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Llauradó es va mostrar optimista amb vista al Catalunya-Brasil. / T.P.

«Estic convençut
que es jugarà el
Catalunya-Brasil»
o Jaume Llauradó afirma que el
partit es jugarà al mes de maig
T.p.
Barcelona

L'af icíó catalana encara pot veure Brasil al Camp Nou. / TONI MULA

mostraria inflexible en la seva
decisió de jugar el 26 de març,
ahir la situació va donar u n
tomb vista la poca predisposició de la RFEF de fer la vista
grossa i deixar que es jugui el
que seria el tercer partit entre
Catalunya i el Brasil. Tots els
contactes els darrers dies entre
les dues federacions, l'espanyola i la c a t a l a n a , no h a n

aconseguit un canvi en la posició de la RFEF, q u e havia
anunciat que es mostrava disposada a ajudar en tot el que
fos possible perquè el Catalunya-Brasil fos una realitat sempre que no se celebrés en les
dates inicialment previstes.
D'altra banda, l'estadi olímpic Lluís Companys continua
designat com a escenari per al

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 15/1/2002. Page 3

partit amistós entre Espanya i
Portugal el dia 13 de gener,
malgrat que a les instal·lacions
de l'estadi barceloní encara no
s'ha rebut la confirmació des
de les oficines de la RFEF a Madrid. Aquesta circumstància,
però, ja es va produir el darrer
cop que Espanya va jugar un
amistós a l'Olímpic, en aquest
cas contra Itàlia.

«Estic absolutament convençut
que es jugarà el Catalunya-Brasil.» Així de segur es va mostrar
Jaume Llauradó, membre de la
comissió de la selecció catalana
de la Federació Catalana de
Futbol, impulsor fa dos anys de
la Plataforma Pro-Seleccions
Catalanes i president del comitè d'organització de l'exposició
Planet Futbol.
Després de la roda de premsa en què es va presentar el que
serà museu de l'exposició Planet Futbol, Llauradó va assenyalar: «Pel que jo sé i pel que
puc dir, estic a b s o l u t a m e n t
convençut que tindrem el partit. Només un cas de força ma-

jor ho impediria.» Llauradó,
que va confirmar que aquest
enfrontament es disputaria al
mes de maig sense precisar
quin dia, va evitar entrar en polèmica a l'hora d'opinar sobre
la posició presa per la federació
espanyola respecte del Catalunya-Brasil: «Defensen els seus
interessos, tal com nosaltres
defensem els nostres.» Llauradó també va comentar que Catalunya ha de «seguir per
aquest camí» i. jugar més d'un
partit a l'any. "L'exdirectiu del
Barca també va negar que existís «precipitació» a l'hora de fer
públic que el partit es jugaria:
«La notícia va sortir del Brasil»,
i va afegir que els brasilers «vo' Ien venir a jugar i vindran a
fer-ho».

