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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
El setè manament
Que Messi visiti el Papa no hauria d’escandalitzar els
catòlics de bona fe. Ara bé, que ho faci Balotelli és com
obrir al Vaticà les portes de l’infern.

PUGEN I BAIXEN
Bronze d’Encarna Granados
1993 ATLETISME. La marxadora de Sarrià de

Ter Encarna Granados va obtenir una sorprenent
medalla de bronze en els 10 km marxa del mundial disputat a Stuttgart. L’atleta del GEiEG de Girona, catorzena en els Jocs de Barcelona, va batre el seu rècord d’Espanya amb 43:21 i només
va ser superada per la finlandesa Essayah
(42:59) i la italiana Salvador (43:08). ■ FOTO: EFE

SERGIO SÁNCHEZ

BEATRIZ PASCUAL

IELENA ISINBÀIEVA

JUGADORS CATALANS

ATLETISME

ATLETISME
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HOQUEI SOBRE HERBA

L’atleta espanyol, eliminat en els 5.000 m,
va posar com a excusa
que no s’havia adaptat
a la diferència horària
amb Moscou. I només
són dues hores.

La marxadora de Viladecans es referma entre
l’elit de la marxa, amb el
sisè lloc en els 20 km, la
mateixa posició que en
el mundial del 2009 i els
Jocs del 2008.

La russa es va acomiadar de l’atletisme, si
més no de moment,
amb un tercer títol
mundial de salt amb
perxa i, al davant de la
seva gent, a Moscou.

Vint-i-dos jugadors
catalans participaran
amb les seleccions
espanyoles en el campionat d’Europa que
es disputarà a Flandes.

Villaécija s’abona al podi
2010 NATACIÓ. Erika Villaécija (CN Sant Andreu) va guanyar la medalla de bronze, la sisena
en un campionat d’Europa en piscina olímpica,
en els 1.500 m del campionat disputat a Budapest. Villaécija va fer 16:05.08, a cinc segons del
seu rècord d’Espanya. Aquest era el quart campionat d’Europa en què la nedadora catalana
aconseguia pujar al podi. ■ FOTO: EFE
1921 NATACIÓ. El campionat de Catalunya

passa a les mans de la federació catalana i es
disputa per primer cop en una piscina, a Lleida.

1933 CICLISME. Mariano Cañardo és setè en
el campionat del món.
1960 FÓRMULA 1. Jack Brabham és campió
del món per segon any seguit.

1976 NATACIÓ. El sud-africà Jonty Skinner
supera el rècord mundial dels 100 m (49.44).

1988 FÓRMULA 1. Mor als 90 anys Enzo Ferrari, el fundador de l’escuderia que porta el seu
nom.
1992 ATLETISME. La contraanàlisi confirma
el positiu de l’atleta alemanya Katrin Krabbe.

2010 OLIMPISME. Inauguració de la primera
edició dels Jocs Olímpics de la Joventut, que es
disputen a Singapur.

AMOS
DEL SEU
SILENCI

LA PORTA DE SARRIÀ

Tornem-hi, que no ha estat res
per intentar refer els ànims de la parròquia. AiÉxò jectius
de voler tornar a tenir trenta mil socis és una quimera
s d’agrair que la directiva de l’Espanyol es marqui ob-

rà gens de les tres, quatre, cinc o sis anteriors. Els dos de
sempre, amb els pressupostos de sempre, amb els mitjans de comunicació de sempre, amb les complicitats
més de les moltes que darrerament existeixen en aquest econòmiques i polítiques de sempre, continuaran fent el
país. Ep, que no està gens malament funcionar, treballar de sempre. I els altres, a menjar-se les engrunes del pastís
i progressar amb les quimeres al cap. Tot el
que ells dos s’acabaran repartint a millor hocontrari. Si no hi hagués impossibles per
nor i glòria de les majories dites nacionals
aconseguir tot seria molt més avorrit. I La lliga no serà
(ep, s’admeten matisos!). Ho sento però no
més encara en això que alguns consideren
trobo cap estímul, a part que m’agrada el futel món del futbol. Sense anar més lluny no diferent de les
bol, a la lliga. Tot això que dic no és una maentenc que en clubs com l’Atlético de Ma- dels últims anys nera de tirar pilotes fora pel que està fent la
drid els seus seguidors hagin entrat en un
directiva de l’Espanyol amb Wakaso. No hi
núvol de bogeria i es donin d’alta a centeentenc res. O sóc un il·lús o se m’escapen denars i a milers com aquell que no vol la cosa. La causa de talls (segur que sí) de pes per no haver d’interpretar que
tot això? Hi ha explicacions per a tots els gustos. Des del si una cosa li manca al president Collet és autoritat i capatòpic es manté que en moments de crisi i desencís el per- citat de decisió. L’Espanyol va curt de caixa, eh que sí?
sonal es bolca amb allò que considera seu, ja Doncs res, home, res, ni que siguin quatre o cinc, tant se
sigui el seu emblema, la seva referència val... Aquest noi és un bon futbolista, però ni és un crac ni
lúdica o simplement l’“ara sí que po- és un jugador imprescindible, no fotem! Se’n vol anar...
drem”. Res de res. Es miri com es miri, ja doncs via fora! Ho sento, però per fer un club com ha de
sigui del dret o del revés, la lliga no varia- ser, sobretot en la situació actual, cal ser contundent.

Enric Matarrodona. PERIODISTA

“No he dormit gens. Amb la
ximpleria de les dues hores de
diferència, ho he rematat. M’he
aixecat com un somnàmbul”
SERGIO SÁNCHEZ. Atleta
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“Estic contentíssima. Fins que no
he creuat la línia d’arribada no
sabia que havia acabat sisena”
BEATRIZ PASCUAL. Atleta

