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«Continuarem treballant
per jugar aquest partit»
o Jaume Roura reconeix que la visita del
Brasil al Camp Nou s'ha complicat molt

El Brasil volisera;;;;;
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O El president de la FCF no va presentar ni
la més mínima oposició a Madrid

MIQUEL ROCA
Beircelona

El president de la federació catalana, Jaume Roura, va assegurar que el seu organisme
continuarà treballant perquè
el Gatalunya-Brasil sigui una
realitat, tot i que va reconèixer
que la gran festa del futbol català que volia organitzar se li ha
complicat molt. Roura, que va
parlar davant dels mitjans de
comunicació al vespre després
d'una reunió amb el seleccionador Àngel Alonso, va declarar que desconeix la possible
existència d'un pacte verbal
entre les seleccions territorials
i l'espanyola segons el qual els
equips autonòmics només poden actuar en partits amistosos
durant el Nadal. Roura, que és
vocal de la federació espanyola, va parlar directament amb
el president de l'organisme federatiu central, Ángel María Villaf, que li va expressar que-es
treies del cap la idea de jugar
contra el Brasil la mateixa setmana de l'Holanda-Espanya
«pel bé del futbol espanyol».
Roura va acatar l'ordre immediatament.
Poques esperances. «La Confederació Brasilera està d'acord arrib la federació catalana
i ha deixat la porta oberta a trobar una solució definitiva», va
manifestar el president de la
FCF amb unes paraules d'optimisme desmesurat en comparació amb el seu.posat seriós, i va deixcir bé els amics de
Madrid: «La federació espanyola no ha prohibit el partit;
només l'ha condicionat a què
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Jaume Roura ha hagut d'obeir el seu superior, Àngel Maria Villar. / EL9

20 milions per retransmetre el matx
Quan ja es coneixia la negativa de Madrid a la disputa del
Catalunya-Brasil l'última setmana de març, cinc directius de la
FCF, entre ells el president Jaume Roura, es van reunir gairebé
tres hores amb representants de la Corporació Catalana de
Ràdio I Televisió per fixar els drets per a la retransmissió de
l'amistós, que ara queda en l'aire. Segons fonts consultades,
TV3 pagana uns 20 milions de pessetes per oferir el matx en
directe. Els assistents a la reunió en representació de la catalana,
a més de Roura, van ser Jesús Farga, Jaume Llauradó, Ferran
Martorell I Albert Baza.

no coincideixi en cap data de
la selecció espanyola. El problema de tot això és que els
partits no oficials no estan regulats pel calendari.»
La FGF comunicarà ara al
Brasil que la data del 28 de
març està anul·lada i intentarà
traspassar-la més 'endavant,
però la cànairinha tenia molt
clar que s'havia de jugar aquest
dia. El Catalunya-Brasil, ara
per ara, és un somni frustrat.

Alonso: «Semblava tot molt fàcil»
M.R.
Barcelona

Àngel Alonso tenia programada ahir una reunió £unb Roura
per decidir la seva continuïtat
al capdavant de la federació catalana, cada cop més complicada i més tenint en compte el
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fracàs en l'organització del Catalunya-Brasil. La decisió s'ha
postposat fins la setmana vinent, però tot fa pensar que
Àngel Alonso dirigirà el seu últim partit com a seleccionador
si finalment el Brasil es pot preseritar a Barcelona. Si no, Roura hauria d'acceptar les condi-
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cions econòmiques del tècnic
de Benicarló —fins ara no veia
ni un duro— i accedir a la voluntat d'aquest de no acceptar
cap mena de funció com a secretari tècnic de l'organisme
federatiu català.
Pitxi Alonso se sent «molt decebut» amb la postura de la fe-

deració espanyola. «Semblava
massa fòcil per ser tan bonic»,
va indicar l'exblaugrana i exespanyolista. «Que Catalunya no
pugui jugar la mateixa setmana
que Espanya no sé si es tracta
d'una normativa de l'època de
Pablo Porta», va ironitzar el
preparador castellonenc.

La federació espariyoláya;;;"
comunicar áHir-'al migdia:,;^; y
per fax el s'èú V'eto'a la;!';';. '•'-;",
federació çatalana^.després'i',
que va ténir coneixement | v '
de la celebració del partit el.'
diáabans,segonsya',' !'•confirm'arelsecretari; '• ' ;,:
general de la RFEF, Gerardo '
GonzálezMovilla.,<<NòeS' •
pot dir que la federació ',', ,
espanyola-no autoritzaet'
, partit perquè la territonal. V,
catalana no ha sol·licitat
formalmentlapeticióde' , ' '
-jugar el partit», va dir .. -' '•
GonzálezMovilla. La FGF,'
no havia fet aquest trànhit,,.;
perquè encara no hafirmat'.'
càp docümerit artib la ÇBp.'',',

ERCqualifiça:Cle.,i;:«burçlaipuenl»;V;/V'
J'actitud deia':;: i;iv|;;

federaciójest^tàl:,;;;!;;
',EÍ yicésecretari 'genei-ái'.:;',;!;,;'!
- d'Esquérra'RéJDublicarnade:;; \
- Catalunya! diputat, Ernest; ^;
Be'nàch, va qualificar áhjr.;:';;;;
de «burda ipueril»;, ",:;/:•;!;:';;;
l'àctitud de la federació:.';;';;;
:'espanyòla de ho deixar. ,.^;''V'
disputaréimatx'entre,' ' : ; ' ;
Catalunya iél Brasil l'últinría:
' setmanà'demarç'.,«Es' '
tracta d'una decisió política :
perquèel'queesvol.és;".''' ''
evitar un partit de tanta'
transcedència», va, - '
manifestar Benach en una.,
nota facilitada ahir als '' '
mitjans de comunicació.

