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“ 

Qualsevol lliga potent 
acceptaria el Barça. El club 
haurà de jugar bé la pilota i 
decidir on li interessa jugar ”XAVIER ALBERT CANAL
Expert en dret esportiu

“ 

Si la samarreta del Barça 
portés Catalunya en comptes 
de Qatar, seria la millor 
promoció que es podria fer ”IVAN TIBAU
Secretari General de l’Esport

“ 

Com a entitats privades, 
actualment no hi ha cap llei 
que obligui un club a jugar en 
un país determinat ”SERGI BLÁZQUEZ
Plataforma ProSeleccions Catalanes

“ 

Si un dia ens donen la 
independència, el Barça serà 
l’estendard del país. És la 
marca de Catalunya ”DAVID BARRUFET
Serveis jurídics del FC Barcelona

“ 

Si el Barça i l’Espanyol volen 
seguir a la LFP, primer s’haurà 
d’aprovar en una assemblea de 
clubs a Madrid ”MIGUEL GARCÍA
President del CE L’Hospitalet

“ 

Seria un plaer jugar la lliga 
catalana, però el problema 
és que no tots els equips en 
volen formar part ”ISABEL TARRAGÓ
Presidenta de la UE Llagostera

Les incògnites esportives 
d’un estat català

Marta Lacima / Patricia Pérez
Barcelona

L’11 de setembre del 2012, 
coincidint amb la Diada 
Nacional de Catalunya, 

més d’un milió de catalans i ca-
talanes van sortir al carrer per 
demanar, en una manifestació 
històrica, una Catalunya inde-
pendent i un nou estat d’Europa. 
Una concentració de veus en 
contra de la unitat a Espanya 
motivada, en part, per la sensa-
ció que molts catalans tenen de 
ser enganyats i maltractats per 
part de l’Estat en l’àmbit econò-
mic i cultural. 

El ressò d’aquest esdeveni-
ment ciutadà, organitzat per 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), va arribar a les altes es-
feres del poder polític. El pre-
sident de la Generalitat, Artur 
Mas, va decidir convocar elec-
cions anticipades amb les quals 
al•legava voler conèixer el su-
port real que tindria un futur 
procés sobiranista. Tot i que Mas 
va tornar a ser proclamat presi-
dent en els comicis del 25 de no-
vembre del 2012, Convergència i 
Unió (CiU) es va quedar lluny de 
la majoria que havia reclamat i 

va perdre 12 diputats. Això sí, 
els partits a favor del dret a de-
cidir van aconseguir majoria al 
Parlament i Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), que va 
passar a ser segona força des-
prés de doblar els resultats del 
2010, es va convertir en el soci 
de govern de Convergència amb 
un objectiu clar: un referèndum 
d’autodeterminació per al 2014. 

Així, en cas de secessió, Cata-
lunya haurà d’estar preparada 
per posar en funcionament un 

nou país independent. Però no 
es tractarà només de regular la 
situació sociopolítica i econò-
mica, ja que hi ha altres àm-
bits, com l’esportiu, que també 
hauran de patir força modifica-
cions. 

Esportivament parlant, Ca-
talunya és una nació potent. I, 
com també passa a la resta de 
l’Estat, el futbol és la joia de la 
corona, un dels principals focus 

d’entreteniment de la societat 
actual. Però un fet significatiu 
que demostra la qualitat futbo-
lística que desprèn el territo-
ri català és que, avui en dia, la 
major part dels jugadors que 
nodreixen la selecció espanyola 
són catalans. Per aquest motiu, 
en cas d’assolir la independèn-
cia, esdevé important apostar 
per un nou model que funcioni i 
segueixi mantenint la competiti-
vitat necessària perquè el nivell 
continuï sent força similar.  

En una Catalunya indepen-
dent, la Federació Catalana de 
Futbol (FCF) hauria de posar en 
marxa una lliga de futbol prò-
pia amb tots els equips catalans. 
Però, arribats a aquest punt, la 
incògnita és saber si el FC Bar-
celona i el RCD Espanyol, els dos 
equips més importants, accepta-
rien formar part d’aquesta nova 
competició. 

La major part de les principals 
veus esportives creuen en la ne-
gativa d’aquests dos grans clubs 
de participar en una lliga cata-
lana i aposten per arribar a un 
acord i canviar les normatives 
per poder mantenir-los en una 
competició de primer nivell. Per-
què, finalment, com diu el vice-

president de la Plataforma Pro-
Seleccions Esportives Catalanes, 
Sergi Blázquez, “el futbol són 
interessos i tot passa pel pacte i 
les negociacions”.

