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El gran dia d’un enorme ciclista modest
El corredor belga guanya la París-Roubaix i demana per casar-se a la seva nòvia
Johan Van Summeren, ciclista de l’equip professional amb base a Girona Garmin-Cervélo, i la seva ara futura esposa Jasmine, acaparen tot el protagonisme
mediàtic a Bèlgica després que aquest modest rodador de gairebé dos metres visqués una jornada de somni imposant-se diumenge per sopresa en la
clàssica més mítica per les seves famoses llambordes. Només de creuar la línia d’arribada, Van Summeren va demanar per casar-se a la seva parella.
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èlgica té un nou ídol.
Les portades dels diaris ﬂamencs d'ahir ho
deixen ben clar amb
Johan van Summeren i la seva ara
ja futura esposa, Jasmine Vangrieken, acaparant tot el protagonisme.
Tots dos ocupen el primer pla mediàtic per la victòria més important
de la seva carrera a la París-Roubaix
d'aquest llarguísism rodador del
Garmin- Cervélo i pel toc rosa de
veure com Van Summeren, absolutament ple de pols i fang després
de completar els mítics 27 tram de
llambordes, li demanava per casarse a la seva parella just després de
creuar la la línia d’arribada. A diferència de molts dels altres corredors del Garmin, Johan Van
Summeren no té ﬁxada la seva residència a Girona, viu a la seva Bèlgica natal igual que el nord-americà Tyler Farrar, però coneix la ciutat per les habituals concentracions que imposa el director
dels nord-americans, Jonathan
Vaughters.
Amb prop de dos metres d’alçada, 1,97, el ciclista belga del
Garmin és el ciclista més alt del pilot professional i, tot i que és un
autèntic enamorat de les clàssiques especialment de la coneguda
com «infern del nord», pocs pensaven que tindria opcions en una
prova en què Fabian Cancellara, ﬁnalment segon, Tom Boonen,
Thor Hushovd o, ﬁns i tot, el català Joan Antoni Flecha eren els candidats. «El nostre pla passava per
ajudar Hushovd, però he entrat
en l'escapada bona després del
Bosc de Wallers i tant Vaughters
com Peter Van Petegem m’han fet
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Johan Van Summeren abraçant Jasmine Vangrieken just despés de guanyar la París-Roubaix.

Bèlgica La victòria i la petició de Van Summeren, a les portades belgues
 Tots els diaris belgues van dedicar ahir molt espai a la victòria del corredor del Garmin-Cervélo a la París-Roubaix i el
final de cursa en què Van Summeren va demanar per casar-se a la seva xicota va ser la foto de portada en més d’un. En
les edicions digitals d’ahir a la tarda ja s’hi podien trobar entrevistes i articles tant sobre la part esportiva com la personal.
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mantenir la calma ﬁns al Carrefour
de l'Arbre (un altre tram de llambordes) on a l’equip teníem clar
que era el lloc on es podien fer diferències. He marxat i quan he
mirat enrere només he vist Maarten Tjallingii, el següent cop que he
girat al cap ja no hi havia ningú»,
explicava Van Summeren als mitjans de comunicació belgues. La
victòria va arribar amb el corredor
del Garmin disparat cap a la meta
del Velòdrom de Roubaix mentre,
per darrere, Fabian Cancellara havia de posar la moto tot sol en la
persecució perquè el GarminCervélo quedava amb una privilegiada situació tàctica amb el belga
per davant i Hushovd enganxat a la
roda del mateix Cancellara. La París- Roubaix del 2011 és el primer
gran èxit de la carrera esportiva de
Van Summeren que, tot i entrar en
el selecte club dels guanyadors de
la clàssica més mítica, tenia diumenge molt clar que les seves aspiracions esportives no es veurien
excessivament alterades: «No
canviaré per ser el guanyador de
la París-Roubaix del 2011 i, si en
les properes curses, puc fer un bon
treball per ajudar els meus companys d'equip seré feliç». El que si
canviarà és la seva relació amb
Jasmine a qui, per sorpresa, va
demanar per casar-se just després
de creuar la línia d'arribada. «Va ser
de manera espontània, quan la
vaig veure tant immensament feliç. Alguns donen un anell a la
seva xicota i jo li vaig donar una
pedra», va explicar Van Summeren
en referència a la llamborda que reben com a trofeu els guanyadors de
la París-Roubaix. Per si algú en tenia algun dubte la resposta de
Jasmine Vangrieken va ser «és clar
que sí».
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Tommy Robredo jugarà
«Amb només dues curses ja
contra Verdasco a Montecarlo es veu com estem millorant»

Destacada victòria del Mifas
Girona FC davant el Palència

Tommy Robredo es va classiﬁcar per a la segona ronda
del torneig de tennis de Montecarlo en derrotar ahir el croat
Ivan Dodig. Ara, en segona ronda, Robredo jugarà contra
el madrileny Fernando Verdasco. El tennista olotí va aproﬁtar tres boles de ruptura per desfer-se del balcànic en dues
mànegues, per 6-4 i 6-2, després d'una hora i disset minuts
de partit contra Dodig. MONTECARLO | EFE

Gran victòria del Mifas-Girona FC a la pista del Palència,
líder del play-off d'ascens, per un clar 49-73 en una demostració que els empordanesos ja havien deixat enrere el
cop moral que va suposar la darrera derrota davant l'Alcorcón
de la setmana passada, que els va deixar sense opcions de
pujar de categoria.Els gironins són l’únic equip de la lliga
que aquest any ha guanyat el Palència dos cops. PALÈNCIA | DdG

Oriol Servià va acabar molt satisfet de la seva cinquena
posició ﬁnal en la cursa de les Indy Car a Barber. «Ha sigut
una cursa molt emocionant. En l’anterior vam estar entre
els top 10 i ara hem acabat cinquens. Només és la segona
cursa però es veu que fem grans millores», va dir el pilot de
Pals després de la cursa.. En la foto Servià (de blau) té el cotxe en paral·lel amb el de Danica Patrick. BARBER (EUA). | DdG
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