
20 de ani de la tragedia de la Furiani
La 20 de ani de la catastrofa de la Furiani, amintirea ramane dureroasa pentru victime si apropiatii
acestora care refuza uitarea si nu inteleg interminabila saga a reconstructiei stadionului.
  
  Şocate de iresponsabilitatea celor care au provocat tragedia de la 5 mai 1992, victimele solicita
respectarea unei promisiuni oficiale de a nu se mai disputa niciun meci profesionist la 5 mai.
Amaraciunea este amplificata si de starea stadionului Armand-Cesari, in care zeci de milioane de euro au
fost investite si a carui renovare nu s-a incheiat inca.
  
  In aceasta incinta evolueaza inca Sporting Club de Bastia, care marti seara si-a asigura promovarea in
prima liga franceza. 
  
  La 5 mai 1992, cu cateva minute inainte de inceperea semifinalei Cupei Frantei dintre SCB si
Olympique Marseille, in stadionul arhiplin, o tribuna metalica uriasa de 10.000 de locuri s-a prabusit ca
un castel de carti.
  
  "In cateva secunde sarbatoarea s-a transformat in oroare, stadionul in delir a devenit un camp de lupta",
marturiseste unul dintre supravietuitorii acestei "prime catastrofe din fotbalul - afacere", actualul
presedinte al Ligii Corsicane de fotbal, Marc Riolacci.
  
  Jucatorii au fost primii care au acordat ajutor victimelor ingropate in tuburile metalice din tribuna Nord.
Pe tot parcursul noptii zeci de elicoptere au coborat pe gazon pentru a prelua ranitii si mortii. 
  
  Toate victimele au fost prinse in tribuna speciala ridicata pentru a spori capacitatea stadionului din
Furiani, o comuna de langa Bastia. Tribuna, inalta de 20 de metri, a fost ridicata intr-o singura saptamana
la cererea conducerii SCB.
  
  Ancheta a dezvaluit o serie de nereguli, cum ar fi folosirea de materiale necorespuzatoare dar si
probleme de securitate in instalarea unei tribune pentru care era nevoie de cel putin o luna de lucru si
personal autorizat.
  
  Doi ani mai tarziu doar inginerul societatii care a ridicat tribuna a fost condamnat la inchisoare pentru
omucidere si rani involuntare. 
  
  La procesul din 1994 nu a fost prezent presedintele clubului, Jean-Fran�ois Filippi, cel care comandase
amplasarea tribunei. El fusese asasinat cu o saptamana inainte de proces.
  
  "Victimele au fost uitate, justitia si-a facut treaba dar nimeni nu si-a asumat responsabilitatile. Este
imoral", spune astazi Vanina Guidicelli, al carei sot, Pierre-Jean, jurnalist, a murit din cauza ranilor
intr-un spital din Marsilia.
  
  Guidicelli conduce un colectiv al victimelor care solicita ca niciun meci profesionist sa nu se dispute la 5
mai, asa cum a promis presedintele Fran�ois Mitterrand.
  
  Colectivul a obtinut in acest an amanarea finalei Cupei Frantei, din 5 mai. Insa vrea ca acest lucru sa fie
mentinut asa cum se face in Anglia "unde nu se disputa niciun meci la 15 aprilie si 29 mai, dupa tragediile
de pe Hillsborough si Heysel".
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