Tres possibles vies
A partir de la manifestació de 
l’11 de setembre passat, són mol-
tes les conseqüències que s’han 
esmentat per al futbol català en 
cas que un futur referèndum 
portés a la independència. Però, 
de totes, tres han pres protago-

nisme per sobre de les altres: la 
possibilitat que els equips grans 
de Catalunya continuessin ju-
gant a la Liga de Futbol Profe-
sional (LFP) espanyola, tal com 
ho fan actualment; l’opció que 
el Barça marxés a un altre país 
per competir en una lliga es-
trangera, com la Premier League 
anglesa o la Ligue 1 francesa, i, 
finalment, la creació d’una lli-
ga catalana amb la participació 

dels equips que avui juguen a 
Primera Divisió, Segona A, Sego-
na B i Tercera.

Mantenir l’Status Quo
El president de l’Associació Ca-
talana del Dret Esportiu, Xavier 
Albert Canal, adverteix que 
la normativa actual de la LFP 
no admet cap equip estranger 
en aquesta competició. En el 
mateix sentit es manifesten el 
Consell Superior d’Esports i la 
Llei Nacional de l’Esport espan-
yola, que estableixen que “no 
hi poden participar clubs que 
no estiguin afiliats a la Fede-
ració Espanyola”. Per tant, en 
cas que Catalunya arribés a ser 
un país independent, es troba-
ria amb unes regulacions, tant 
públiques com privades, que li 
impedirien competir a la LFP. 
Però, malgrat les barreres que 
aquestes lleis suposarien per al 
Barça i l’Espanyol, el Secretari 
General de l’Esport de la Gene-
ralitat de Catalunya, Ivan Tibau, 
afirma que les lleis s’acabarien 
modificant perquè “al final, les 
lligues són importants pel ressò 
mediàtic que tenen. I si la lliga 
espanyola és important a dia 
d’avui és perquè té, sobretot, 

LA SITUACIÓ POLÍTICA

El referèndum del 
2014 faria regular la 
nova situació, també 
l’esportiva

En cas d’independència, el Barça i l’Espanyol hauran de decidir si volen negociar per mantenir-se a la LFP o, per contra, jugar la lliga catalana / GERARD REYES

Xavi, Iniesta, Verdú, Piqué, Sergio Garcia o Dídac Vilà. La 
selecció catalana de futbol és reconeguda arreu per la 
qualitat dels seus jugadors. No obstant, això  avui en dia 
encara no pot jugar de manera oficial. I sembla que no 
podrà fer-ho durant un temps més, ja que el estatuts de 
la FIFA i la UEFA li ho prohibeixen.  
En la majoria de casos, perquè una federació sigui re-
coneguda oficialment pels organismes internacionals 
s’ha de seguir un procés que no és senzill. Així, un cop 
demanada l’entrada en un determinat organisme, les di-
verses federacions que en formen part es reuneixen en 
assemblea per decidir si és convenient que hi entri o no.
“Això implica que, prèviament, has de fer alguns contac-
tes perquè, com que els membres de les federacions ja 
es coneixen, hi ha trucades entre ministres que poden 
impedir el reconeixement”, destaca Xavier Albert Canal, 

president de l’Associació Catalana de Dret Esportiu.
D’altra banda, però, hi ha competicions amb clàusules 
concretes per casos de nacions no estatals que també 
prohibeixen que hi puguin participar. I aquí és on es tro-
ba l’exemple del futbol. A més, des dels temps de Sama-
rach, la carta olímpica imposa que només puguin partici-
par als Jocs federacions de països que siguin reconeguts 
oficialment per la comunitat internacional.
Tot i que actualment Catalunya disposa de 21 seleccions 
de diferents esports que poden competir en campionats 
internacionals, es tracta d’esports minoritaris, com el 
corfbol, les raquetes de neu o el ball esportiu, disciplines 
amb menys ressò mediàtic.  
És per tot això que Xavier Albert Canal conclou que “si 
volem seleccions catalanes d’esports de masses, l’única 
via és la de la independència.”

Sense independència, no hi haurà Selecció

dos equips amb un ressò inter-
nacional de primer nivell, com 
són el Barça i el Madrid. La lliga 
espanyola sense un d’aquests 
dos perdria valor”. 

En aquesta mateixa direcció 
es manifesta Canal i no dubta 
afirmar que, “si ja s’han iniciat 
converses prèvies amb la LFP, 
serà una modificació acceptada 
perquè no interessa una lliga 
amb un únic equip potent”.

Marxar de casa
Tot i ser entitats privades, si 
finalment l’estat espanyol de-
cideix pressionar per evitar 
l’entrada del Barça i l’Espanyol, 
existeix la possibilitat de pro-
var sort en una lliga estrangera. 
Xavier Albert Canal, però, tam-
bé reconeix que, a banda dels 
diferents estatuts que regulen 
l’esport i la lliga espanyola, les 
normes internes d’entitats pri-
vades, com la UEFA o la FIFA, 
impedeixen que els equips i els 
clubs d’un estat participin en 
lligues organitzades per un al-
tre estat o per entitats d’un país 
diferent. 

