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L’EDITORIAL

El City, cada
vegada més
present

P

el futbol català, el Manchester
City no és un club de la Premier
més. La presència de Ferran Soriano, Txiki Begiristain i Pep Guardiola
–que van participar en el disseny del
millor Barça de la història– fan que se
segueixi sempre amb interès tot el que
envolta l’equip de Manchester aquests
últims anys. Aquest fet no anirà a
menys, sinó a més. El club anglès continua tenint interès en algunes de les joves perles del planter blaugrana –per
exemple el cadet Eric Garcia– i en l’àmbit empresarial passarà a controlar
com a propietari el Girona FC, ara que
l’equip ha pujat a
És probable
primera divisió.
El moviment del
que els
anglesos facin City, a través de
Pere
Guardiola
servir el
–germà de Pep–,
està
probableGirona de
trampolí de les ment relacionat
amb la idea que té
joves figures
l’exentrenador del
que no tenen
Barça dels filials
anglesos. Segons
cabuda al
ell, són poc compeprimer equip
titius. És probable, doncs, que el City, amb l’operació
que està ultimant, pugui fer servir el Girona de trampolí d’alguna de les seves
joves figures i d’altres futurs talents que
vol fitxar, però que no tenen cabuda de
moment al primer equip, aspirant a
guanyar la Premier.
Per al Girona això és una excel·lent
notícia. Les grans inversions les farà el
propietari principal, o sigui el City, i
l’equip tindrà indubtablement prioritat
a l’hora de captar cessions de l’equip anglès. L’operació no ve d’ara, ja que el City Football Group ja havia emparaulat
la compra si l’equip aconseguia l’anhelat ascens a primera divisió.

AVUI FA...

Jordi Camps

1924

FUTBOL S’admet el professionalisme en el futbol català.

1933

CICLISME Alfredo Binda
guanya el cinquè Giro i la 41a victòria d’etapa, un rècord que superarà
Mario Cipollini l’any 2003.

1936

CICLISME Mariano Cañardo és campió d’Espanya per quarta
vegada. Guanya el campionat que
té lloc a Palma.

1942

BARÇA El Barça guanya
5-1 el Múrcia en el partit de promoció per no baixar a segona divisió.

1943

BÀSQUET El FC Barcelona
guanya per primera vegada la copa.
Venç el CE Laietà 27-25 en la pròrroga.

1943

BÀSQUET El RCD Espanyol guanya la primera edició de la
copa femenina al Real Madrid (1310).

1944

BÀSQUET El Laietà derrota el Real Madrid (32-18) en la final i
guanya la segona copa en tres
anys.
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1986 HOQUEI SOBRE PATINS

El Club Patí Tordera va aconseguir l’èxit més gran de la seva història en guanyar la copa de la CERS. L’equip que
dirigia Roc Mestres va derrotar en la final el Bassano italià amb un contundent 11-4 en el partit de tornada. En el matx d’anada, els torderencs havien
empatat a sis gols a la pista italiana. El Tordera va guanyar sis partits i en
va empatar dos durant la competició. ■ ALBERT CAMPS

1944

BÀSQUET El RCD Espanyol perd la final de la copa femenina contra la Sección Femenina
Centro (16-12).

Mike Tyson mossega
Holyfield

1953

1997

VOLEIBOL L’Hispano Francès guanya la final de la copa als Piratas (3-2).

BOXA Mike Tyson va arrancar un tros d’orella a Evander
Holyfied d’una mossegada en el
tercer assalt en un combat molt
brut, amb accions irregulars constants dels dos boxejadors, i va ser
desqualificat en el combat pel títol
mundial dels pesos pesants, que es
va disputar a Las Vegas. El combat
era la revenja del que els dos púgils
havien disputat l’any anterior i en
què havia guanyat Holyfield per KO
tècnic. ■ FOTO: EFE

1959

BARÇA El Santos de Pelé
derrota el Barça al Camp Nou (1-5)
en un amistós.

1959

TIR AMB ARC Lolita
Guasch guanya per cinquena vegada en set anys el campionat estatal
femení, que es disputa a Santander.

1964 FÓRMULA 1 L’equip Brabham obté la seva primera victòria
en el mundial, amb Dan Gurney, en
el GP de França.

1964

TIR AMB ARC Jordi Solé
guanya el títol estatal, a Santander,
per segona vegada en tres anys.

1969 TIR AMB ARC Flora Sánchez guanya el campionat estatal
femení, que es disputa a Alacant.

1989

ESPANYOL L’Espanyol
guanya el Mallorca 1-0 en el partit
d’anada de la promoció de permanència a la primera divisió.

1992 FUTBOL El Sant Andreu no
puja a segona A per l’arbitratge parcial de Japón Sevilla en el partit decisiu a Lugo.

BEISBOL El Picadero
Damm cau eliminat en les semifinals de la copa d’Europa contra
l’Europhon (11-2).

1970

HOQUEI SOBRE PATINS
El CN Igualada guanya per tercer
any seguit el campionat estatal femení.

1970

1997 BARÇA El Barça guanya la

TENNIS DE TAULA Jordi
Palés s’imposa per sisena vegada,
tercera seguida, en el campionat
estatal. El Mayda guanya en equips
masculins.

1973

PESCA SUBMARINA Josep Noguera és campió per equips i
tercer individual en el campionat
del món, a Cadaqués.

1976
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El Tordera conquereix la CERS

ATLETISME Tatiana Kazankina és la primera atleta que
baixa dels 4 minuts en els 1.500 m i
fa un nou rècord mundial amb
3:56.0, millorant els 4:01.2 de Ludmila Braguina.

1984

COE Romà Cuyàs és inhabilitat com a president del Comitè
Olímpic Espanyol pels seus companys de comitè.

1995

copa al Betis (3-2) al Santiago Bernabéu en la pròrroga. Joan Gaspart
ho va celebrar d’allò més a la gespa
del camp del Real Madrid mentre
sonava l’himne blaugrana.

1998 FUTBOL El Barça B puja a
segona A gràcies a la victòria contra el Real Madrid B (0-2) en l’última jornada de la lligueta d’ascens.

2001

CICLISME Sergi Escobar
és tercer en el campionat estatal de
contrarellotge, que guanya Santos
González.

2009 TRIAL Jeroni Fajardo (Beta) guanya a Andorra la seva primera prova en el mundial.

2012

RAIDS Marc Coma (KTM)

guanya per cinquena vegada la copa del món de raids. En fa prou amb
un tercer lloc a Sardenya, en l’última cursa del campionat, que guanya Jordi Viladoms.

2014

CICLISME Anna Ramírez
guanya el títol estatal femení de
carretera. Ja havia estat campiona
el 2004.

2015

BÀSQUET La selecció espanyola, amb sis catalanes, derrota
Bielorússia (74-58) i guanya la medalla de bronze en l’europeu femení. Sèrbia derrota França (76-68)
en la final.

2015

GOLF Pablo Larrazábal
guanya el BMW Internacional amb
un cop d’avantatge. És la seva quarta victòria en un torneig del circuit
europeu.

2016

BÀSQUET Xavi Pascual
s’acomiada com a entrenador del
FC Barcelona en una roda de premsa, visiblement emocionat, acceptant la decisió i agraït pels anys al
club.

2016

FUTBOL SALA El Barça
queda fora de la final de la copa Intercontinental en perdre en els penals (1-3) contra el Magnus brasiler.
El partit s’havia acabat 3-3.

