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Només en
O La federació espanyola
O El partit s'haurà de jugar O El Catalunya-Brasil del 18
limita la selecció catalana a durant l'aturada nadalenca de maig es jugarà ja que és
jugar un partitTaiiy
de les competicions oficials considerat una «excepció»
MIQUEL ROCA
Barcelona
^.

La polèmica suscitada fa uns
dies pel canvi de data del Cataliinyá-Brasil va tornar ahir a
escena amb una altra disfressa.
Aquesta vegada va ser la ratificació de l'acord verbal al qual
temps enrere havien arribat la
federació espanyola i les federacions territorials. Aquest
acord va ser ratificat ahir per la
junta directiva de la RFEF, cosa
que el va fer sortir a la Uimi pública.
L'acord limita les federacions territorials a organitzar
un únic partit de la seva selecció absoluta cada any i a haver-ho de fer obligatòriament
en les dates de final de desembre que queden lliures cada
any aprofitant el parèntesi nadalenc de les competicions oficials de clubs. Aquesta condició no la compliria el Catalunya-Brasil del dia 18 de maig al
Camp Nou, un partit que no
corre cap mena de perill després que el president de la Federació Espanyola de Futbol,
Ángel María Villar, el va qualificar com «una excepció que
aplicarem en circumstàncies
especials com poden ser commemoracions de centenaris de
clubs o federacions».
El president de la Federació
Catalana de Futbol, Jaume
Roura, va evitar al llarg de tota
la tarda d'ahir fer valoracions
sobre el contingut de l'cord i es
va limitar a reconèixer que ja el
coneixia des de feia temps:
«Particularment no el vaig
subscriure perquè jo aleshores
no era president.» Per altra
banda, Roura va garantir que él
Catalunya-Brasil no impedirà
la celebració, al desembre, del
tradicional partit que cada Nadal juga la selecció catalana.
Altres fonts federatives van
confirmar ahir a la tarda que la
Federació Catalana de Futbol
accepta l'acord ratificat ahir
per la RFEF amb la mateixa

Roura creu que no
hi ha cap motiu per;
a la preocupació;
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Àngel Maria Villar i Jaume Roura es fan costat una vegada més. / EFE

submissió que ja va acceptar fa
unes setmanes la imposició del
canvi de data de l'amistós amb
Brasil perquè coincidia inicialment amb una setmana en la
qual ha de jugar la selecció espanyola.
Reacció política. Si, com era
d'esperar, a la Federació Catalana de Futbol van abaixar el
cap i es van plegar de braços,
no va passar èl mateix a Esquerra Republicana de Cataliinya,
que va ser l'únic partit polític
de l'arc parlamentari català
que va reaccionar a l'anunci de
l'acord pres per la federació es-
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panyola. Per mitjà d'una nota
pública difosa ahir a la tarda, el
partit republicà va qualificar
com a «intolerable» la pretensió de la FEF de reduir a un de
sol els partits que pugui organitzar cada any cada federació
territorial pera la seva selecció.
En la mateixa nota, el diputat
Ernest Benach opinava que «si
aquesta pretensió es confirma,
caldrà contraatacar amb enfrontaments d'altres esports
tan importants com el futbol».
Més endavant, Benach també^
afirmava que «l'actitud de la
Federació Espanyola de Futbol
és intolerable, però és lògica

vist el tarannà d'aquest organisme. Davant la impossibilitat
de prohibir aquests partits, opten per reduir-los a la mínima
expressió». El diputat d'ERC
acabava referint-se al Catalunya-Brasil instant la població a
«omplir el Camp Nou per demostrar a la FEF que la ciutadania catalana no acceptarà
tranquil·lament censures ni
restriccions».
Qui no va voler pronunciar-sè sobre el cas va ser el
promotor de les selccions catalanes Jaume Llauradó, que va
posposar la seva opinió fins el
pròxim mes de març.

El president deia Federació
Catalana de Futbol va
valorar per primera vegada
el contingut de l'acord
ratificat per la federació
espanyola a la mitja part
del partit de la copa
Catalunya entré el Lleida i
el Barcelona. Jaume Roura
va dir que «ho ens hem de
precipitar ni
preocupar-nos, perquè
crec que no hi ha cap motiu
per fer-ho». Les^
sorprenents declaràc ions
de Roura van anar encara
més enllà quan el. màxim
responsable del futbol
català va explicar que al
migdia havia hagut de
marxar de Madrid quan la
junta directiva de la
federació espanyola en la
qual es va ratificar l'acord
que limitàa un els pailits
anuals de les seleccions
territorials encara no
s'havia acabat: «He'hagut
de marxarà mitja reunió
perquè havia de venir cap a
Lleida perquè la meva
obligació és fer costat dl
Lleida i al Barcelona en
aquesta copa Catalunya.»
El president de la FCF va fer
servir en tot moment
l'amistós entre Catalunya i
el Brasil del i 8 de maig al
Camp Nou per tapar
aquesta nova polèmica «El
Catalunya-Brasil és ara el
mes important que tenim
per endavant i pel que hem
de continuar treballant
Hem de centrar els nostres
esforços a fer que sigui una
festa I més endavant ja
veurem què passa. Ara
mateix no estic gens
preocupat».

