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agèncieS
❘ austin ❘ Pecco Bagnaia (Ducati) 
va aconseguir ahir la seua ter-
cera pole consecutiva i la quarta 
de la temporada al ser el més 
ràpid en la qualificació del Gran 
Premi de les Amèriques d’Aus-
tin. L’italià sortirà davant del 
líder del Mundial, Fabio Quar-
tararo (Yamaha), i del lleidatà 
Marc Márquez (Honda), que del 
2013 al 2019 sempre havia estat 
el pilot més ràpid en els entre-
naments a Austin.

En solitari i sense gairebé co-
metre errors, Joan Mir va acon-
seguir posar-se al capdavant de 
la primera qualificació, seguit 
de Franco Morbidelli (Yamaha), 
però amb deu minuts al davant 
qualsevol cosa podia succeir. 
Amb poc menys de set minuts 
va poder tornar a pista Aleix 
Espargaró, gairebé al mateix 
instant que entrava al seu ta-
ller Joan Mir per fer el preceptiu 
canvi de pneumàtic posterior i, 
sense gairebé perdre temps, tor-
nar a pista per a un últim intent 
de volta ràpida que li permetés 
disputar la segona qualificació. 
Mir va aconseguir el seu objec-
tiu, va tornar a esgarrapar unes 
mil·lèsimes en la seua marca 
personal, encara que darrere 
seu l’italià Luca Marini (Ducati) 
va sorprendre tothom al ser el 
més ràpid gairebé en el mateix 
moment en què Valentino Rossi 
(Yamaha) se n’anava a terra al 

revolt sis. Al final, Luca Marini 
i Joan Mir van ser els qui van 
passar a la segona qualificació.

Tot just començar la sego-
na, Àlex Rins (Suzuki), Marc 
Márquez i Jorge Martín (Du-
cati) van formar el primer trio 
en pista i en aquest ordre van 
travessar la línia d’arribada en 
la seua primera volta llançada, 
aconseguint cadascun d’ells con-

secutivament ser el més ràpid 
a la pista, malgrat que a Rins 
el van superar Johann Zarco, 
Bagnaia i Jack Miller. Una vol-
ta més tard, Márquez va dei-
xar clares les seues intencions 
al doblegar per 69 mil·lèsimes 
Jorge Martín. Bagnaia va ser 
el primer a baixar dels dos mi-
nuts i tres segons (2:02.781) per 
enfilar-se a la primera posició, 

davant de Quartararo, que va 
superar Marc Márquez, que es 
va haver de conformar amb la 
tercera posició, en qualsevol cas 
primera línia de la formació de 
sortida. Jorge Martín va acabar 
en la quarta posició. 

Per la seua part, el lleidatà 
Àlex Márquez partirà avui en el 
circuit d’Austin des de la quin-
zena posició.

Marc Márquez analitza els seus temps amb el seu equip al circuit nord-americà d’austin.

repsol meDia

Nova pole de Bagnaia i 
tercer lloc per a Márquez
Quartararo sortirà segon a Austin, mentre que Àlex partirà quinzè

motociclisme gran premi de les amèriques

El CB Lleida 
debuta en Lliga 
Femenina 2

bàsquet

❘ palma ❘ L’Ekke CB Lleida s’es-
trena avui (13.00) a la Lliga 
Femenina 2, tercera catego-
ria estatal, visitant la pista 
del Sant Josep Obrer, equip 
balear que la passada tempo-
rada va ser novè al seu grup. 
L’equip d’Albert Puig, que va 
obtenir la tercera posició a 
la Lliga Catalana després de 
derrotar el Mataró, obre amb 
il·lusió una campanya en la 
qual el principal objectiu serà 
aconseguir la permanència. 
El primer partit de les lleida-
tanes al Barris Nord està pre-
vist per al dimarts 12 (19.00) 
contra el Segle XXI.

Segon  
triomf per a 
l’Associació

handbol

❘ esplugues De llobregat ❘ L’As-
sociació Lleidatana va acon-
seguir ahir la seua segona 
victòria seguida en l’inici de 
la temporada a la Lliga Ca-
talana, després de derrotar 
l’Esplugues per un clar 12-
25. El partit es va decantar 
molt aviat a favor de l’equip 
d’Iban Raigal, que al descans 
dominava per 4-12. La de-
fensa va ser una de les claus 
perquè l’Associació anés aug-
mentant la diferència i aca-
bés guanyant per 13 gols de 
marge. El pròxim rival serà 
el Cardedeu.

futbol sala competició
lleiDa esportiu

el Lleida esportiu va disputar el seu primer partit a Torrefarrera.

El Lleida debuta amb un empat 
i victòria de l’Alcoletge a casa
❘ lleiDa ❘ El Lleida Esportiu va de-
butar ahir en Divisió d’Honor 
amb un empat a Torrefarrera 
davant del Valls (2-2), mentre 
que l’Alcoletge va obrir la tem-
porada amb una victòria sobre 
el Fraga (5-3). Per la seua part, 
la Sentiu va caure a la seua pista 

amb la Selva (5-7). El Maials ju-
ga avui contra el Tortosa (11.30) 
i el Sícoris Club visita el Fut-
salpax de Tarragona (12.00). A 
Tercera divisió, el Comtat d’Ur-
gell va perdre el seu primer par-
tit de la temporada a la pista del 
Pallejà per un ajustat 4-3.

automobilisme autocròs

Mollerussa reuneix 76 pilots a la cita de l’Estatal i Català
❘ mollerussa ❘ Mollerussa acull 
des de divendres el Campio-
nat d’Espanya i de Catalunya 
d’autocròs, l’última prova de 
l’Estatal en què tot està per 

decidir excepte la Divisió Jú-
nior de CarCross, on ja hi ha 
un guanyador. El campionat 
compta amb 6 categories i 76 
pilots procedents de diferents 

punts d’Espanya. Ahir es van 
celebrar els entrenaments i 
avui es disputaran les proves, 
a partir de les 9.30, al circuit 
del Parc de la Serra.
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