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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
Treballar o deixar passar el temps
Que Xavi digui que l’any passat no entrenaven la
pressió és com si jo digués que nosaltres, de fet,
tampoc buscàvem notícies.

PUGEN I BAIXEN
Bolt fa el segon rècord
2008 ATLETISME. El jamaicà Usain Bolt va

continuar la seva festa en els Jocs de Pequín i
quatre dies després de superar el rècord del món
dels 100 m ho va fer amb el dels 200 m. Aquest
cop Bolt no es va deixar anar, va anar a totes en
la cursa i amb 19.30 va millorar en dues centèsimes el rècord que tenia Michael Johnson des de
la final olímpica d’Atlanta. ■ FOTO: EFE
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L’entrenador del Màlaga defensa l’ús de
substàncies dopants
per ajudar els jugadors lesionats a recuperar-se més ràpidament.

L’equip de Javi Salamero va tenir una gran
estrena contra un exprimera com el Mallorca que el situa al capdavant de la classificació.

La selecció espanyola,
amb onze catalanes,
va debutar en el mundial amb un 18-8 al
Canadà. Espar, Tarragó, Bach i companyia
defensen el títol.

Els nedadors catalans
van guanyar fins a 10
medalles: una d’or,
cinc de plata i quatre
de bronze, en el mundial de natació paralímpica.

Plata per a la sincronitzada
2008 NATACIÓ. Gemma Mengual i Andrea

Fuentes van aconseguir en la final de duos de natació sincronitzada dels Jocs de Pequín la medalla de plata rere les intocables russes. Aquesta
era l’única medalla que faltava en el palmarès de
la natació sincronitzada catalana, que ja havia
pujat al podi en els campionats del món i els
campionats d’Europa. ■ FOTO: EFE

1989 NATACIÓ. Janet Evans millora el rècord
dels 800 m (8:16.22) que durarà fins al 2008.

1993 TAEKWONDO. Javier Argudo, or en 54

quilos; Maria Jesús Santolària, en 60 quilos, i Elisabeth Delgado, plata en 51 quilos en el mundial.

1995 TRIAL. Jordi Tarrés guanya el setè títol

mundial. Tarrés, amb 29 anys, ja havia aconseguit anteriorment el títol mundial els anys 1987,
1989, 1990, 1991, 1993 i 1994.

1995 VELA. Begoña Via-Dufresne és campiona
mundial de 470 amb Theresa Zabell.

1995 CICLISME. Sílvia Rovira, subcampiona
d’Europa de BTT.

1998 ATLETISME. Reyes Estévez és campió
d’Europa dels 1.500 m.

2007 TRIAL. Toni Bou guanya el seu primer
mundial de trial.

AMOS DELS
SEUS
SILENCIS

DE CAP

El passeig de La Vecchia Signora
E

l Juventus FC és l’equip referència a Itàlia. De fet, va aquest període fraudulent, va sacsejar La Vecchia Signoser declarat segon millor equip del segle XX a Europa, ra. Els torinesos semblaven ferits de mort, però res d’aijust darrere del Real Madrid. Llegendes del futbol han xò. La grandesa del club va més enllà d’entrebancs temvestit amb orgull la samarreta bianconera. Sivori, Plati- porals. De seguida va tornar a la Serie A i a enfilar-se als
ni, Zidane i, més recentment, Del Piero
llocs alts de la classificació. Ara no només
s’han encarregat d’augmentar el prestigi de
guanya, sinó que, a més a més, practica un
l’equip torinès fins avui dia. Anys de glòria. La grandesa del futbol de toc que trenca amb la imatge preTítol rere títol, nacional o continental. El seconcebuda d’un futbol italià de catenaccio i
gle XXI va començar trontollant, però de se- club va més
joc esquerp. Aquest nou estil no és pas
guida La Vecchia Signora va retrobar el ca- enllà
casualitat. Amb Antonio Conte a la banmí de la victòria. Les males arts d’alguns diqueta i Andrea Pirlo dirigint l’equip des del
rigents, però, van posar en perill la supervi- d’entrebancs
centre del camp, els bianconeri volen torvència de l’entitat. L’any 2006 el Tribunal
nar a ser un gegant europeu. Una política de
de Justícia de la Federació Italiana de Fut- temporals
fitxatges exemplars han donat com a rebol va enviar la Juve a la Serie B, amb penasultat dos scudetti consecutius. Aquesta
lització de punts, i li va treure l’Scudetto retemporada han arribat el defensor Ogbona i
centment guanyat, a causa d’una trama de
els atacants Tévez i Llorente a preu de salcompra de partits que implicava uns quants do. Per començar, diumenge van golejar per quatre a zeclubs històrics. El Moggigate, anomenat així ro el Lazio en la final de la copa d’Itàlia. El primer pas del
popularment pel comportament antiesportiu que es preveu un passeig de La Vecchia Signora aquesta
del director general del Juventus durant temporada.

Albert Edjogo-Owono. MÀNAGER EMPRESARIAL

“Mentre el que es busqui sigui la
regeneració, no tinc cap
problema a usar substàncies
dopants per recuperar lesionats”
BERND SCHUSTER. Entren. del Màlaga

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu. Comarques gironines, El. 20/8/2013. Page 2

“Jo posaria un notable a l’equip,
en conjunt, perquè hi ha hagut
gent de matrícula i altres de
suspens, com passa sempre”
J.M. ODRIOZOLA. President de la RFEA

