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.Dimecres 30 de gener>del 2002 ,

permeten un
O Roura accepta el
O ERC es Túnic partit polític O El Comitè Olímpic de
contingut de l'acord i diu
que reacciona i qualifica el Cataluya recorda que la FCF
que ja el coneixia feia temps pacte d'«intolerable»
té entitat jurídica pròpia

El jugador del Deportivo Sergio, en un moment del Catalunya-Xile del 28 de desembre passat. / EFE.

El COCdiu que no hi ha base jurídica
catalana. No podem perdre de
vista que estem parlant de dues
institucions amb entitat jurídiUn cop conegut l'acord al qual ca pròpia; per tant, legitimades
s'ha avingut la Federació Cata- a organitzar els seus propis aclana de Futbol, el president del tes amb independència de l'alComitè Olímpic de Catalunya, tra, cosa que no està fent la feIgnasi Dónate, va expressar la deració espanyola si limita els
seva disconformitat a partir de partits anuals que pot organitla base jurídica. «L'acord que zar la federació catalana.»
proposa la federació espanyola,
Ignasi Dónate, que és advono és, des del punt de vista le- cat de professió i presideix la
gal, vinculant per á la federació secció de dret e s p o r t i u del
M.R.
Barcelona
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Col·legi d'Advocats de Barcelona, admet que «en esport, com
en altres camps, sempre que es
pot arribar a un acord s'hi arriba, però una cosa és pactar i
una altra és acceptar ima norma que no té base i que algú es
fa venir com més li interessa.
Moure el Catalunya-Brasil del
26 de març al 18 de maig, per
exemple, és un pacte per no
trepitjar u n a s e t m a n a en la
qual juga la selecció espanyola.

però. acceptar fer només un
partit a l'any quan per llei en
pots fer tants com vulguis és un
fet que potser mereixeria una
actuació política a més alt nivell per defensar ja no els interessos sinó els drets de qualsevol federació catalana». El president del COC considera que el paper que està prenent la Federació Catalana de
Futbol en tot aquest assumpte
s'està limitant a «anar fent de-

claracions de principis que es
queden només en paraules i
no es converteixen en fets a
l'hora d'exercitar la seva llibertat i el seu compromís, que és
el que s'espera de la federació
c a t a l a n a no n o m é s d a v a n t
l ' e s p a n y o l a sinó d a v a n t el
Consejo Superior de Deportes.
Per això voldria també veure
una participació més gran del
conseller de Cultura en tot
aquest cas».

