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EL 9
Dimarts 15 de gener.del 2002

SELECCIÓ CATALÜi^ïA-BMSiL

O La federació
catalana vol que
es jugui el
Catalunya-Brasil
entre els dies 16
i 19 de maig
O Aquestes
dates obligarien
els brasilers a
endarreriria
seva arribada a
Corea del Sud
O El matx seria
després de
Túltima jornada
de lliga i de la
final de la lliga
de campions
O El Brasil havia
de fer pública
avui la seva
llista de cinc
amistosos però
només en té dos
O La federació
catalana es
reuneix de nou
avui per parlar
del tema

TONI PADILLA
Barcelona .

Mentre hi ha vida hi ha esperança. Arran de la decisió inflexible de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de no
permetre que l'amistós entre
Catalunya i el Brasil es jugui el
27 de març, la Federació Catalana de Futbol (FCF) negocia
amb la brasilera la possibilitat
de disputar aquest partit entre
el 16 i el 19 de maig, dates que
deixarien la RFEF sense cap excusa per enviar un~ altre fax i
deixar el Camp Nou sense acollir el partit.
Les noves dates amb què treballa la FCF se situen just després de la final de la lliga de
campions (que es jugarà el dia
15 a Glasgow), i un cop ja ha
acabat el campionat de lliga.
Sense partit de la selecció espanyola, que no en té cap de
programat el mes de maig,
aquestes dates eliminen un
problema, però en creen un altre. El problema ara el planteja
el calendari de la selecció brasilera, que tenia previst marxar
a Corea el 12 de maig per començar la darrera fase de la
preparació de la fase final del
mundial, on debuten el 3 de
juny contra Turquia. La FCF ja
ha demanat a la seva homòloga
brasilera que retardi el desplaçament a terres asiàtiques perquè pugui ser a Barcelona per
jugar el partit. Això suposaria
que el Brasil s'haurien de concentrar uns dies a Barcelona
per marxar a Corea directament sense tornar al Brasil. A
Catalunya també li aniria bé jugar el 20 o 21 de maig, però
aquestes dates deixarien
menys dies als brasilers per
preparar el seu debut al mundial. Brasil havia previst inicialment marxar a Corea el 12 de
maig, malgrat que alguns dels
seus jugadors s'haurien pogut
veure involucrats en la final de
la lliga de carnpions. L'elecció
d'aquesta data per marxar a
Corea també deixa en una si• tuació difícil els nombrosos
brasilers que juguen a la lliga
espanyola, perquè el mateix
dia es juga la darrera jornada
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Una imatge del Catalunya-Xile del mes de desembre passat. / TONI MULA

ció, però això no serà possible,
ja que el Brasil només té emparaulats dos partits: contra
Brasil, sense amistosos. Justa- Bolívia el 31 de gener, i contra
ment al Brasil continuen esti- Portugal el 17 d'abril. De les
rant-se els cabells per intentar dues seleccions amb què tamconfeccionar el calendari dé bé negociava el Brasil (a part de
partits de preparació del mun- Catalunya), Polònia ja ha quedial. La federació brasilera ha- dat descartada, i elpartit convia de fer pública avui la llista tra Aràbia Saudita continua
de cinc amistosos de prepara- sense confirmació. Aquests
de lliga. La pilota, doncs, és àfa
a la teulada dels brasilers.

problemes per confeccionar el
calendari, obren una porta a
l'esperança per als dirigents de
la FCF, que avui es reuneixen
amb la seva junta directiva.
Després d'aquesta junta, la catalana de futbol podria fer pública la seva posició definitiva
sobre tot l'enrenou. Si fa dos
dies semblava que la federació
presidida per Jaume Roura es

