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쩠 GOLF

쩠 WATERPOLO

Gabi Hernández,
nou entrenador
del CN Sabadell
Barcelona. Gabi

Hernández
passa a fer-se càrrec de la
banqueta del primer equip
masculí del CN Sabadell en
substitució de Xavi Balaguer.
L’exwaterpolista
internacional, que es va
retirar fa un parell de
temporades, acredita un
extraordinari palmarès que
inclou dos títols mundials a
Perth 1998 i Fukuoka 2001,
a banda de vuit lligues de
divisió d’honor, cinc copes
del Rei i una copa LEN. Al
nou projecte també s’hi
suma un altre il·lustre del
waterpolo català i estatal,
Dani Ballart, que retorna al
club vallesà –hi va militar
durant onze temporades–
per fer-se càrrec de la
direcció tècnica de la secció,
tant pel que fa a l’equip
masculí com al femení. Pel
que fa al conjunt femení,
vigent campió d’Europa,
Nani Guiu ha renovat com a
entrenador. / EL 9

쩠 TENNIS

Cara i creu
per a Granollers
i Montañés
Stuttgart. Marcel
Granollers ha quedat com
a únic supervivent català en
el quadre gran de l’obert
de Stuttgart després de la
victòria contra l’italià
Andreas Seppi, cap de sèrie
número 7 (6-3, 3-6 i 6-1), i
la derrota d’Albert
Montañés contra Pablo
Andújar (2-6, 6-4 i 6-3). En
la pròxima eliminatòria,
Granollers se les heurà amb
el francès Benoit Paire. Ahir
també va destacar
l’eliminació de Monfils (1)
contra Hanescu. / EL 9
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MÉS ESPORT
140è OBERT BRITÀNIC

Recordant Seve,
evocant batalles
쩠 La gran dificultat del camp es contraposa a

l’homenatge al desaparegut golfista cantàbric
쩠 Sense Woods, Donald i Westwood busquen el
seu primer Gran Slam, amb McIlroy de favorit
À. OCHOA / Barcelona / Sandwich (Ang.)

쩠 No serà una edició més de l’obert Britànic. Una cita històrica
que compleix 140 anys i que
rendirà un sentit homenatge a
Severiano Ballesteros, mort el 7
de maig als 54 anys després
d’una lluita titànica contra un
tumor cerebral. Amb diverses
fotografies d’ell en llocs estratègics del camp, i un llibre que
han firmat tots els jugadors, es
recordarà un tricampió de la cita en un dels escenaris més ferotges del torneig. El Royal St.
George’s, amb més detractors
que adeptes, és un compendi
de dificultats que combina espectaculars dunes, cops cecs i
bankers intimidatoris en els
primers nou forats, amb carrers ondulants i greens més
complicats en els segons nou
(amb el famós forat 15, juntament amb el 17 de Saint Andrews, diuen dels més difícils
d’un obert Britànic), amb un
par de 70 cops que duplica
complicacions quan bufa el
vent, habitual en aquesta zona
de la costa sud d’Anglaterra.
L’últim cop que en va ser seu,
el 2003, hi va guanyar un sorprenent Ben Curtis, després
que el danès Bjorn (que aquest
any ha entrat per la baixa del fijià Singh), que afrontava amb

LA FITXA
Camp: Royal Saint George’s
Situació: Sandwich (Anglaterra)
Llargada: 6.594 metres
Forats: 2 par 5; 12 par 4 i
4 par 3. Par total, 70 cops
Últim cop que va ser seu: 2003
Campió: Ben Curtis (EUA)
La curiositat: És el camp
amb més cops cecs sobre el
que es disputa un Gran Slam.
La dada: És 96 metres més
llarg, i el forat 4 ha passat
de ser un par 5, a un par 4.
L’anècdota: Tom Watson, segon
el 2009, ara amb 62 anys és
l’únic que podria igualar els
6 títols de Harry Vardon,
rècord absolut del torneig.

