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El CB Lleida s’adhereix a ‘Fes la teva cistella’
❘ LLEIDA ❘ El CB Lleida s’ha adherit a la campanya solidària Fes
la teva cistella, organitzada per
la Federació Catalana de Bàsquet i Càritas Catalunya, destinada a recollir aliments per
entregar-los a les persones ne-

L’alemany Sebastian Vettel, ahir, durant l’última jornada d’entrenaments a Abu Dhabi.

Catorzena ‘pole’ de la
temporada per a Vettel

cessitades. S’ha d’assenyalar
que la campanya, d’àmbit català, va començar ahir i s’acabarà avui.Ahir a la tarda, al CB
Lleida ja tenien recollits més
de 125 quilos d’aliments no peribles.
BIRGIT FECHTER/EFE

Iguala el rècord de Mansell el 1992, i Alonso és cinquè
❘ ABU DHABI ❘ L’alemany SebastianVettel (Red Bull) va sumar
la catorzena pole de la temporada al Gran Premi d’Abu
Dhabi, penúltima prova del
Mundial de Fórmula 1. Per la
seua part, Fernando Alonso
(Ferrari) va finalitzar en cinquena posició i JaimeAlguersuari (Toro Rosso) sortirà des
de la quinzena plaça després
de quedar-se a la Q2.
El bicampió del món va
igualar així el rècord del britànic Nigel Mansell el 1992 i

va aconseguir situar-se de nou
en la posició més privilegiada
de la graella després de superar a l’últim instant els britànics Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes), que va acabar
en segona posició, i el seu company d’equip Jenson Button
(McLaren-Mercedes), tercer.
A la tercera línia de sortida
sortiràAlonso al costat del seu
company d’equip, el brasiler
Felipe Massa (Ferrari).
La Q1 va deixar clar el mal
moment que viu l’escuderia

Williams, a l’obtindre el pitjor
resultat de la seua història en
classificació amb els seus dos
pilots Rubens Barrichello, eliminat en última posició a la
Q1, i Pastor Maldonado, també eliminat a la Q2 i sancionat
per haver superat el límit de
vuit motors nous per temporada.
Per la seua part, el barceloní JaumeAlguersuari no va poder competir per entrar a la
Q3 i va acabar en quinzena posició en aquesta Q2.
MC SEGRE

Moren en accident dos àrbitres alemanys
❘ BERLÍN ❘ Els àrbitres bessons
d’handbol, Bernd i Reiner
Methe, de 47 anys, van morir
ahir al xocar frontalment el
cotxe en què viatjaven contra
un camió, en el desplaçament
que efectuaven per dirigir el

partit entre el Balingen i el
Magdeburg. “La tràgica mort
dels nostres dos àrbitres ens ha
sorprès. És una gran pèrdua”,
va dir el president de la federació alemanya, Ulrich Strombach.
MC2 JAMES R. EVANS / US NAVY / H

Bàsquet al vaixell que va llançar Bin Laden
El campió dakarià Marc Coma, estrella avui de l’Oliana Off Road
❘ OLIANA ❘ L’Oliana Off Road, la
prova hereva del MemorialToni Soler que organitza el Moto Club Segre, es disputarà
avui, a partir de les 10.00, amb

la participació de 250 pilots,
entre els quals el campió del
Dakar Marc Coma. Aquest,
que va participar ahir en l’entrenament que van fer els pi-

lots al llarg de 72 km, va conversar amb el seu excompany
d’equip, Isidre Esteve. Hi haurà 5 categories: sènior, júnior,
amateur, clàssiques i dones.

❘ SAN DIEGO ❘ El president dels Estats Units, Barak Obama, que
era a Hawaii per presidir la cimera de l’APEC, es va aturar
ahir a San Diego (EUA) per assistir al primer torneig Carrier Classic (el clàssic dels por-

taavions), a bord del CarlVinson, que disputaven els equips
de les universitats Michigan
State i Carolina del Nord. A
l’esmentat vaixell es va llançar
al mar el cadàver de Bin Laden.

