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El n o u p r e s i d e n t del C o m i t è
Olírhpic Internacional (COI), Jacques Rogge, ya exercir de presid e n t del màxim organisme de
l'esport mundial expressant la
seva intenció de posar fre a un
dels grans pecats del seu antecessor, Joan Antoni Sàmaranch', el
gegantisme a què s'han vist abocats els jocs olímpics en les dues
darreres dècades de glòria olím-

HO DIUEN
ELS LECTORS...

El COI es mou
pica. Un gegantisme, tant per les
despeses que comporta com pei:
la dubtosa rendibilitat posterior
d'algunes de les níonumentals
iristal·lacions esportives que cal
fer, que ha deixat els jocs olímpics fora de l'abast de la gran ma-
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condicions.en què es mou aquest
e s d e v e n i m e n t , és impossible.
Està clar que els jocs i l'olimpism e del segle XXI n o p o d e n ser
joria de les ciutats del món.
iguals aLde finals del XX. Rogge
Rogge, continuista de la tasca va començar ahir a posar el fre a
de Sàmaranch en altres aspectes, alguns excessos de l'època Sàmaté clar que ara que els Jocs del ranch. Caldrà veure si el metge
2008,ja han estat atorgats a la Xi- belga té dintre del COI el mateix
na, el pas següent han de ser uns poder que va tenir el dirigent cajocs a l'Àfrica i això, en les actuals talà.
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O Endavant i força
Encara que sigui amb uns dies
de retard, deixeu-me, des de la
meva triple condició de catalana, dona, mare i amant de l'esport, donar la benvinguda al
vostre diari. Prou falta ens feia!
Endavant i força. / PILAR RAHOLA

I MARTÍNEZ. Badalona (Barcelonès).

O Gràcies, Rivaldo!
Gràcies Rivaldo per recordar als
catalans que no som un poble
independent i que si volem que
reconeguin oficialment les nostres Seleccions esportives haurem'de deixar de pensar en clau
autonòmica i fer-ho en clau de
sobirania nacional. I és que a la
taula d'en Bernat qui no té Estat
no hi és comptat. / JORDI COLO-

L'Alguna Pregunta Més ha pogut confirmar
de fonts oficials que el baròmetre de la Generalitat, que dóna un empat entre Máragall. Mas i Duran, el va elaborar en Charlie
Reixach èn persona. Com que el director
de Charlie Consulting és molt d'empatar,
va declarar: «Jo sempre dic lo mateix, una
enquesta és com una quiniela, li fots una
equis a cada resposta, i al final firmes l'empat.» Amb aquest rigor espaterrant, Charli
Consulting s'ha fet un Uoc en el mercat
d'hivern i ha desbancat empreses contrastades cornEco-Eco, Demosfòbia o Opina.
Ara, en Charlie ja acapara totes les enquestes d'imatge. Tenim un petit avanç de
pròximes feines, encara que probablement
no veuran la llum per culpa del Sr. Endesa.
Çharli Consulting prepara un estudi en
profunditat sobre el paper dels jugadors
catalans a l'NBA. Quatre de cada dos en-

questats creuen que Pau Gasol està triomfant sense pal·liatius. Tres de sis, que ho
està fent a m b pal·liatius i la resta n o
sap / no contesta i ni tan sols, en la majoria
dels casos, sap què coi és un pal·liatiu. En
un altre treball, el 36,9% destaca qüe Ro. drigo Rato és el pitjor jugador del Real Madrid perquè juga poc. També remarquen
la bona punteria de Saviola de Palacio.
Finalment, també sorprenen els resultats d'un estudi sobre els costums sexuals
dels cülers. Un 25% afirmen que des de la
dissolució del Dream Team tenen problemes de motivació i no veuen la llum al final
del dorrnitori. En aquest cas, però, el Sr.
Endesa no en té cap culpa. El 50% ha patit
més d'un coitus interruptus per culpa de
la titularitat de Rochemback. I un 1%, que
ha demanat anonimat, diu que acostuma
a empatar quan s'àllita fora de casa.

Quinto de cerveza
Pues nada, que al Rayo que
no cesà le partieron cuatro
• Rayos, y ya tenemos la Copa
de Su Majestad don Juanea
en él bolsillo de Florentino
Pérez, un bolsillo de la máxima confianza. Este año la dedicaremos también ex-aequo al Rey de Europa, don
José Mari Primero de España
y Quinto de Cerveza Maou,
para festejar el bodorrio del
año, el de su hija, Ana BoteUín, con Alejandro Agag, que
se escribe sin hache pero trabajará en Humor se escribe
con hache, porque tienen
nombre con gag incluido.

MER. Torredembarra (Tarragonès).

LA BARRILA DE L'AVI
0 Torna, Bonano
j p i b E i s t à capacitat el^Bafça.lèi*''*
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Em pregunto on ha anat a raure
en Bonano. ¿Per què l'han allunyat de sota els pals de la porteria, aquests sots feréstecs sota
els quals Reina no és més que
una princesa en zel? I no voldria
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molestar ningú. / RAIMON CASELLAS LLOPIS. Barcelona.

0 1 De Boer?
SRèmmmh^i^^s

Som una parella de Barcelona
que des que va sortir el diari no
l'hem deixat de comprar ni un
dia. La pregunta és: si Bonano
no fa de porter, per què segueix
jugantFrank de Boer, que és qui
fa els errors? Mort el gos, morta
la ràbia, potser? Ens agradaria
llegir l'opinió fina i humorística
de Ramon Solsona sobre
això. / DAVID HORNOS I PRIETO i
JORDI LÓPEZ ISAFUFA. Barcelona.
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