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L’EDITORIAL

Rússia i l’ombra
eterna del
dopatge d’estat

P

ocs mesos abans de la celebració dels Jocs Olímpics d’hivern
2018 a Corea del Sud, la presència de Rússia, potència econòmica, militar i esportiva del planeta, s’aguanta
per un fil. Les investigacions, informes i
proves del dopatge d’estat practicat sota el règim de Putin són una gota malaia
de la qual Rússia intenta fugir com pot. I
pot més aviat poc, perquè les evidències
són, sovint, demolidores. Després de les
sancions a Rio 2016 i en el mundial d’atletisme 2017, Rússia sabrà demà si pot
competir a Pyeongchang.
L’intent de fugida endavant amb excuses sense crediMentre Rússia bilitat és un error.
no admeti els Rússia ha tendit a
fets i no iniciï negar-ho tot i a
mantenir en els
un procés de
càrrecs dirigents
neteja decidit empastifats. Potser és una estratèi sincer,
gia que li funciona
els seus
quan l’aplica a
esportistes
afers de consum
intern, però daestaran
vant una autoritat
sota sospita
mundial no cola.
Arran dels Jocs de Sotxi s’han investigat 36 casos i, fins ara, hi hagut sanció
en 25. Rússia ha perdut un terç de les
33 medalles, que van ser exhibides amb
orgull nacionalista i impudícia absoluta
pel Kremlin. La corrupció arriba a tal
extrem que el president de la Federació
Russa de Bob és un dels sancionats i ni
dimiteix.
Ni tan sols és clar que Putin i el seu
ministre d’Esports vulguin fer un reconeixement de culpa i iniciïn una neteja
decidida i sincera. Mentrestant, Rússia
i els seus esportistes estaran sota sospita. I no és que el món s’hagi girat en contra seva. S’ho han guanyat a pols.

AVUI FA...

Jordi Camps

1932

BEISBOL La selecció de
Catalunya guanya la de Cuba 23-3
en un partit amistós.

1973

MOTOCICLISME Giacomo
Agostini deixa l’equip MV Augusta
després de deu anys i d’haver aconseguit tretze títols mundials i fitxa
per Yamaha.

1973 BÀSQUET El Joventut derrota el Porto (107-48) en el partit de
tornada de la segona eliminatòria
de la copa Korac.

1973

BÀSQUET El Barça guanya
el Sanichaufer de Luxemburg (6486) en el partit de tornada de la segona eliminatòria de la copa Korac.

1977

RAL·LIS Antoni Zanini
(Seat) és campió d’Espanya de rallis per quart any consecutiu gràcies
a la seva victòria en el ral·li de la
Costa del Sol.

1977

TENNIS Austràlia guanya
Itàlia (3-1) en la final de la copa Davis i torna a endur-se el títol tres
anys després.
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1996 SELECCIONS

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declara nuls dos articles d’un decret de la Generalitat del 1994 sobre la participació de les federacions esportives catalanes en competicions internacionals i la seva articulació amb el moviment olímpic. El CSD va recórrer
contra aquests dos articles perquè va considerar que no s’ajustaven a les
lleis estatals. A la foto, la selecció catalana de futbol. ■ FOTO: EFE

1982 WATERPOLO El CN Montjuic perd 11-6 contra el CSKA Moscou en el partit de tornada de la final de la recopa i deixa escapar el
títol. En l’anada havia guanyat 11-8.

Muhammad Ali, el
millor del segle XX

1983

BOXA La revista Sports
Illustrated va triar Muhammad Ali
com a millor esportista del món del
segle XX. El boxador nord-americà
va ser campió olímpic dels pesos
pesants el 1960 i va ser cinc cops
campió del món dels pesos pesants
entre el 1964 i el 1979. Com a professional va fer 61 combats, amb 56
victòries i 5 derrotes. Ali va precedir
el futbolista brasiler Pelé en la votació. ■ FOTO: EFE

1999

ESQUAIX El Can Mèlich,
de Sant Just Desvern, guanya el
campionat estatal per equips tant
en homes com en dones.

