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03/11/09 - Johan Cruiff entrenador de la selecció Catalana - enllaços internacionals

Dono per fet que tots sabeu que en Johan Cruiff entrenarà la selecció Catalana.(I a
més ho farà de franc).
Catalunya és cada cop més coneguda a nivell internacional.
Els països del primer món ens comencen a conèixer com un país amb un tarannà
únic i meravellós, amb personalitat i amb el desig de ser lliure.
El terreny és adobat per a la nostra triomfal Independència.
Us deixo uns enllaços de la premsa internacional:
Amèrica:
http://www.nytimes.com/reuters/2009/11/02/sports/sports-uk-soccer-spain-cataloniacruyff.html?_r=1
http://sportsillustrated.cnn.com/2009/soccer/wires/11/02/2020.ap.soc.catalonia.cruyf
f.0119/index.html
http://footballblips.dailyradar.com/article/johan-cruyff-set-to-coach-catalonia-football-
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team/
Nederlands / Països Baixos (conegut popularment nogensmenys incorrecta com
Holanda):
http://www.rnw.nl/english/article/cruijff-be-catalonia's-new-coach
Anglaterra:
http://news.bbc.co.uk/sport2/hi/football/europe/8338289.stm
http://www.guardian.co.uk/football/feedarticle/8785663
http://fourfourtwo.com/news/spain/41246/default.aspx
http://www.sportinglife.com/football/news/story_get.cgi?STORY_NAME=soccer/09/1
1/02/SOCCER_Catalonia.html
Taiwan:
http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1097516&lang=eng_news
&cate_img=145.jpg&cate_rss=news_Sports
Luxemburg:
http://goal.com/en/news/12/spain/2009/11/02/1599429/johan-cruyff-to-coach-catalun
ya
Australia:
http://www.sbs.com.au/news/article/1123606/latest-from-wire/
Yahoo (via reuters; Canadà):
http://sports.yahoo.com/sow/news?slug=reu-spaincataloniacruyff&prov=reuters&typ
e=lgns
http://ca.news.yahoo.com/s/afp/091102/sports/fbl_esp_ned_catalonia_cruyff
Illa Maurici:
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http://www.orange.mu/kinews/afpNews.php?id=237750&category_id=48
Catalunya:
Vilaweb: Johan Cruyff nou entrenador nacional
El mini-article de l'avui i el nano-article del 324 els he trobat ofensius.
Veig clarament la manera barroerament sectària amb que es tracta de desacreditar
el tècnic, i el País, i de menystenir-los.
El 324 diu:
http://www.3cat24.cat/noticia/416399/esports/Johan-Cruyff-nou-entrenador-de-la-sel
eccio-catalana-de-futbol-Lholandes-feia-13-anys-que-no-seia-a-la-banqueta
Johan Cruyff, nou entrenador de la selecció catalana de futbol.
L'holandès feia 13 anys que no seia a la banqueta
L'avui:
Johan Cruyff ha estat nomenat nou entrenador de la selecció catalana
de futbol, després d'arribar a un acord amb la Federació Catalana de
Futbol. El tècnic holandès també col·laborarà amb la federació en
projectes esportius i socials.
L'acte de presentació es farà el proper dilluns dia 9 de novembre al
migdia al Palau de Congressos de Barcelona.
I no diu res més. Ni que ho farà de franc, ni comenta el ressò a la premsa
internacional, ni res de res.
Nota: escric Johan Cruiff i no Johan Cruyff com ho trobareu a la majoria d'indrets,
perquè el seu nom real és: Hendrik Johannes Cruijff.
Si es diu Cruijff no té sentit que en Català empri la "y" i no la "i" més propera a la
seva forma original, i a la nostra llengua.
Johan Cruiff és considerat per la fifa com un dels quatre millors jugadors del segle
XX.
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Gràcies Johannes.
Veure més resultats amb Google (n'hi ha més de 6.670) que parlin d'aquesta notícia
en anglès.
Article a Directe.cat: La Catalanitat de Cruyff
[2009/11/09] cronica.cat: Johan Cruyff: ?Estic orgullós de ser l'entrenador de la
Selecció Catalana'
Traduir a l'Anglès. Translate to English

Compartir: ||

