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ir.  Director: 
Al sopar de final de tempora-

da del Club Básquet Alpicat, 
;e'ns va anunciar la retirada de 
ios persones que, des del dia 
lúe es va plantejar la creació 
iel club, s'han esmercat de va-
ent i s'han implicat fins al molí 
ie l'os amb l'entitat. 

Antonio Rincón i Mila More-
no deixen pas a nova gent que, 
ie ben segur, sabrán continuar 
a tasca de convertir el Club 
Básquet Alpicat en un referent 
i e práctica esportiva i de con-
vivencia. 

És molta la gent que está im-
plicada en la direcció del club i 
que s'han afanyat, i molt, per 
crear i per atiar un ens d'aques-
ta importancia des del no-res; 

a tots ells el nostre agraiment 
peí seu altruisme. 

Pero seria injust no reconéi-
xer obertament a PAntónio i a 
la Mil a un apreci personal i, a 
banda del molt temps que han 
dedicat ais nostres filis, la seva 
paciencia, la seva entrega abne-
gada i la seva cura per tots els 
detalls: des del seu interés per 
un jugador lesionat a la seva 
preocupació per convertir l'es-
port en un element positiu en 
la formació deis nostres joves. 

Moltes grades a tota la direc-
tiva i ara, molt especialment, a 
l'António i la Mila per la mag-
nífica feina feta. 

UNS PARES DEL CLUB 

Sr. Director: 
PutinVel máxim mandataii'de 

la Federado Russa, ha'parlat 
sobre Catalunya. Hjyna fet una 
persona queNgnpra sistemática-
ment els drel£smimans, el pre-
sident d'unítnació que es man-
té unida-a base désdictadures i 
genociüis. Algú abusat per 
Pexfüspia Litvinenko dTüaver-lo 
enverinat amb poloni21C 
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