales no
es quedarà l'any vinent a lluitar pel
títol de Moto2 com va fer a Moto3
(campió del món l'any passat) sinó
que fa el salt a la categoria reina
com a pilot oﬁcial de la marca japonesa.
Ahir, Maverick Viñales i Aleix Espargaró varen participar, ja amb les
motos que ha desenvolupat Suzuki, en la jornada d’entrenaments
que tots els pilots de Moto GP van
fer a Xest. Viñales va marcar el
dissetè millor temps a poc més de
dos de segons de Jorge Lorenzo. Espargaró, ja amb experiència a la categoria gran, va quedar una mica
per davant, catorzè, en una jornada en què els dos pilots van acabar
amb molt bones sensacions de
cara al retorn de la marca japonesa després d’uns anys d’absència a
Moto GP. En un dia atípic, ahir a
Xest també es va poder veure el recent campió mundial de Moto 3,
Àlex Márquez, rodant amb la moto
de Moto GP del seu germà Marc.
MARC MARTÍ

Maverick Viñales rodant amb la Suzuki de Moto GP ahir al circuit valencià de Xest.
CALVO TEAM

El gironí Albert
Arenas, «satisfet»
del debut a Xest
 VA ACABAR LA CURSA DE
MOTO 3 TOT I UNA CAIGUDA. Amb
només disset anys, el pilot gironí
Albert Arenas va debutar diumenge
en el Mundial de Moto 3 acabant en
la 28a posició tot i anar per terra a la
sisena volta. «He sortit bé, però en
la primera frenada cap a la dreta se
m'ha tancat la direcció i he caigut; no
sé si pel pneumàtic o perquè no estic
acostumat a anar amb el dipòsit
ple», explica Arena que, sense cap
problema físic, va poder aixecar-se i
completar la cursa «agafant
experiència amb la moto i sentintme bé».
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WOLVES

FRANCESC MORADELL

BÀSQUET ADAPTAT
Primera victòria de la temporada
per al Mifas-Válida sin barreras

TAEKWONDO
El rosinc Joan Jorquera, subcampió
de Catalunya en categoria júnior

FUTBOL AMERICÀ
Els Wolves de Sarrià s’emporten
el derbi contra els Falcons de Salt

CICLISME
El BTT Fornells fa un homenatge
als voluntaris de la Tramun

El conjunt gironí del Válida sin barrerasMifas va guanyar diumenge a Fontajau el seu
primer partit de la temporada en l'estrena
a la lliga contra el CEM de l'Hospitalet (5237). Amb dos equips molt renovats respecte l'any anterior, Mifas i CEM van desplegar
un joc consistent, però sempre amb avantatge per als locals, que van acabar doblegant la resistència visitant a partir del tram
ﬁnal del tercer quart. GIRONA | DdG

El jove lluitador de Roses Joan Jorquera
segueix amb la seva impecable trajectòria
en el món del taekwondo i diumenge es va
proclamar subcampió de Catalunya júnior
en la cita del pavelló de la Mar Bella a Barcelona. Un èxit que dóna a Jorquera el bitllet per al campionat d’Espanya júnior de
Pontevedra. El taekwondista del Tkd Joan’s
farà aquest any diferents concentracions al
CAR de Sang Cugat. BARCELONA | DdG

Diumenge es va disputar la primera jornada de la Lliga Catalana de futbol americà, amb un derbi entre els Wolves de Sarrià
i els Falcons de Salt. Els locals es van imposar
per 13-6, obtenint d’aquesta manera la
seva primera victòria en competició oﬁcial
absoluta. El duel va estar marcat per la
igualtat. El derbi va quedar sentenciat al tercer quart amb una carrera exterior del
quarterback local Dan Adrover.

Aquest diumenge, i amb el lema «Junts
som invencibles», el BTT Fornells ha volgut
fer un homenatge a tots els voluntaris que
any rere any han contribuït a fer de la Tramun una cursa de referència. Una pedalada amb més de cinquanta participants va
donar el tret de sortida de la jornada. Després es va celebrar un dinar que va reunir
150 persones, entre socis, col·laboradors i
patrocinadors

