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Segurament es tracta d’un 
dels tècnics espanyols que 
han encadenat més Jocs 
Olímpics de manera conse-
cutiva. Un total de nou, en 

suma ja Toni Bové Pérez (l’Hospita-
let de Llobregat, 1952) com a fisiote-
rapeuta del Comitè Olímpic Espa-
nyol. La seva aventura olímpica va ar-
rencar l’any 1984, a Los Angeles, a la 
seu de Santa Barbara. Després d’ha-
ver format part del Comitè Organit-
zador a Barcelona 92 i a Atlanta 96, 
en les darreres cinc edicions ho ha 
tornat a fer per atendre exclusiva-
ment els esportistes de l’equip olím-
pic espanyol, portant, a més, l’orga-
nització del sistema de treball dels 
seus companys durant aquests dies. 

Com va ser la seva arribada al movi-
ment olímpic? “Després d’haver tre-
ballat en una competició juvenil de 
bàsquet, l’esport de la meva vida. Em 
van dir que si volia anar a uns Jocs, i 
allò per a mi va ser un somni fet reali-
tat. Com a esportista no vaig arribar 
mai a aquelles cotes, i com a físio no 
m’ho hauria imaginat tampoc. El meu 
debut va ser ajudant els equips de rem 
i piragüisme, esports que dominava a 
la perfecció [riu]”, recorda Bové. Aque-
lla primera estada li va permetre veu-
re com treballaven els seus companys 
als Estats Units, i des d’aleshores va 
decidir anar cada any als congressos 
americans a aprendre d’ells. 

Les tasques principals del Toni són 
ajudar en els esports als quals, pel seu 
petit nombre de participants, la fede-
ració “no pot aportar un fisioterapeu-
ta propi, o bé els equips més grans”, 
que necessiten ajuda per “cobrir les 
necessitats de tots”, afirma. El seu dia 
a dia el fa principalment a la Vila 
Olímpica, on també viu al costat dels 
esportistes, ja que a les plantes inferi-
ors de l’edifici espanyol munten “un 
servei mèdic amb un despatx on hi ha 
el metge i una sala amb cinc cabines 
per als fisioterapeutes”. 

La seva feina se centra en els dies 
previs i les primeres jornades de com-
petició, i Bové assegura que “són tas-
ques de massatge, estiraments i trac-
taments, més de prevenció”. La jorna-
da laboral arrenca a les 8 del matí i 
tanquen el centre al voltant de les 9 
del vespre, però també de vegades han 
de sortir a alguna de les competicions, 
a fer fisioteràpia in situ. “Fins i tot 
m’he hagut de despertar algun dia a 
les 3 de la matinada per fer alguna in-
tervenció o per supervisar algun con-
trol antidopatge. I quan tinc una esto-
na lliure, m’escapo a veure el bàsquet, 
l’esport que vaig practicar fins als 28 
anys, a l’Espanyol i l’Hospitalet”. Bo-
vé calcula que els fisioterapeutes por-
ten “al voltant d’uns 50 quilos de ma-
terial mèdic”, tot i que han llogat mol-
tes coses al comitè organitzador; pe-
rò les coses més específiques les 
porten d’Espanya.e
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PERDUTS A RIO

El Purito busca la cirereta 
de la seva carrera a Rio

nable en què ha disputat tant el Giro 
d’Itàlia com el Tour de França. També 
tindrà un paper important en els movi-
ments tàctics el basc Ion Izagirre, ven-
cedor de l’etapa de Morzine de l’últim 
Tour, demostrant una gran força i una 
habilitat en el descens digna de l’elit 
mundial, un fet clau en el recorregut de 
Rio. En canvi, sí que estan reservats a fer 
més de gregaris el basc Jonathan Cas-
troviejo i el navarrès Imanol Erviti. 

El seleccionador Javier Mínguez va 
fer unes declaracions abans d’anunci-
ar el cinc oficial dient que correrien 
“Valverde i quatre més”, però el de Va-
lladolid té una gran relació amb el Pu-
rito i sempre li deixa llibertat de mo-
viments en les cites en què està moti-
vat, com va ser el cas del Mundial de 
Florència, en què el català i Valverde, 

segon i tercer, no van saber aprofitar la 
superioritat numèrica davant el portu-
guès Rui Costa i van acabar amb llàgri-
mes al podi de la cita italiana per un er-
ror tàctic. El risc que això passi és pre-
sent, i més amb una prova tan difícil de 
controlar, ja que cap selecció té més de 
cinc participants, i un recorregut d’una 
duresa inusual en aquest tipus de pro-
ves d’un dia: 253 quilòmetres amb tres 
pujades a un port de 9 quilòmetres al 
5,7% de desnivell, l’última a 25 quilò-
metres de meta, afavoriran uns escala-
dors que vindran molt motivats i en-
capçalats pel mateix recent vencedor 
del Tour de França, Chris Froome, a 
qui Joaquim Rodríguez haurà de batre 
el 6 d’agost si vol acabar la seva carre-
ra amb una medalla olímpica històrica 
per a l’esport català.e. 

