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Mor un pilot de 14 anys a Jerez

Marcos Garrido, gadità de Rota, va caure a terra i va ser arrossegat per una altra moto durant una prova de Supersport 300
AGÈNCIES
JEREZ DE LA FRONTERA

U

n pilot de motos de 14
anys va morir ahir al circuit de Jerez durant la disputa d’una prova regional
de Supersport 300. Marcos Garrido,
natural de Rota (Cadis), va caure a terra a la sortida d’una corba i una altra moto li va passar per sobre. Garrido, pilot del Cardoso Racing, un dels
millors equips del campionat, es va
veure involucrat en la sisena de les

10 voltes previstes en una caiguda
doble entre les corbes 2 (Michelin) i 3
(Sito Pons). De seguida es va aturar la
cursa i va ser atès pels serveis mèdics
del circuit, que van decidir traslladar-lo en ambulància a l’Hospital de
Jerez, on va morir una hora després.
Es tracta de la tercera mort en
competició que es produeix al circuit de Jerez des que es va inaugurar,
el 1985. El 1990, el pilot cordovès Javier Moreno va caure a terra en una
corba i va ser arrossegat pel pilot que

33 Marcos Garrido, en carrera.

el seguia, i el 1993 Nobuyuki Wakai
va morir després d’arrossegar un espectador que creuava el pit lane i colpejar-se el cap contra el mur (l’espectador va sobreviure).
L’accident de Garrido guarda una
semblança esgarrifosa amb el que
l’any passat va truncar la vida a
Montmeló d’un altre pilot jove, Andreas Pérez. El català, que també tenia 14 anys, disputava una prova del
Mundial Júnior de Moto3 quan va
caure al mig del grup i diversos pi-

lots que li venien per darrere no van
poder evitar l’atropellament.
Entre les nombroses mostres de
condolença expressades a les xarxes socials, destaquen les del CD Rosario de Rota, ja que el noi jugava
en el Benjamí B de futbol, i la de Pedro Sánchez. «Catorze anys no és
edat per morir. Tota una vida per
davant truncada. Em sumo al terrible dolor dels seus pares, familiars i
amics», va tuitejar el president del
Govern central. H

CICLISME

Cita de grans
estrelles a
Calella per a
la Volta 2019
SERGI LÓPEZ-EGEA
CALELLA

Una etapa carregada d’obstacles
muntanyosos obre avui la 99a edició de la Volta, una carrera ciclista
que arriba a Catalunya plena de figures. Només Fabio Aru, que estarà
almenys tres o quatre mesos de
baixa per un problema de circulació
en una de les cames i que haurà de
ser intervingut, ha fallat entre els
elegits en la ronda catalana. Amb
Alejandro Valverde al capdavant, hi
acudeixen Chris Froome, Egan Bernal, Nairo Quintana, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Enric Mas, Dan
Martin i Richie Porte. Els corredors, en aquesta jornada inaugural,
que arrenca a Calella, hauran de superar tres ports de primera i dos de
tercera. Les principals dificultats se
centren en les ascensions al
Montseny i el coll Fornic, dos ports
ben coneguts pels cicloturistes barcelonins.
DOS FINALS EN ALT / Malgrat aquests
obstacles, la primera etapa, que
també acaba a Calella després de
164 quilòmetres, amb un recorregut habitual aquests últims anys,
s’acostuma a resoldre en una arribada a la qual es presenten, almenys,
la meitat dels ciclistes participants.
L’alta muntanya no arriba fins dimecres, a Vallter 2000, ja que demà
serà Sant Feliu de Guixols qui aculli
els corredors amb una jornada aparentment més tranquil·la, de 179
quilòmetres i l’alt de Romanyà com
a principal pendent del dia.
Ahir, moltes d’aquestes figures ja
van es entrenar pels voltants de Calella. Els participants de la Milà-Remo, que va guanyar Julian Alaphilippe, absent de la carrera, ja van
arribar dissabte a la nit al Maresme.
La Volta forma part del World Tour,
que reuneix les principals proves
del calendari mundial, entre d’altres el Tour, la Vuelta i el Giro. H

