Superman López resisteix i Formolo s?imposa a la
batalla final
Esports | 31-03-2019 | 18:21

La Volta

L?espectacular 99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya ha tingut un final a l?altura en la seva
jornada final, una etapa de 143,1 quilòmetres acabada en el tradicional circuit de Montjuïc, a
Barcelona, on s?ha pogut veure una gran batalla entre els favorits que ha fet suar de valent a
Miguel Ángel López (Astana) per certificar el seu triomf final, mentre que Davide Formolo
(Bora-Hansgrohe) s?ha exhibit amb una escapada individual per endur-se la victòria d?etapa.
L?italià formava part des de l?inici de l?etapa d?una escapada molt potent on també hi eren el
guanyador de la classificació de la muntanya, Thomas De Gendt, un altre habitual aquesta setmana
com Carlos Verona, James Knoxx, Alexis Gougeard, Alexander Riabushenko, Danilo Wyss,
Patrick Bevin, Jesús Herrada, Fernando Barceló i Nick Van der Lijke. Tots ells han estat controlats
per Team Sky en un inici molt exigent d?etapa, però tot i així han pogut fer bo el seu marge
(entraven amb poc més de dos minuts a la capital catalana) per acabar sorprenent als grans favorits
per la victòria.
I és que en la lluita pel triomf final, la «Volta» ha estat a punt de capgirar-se a l?últim sospir
gràcies a l?empenta dels germans Adam i Simon Yates (Mitchelton-Scott), especialment amb el
primer, que sent segon provisional a la classificació general ha rodat algunes voltes al circuit final
en solitari, situant-se com a líder virtual per un marge que ha arribat a superar el mig minut i fent
escac a l?equip del líder, Astana, que s?ha hagut de buidar per atrapar-lo tan sols en l?últim
descens fins a meta.
En aquell punt, Formolo ja havia celebrat el seu triomf parcial amb gairebé un minut respecte un
grup de favorits on tan sols hi han entrat 13 corredors. D?aquesta manera, l?italià ha sumat la
segona victòria de l?equip Bora-Hansgrohe després de l?aconseguida per Max Schachmann a Sant
Cugat del Vallès. I el colombià López, conegut com a Superman, ha celebrat la victòria final,
acompanyat al podi per Adam Yates (Mitchelton-Scott), a catorze segons, i Egan Bernal (Team
Sky), a disset, per sumar així una important gesta en un palmarès que ja inclou podis al Giro
d?Itàlia i Vuelta a Espanya.
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Tota la informació a www.voltacatalunya.cat
Classificació etapa 7 Barcelona ? Barcelona (143,1km)

Formolo, Davide
Mas, Enric
Schachmann, Max.
Smith, Dion
Valverde, Alejandro

Bora-Hansgrohe
Deceunick ? Quick-Step
Bora-Hansgrohe
Mitchelton - Scott
Movistar
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Classificació general després de la 7a etapa

Lopez, Miguel A.
Yates, Adam
Bernal, Egan A.
Quintana, Nairo

Astana Pro Team
Mitchelton - Scott
Team Sky
Movistar Team
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