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“Jugar bé és com les truites i els ous. Si ja
no hi ha ous, no hi ha truites, i si n’hi ha, tot
depèn de la qualitat dels ous”
José Mourinho, entrenador del Chelsea

La Lliga de
Campions
2007-08
entra avui
en escena

El Milan surt
com a favorit;
el Madrid
i el València
viuen debuts
oposats

Jonathan
passa de
descartat
a salvar
punts

“Em van dir que
em quedava
a l’Espanyol,
he ajupit el cap
i he fet el que
m’han dit”

Esports
SELECCIONS CATALANES EL VETO DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE FUTBOL

Sense Catalunya-EUA
# Tard La FEF respon a la carta de Roche i reitera la negativa a permetre l’amistós # Definitiu El president
de la FCF dóna ja per “impossible” el partit # Futur La pròxima cita, per Nadal i contra Euskadi a Bilbao
Jordi Cortada
BARCELONA

La saga del Catalunya - Estats Units va viure ahir el
seu últim capítol, i no va ser
precisament positiu. Definitivament no hi haurà
amistós ni al Camp Nou ni
enlloc, ni el dia 14 ni el dia
11 d’octubre. La Federació
Catalana de Futbol (FCF)
va rebre finalment la resposta a les peticions de rectificació, que no han causat
cap efecte: la Federació Espanyola (FEF) ratifica la
primera negativa i no autoritza el partit justament
perquè es preveia jugar en
dates FIFA. Com els precedents del Catalunya-Brasil
o el Catalunya-Euskadi.
Aquesta negativa, a més,
va resultar força humiliant.
L’endemà de la junta directiva en què es va decidir (18
vots a favor, una abstenció i
dos en contra) no autoritzar l’amistós, el president
de la FCF, Jordi Roche, va
enviar una carta al seu homòleg espanyol, Ángel
María Villar, per fer constar
una protesta formal i sol·licitant una rectificació. Era
el 4 de setembre. Ahir al
matí arribava a la seu de la
FCF un fax, firmat no pas
per Villar, sinó per un subordinat, el secretari general
de la FEF, Jorge Pérez.
L’opció del dia 14 d’octubre
tornava a ser denegada; la
del dia 11 ja ho havia estat,
verbalment.

Avui, junta a la FCF
En declaracions a TV3,
Roche donava al matí per
“pràcticament impossible”
la celebració del partit. “Si
volem ser realistes, i veient
el posicionament de la Federació Espanyola, queda
clar que no tenen intenció
de canviar la seva voluntat”, va afegir el màxim dirigent del futbol català.

El Catalunya-Euskadi de fa quasi un any va ser l’últim partit de la selecció, i l’Euskadi-Catalunya del pròxim Nadal serà el següent ■ JORDI SOTERAS
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dies ha tardat no ja Ángel
María Villar, que no s’hi ha
dignat, sinó la FEF a contestar la carta de Jordi Roche.

A la tarda, però, el “pràcticament” ja havia desaparegut i Roche ja preparava
la junta directiva de la FCF
d’avui, en què s’haurà d’estudiar el posicionament oficial de l’organisme. També
durant el dia d’ahir s’esgotava el termini ofert per la
US Soccer, la federació dels
Estats Units, perquè la seva
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homòloga catalana solucionés el bloqueig espanyol.
Des de Chicago no s’entén
el no, però es prioritza la jerarquia d’una federació de
rang FIFA.
Tot apunta, però, que
s’aparcarà el capítol de
l’amistós extra i se centraran els esforços a preparar
el partit del Nadal, en què
s’ha de tornar la visita que
va fer Euskadi al Camp Nou
ara farà un any. “I llavors
començar a treballar per intentar-ho l’any que ve”, van
indicar fonts de la FCF.

Les eleccions a la FEF
Roche considera que la intenció de Villar amb la negativa és evitar que els partits de Catalunya coincidei-

xin amb els oficials
d’Espanya, i sigui inevitable
establir comparacions d’expectació i assistència. La realitat permet tenir en compte un altre motiu: l’any que
ve hi ha d’haver eleccions
obligades a la FEF, ja que la
selecció espanyola de futbol
no ha obtingut plaça als
Jocs de Pequín; així ho
mana el protocol electoral
del CSD. En aquesta contesa, Roche donarà suport a la
candidatura renovadora
que encapçalarà Mateu Alemany, lògicament rival de
Villar. En aquest sentit, caldrà veure si el 2008 el rol de
les eleccions farà decantar
Villar per evitar prohibicions o per perjudicar contrincants. ■

Doble proposició de llei al Congrés
■ Les seleccions catalanes
tindran avui un espai en l’escena política. Els grups parlamentaris de CiU i ERC han
presentat al Congrés dues
proposicions de llei sobre la
qüestió per ser debatudes. La
primera demana que no es
penalitzi la negativa dels esportistes a jugar o no amb
una selecció, mentre que
l’altra proposa que l’Estat no
interfereixi en les competències exclusives de la Generalitat en matèria d’esports, deixant clar que entre aquestes
hi ha la de fomentar i promoure que les seleccions catalanes puguin participar en

competicions oficials.
Amb relació a això, la Plataforma Pro Seleccions Esportives catalanes va fer ahir
una crida perquè “totes les
persones, entitats, partits i
institucions amb capacitat
per influir en aquest debat
també actuïn unitàriament
en l’únic sentit possible”, alhora que recorda que “les federacions internacionals de
qualsevol esport són entitats
privades que no depenen de
cap Estat ni de cap organisme superior, i que es doten
d’uns o d’altres estatuts amb
total llibertat per poder admetre nous membres ”.

