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Pasabandóna la raóaOiarzabal i es
desmarcadel comunicatdel seuequip

MUNTANYISMEEXPEDICIONS

Pasaban, en ple rescat de Juanito Oiarzabal al Lhotse.

❘ MADRID ❘ Edurne Pasaban va
sortir ahir al pas de les declara-
cions que va fer Juanito Oiar-
zabal, que l’acusava de menti-
dera, i es va desmarcar de
l’equívoc comunicat enviat fa
uns dies pel seu entorn en què
s’assegurava que el rescat que
el seu equip va fer de l’expedi-
ció al Lhotse, en què hi havia
el lleidatà Juanjo Garra,“va de-
cidir el final de l’expedició”.
“No posem com a excusa (del
fracàs a l’Everest) el rescat dels

accidentats del Lhotse.Va ser
un factor més. Estàvem can-
sats i havíem decidit retirar-
nos.”

Aquell comunicat va encen-
dre Juanito Oiarzabal, company
dels accidentats en l’escalada
de la quarta muntanya més ele-
vada de laTerra, que va carre-
gar contra la basca assenyalant
que mentia i que Pasaban i els
seus companys no s’havien mo-
gut del campament base. El res-
cat va ser realitzat exclusiva-

ment per dos guies argentins
juntament amb xerpes de les
expedicions comercials que
operaven al sostre del món, que
van baixar els accidentats de
7.900 a 6.400 metres, on hi ha-
via el campament 2.

Pasaban va afegir: “Estic dol-
guda i al·lucinada, no per les
declaracions sinó per tot el mal
que fa als que són al nostre vol-
tant. Em dol que es parli així de
la gent que estimo”, va lamen-
tar la tolosarra.

WWW.EDURNEPASABAN.COM
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UnacaigudadeixaMàrquez
moltendarreritaMontmeló
Se’n va anar a terra tot just començar i només va poder marcar l’onzè registre

Marc Màrquez torna al seu box del Circuit de Catalunya durant la sessió lliure d’ahir.

REPSOL MEDIA

AGÈNCIES
❘ MONTMELÓ ❘ Una caiguda a l’ini-
ci de la primera sessió lliure va
privar Marc Màrquez de fer un
bon temps en la primera jorna-
da d’entrenaments del Gran Pre-
mi de Catalunya, ja que no va
poder tornar a la pista fins a la
segona sessió. El seu treball i es-
forç li van permetre millorar les
xifres i acabar en l’onzena po-
sició, encara que molt a prop
dels temps dels més ràpids del
dia.

Un breu xàfec al final de l’en-
trenament de Moto GP va obli-
gar a prendre amb cautela el
primer contacte amb el Circuit
de Catalunya, fins i tot el de
Cervera va fer la primera volta
amb pneumàtics d’aigua. No
obstant, amb el traçat aparent-
ment sec, el lleidatà va tornar
a sortir a pista amb pneumàtics
llisos i a la seua segona volta
llançada va caure a la sortida
del revolt Repsol.A causa dels
danys a la moto, no va poder
tornar a l’asfalt fins a la segona
tanda, en què gradualment va
anar polint la posada al punt de
la seua moto fins a acabar on-
zè, a tot just quatre dècimes del
millor temps marcat per Simo-
ne Corsi.

Màrquez, guanyador de l’úl-
tima prova a Le Mans, va reco-
nèixer que no havia començat
bé i va demanar disculpes. “He
caigut, potser per excés de con-
fiança, però per sort no m’he fet
mal. He de demanar disculpes
a l’equip perquè ha sigut un er-
ror meu.” Pel que fa a la sessió
de la tarda, el lleidatà va decla-
rar: “Hem pogut arribar a una
bona posada al punt, tot i que
ens queda millorar en molts as-
pectes, però més o menys ja
anem trobant el camí i el ritme
després d’aquestes setmanes
d’aturada.”

Torneig
benèfic
femenía
l’Atlètic Segre

FUTBOL

❘ LLEIDA ❘ Les instal·lacions de
l’Atlètic Segre acolliran de-
mà un torneig de futbol fe-
mení en benefici de l’ACELL
(Federació Catalana d’Esports
per a Disminuïts Psíquics). El
cartell del torneig benèfic el
formen els equips del Lleida,
el Nàstic, elValls, el Borges,
el Balaguer, elTàrrega,el So-
ses, l’AEM, el Bordeta, el Par-
dinyes, l’Atlètic Segre i l’In-
ter-Andes Colombia. Per la
seua part, les instal·lacions de
l’AEM acullen des de la jor-
nada d’ahir el seu 20è torneig
de futbol benjamí. El torneig,
que reuneix 24 equips de Ca-
talunya iAragó, s’allargarà du-
rant tot el cap de setmana, i
demà es disputarà la final
amb els dos millors conjunts.

Espanyabusca
podia laCopa
d’Europasense
Lamdassem

ATLETISME

❘OSLO ❘ Chema Martínez, sub-
campió d’Europa de mara-
tó, encapçala l’equip espa-
nyol que intentarà demà a
Oslo tornar al podi a la Co-
pa d’Europa de 10.000 me-
tres —n’ha sigut sis vegades
campió, l’última el 2007—,
malgrat les baixes d’alguns
dels seus millors atletes, es-
pecialment el lleidatàAyad
Lamdassem, que està lesio-
nat.

A l’equip masculí tampoc
hi haurà Carles Castillejo,
mentre que en dones falta-
ran, per la mateixa causa,
Rosa Morató i Gema Barra-
china, les dos primeres del
rànquing espanyol de l’últi-
ma temporada.

■ Casey Stoner va tornar a ser el
més ràpid als primers entrena-
ments lliures i va ser l’únic a rodar
per sota de l’1:43 (1:42.940) al tra-
çat de Montmeló. Darrere de Sto-
ner, que va dominar les dos tan-
des, els més ràpids van ser el per-
donatMarco Simoncelli, que va li-
derar els primers compassos de la
primera sessió, i el també italià i
company de Stoner, Andrea Do-
vizioso, que va prendre la tercera

posició a Jorge Lorenzo (Yama-
ha). Amb les primeres posicions
per a les Honda i Yamaha, la pri-
mera Ducati va ser la de l’italià Va-
lentino Rossi, situat a la sisena
posició.
La mala notícia va ser per al

nord-americà Colin Edwards (Ya-
maha), que va caure a la segona
sessió i es va trencar la clavícula
dreta. Sense Dani Pedrosa, que
no corre aquest Gran Premi al no

poder recuperar-se de la inter-
venció a la clavícula dreta, la res-
ta de pilots espanyols van tindre
una actuació discreta, i Álvaro
Bautista, desè, va ser el millor.
En 125, les coses tampoc canvi-

en, ja que Nico Terol va encapça-
lar l’Armada, que va copar set de
les 10 primeres posicions al matí.
No obstant, l’alemany Sandro
Cortese (Aprilia) es va colar a la
segona posició.
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Stonerés elmés ràpid, ambLorenzoquart
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