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«A Madrid no fa gràcia
el Catalunya-Brasil»
ENTREVISTA A JAUME LLAURADÓ. President de la Plataforma Pro-seleccions Catalanes i del Fòrum Samitier
DAVID COLOMER
Barcelona

Jaume Llauradó és una de les
personalitats de l'entorn
esportiu català més satisfetes
amb el Catalunya-Brasil, però
demana que aquest partit no
només serveixi perfer calaix,
sinó per rearmar el debat sobre
la necessitat de disposar de
seleccions catalanes oficials.
Com a barcelonista, avisa que
aquest estiu no hi haurà grans
fitxatges perquè l'economia del
club és «delicada».
— P e r què ha de servir el Catalunya-Brasil?

—És evident que no es tracta
només d'un partit de futbol, i
tampoc d'un partit per ajudar
el futbol de base català. És un
partit per reivindicar les seleccions esportives catalanes en
un context d'abast mundial.
Aquest partit el veuran fins i tot
a la Polinèsia.
—L'amistós ha generat tanta expectació per Catalunya o perquè hi ha molt
calé pel mig?

:—Crec que el tema econòmic,
en aquest cas, és sectmdari. El
futur de les seleccions catalanes radica en bona part en la
capacitat de trobar ingressos
propis. La de futbol ha aconseguit portar el Brasil, però les federacions d'altres esports no
ho tindran tan fàcil. En aquest
terreny, la implicació política
ha de ser encara major.
—Per què aquelles 500.000 signatures que vostè va recollir semblen haver caigut en l'oblit?
—Per por. Sembla que, sota
cap concepte, Madrid es pugui
emprenyar amb nosaltres, i
així no anem bé. Per solucionar
el tema de les seleccions catalanes hem de demanar d'una
vegada l'ingrés a les respectiyes federacions internacionals,
canviar el model de finançament econòmic de l'esport català a nivell institucional perquè a tothom li fa molt respecte
perdre la seva subvenció de
Madrid i fer pressió tots pïe-

Llauradó diu que el Catalunya-Brasil ha de ser el gran aparador reivindicatiu de les seleccions esportives catalanes. / EFE

gats.
—On és la solució? Què proposa?
—Jo ho tinc clar. Tenim Andorra aquí al costat i es tracta de
fer les nostres pròpies lligues
entre equips catalans però
amb competicions que responguin a noms com ara lliga
catalanoandorrana. Les federacions espanyoles no hi podrien dir res. A Anglaterra hi ha
un equip de futbol de Londres
que juga teòricament a Escò-

eia. Per què els nostres equips
d'hoquei patins, per exemple,
no podrien fer-ho en nom de la
federació andorrana?
—De veritat creu que això és factible?
—N'estic convençut, de la mateixa manera que en l'àmbit internacional hem d'organitzar
lligues de nacions sense estat.
—Com creu que ha rebut Madrid el
Catalunya-Brasil?
—^Tinc clar que amb molta inquietud. A Madrid no li deu ha-

ver fet gens de gràcia que la federació catalana sigui capaç de
recaptar 250 milions de pessetes en un sol dia. Veuen que Catalunya comença a trobar vies
d'autofinariçament esportiu i
que ja no depenem tant d'ells.

El Barca
—Creu que aquest Barca ha canviat?
S'aconseguiran títols?

—Els dies de Nadal han servit
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per recapacitar i els jugadors
han.millorat la seva actitud,
però ja veurem. Crec que podem aspirar a la copa d'Europa, tot i que tinc les meves reserves. Aquest equip està més
pensat per fer set grans partits
que per ser regular en quinze
de menys transcendentals.
—Diuen que la culpa que no vingui Riquelme és seva perquè va lligar-lo per
més de 3.000 milions de pessetes.
—El tenia fitxat per aquesta
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