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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
Isinbàieva
Demana als atletes que vénen de fora que respectin les
lleis russes sobre els gais. Cap problema. És el mateix
que li demanaran a ella si va al Iemen o al Sudan.

PUGEN I BAIXEN
La vuitena d’or de Phelps

2008 NATACIÓ. Michael Phelps va acabar el

gran repte a Pequín amb una vuitena medalla
d’or en els 4x100 m estils que li va permetre superar les set que Mark Spitz havia guanyat el
1972, a Munic. Entre el 10 i el 17 d’agost, Phelps
va guanyar en els 400 m estils, els 4x100 m lliure, els 200 m lliure, els 200 m papallona, els
4x200 m lliure, els 200 m estils, els 100 m papallona i els 4x100 m estils. ■ FOTO: EFE
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FUTBOL

La nord-americana
haurà d’esperar dos
anys per continuar sumant medalles en el
mundial. Ahir una lesió en la final dels 200
m la va deixar KO.

Fa un any a Londres,
campió olímpic als
5.000 i els 10.000
metres. Ara a Moscou,
un altre doblet, aquest
cop en els campionats
del món.

El club de la Catalunya Nord comença la
lliga francesa amb aires de renovació tant
a la directiva com a la
plantilla després d’uns
anys molt discrets.

El Girona va tenir una
bona estrena en la nova temporada i va sumar una victòria molt
valuosa sobre l’Alavés
que els donarà confiança.

El dit de Mourinho

2011 FUTBOL. El Barça va guanyar la supercopa d’Espanya de futbol en imposar-se al Real Madrid (3-2) en el partit de tornada disputat al
Camp Nou. El partit d’anada havia acabat amb
empat a dos. L’entrenador del Real Madrid, José
Mourinho, va aprofitar un embolic al final del partit per posar el dit a l’ull al segon entrenador del
Barça, Tito Vilanova. ■ FOTO: EL 9
1920 OLIMPISME. Una delegació catalana es
reuneix amb el baró de Coubertin durant els Jocs
Olímpics d’Anvers.
1987 TENNIS. Martina Navratilova perd el número 1 en favor de Steffi Graf i ja no el recuperarà. Hi haurà estat 332 setmanes en nou períodes.
1988 ATLETISME. Butch Reynolds supera el
rècord del món dels 400 m que datava dels Jocs
del 1968 (43.29 per 43.86).
1997 MOTOCICLISME. Mick Doohan guanya a
la Gran Bretanya el quart títol dels 500 cc.

2008 GIMNÀSTICA. Gervasi Deferr guanya
la plata olímpica en l’exercici de terra. És la seva
tercera medalla en uns Jocs.
2008 TENNIS. Roger Federer estableix un rècord de 237 setmanes seguides de número 1.

DE CAP

Que n’aprenguin...
E

l 15 d’agost és el dia de les festes majors per excel·lèn- JR i Alexis a la davantera jugant al Municipal de Llagostecia. I abans-d’ahir vaig estar en una. En un poble de ra? Doncs encara més exagerat, perquè Karabatic ma1.700 habitants, que té un equip d’handbol que, després teix ja va dir que abans de comparar-se amb ell, el brasiler
de tres anys seguits intentant-ho, al mes de maig va pujar ha de guanyar els mateixos títols internacionals que el
a la segona categoria de l’handbol estatal: la
protagonista de la pel·lícula 300. Quin paio;
divisió d’honor plata. Sí, que és un esport en
el veia allà, a les Termòpiles... “Nosaltres,
què la màxima categoria fa aigües, ara que Pasqui: “Tot el
tot el que puguem fer per ajudar els clubs
alguns d’aquests llepafils de l’esport rei
catalans com el Bordils, ho hem de fer”, deia
s’atreveixen a devaluar la competició que el que puguem fer el tècnic Xavi Pascual, poc després de recoseu equip en donarà gràcies que s’hi man- per ajudar els
nèixer fora de micròfon com n’està, de fart,
tingui i, dos o tres cops l’any puguin dir la
que li diguin que són els favorits i de dir-me
paraula Europa. Però tornant a la festa, el clubs catalans
què pensa fer per tallar-ho, d’aquí a un paBordils va tenir l’oportunitat de jugar, per
rell de setmanes, si la cosa segueix igual.
segon any seguit, la semifinal de la superco- com el Bordils,
També reconeixia l’esforç que havia fet el
pa de Catalunya d’handbol i fer-ho contra el
Bordils donant-los totes les facilitats en les
Barça. Sí, la competició que organitza la fe- ho hem de fer”
dates –potser en un esport on es compren
deració catalana de l’esport en qüestió i que
partits sí que el rival hauria anat a fer més la
té com a concepte donar l’oportunitat als punyeta–. M’ho explicaven no fa gaire, que l’handbol és
clubs modestos que fan mèrits per creuar-se un esport noble perquè hi ha molt contacte però sense
amb els que juguen a l’elit. S’ho imaginen, mala fe. Un estil de la noblesa del rugbi. I això, com la caper exemple, el Barça amb Messi, Neymar talanitat, no es diu, s’exerceix. Que n’aprenguin... ■
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“L’any passat vaig quedar a un
centímetre de la final, i aquest, a
un centímetre de les medalles,
però he pogut lluitar”
EUSEBIO CÁCERES. Atleta

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu. Comarques gironines, El. 17/8/2013. Page 2

“Per descomptat que m’hauria
agradat continuar en el Barcelona,
però sóc un professional i mai no
discuteixo les decisions”
SARUNAS JASIKEVICIUS. Jugador bàsquet

