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Si la Unió Esportiva Figueres
aconsegueix avui, com esperem,
superar la eliminatòria de copa
amb el Còrdova (eliminatòria que
té molt ben encarrilada després
del 0-2 del partit d'anada) es convertirà en el primer equip de segona B que arriba a les semifinals
d'aquesta competició en tota la
seva història. Ens hauríem de remuntar a l'any del Numancia

HO DIUEN
ELS LECTORS...

EDITORIAL

El Figueres ja ha fet història
—quan va ser eliminat a quarts de
final pel Barca— per trobar un fet
similar, encara que aquesta vegada mediàticament el ressò no ha
estat tan important pel fet que la
Unió va eliminar dos equips de
primera, el Barcelona i l'Osasuna,

en les eliminatòries prèvies i ha
hagut de superar posteriorment
el Novelda per tenir l'oportunitat
de classificar-se per a les semifinals. En aquesta època d'estrelles
i de pressupostos milionaris que
fan que qualsevol comparació si-

gui odiosa, una trajectòria com la
del Figueres ha d'omplir d'orgull
tots els aficionats de l'esport català. Esperem que aquesta fita
serveixi per al definitiu retrobament entre un equip i una afició
modèlica que va trempar les temporades de l'equip a segona A i va
estar a punt de viure un ascens a
primera. Passi ei que passi aquesta nit, el Figueres ja ha fet història.
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O Reus amb El 9 Esportiu
de Catalunya
Des d'Òmnium Cultural Baix
Camp, amb seu a Reus, ens
congratulem de l'aparicid d'El
9, l'Esportiu de Catalunya, i felicitem tots aquells que el fan
possible dia a dia. Aquesta sí
que és una gran notícia en la
capçalera del nou any: per la
llengua catalana i els ciutadans d'aquest nostre país encara no reconegut esportivament (si només fos la nul·la
sensibilitat nacional d'alguns
esportistes!). Ara només cal
desitjar-li llarga vida i que els
seus continguts reflecteixin la
vitalitat esportiva dels Països
Catalans, com més pobles millor!
Per cert, per quan un especial sobre l'hoquei damunt patins i els clubs esportius reusencs? Endavant! / ANTON BAI-

La Generalitat farà un referèndum als joves preguntant si volen tenir màquines de
condons als instituts. El referèndum, en
principi, no afectaria Can Barca ja que de
moment es descarta posar màquines de
condons a la banqueta. Seria el pitjor remei contra la manca de fertilitat golejadora d'alguns jugadors. Comenten, però, que
Gaspart sí que acceptaria de grat que li
condonessin els deutes del club.
També sembla que ben aviat la Generalitat i Barca firmaran un conveni de col·laboració; el govern català ajudarà els jugadors estrangers a integrar-se a aquest país
que porta el nom d'una coneguda plaça
barcelonina plena de coloms. Per implementar el programa, Artur Mas s'ha ofert
per substituir Rexach, però Pujol ja li ha
dit que no vagi tan de pressa, ni a la Generalitat ni al Barca, i que de moment re-

llevi Alexanco, i vagi dient «sensacional».
En línies generals, la idea és ensenyar a Rochemback a dir capsigrany a l'àrbitre i que
fer llenya és un concepte casteller. També
és crucial que Saviola tingui clares les diferències entre*Guifi-é el Pilós i El Pelusa.
El Pibito ha de saber que mentre el franc
va creuetf la línia dels Pirineus, el segon es
va passar de la ratlla. Un diferència de nassos, vaja... En l'apartat gastronòmic, Geovanni serà alliçonat sobre l'elaboració de
la botifarra a seques, que no amb seques,
al Bernabéu, seguint la recepta d'un que
es deia com ell. Així mateix, està previst
que Rivaldo rebi un curs ràpid de dret fiscal català, que falta li farà. El pla docent,
que sapiguem, no preveu comissions per
als professors, cosa que ha provocat una
lògica indignació en el col·lectiu, ferm partidari del café para todos.

U B A R R I U DE L'AVI

CAPELLADES. Les Franqueses (Vallès
Oriental).
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Qui és el favorit per guanyar
obert d'Austràlia
de tennis?
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Els àrbitres afavorei)®n el
Real Madrid perciuè guany»
la lliga del seu Centenarts?
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A Zidane le van a reproducir
en cera pal museo susodicho. Se ve que lo van a sacar
clavao, como a los otros dioses del madridismo... A Hierro de momento no lo han
querío. Pos lo que os iba diciendo; que le sacan todo
igualito, todas las partes. P^
las pudientes aprovechan
un cirio. Ah, y por cierto, del
partido contra el Valencia¡vale ya! Hay que quitar hierro, que hasta Zaplana celebra los goles del Madrid. En
el Bernabéu convertimos
hasta a los herejes. Por algo
es Tierra Mítica.
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GES GRAS. Reus (BaixCamp).

O Col-lecclonsta
d'entrades
El meu fill és col·lecionista
d'entrades de futbol i d'altres
esports, en especial del FC
Barcelona però també d'altres
equips de la lliga espanyola.
Demanaria a aquells lectors
que els sobrin entrades o no
saben què fer-ne, que me les
enviïn per millorar la col·lecció. Us desitgem tota la sort del
món al nou diari en català El
9.
La meva adreça és: Josep Capellades. Can Capellades-Fuste Gordi. 08520. Llerona (les
Franqueses del Vallès) / JOSEP

El cirio de Zidane
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