
JUGADOR (CLUB/EDAT) DEMARCACIÓ

Daniel Bellviure (GFS Valls/30) Porter
Joan Salvans (UFS Lloret/28) Porter
Antoni Chevarria (EC Terrassa/21) Ala
Eduard Forradelles (IE Malgrat/18) Ala
Ismael Camenforte (EC Terrassa/20) Ala
Isidor Vargas (CEFS Ripoll/33) Ala
Joan Carles Nieto (CE Brasil/30) Ala
Agustí Montoliu (CE Brasil/26) Ala-pivot
Josep M. Navarro (CE Brasil/24) Ala-pivot
Ramon Moret (CEFS Ripoll/33/capità) Pivot
David Sance (IE Malgrat/30) Tanca
Juli Salinas (CE Brasil/27) Tanca
Seleccionador: Andreu Plaza
G-A: Bielorússia, Txèquia, Noruega i Bèlgica
G-B: Rússia, Catalunya, Armènia i Ucraïna
(Els dos primers de cada grup, a semifinals)
PARTITS DE CATALUNYA (1a fase)
Catalunya-Armènia  6-7
Catalunya-Rússia  4-5
Catalunya-Ucraïna  Avui (13'00 h)
Semifinals  Demà
Final  Diumenge

Lluís Carles Pérez
 

n Fresno centra aquesta setmana
l'atenció mediàtica de l'esport
català. La ratificació o rebuig del
reconeixement internacional de
la Federació de Patinatge és el te-
ma més calent, però a una ciutat
bielorussa on fa un fred que pela
–nits a 12 graus sota zero–, deu
treballadors i dos estudiants afi-
cionats al futbol sala són també
aquests dies els protagonistes del
debut internacional oficial de la
selecció catalana. Després dels
partits amb Armènia i Rússia, ju-
garan avui contra Ucraïna el ter-
cer partit de la lligueta de
l'Europeu de Baranovichi amb
l'esperança d'accedir a semifinals.

“He fet la millor selecció que
m'han deixat fer”, afirma el selec-
cionador,Andreu Plaza, també en-
trenador del Canet, equip de la
divisió de plata. La declaració de
Plaza descobreix les lluites inter-
nes que viu el futbol sala, enredat
en un bosc de sigles. Les federacio-
ns Internacional, Europea, Espan-
yola i Catalana de futbol –FIFA,
UEFA, RFEF i FCF– controlen
també el fils del de sala en els seus
dominis, però les federacions ex-
clusivesde futbol sala –Unió Euro-
pea (UEFS), Associació Mundial
(AMF) i Federació Catalana
(FCFS)– reclamen per a elles més
competències. Mentrestant, cada
entitat organitza els seus campio-
nats amb els seus associats i així,
per exemple, hi ha dos europeus:
el de la UEFS –Baranovichi acull
ara la 6a edició– i el de la UEFA.

Fundada el 1983, la història de la
FCFS és també una successió
d'anys d'embolics, sentències i re-
cursos. El Tribunal Suprem va ra-
tificar el 1999 que devia ser inscri-
ta com a federació catalana inde-
pendent sense cap condició, però
aquesta sentència no es va execu-
tar de fet fins desembre de 2003.
Superats els entrebancs, la FCFS
ja és membre de ple dret de la UE-

FS des de l'assemblea del maig pas-
sat a Volgograd (Rússia). “El Go-
vern actual creu que el futbol sala
ha de tenir la seva independència
perquè poc o res té a veure amb el
futbol”, assegura el president de
la FCFS, Josep M. Zamora, també
vicepresident primer de la UEFS.

“La FCF també fa competicions
de futbol sala i això va contra la
Llei de l'Esport. Estem fent les ac-
cions oportunes perquè això es re-
solgui en pocs mesos. Requerim a
la Generalitat que compleixi la
Llei de l'Esport, que diu: 'un es-
port, una federació'”, diu Zamora.

Un complet quadre laboral
Aquestesbaralles hanimpedit Pla-
za cridar els millors jugadors cata-
lans. Ha hagut de recórrer a la
Divisió d'Honor Nacional Catala-
na de la FCFS, “comparable a la 1a
Nacional B, la 4a divisió estatal.
Del meu equip mateix ja m'hauria
emportat quatre o cinc jugadors,

però no és factible per les diferèn-
cies entre la FCFS i la FCF. Això
sí, els que han vingut es deixaran
la pell, estan molt il·lusionats i
amb unes ganes de competir im-
pressionants”, destaca Plaza.

Els escollits formen un complet
quadre laboral: dos mossos de ma-
gatzem (Nieto i Navarro), un co-
mercial (Salvans), un lampista
(Chevarria), un empresari (San-
ce), un carnisser (Vargas), un por-
tuari (Montoliu), un tècnic supe-
rior de riscos laborals (Moret), un
operari d'una fàbrica de paper (Be-
llviure), un administratiu de ban-
ca (Salinas) , un estudiant
d'enginyeria industrial (Forrade-
lles) iun altre d'INEFC (Camenfor-
te). “Espero que els rivals tinguin
un nivel semblant. Si no, veurem
que s'haurà de competir amb el
millor que tinguem. Volem jugar i
obrir una escletxa perquè tothom
es mogui. Fet això, imagino que
tindrem més força”, diu Plaza �
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L'equip femení va
guanyar la plata el
mes de maig passat
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LA SELECCiÓ
CATALANA
MASCULINA FA
EL SEU DEBUT
INTERNACIONAL
SENSE SOROLL

DADES DE L'EUROPEU

Els dotze jugadors convocats són amateurs
i han de fer festa a la feina o faltaran a les

classes de la Universitat per poder jugar
l'Europeu de Bielorússia � FOTO: CLICK-ART
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ELSPIONERS DELFUTBOL SALA

La selecció catalana femenina de
futbol sala ja va participar el maig
passat a l'Europeu de la UEFS de
Volgograd (Rússia), on va guanyar
la plata en perdre amb les locals.
La FCFS encara no és membre de
l'AMF, però l'equip podria disputar
el Mundial'2005 perquè hi havia la
“prerrogativa” que les 5 primeres
de l'Europeu guanyarien la plaça.
La FCFS va iniciar l'estiu passat les
gestions perquè Catalunya sigui la
seu d'aquest Mundial. A Zamora li
agradaria un Espanya-Catalunya.
“Com Espanya no té federació dins
la UEFS, no se li pot donar una
plaça, però m'agradaria que
estigués al Mundial amb una
invitació de l'AMF”, diu Zamora �
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