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Després del partit entre Catalunya I
. Xile al Camp Nou es fa pública la
intenció de la federació catalana de
portare! Brasil a Barcelona. El
president de la catalana, Jaume
Roura, reconeix que hi ha hagut
contactes i es treballa per fer "
realitat el somni.
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Abans que sigui una realitat, el
partit ja fa parlar i Rivaldo crea la
polèmica en afirmar que segons ell,
Brasil no hauria de jugar contra
Catalunya perquè no és una
selecció oficial. A través de la seva
Pc'igina web, el jugador brasiler
posteriorment demana disculpes.

L'entrenador del Brasil, Luis Felipe
Scolari, fa públic que la seva
selecció vindrà a jugar l'amistós per
preparar el mundial el 26 de març
al Camp Nou. Des de Catalunya es
dóna perfetqueaquesta serà la
data del partit entre les dues
seleccions.
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haurà
O Les seleccions
de Catalunya i el
Brasil jugaran
definitivament al
Camp Nou el dia
18 de maig
O Els brasilers
arribaran el 13
de maig per fer
un estada de
preparació del
mundial
O El partit de
Barcelona,
inclòs a la llista
deiscinc
amistosos del
Brasil
O Els beneficis
del partit es
destinaran
íntegrament al
futbol base
català

TONI PADILLA
Barcelona

El 18 de maig el Camp Noü serà
el cor de Catalunya. La Federació Catalana de Futbol va confirmar ahir que després de molt
patir, la selecció de Catalunya
jugarà contra el Brasil.
Pocs minuts després de les
nou del vespre, el president de
la Federació Catalana de Futbol, Jaume Roura, donava la
notícia: «El Brasil vindrà a jugar
a CatEilünya.» Roura va rebre la
trucada del president de la
Confederació Brasilera de Futbol, Marco Antonio Teixeira,
confirmant que el seleccionador del Brasil, Luiz Felipe Scolari, havia ofert una roda de
premsa en què feia públic el calendari de partits amistosos de
la selecció «canarinha» per
preparar el mundial, i el nom
de Catalunya figurava entre els
escollits al costat dels de Bolívia, Portugal, Aràbia Saudita i
Colòmbia. Després de «sis o set
mesos de negociacions», el
somni es feia realitat.
Roura va voler deixar ben
clar que aquest partit no suposarà «ni una despesa extraordinària per al nostre presupost».
Brasil arribarà ell3 de maig per
realitzar una estada de preparació del mundial a les instal·lacions del Barca. Les despeses d'aquesta estada seran
cobertes amb «ingressos addicionals» al pressupost inicial
de 700.000 dòlars, xifra que
costa portar el Brasil. Roura
també va insistir que tots els diners que generi el partit es destinaran al futbol de base català.
Roura no es va oblidar d'agrair l'esforç de tots aquells
que han fet possible el partit:
«El govern de Catalunya, en-
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Jaume Roura va ser l'encarregat de donar la notícia ahir a la seu de la Federació Catalana de Futbol. / T.P.

capçalat pel conseller d'Esports i Cultura, Jordi Vilajoana;
la Federació Espanyola de Futbol, que ens ha donat im ajut
incondicional, i la junta directiva de la FCF». Joan Gaspart,

però, va ser qui va rebre més
elogis ja que l;é, segons Roura,
«un paper clau» perquè el partit es jugui —una condició del
Brasil era utilitzar les instal·lacions del BarçaT—. Per evitar

polèmiques, Roura và concloure deixant clar que els catalans que Camacho cridi per
anar al mundial no jugaran
contra el Brasil: «Tenim jugadors de sobres.»