1983

TENNIS El RCT Barcelona
derrota el CT Barcino (5-3) en l’estatal per equips i recupera el campionat després de dos títols del seu
rival.

1984

ATLETISME Pietro Mennea, recordista mundial dels 200 m
i campió olímpic de la distància el
1980, anuncia la seva retirada als
32 anys.

1988

WATERPOLO El CN Catalunya perd el partit d’anada de la final de la copa d’Europa contra
l’Spandau de Berlín (11-10).

1988

TENNIS Emilio Sánchez
Vicario guanya per quarta vegada el
campionat estatal. Derrota el seu
germà Javier en la final (7-5, 6-3, 63).

1990

els 200 m braça del campionat
mundial en piscina curta. Fernández queda a 1:03 del podi.

1994

HOQUEI SOBRE PATINS
La selecció espanyola, amb vuit catalans, perd la final del campionat
d’Europa contra Portugal (3-1).

1994

HOQUEI SOBRE PATINS
El Barça guanya la final de la Lliga
Catalana al Tordera (3-2) i és campió de la competició per primera
vegada en la història.

HANDBOL La URSS derrota Iugoslàvia (24-22) en la final
del campionat mundial femení, que
guanya per tercera vegada consecutiva.

FUTBOL AMERICÀ Els
Barcelona Boxers guanyen la supercopa contra els Pioners de
l’Hospitalet (12-6).

1992

1998

ESPANYOL El RCE Espanyol s’inscriu en el registre mercantil com a societat anònima esportiva (SAE), seguint les directrius
marcades per la llei espanyola de
l’Esport.

1993 GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
DIRECTOR
EMILI GISPERT NEGRELL.
DIRECTOR ADJUNT
JORDI CAMPS.
CAPS DE REDACCIÓ: FERRAN CORREAS
(Barça), JORDI DANÉS (Futbol), TONI ROMERO,
LLUÍS SIMON i JOAN MARTÍ (Més Esport).

No dels tribunals a l’olimpisme català

Vitali Stxerbo s’emporta la victòria
en el memorial Joaquim Blume.

1993 HANDBOL La selecció espanyola perd contra la Xina (36-24)
i acaba quinzena en el campionat
mundial femení.

1993 NATACIÓ Joaquim Fernández i Sergi López són quart i sisè en
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1994

FUTBOL La UEFA autoritza que es facin controls antidopatge als futbolistes fora de competició.

2001

UFEC Pau Gasol i Gemma
Mengual són escollits millors esportistes catalans de l’any en la
Festa de l’Esport de la UFEC.

2004

TENNIS Els Estats Units
guanyen els dobles i posen el 2-1 en
el marcador en la final de la copa
Davis contra Espanya, a Sevilla.

2005

TENNIS Croàcia guanya
Eslovàquia (3-2) a Bratislava i conquereix la seva primera copa Davis.

2007

SELECCIONS Joan Ricart, president de la Federació Catalana de Bitlles, rep el premi Lluís
Companys de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.

2008

SELECCIONS Xavier Albert Canal, president de la Federació Catalana de Rugbi, rep el premi
Lluís Companys de la Plataforma
Pro Seleccions Esportives Catalanes.

2011

TENNIS Espanya derrota
l’Argentina a Sevilla (3-1) i guanya
per cinquena vegada, tres en els últims quatre anys, la copa Davis. Rafael Nadal aconsegueix el punt definitiu.

2014

NATACIÓ Mireia Belmonte
guanya els 800 m lliure, la tercera
medalla d’or que aconsegueix en
dos dies de competició, en el campionat mundial en piscina curta.

2016

WATERPOLO El CN La Sirena Mataró guanya l’Otter London
(18-6) en l’últim partit de la lligueta
i es classifica per a la segona fase
de l’Eurolliga femenina.

2016

GOLF Carles Pigem acaba
quart en el torneig Alfred Dunhill de
Sud-àfrica i aconsegueix el seu millor resultat com a professional en
el circuit europeu.

