.f EDERACÍÓ SORTEIG SO Pi'CATALUNYA

EL 9
Divendres 18 de gener del 2002

arà la
semifinal a Lleida
O Els blaugrana jugaran al O Laltra plaça per a la final O Rexach recorda quieTany
Camp d'Esports el dimecres se la disputaran el Terrassa passat ja va perdre contra
SOdegéner
irEspanyolel21 defebrer
Viladegut en ía final
MIQUEL ROCA
Barcelona

La tretzena edició de la copa
Catalunya coneix des d'ahir al
nügdia'el seu programa de semifinals. La Unió Esportiva
Lleida i el Barcelona es jugaran
el d i m e c r e s 30 de gener al
Camp d'Esports de la capital de
la Terra Ferma la primera plaça
per a la final, mentre que la segona se la disputaran el Terrassa i l'Espanyol el dijous 21 de
febrer a l'Estadi Olímpic terrassenc. La gran final de la competició encara no té data ni seu
definitives.
Un cop conegut el resultat
dels aparellaments, el tècnic
que més c o n t e n t estava era
Carles Viladegut, que mirarà de
repetir amb el Lleida la victòria
que ja va aconseguir la temporada passada amb el Balaguer
en la final contra el Barcelona. Roura, Viladegut, Alvarez i Flores envolten el trofeu de la copa Catalunya després del sorteig d'ahir. / MIQUEL ROCA
«El Barca era l'equip que volíem, sobretot perquè contra
senllaç dels penals. El 6 de de- superar una altra ronda a Guisl'Espanyol ja hi hem jugat dues Trajectòries desiguals. En sembre, es van guanyar el pas sona, on va vèncer per 1-2. Set campions. La copa Cataluvegades aquesta temporada i condició d'equips de primera a les semifinals de la copa Ca- L'últim o b s t a c l e del Lleida nya ha conegut en les seves
volíem canviar. Crec que es pot divisió, el Barca i l'Espanyol talimya en vèncer a Terrassa el abans d'arribar a les semifinals tretze edicions set campions
veure un partit molt maco al entraran en competició a partir Gimnàstic de Tarragona per va ser la Gramenet. El partit es diferents des que el Blanes va
Camp d'Esports.» Menys con- d'aquestes semifinals, però no 1-0.
va jugar a iSanta Coloma i va encetar el palmarès la teriípotent estava el tècnic del Terras- és aquest el cas del Lleida i enPel que fa al Lleida de Carles acabar-se sense gols. Els pe- rada 1989/90. Dels quatre sesa Miguel Álvarez, que va reco- cara molt menys el d'un Te- Viladegut, va , d e b u t a r en nals van donar la continuïtat mifinedistes d'enguany, el Barnèixer que «ens hauria agradat rrassa que va arrencar la trajec- aquesta edició de la copa Ca- en la coinpetició als de Vilade- celona i l'Espanyol han estat
-més jugar coritra el Barca per tòria que l'ha dut fins a les se- talunya el mes d'agost en la gut, que mantenen l'esperança campions tres vegades cada
la qüestió del taquillatge i l'a- mifinals el maig de l'any pas- quarta eliminatòria, en què va de repetir amb el Lleida el títol un, mentre que el Lleida i el Tetractiu del partit. De tota ma- sat.
desfer-se a domicili del Reus que ja va aconseguiria tempo- rrassa no han inscrit mai el seu
nera, com a entrenador consiEls homes de Miguel Alvarez Deportin per 0-3. Quatre dies rada passada al capdavant del nom en l'historial de guanyadero que haver arribat fins aquí es van imposar en la primera després, la Unió Esportiva va Balaguer.
dors.
ja és com un premi per als ju- ronda al Badaloní per 2-0 i, en
gadors».
la segona, vari eliminar el TàPel que fa als dos tècnics dels rrega per penals després d'un
La copa Catalunya podria dur a Europa en el futur
equips de primera divisió, tant partit que va acabar amb emCarles Rexach com Paco Flores pat a un goí. En la tercera elipenso que algun dia ho aconseguirem», va
El president de la Federació Catalana de Futbo,
van curar-se en salut davant minatòria van quedar exempts
Jaume Roura, va explicar abans del sorteig de I ?s afegir Roura El màxim responsable del futbol
uns partits en què sortiran in- i en la quarta i en la cinquena
català també va felicitar públicament el Figueres
semifinals de la copa Catalunya que la FCF està
dubtablement amb l'etiqueta es van desfer respectivament
per una trajectòria que Roura va qualificar de
treballant des de fa temps «perquè les
de favorits i tots dos van recor- del Manresa i del Gavà en vèn«gesta>' i de «fet histoncí> El president de la FCF
competicions terntorials siguin algun dia
dar que «les ganes que hi posa cer-los a domicili per 1-3 i 0-3.
reconegudes per la federació espanyola^» En cas va afirmar que <- les competicions per
sempre l'equip inferior fa que La sisena ronda els va enfronque fos així, seria possible que la copa Catalunva eliminatones son una gran oportunitat per als
la competició s'equilibri i sigui tar el Figueres a Vilatenim, en
clubs modestos El Barca i l'Espanyol, per
es convertís en un camí d'acces directe o
complicat guanyar-los», en pa- un partit que es va acabar amb
exemple, s'ho han trobat aquest any en la copa
indirecte a les competicions europees de clubs
raules de l'entrenador barcelo- empat a dos gols i que va donar
del Rei»
'<No sé SI tardarem un any, dos o qurftre, però
niista.
el passi als terrassencs en el de-
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