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Dissdbte 12 de gener del 2002

a

O La federació espanyola es O La Generalitat diu que s'ha O El govern proposa que, si
planteja traslladar el partit a de fer «eJ que calgui» perquè s'ha de canviar la data, el
València per por de conflictes es jugui el Catalunya-Brasil
partit es jugui al maig
D.C.
Barcelona

La federació espanyola (RFEF)
s'està plantejant la possibilitat
de canviar d'escenari el partit
amistós que han de jugar el 13
de febrer vinent les seleccions
d'Espanya i Portugal a l'estadi
olímpic Lluís Companys, segons fonts consultades per
aquest diari. La RFEF tem que
la seva decisió de no permetre
jugar el Catalunya-Brasil el 26
de març al Camp Nou causi un
oceà de protestes a Barcelona
—com ja està començant a
produir-se— i que la celebració del partit en pugui quedar
afectada tant a dins com a fora
del terreny de joc. No tan sols
no fan gens de gràcia a Madrid
les possibles repercussions en
la societat catalana amb vista a
íJ,...»».,., ,. .-.,,
aquest partit, sinó que la visita
del madridista i exblaugrana
Luis Figo a Barcelona també
s'entreveu com un element desestabilitzador.
Camacho, dirigint un entrenament de la selecció espanyola. El tècnic podria haver de jugar l'Espanya-Portugal en un altre lloc. / EFE
Espanya ja va jugar un amistós a Montjuïc contra Itàlia el
a Barcelona perquè coincideix el president de la FCF, Jatmie
Gaspart: «S'ha de jugar sense perjudicar ningú»
1999, que no va registrar incien el calendari amb la celebra- Roura, el president del Barcedents tot i que les circimíistànció del saló Planet Futbol i amb lona, Joan Gaspart, i el vicepreJoan Gaspart, el president del Barcelona, va manifestar ahir al
cies que envoltaven aleshores
reunions del G-14. Barcelona sident de l'Espanyol Ramon
matí que el partit de la selecció de Catalunya contra el Brasil
aquell partit eren molt difeserà al febrer la capital futbo- Condal. Vilajoana va donar tot
s'ha de defensar. El màxim dirigent barcelonista, però, va
rents. Un dels possibles nous
lística a escala europea.
el seu suport per fer «el que calprecisar que «s'ha de respectar la normativa vigent per sobre
destins de l'Espanya-Portugal
gui i on calgui» per jugar el 26
de tot» 1 que la selecció ha de reaparèixer el mes de març
podria ser València o bé AlaSuport total del govern. El de març. Si no es juga aquell
«sempre que ningti en surti perjudicat», en referencia a la
cant, però la RFEF està molt inconseller de Cultura, Jordi Vi- dia, la Generalitat creu que el
selecció espanyola.
teressada que el matx es jugui
lajoana, es va reunir ahir amb partit es podria jugar al maig.

Dimarts que ve, data límit
mesura de protesta, però sí pública la llista d'amistosos de
pensa convocar.al seu voltant la canairinha ñns al mundial.
els diversos estaments polítics, La catalana espera que la RFEF
La data del 26 de març conti- esportius i socials que sintonit- accedeixi a fixar el partit de la
nua sent el principal cavall de zen amb la idea del partit. El selecció estatal sub-21 el 26 a
batalla de la federació catalana pròxim dimarts, la junta direc- les 7 de la tarda perquè el Caper jugar contra el Brasil, però tiva de la FCF prendrà una de- talunya-Brasil es jugui a les 9.
l'espanyola continua po- cisió definitiva sobre el tema La RFEF, però, no està disposant-se de cul a la idea. La ca- un cop el seleccionador brasi- sadaaçedir.
Un altre entrebanc molt imtalana no pensa adpotar cap ler, Luiz Felipe Scolari, hagi fet
D.C.
Barcelona
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portarit és que el Brasil només
compta amb el permís de la
FIFA per jugar tres dels cinc
amistosos que té previstos, i
'lií]
dos ja els té tancats. El primer
serà el 31 de gener vinent contra Bolívia i l'altre contra Por\.
tugal el 17 d'abril. Segons TV3,
>«*»
la CBF ja ha desestimat jugar
>..,
contra Catalunya.
Luiz Felipe Scolari./EFE