El ciclista català de 37 anys aspira a penjar-se una medalla abans de retirar-se

Joaquim Rodríguez va ser el primer 
que va passar per la meta dels Camps 
Elisis en la primera de les voltes al cir-
cuit que tancava el passat Tour de 
França, un honor normalment reservat 
per a l’equip del vencedor final. En 
aquest cas, els seus companys de pilot 
van voler fer-li un homenatge. El Pu-
rito, el carismàtic ciclista de 37 anys, va 
anunciar en la primera jornada de des-
cans de la cursa francesa que aquesta 
temporada abandona la competició 
d’alt nivell. Ho farà amb un palmarès 
històric en el ciclisme català i amb l’op-
ció d’afegir-hi una cirereta perfecta: 
una medalla als Jocs Olímpics de Rio de 
Janeiro, gràcies a un recorregut molt 
dur que afavoreix les seves caracterís-
tiques d’escalador explosiu. 

L’actual resident a Andorra ha tingut 
un final de carrera digne dels millors 
corredors del món, i així ho demostren 
els seus tres primers llocs en el rànquing 
mundial WorldTour els anys 2010, 2012 
i 2013. Entre els seus principals mèrits 
hi ha catorze etapes i quatre podis finals 
en grans voltes (2n al Giro d’Itàlia del 
2012, 3r al Tour de França del 2013, 3r 
a la Vuelta del 2012 i 2n a la del 2015), la 
victòria en grans clàssiques com la Flet-
xa Valona (2012) i el Giro de la Llombar-
dia (2012 i 2013) i dues medalles en 
Mundials de recorreguts durs com Flo-
rència 2013, on va ser plata, i Mendrisio 
2009, on va ser bronze. Èxits que de-
mostren que Rodríguez té opcions de 
brillar a la cita olímpica. 

El Purito estarà acompanyat a la se-
lecció espanyola de quatre ciclistes de 
l’equip Movistar. En primer lloc, lidera-
rà l’equip l’incombustible murcià Ale-
jandro Valverde, amb sis medalles mun-
dialistes al seu historial i que arriba als 
Jocs després d’una temporada intermi-
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El Brasil s’encomana a Neymar per l’únic or que li falta

Després de l’estrena de la competició 
femenina de futbol, avui és el torn del 
torneig masculí. El Brasil, país amfi-
trió dels Jocs Olímpics, confia en 
Neymar per aconseguir l’únic or que 
li falta a la canarinha, guanyadora de 
cinc Mundials, de vuit Copes Amèrica 
i de quatre Confederacions, però cap 
vegada campiona d’uns Jocs. Per això, 
la selecció s’encomana a Neymar, el 
gran reclam d’un equip jove que bus-
ca redimir-se de la humiliació que va 
patir ara fa dos anys en el Mundial que 
també organitzava a casa. 

Quan el Barça va obligar el futbolista 
a escollir entre la Copa Amèrica Cente-
nari –que es disputava al juny als Estats 
Units– o els Jocs, Neymar va preferir 
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acompanyar la seleção a la cita olímpi-
ca. Al Brasil confien en ell i parlen de la 
neymardependència. “Ja em va bé que 
sigui així, vull dependre de Neymar –de-
ia Rogério Micale, el tècnic brasiler–. 
¿Quin entrenador no voldria un 
Neymar al seu equip?  
Treballaré perquè estigui 
còmode i que pugui fer el 
que sap sobre el terreny 
de joc, que marqui les di-
ferències”. 

El davanter, que durà 
el braçal de capità durant 
els Jocs Olímpics, estarà 
acompanyat del també 
blaugrana Rafinha –cap dels 
dos no ha iniciat la pretempora-
da amb el club i s’incorporaran a la dis-
ciplina del Barça quan ja hagi començat 
la Lliga–. Els altres noms propis de la 
convocatòria són Marquinhos, Fred, 

Joaquim Purito Rodríguez aspira a penjar-se una medalla en els Jocs Olímpics 
de Rio, en el seu últim any com a ciclista professional. MICHAEL STEELE / GETTY

Gabigol i la nova perla brasilera, Gabri-
el Jesus. En canvi, una de les absències 
destacades és Dybala, que no ha obtin-
gut el permís del Juventus per ser a Rio. 

El primer rival de la selecció del 
Brasil serà Sud-àfrica (21 h, 

hora catalana), en un partit 
que es disputarà a l’esta-

di Mané Garrincha de 
Brasília. Els amfitri-
ons, enquadrats al 
Grup A, jugaran des-
prés contra l’Iraq (di-

lluns a la matinada, a 
les 3 h) i tancaran la pri-

mera fase del torneig con-
tra Dinamarca (dijous a la 

matinada, també a les 3 h). Els 
dos primers classificats obtindran el 

bitllet per als quarts de final d’una com-
petició que s’acabarà el dissabte 20 
d’agost a l’estadi de Maracanã.e


