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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
Florentino
Es diu a Madrid que va ordenar la suplència de Casillas
per haver anat contra Mourinho i per ser “encara” amic
de Xavi Hernández. Estan bojos, aquests romans.

PUGEN I BAIXEN
Plata en la classe 470
2004 VELA. Natàlia Via-Dufresne i Sandra
Azón van aconseguir la medalla de plata en la
classe 470 en les proves de vela dels Jocs d’Atenes. Aquesta va ser la segona medalla olímpica
per a Natàlia, que ja havia aconseguit la de plata
en la classe Europa en els Jocs de Barcelona. Les
regatistes catalanes van superar només d’un
punt la tripulació de Suècia. ■ FOTO: EFE
EUSKALTEL

CAR SANT CUGAT

RCE ESPANYOL

AFELLAY

CICLISME

NATACIÓ

FUTBOL

FUTBOL

L’equip basc, després
de 19 anys en el pilot
professional, tancarà
la barraca a final d’any
per la manca de suport econòmic institucional per la crisi.

El Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat
va ajudar a guanyar
fins a 43 medalles als
participants en el
mundial de natació de
Barcelona.

Tot i anar perdent 2-0
tot just començar la
segona part, l’equip
de Javier Aguirre va
saber reaccionar i es
va emportar un punt
valuós de Balaídos.

L’holandès està passant un calvari per
culpa de les lesions.
Demà serà intervingut
d’una lesió muscular
crònica al recte anterior de la cuixa dreta.

Bronze per a Escobar
2004 CICLISME. El ciclista lleidatà Sergi Escobar va guanyar la medalla de bronze en la prova de persecució de ciclisme en pista dels Jocs
d’Atenes. Escobar, vigent campió mundial, va superar el britànic Rob Hayles amb 4:17.947 en la
lluita per la medalla de bronze, després d’haver
quedat fora de la final perquè va fer el tercer millor temps. ■ FOTO: EFE
1984 NATACIÓ. Jordi Cervera travessa el canal de la Mànega.

1991 ATLETISME. La IAAF aprova que els
mundials es facin cada dos anys a partir del 1993
i atorga el primer a Stuttgart. També augmenta
de dos a quatre anys les sancions per dopatge.
1993 TAEKWONDO. Isabel Cruzado, campiona del món en 43 quilos.

1993 ATLETISME. La russa Ana Biriukova és
la primera que salta 15 metres en triple (15,09).

1994 VELA. Josep Maria van der Ploeg guanya el bronze en el mundial de classe Finn.

2004 NATACIÓ. Michael Phelps tanca la participació en els Jocs d’Atenes amb sis medalles
d’or i dues de bronze.
2004 HÍPICA. Beatriz Ferrer-Salat guanya la
plata en doma per equips en els Jocs d’Atenes.

AMOS DELS
SEUS
SILENCIS

LA PORTA DE SARRIÀ

Comencem bé: un positiu al sarró
E

ntenc que els prohoms dels mitjans, sobretot dels vis- estava matemàticament demostrat que si s’acabava la
tos i parlats, s’esgargamellin intentant trobar un ter- lliga sense positius i negatius la salvació era segura. Alescer o un quart equip en discòrdia en aquesta lliga del hores, no pas com ara, els empats a camp contrari valien
“siempre igual”. A sobre, els resultats els ho han afavorit. una fortuna! Com a mínim un positiu. D’or, que es deia
Ja sigui la golejada del Barcelona com el simulacre de pa- aleshores. Si s’han tornat a posar de moda, i de quina matiment del Madrid. Una jornada no seria res si tots els nera, els cromos dels jugadors de primera divisió, per què
equips comencessin en una certa igualtat
no es rescata l’antiga puntuació? Total, això
de condicions, però ja se sap que això ni és
dels tres punts per victòria tampoc ha estat
ni serà possible. La diferència de les inver- Que treguin els
un revulsiu tan gran. Algú recorda quan a la
sions en jugadors dels clubs clama al cel.
lliga anglesa, i no fa tants anys, per cada tres
tres punts!
Cada vegada és més distant, i a l’espera
gols marcats es donava un punt més? Ho
dels cent i escaig que pensa pagar el Mavan treure, és clar que sí. No va servir per a
drid per un tal Bale. Si no ho tinc malentès l’Espanyol res. Doncs que treguin els tres punts, home! Si més no els
s’ha gastat, encara no, un quart de quilo d’euros. Ep, i ha equips més modestos, o aquests tercers en discòrdia que
de fer veure que no vol vendre un tal Wakaso per cinc o sis busquen els mitjans, en dirien bé. Probablement tot
quilos quan els necessita com el pa que menja! Per cert, s’acabaria equilibrant una mica més. Sigui som sigui,
dilluns al vespre em va donar la gana de fer l’Espanyol va demostrar que amb ganes la seva lliga ha
els números que es feien fa un temps començat força bé. Si Aguirre aconsegueix invertir la
quan les victòries eren de dos punts. El tendència, és a dir, fer una bona primera volta per no haque m’agradava més era mirar i remirar ver de patir al final, oli en un llum. De moment ja tenen un
els positius i els negatius de cada equip. I punt positiu a la classificació.

Enric Matarrodona. PERIODISTA

“Casillas no es pot permetre el
luxe d’estar un any a la banqueta.
Entendria perfectament que
volgués marxar”
B. SCHUSTER. Entrenador del Màlaga
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“Home, al capdavall potser podré
jugar el Trofeu Santiago
Bernabéu” (en veure’s suplent
contra el Betis)
IKER CASILLAS. Porter del Madrid

