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Lorenzo podria perdre´s tota la pretemporada 
per una lesió a la mà dreta  
 

BARCELONA | EP/DDG  
El pilot espanyol Jorge Lorenzo (Yamaha), que va haver de passar pel quiròfan després de fracturar-se la 
setmana passada la mà dreta en un entrenament de motocròs, podria perdre's, a més del pròxim test de 
Sepang (25 i 26 de febrer), també el de Qatar (18 i 19 de març), el que serà l'últim assaig abans de l'inici del 
Mundial. 
El mallorquí va passar dimarts revisió mèdica a Barcelona a l'Hospital General de Catalunya i evoluciona bé 
de la seva lesió, però, segons van explicar fonts del seu equip, "ara mateix existeixen seriosos dubtes que 
Lorenzo estigui plenament recuperat per participar en els test de Qatar". Igualment, Yamaha apuntava que 
"caldrà esperar a veure l'evolució de la lesió i que comenci la rehabilitació, després que li hagin tret els punts". 
Lorenzo mantindrà el seu compromís de viatjar a Indonèsia del 27 de febrer al 2 de març per participar en una 
gira promocional de l'equip, tot i que ha cancel·lat la seva presència al Camp Nou aquest dissabte, on tenia 
previst fer entrega de la granota i el casc que va utilitzar en el GP de Catalunya. 
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