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L’EDITORIAL

Ferran Latorre
i el repte dels
grans cims

F

erran Latorre es va convertir el
27 de maig en el primer alpinista
català que era capaç de fer el cim
dels catorze vuit mils que hi ha al planeta. L’última de les grans muntanyes de
la Terra que va aconseguir coronar va
ser la més alta, l’Everest, un cim que se
li havia resistit anteriorment. La gesta
de Latorre, les dues fulgurants ascensions a l’Everest protagonitzades per
Kilian Jornet en les mateixes dates i la
lluita del veterà Òscar Cadiach per completar també l’ascensió als catorze vuit
mils fan que l’alpinisme gaudeixi d’una
bona dosi de protagonisme en l’esport
català en els úlTroba que
tims anys.
encara li falta Ferran Latorre explica en una entrealguna cosa,
vista en l’edició
que no tot
d’avui de L’Espors’acaba en els tiu que ara que ha
completat el prograns cims i
jecte que ha omque li queda
plert la seva vida
molta feina
esportiva els últims anys, troba
per fer com a
que encara li falta
alpinista
alguna cosa, que
no tot s’acaba en els grans cims i que li
queda molta feina per fer com a alpinista. Latorre va fer el primer vuit mil el
1999 i ens últims sis anys n’ha escalat
vuit, superant Òscar Cadiach, que fa
tres anys que intenta coronar el Broak
Peak i que espera fer el seu últim vuit
mil aquest estiu. Latorre diu no s’ha de
donar importància al fet que sigui el primer català que fa els catorze vuit mils.
Que ell volia tancar el projecte i les coses
han anat com han anat. I ho deixa clar
tot dient que en l’alpinisme no calen
competidors per existir i que és l’únic
esport en què no necessites un contrincant per practicar-lo.
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AVUI FA...

Jordi Camps

1919

OLIMPISME Inauguració a
París dels anomenats Jocs Interaliats entre els esportistes dels exèrcits vencedors de la Primera
Guerra Mundial.

1937 BOXA Joe Louis guanya el
títol mundial dels pesos pesants i el
mantindrà en el seu poder fins
al 1949. Derrota per KO en el vuitè
assalt l’anterior campió, James
Braddock, a Chicago.

1947

ESPANYOL L’Espanyol
perd la final de copa contra el Real
Madrid (2-0) en la pròrroga.

1958 VOLEIBOL L’ACD Bombers
revalida el títol de copa contra el
Real Madrid (3-1).

1958

TIR AMB ARC Lolita
Guasch guanya per quarta vegada
en sis anys el campionat estatal femení, que es disputa a Madrid.

1974 WATERPOLO El CN Barceloneta revalida el títol de lliga amb
un empat (4-4) contra el CN Barcelona en l’última jornada.

El gran dia de Maradona
1986

FUTBOL Diego Armando Maradona va eliminar tot solet Anglaterra (2-0) en els quarts de final del mundial de Mèxic entre argentins i anglesos. Primer es va aprofitar de la ceguesa de l’àrbitre per marcar un gol
amb el puny en un salt amb Peter Shilton –a la foto–. Després, com si no
volgués passar a la història per aquell gol vergonyós, va marcar el millor de
la història dels mundials en una jugada en què va arrencar des del mig del
camp i va driblar tothom que el va intentar frenar. La victòria argentina va
servir per reivindicar les Malvines i Maradona va dir que el primer gol havia
estat fet amb la mà de Déu. ■ FOTO: EFE

1975

HANDBOL El Granollers
perd contra el Calpisa (16-13) la final de la copa, que es juga a Martorell.

Triomf dels Dragons
1997

FUTBOL AMERICÀ Els
Barcelona Dragons van guanyar la
World Bowl per primer cop en batre
els Rhein Fire per 38-24 en la final,
disputada a l’Estadi Olímpic de
Montjuïc. Unes 31.000 persones
van presenciar com l’equip barceloní es convertia en el millor de l’any
de l’NFL Europa de futbol americà.
A la imatge, Ivan Ibernon i Mariano
Angoy celebren la victòria del conjunt barceloní. ■ FOTO: EFE

1975

FÓRMULA 1 James Hunt
aconsegueix la seva primera victòria en una cursa del mundial, en el
Gran Premi d’Holanda, pilotant un
Hesketh.