quatre cops de marge els últims
quatre forats, dilapidés les seves possibilitats caient en dos
trampes de sorra terrorífiques
(en el 15 i el 16, d’aquest últim li
va costar tres cops treure la bola). El mateix Tiger Woods, en el
primer forat, va perdre la pilota
i va firmar un triple bogey per
començar. Aquest cop, però,
no ho podrà evitar, perquè no
jugarà el Britànic per lesió. Els
persistents dolors al genoll i el
tendó d’Aquil·les de la cama esquerra li aconsellen descansar i
no forçar la tornada. En la seva
absència, Rory McIlroy ha ocupat el seu lloc com a gran favorit. Un paper que el Tigre, però,

McIlroy, campió de l’obert dels EUA, l’enemic a batre. / G.P. / EFE
fa temps que no assumeix, tot i
que per joc i palmarès (és el golfista en actiu amb més majors,
amb 14) esdevé sempre un dels
candidats al títol. Una circumstància que, els darrers temps,
comparteix amb l’anglès Lee
Westwood, segon del món i
possiblement el millor jugador
(ha firmat sis cops top-3 en els
últims tres anys) sense un Gran
Slam. Un honor menor que
també defineix l’actual número
u, el també anglès Luke Donald. Tots dos, juntament amb
McIlroy, s’erigeixen en els principals aspirants a un títol obert
que mesurarà la consistència
del jove nord-irlandès, de 22
anys, que ha estat líder en 7 de
les 8 voltes de Gran Slam que
s’han disputat enguany.
De la resta, Phil Mickelson,
per galons; Matt Kuchar, per
sobrietat (continua col·leccionant posicions top ten); Steve
Stricker i Nick Watney, per

completar el poder nord-americà; i el contrapès europeu (a
banda de Westwood, Donald i
McIlroy) format per Martin
Kaymer, tercer del món; Padraig Harrington, Justin Rose,
Graeme McDowell, Peter Hanson i fins i tot Sergio García. El
castellonenc, setè en l’obert
dels EUA, ha revifat un golf que
no només va ressorgir en el segon Gran Slam del curs. Es va
classificar per al Britànic sent
segon a Munic, on va perdre el
desempat contra el barceloní
Larrazábal, que també va obtenir plaça amb aquell triomf, fa
tres setmanes. Jiménez, el dubtós Quirós (per molèsties en els
canells) i Alejandro Cañizares
completen la nòmina estatal en
una edició en què un cantàbric,
enmig de la batalla (personal,
contra el camp; i aliena, contra
els rivals), serà l’estrella recordada. Seve, una inspiració tan
admirada com inigualable.

쩠 OLIMPISME

Madrid aposta pels Jocs del 2020
X.A. / Barcelona

쩠 Madrid persevera en la seva
pugna per organitzar uns Jocs
Olímpics. Així ho va anunciar
ahir l’alcalde de la capital espanyola, Alberto Ruiz-Gallardón,
després d’haver fracassat amb
les candidatures del 2012 i el
2016. «Madrid disposa de l’experiència de les dues candidatures anteriors i el reconeixement de la família olímpica», va
subratllar l’alcalde, acompanyat pel portaveu socialista a
l’Ajuntament i exsecretari d’estat per l’Esport, Jaime Lissavetzky. L’anunci se sotmetrà a

Ruiz-Gallardón:
«L’esperit olímpic
continua viu i
prometem un projecte
auster i eficaç»
aprovació en el ple municipal
del 20 de juliol i aquell mateix
dia serà ratificat pel comitè
executiu del Comitè Olímpic
Espanyol (COE). Gallardón va
justificar la seva decisió en el fet
que «l’esperit olímpic continua
viu en la ciutadania» i va pro-

metre «austeritat i eficàcia» en
el nou projecte. «Tenim el 80%
fet i hi ha temps de sobres per
completar el 20% restant després de l’elecció», va afegir.
Entre els rivals que podria tenir la capital espanyola –el termini per presentar-se no acaba
fins a l’1 de setembre– hi ha Roma, Istanbul, Tòquio i la ciutat
sud-africana de Durban. El
maig del 2012 el COI farà una
preselecció entre les aspirants i
l’elecció definitiva es portarà a
terme el 7 de setembre de 2013
en l’assemblea que l’organisme
celebrarà a Buenos Aires.

Ruiz-Gallardón mostra el document que traslladarà al ple. / EFE

