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TONI PADILLA
Barcelona

Puyol va explicar que «l'il·lusiona» jugar amb Espanya. El lleidatà s'ha fet un lloc en l'equip de Camacho. / EFE.

Puyol diu que jugarà
amb Espanya
o «No crec que se'm deixés
escollir, seria absurd», va
comentar el defensa

O «Sóc català però també em fa
il·lusió jugar amb la selecció
espanyola», va afegir

À. PONZ
Barcelona

En la compareixença de premsa del matí —i quan encara es
pensava que el partit es podria
celebrar el 26 de març—, Carles Puyol no va tenir més remei
que admetre que en cas de ser
convocat per José Antonio Camacho optaria per jugar un dia
abans a Rotterdam amb el
combinat estatal: «És clar que
sóc català, però també sóc integrant de la selecció espanyola, i em fa il·lusió anar amb la
selecció espanyola.» El jugador lleidatà va ser realista quan
se li va preguntar què faria en
el cas que l'ens federatiu el
deixés triar: «Tal com estan les
coses no crec que em deixessin
triar, seria absurd», va explicar. El defensa no va amagar el

Aiex i Tamüdo,
il·lusionats per jugar
contra el Brasil
EIsjugadors de l'Espanyol
Àlex Fernández 1 Raúl
Tamudo, abans de saber el
veto de la federació
espanyola, es van mostrar
il·lusionatsamblà selecció
catalana. Un cop finalitzat
l'entrenanaent d'ahir, Raúl
Tamudo va manifestar que
jugar contra un rival com el
Brasil «és impressionant,
una passada», i va afegir,
respecte a la concidència
amb et partit d'Espanya,
que «s'hauria de solucionar
si hi ha coincidència».
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fet de poder jugar un mundial:
«És clar que em fa il·lusió jugar
amb Catalunya, però també
em fa poder fer-ho amb l'espanyola», va comentar. Puyol, a
qui Camacho va fer.debutar fa
tres mesos amb el combinat
estatal, no amaga, però, que
jugar contra el Brasil seria tremendament emotiu: «Seria un
partit interessantíssim. Com a
jugador seria molt bonic jugar-ho i per Catalunya seria
importantíssim tenir aquest
rival.» En aquest sentit, Dani
va expressar-se de manera
semblant: «No tots els dies es
pot jugar contra Brasil; em fa
molta il·lusió.» El davanter
també va solidaritzar-se amb
les paraules que va dir Rivaldo:
«Ho entenc perfectament i
penso que no se li ha de donar
més voltes.»

El conseller de Cultura de la Generalitat, Jordi Vilajoana,
va voler deixar ben
clar ahir que el govern donarà suport
total a la Federació
Catalana i que pensa ajudar-la tot el
que calgui per buscar solucions perquè es jugui el Catalunya-Brasil
al
Camp Nou en la
data que es cregui
oportuna. «Volem
deixar clar que el
partit no està descartat» va assegurar
el conseller, que va
assistir ahir al partit
de waterpolo entre
les seleccions de Jordi Vilajoana
Catalunya i Suècia.
Jordi Vilajoana va declarar ller també va assegurar que la
que se sent molt sorprès pel federació espanyola té el temor
ressò que ha adquirit la selec- que el partit de Catalunya conció catalana de futbol en els úl- tra el Brasil prengui el protagotims dies i va destacar també nisme a la selecció espanyola,
les manifestacions de Rivaldo que juga el 27 de març contra
contra el partit en un altre sen- Holanda a Rotterdam. «Que la
tit: «Si jugadors com Rivaldo i selecció catalana incomodi
Roberto Carlos diuen que no amb la celebració d'aquest
els fa gràcia haver de jugar con- gran partit vol dir que anem pel
tra Catalunya és perquè saben bon camí», va concloure Jordi
que poden perdre.» El conse- Vilajoana.

f^ Guanyi diners i rendabilitzi les seves inversions amb

GRAN PEÑA
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QUINIELISTA

LDS UNDS
JUGAR ACTUALMENT A LES QUINIELES
ÉS UNA INVERSIÓ RENDIBLE

2.300 MILIONS DE PESSETES ACONSEGUITS EN
PREMIS EN ELS ÚLTIMS ANYS ENS AVALEN.
• 23 Anys ininterromputs en primera línia ens consoliden com una
de les millors I més antigues de les penyes quinielistes d'Espanya.
• Estudiant any darrere any fórmules diverses, hem aconseguit
dissenyar una revolucionària i excepcional combinació, composta
amb més de 400.000 apostes setmanals que cobreixen de 7 a. 10
variants amb 14 o 15 TRIPLES amb què aconáegu rem premis
realment importants.
• Podem arribar a superar un 500% de beneficis.
• La participació mínima és de 3005,06 € (500.000 ptes) per jugar
cicles de 10 jornades, a raó de 300,51 € (50.000 ptes) setmanals (els
premis es pagaran amb euros, lliures d'impostos en tractar-se de
Loteries de l'Estat).
• A la Primitiva, possiblement jugarem només alguns sorteigs que
hi hagi un pot superior a mil milions de pessetes.
•Tots els penylstes reben ia participació detallada amb antelació a
la celebració de cada Jornada.
•
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Uneixi's a una de les millors Penyes d'Espanya i
disfruti de l'esport rei guanyant diners