1975 JUDO Blanca Cerro guanya
en la categoria de 62 quilos en el
campionat estatal femení.

1977 WATERPOLO El CN Montjuïc revalida el títol de lliga amb un
empat a la piscina del CN Barcelona (3-3) en l’última jornada del
campionat.

1980

HANDBOL El Rancho de
Castelldefels és el campió de la primera edició de la copa femenina
derrotant l’Iber de València (15-11)
en la final, jugada a Huelva.

1980

FUTBOL La RFA és campiona de l’Eurocopa per segona vegada. Supera 2-1 Bèlgica en la final
de Roma amb dos gols de Hrubesch.

1985

HOQUEI SOBRE PATINS
El Cerdanyola empata amb el Novara (4-4) en el partit d’anada de la final de la copa de la CERS.

1985

HOQUEI SOBRE PATINS
El Barça perd a la pista del Porto
(5-4) en el partit d’anada de la final
de la copa d’Europa.

1986

BEISBOL El Viladecans
acaba cinquè en la fase final de la
copa d’Europa.

1992

BÀSQUET Nacho Solozábal confirma la seva retirada després que el FC Barcelona decidís no
renovar el seu contracte.

1994

BÀSQUET Els Houston
Rockets són campions de l’NBA per
primera vegada. Derroten els New
York Knicks (4-3) en la final amb un
90-84 en el setè partit.

1994

OLIMPISME El COI i les
federacions internacionals creen el
Consell Internacional d’Arbitratge
Esportiu encarregat de supervisar
administrativament i financerament el TAS.

1995

CICLISME Laurent Jalabert s’imposa en la Volta a Catalunya amb 46 segons d’avantatge
respecte a Melcior Mauri.

1995

FUTBOL La UE Lleida perd
3-2 a El Molinón contra l’Sporting
de Gijón en el partit d’anada de la
promoció d’ascens a primera divisió.

1996

HOQUEI SOBRE PATINS
El Tordera és subcampió de la copa
de la CERS per segona temporada
consecutiva. Perd 1-7 contra el Porto en el partit de tornada de la final.
En l’anada, havia perdut per 3-0.

1997

HOQUEI SOBRE PATINS
L’Igualada guanya la lliga en el
quart partit (2-4 a la pista del Barça) de la final i recupera el títol.

1997

CICLISME Ivan Oulego i
Fina Soler guanyen el campionat de
Catalunya de descens de BTT.

2002

FUTBOL SALA El Miró
Martorell és subcampió de la lliga.
Perd 5-3 contra l’Antena 3 Boomerang en el quart partit de la final.

2003

BEISBOL El Sant Boi és
quart en la recopa que es disputa al
seu camp. Perd 4-2 contra el Balaixikha el partit pel bronze.

2003

SUPERBIKES
Rubén
Xaus (Ducati) s’imposa en les dues
curses del GP de Misano del mundial de superbikes.

2013

FUTBOL El Girona perd
3-0 a Almeria en la tornada de la
promoció d’ascens i es queda sense pujar a primera. En l’anada, el
conjunt gironí havia perdut per 0-1.

2013

CICLISME Mayalen Noriega és subcampiona d’Espanya femenina rere Ane Santiesteban.

2014

TENNIS DE TAULA El Fotoprix Vic guanya per cinquena vegada el campionat estatal femení
per equips. Supera 3-1 el vigent
campió de lliga, l’UCAM Cartagena.

2015

TENNIS DE TAULA Marc
Duran guanya per primera vegada
el campionat estatal després d’haver perdut cinc finals. S’imposa en
la final a Endika Díez (4-0). Duran
també és campió en dobles fent parella amb Oriol Monzó.

2016

BÀSQUET El Real Madrid
derrota el Barça (91-84) en el quart
partit de la final de la lliga ACB i revalida el títol. Els blancs s’imposen
per tres victòries a una.