Canal, però, assegura que 
“tractant-se del Barça, no hi 
hauria cap problema perquè es 
modifiqués la norma i pogués 
jugar, no només a la LFP, sinó 
a qualsevol altra lliga europea”. 
Perquè, com afirma Sergi Bláz-
quez, també llicenciat en dret, 

tant el Barça com l’Espanyol, “en 
ser clubs o entitats jurídiques 
privades, poden negociar amb 
qui vulguin per decidir on volen 
competir”. En aquest sentit, Da-
vid Barrufet, membre dels ser-
veis jurídics del FC Barcelona, 
afegeix que “la UEFA ho accepta-
ria perquè tampoc es pot perme-
tre el luxe que el club blaugrana 
desaparegui de les seves compe-
ticions”.

La lliga nacional
La tercera opció que s’ha plante-
jat durant aquests últims mesos 
és la creació d’una competició  
pròpia, que implicaria que els 
equips catalans que actualment 
formen part de totes les catego-
ries que hi ha fins arribar a la 
Tercera Divisió s’enfrontessin 
entre ells. Aquesta possibilitat, 
però, significaria realitats total-
ment diferents per als clubs que 
actualment es troben al màxim 
nivell del futbol espanyol, com 
són el Barça i l’Espanyol, i els 
que juguen en categories infe-

riors i gaudeixen d’una menor 
visibilitat a la societat. 

En primer lloc, cal destacar 
que aquests són temes que es 
parlen des de certes institu-
cions i en els mitjans de comu-
nicació, però en què els primers 
implicats, Barça i Espanyol, no 
es posicionen. Cap dels dos 
equips ha volgut donar la seva 
opinió, al•legant que es tracta 
d’assumptes polítics. “Ara ma-
teix, nosaltres no hi pensem, 
perquè això de la independència 
és un procés que ara comença 
a caminar i no sabem on arri-
barà”, assegura David Barrufet.

Però, tot i no haver-ne parlat 
de portes endins, l’opinió de Ba-
rrufet envers la participació del 
Barça en una futura lliga catala-
na és clara: “No hi hauria rivali-
tat entre els clubs i seria un de-
sastre perquè, amb l’equip que 
té, les lligues serien molt fàcils 
de guanyar. A més, perdríem 
poder adquisitiu i mediàtic. És 
per aquest motiu que, si un dia 
som independents, estic con-
vençut que el Barça competirà 
en una lliga potent i forta. I a 
nosaltres la que ens interessa és 
l’espanyola perquè, a banda del 
cost dels desplaçaments, ens ti-
ra més un Barça-Madrid que un 
Barça-Manchester City”.

Sobre els efectes socials que 
podria tenir aquesta lliga cata-
lana, en especial la participació 
o no del Futbol Club Barcelona, 
Xavier Arranz, especialista en 
psicologia de l’esport, destaca 
la doble cara que aquesta po-
dria tenir: “L’aficionat, el soci i 
la gent que segueix el futbol es 
trobaria incòmode en una lli-
ga amb falta de competitivitat, 
on es perdessin aquests trets 
d’aferrissament, de rivalitat. 
Però seria il•lògic que Catalun-
ya fos un país i tots els equips 
juguessin en la seva lliga menys 
el Barça”.

Un trampolí per als petits
Sembla, doncs, que la primera 
opció per al Barça i l’Espanyol 
no seria disputar una lliga cata-
lana. Però, tot i que no en formin 
part per interessos econòmics, 
l’objectiu de la Federació Catala-
na és fer una competició potent 

i de primer nivell. Per a Ivan Ti-
bau, l’absència de blaugranes i 
blanc-i-blaus no cal que sigui en-
tesa com un fet negatiu, perquè 
“tenim un teixit futbolístic cata-
là molt gran i uns clubs de Sego-
na A i Segona B que poden crear 
una competició de grandíssim 
nivell. Podria créixer l’interès de 
venir aquí, ja que, al final, el que 
tothom vol és arribar a competir 
al màxim nivell i tenir el màxim 
ressò possible”.

No obstant això, la visibili-
tat internacional que tindria 
aquesta teòrica lliga catalana 
desperta dubtes. Actualment, 
per exemple, el Centre d’Esports 
l’Hospitalet milita al Grup III de 
la Segona Divisió B i, seguint el 
criteri de la Federació, seria un 
dels conjunts que passaria a 
formar part de la Primera Divi-
sió nacional. El seu president, 
Miguel García, creu, però, que 
“seria una lliga poc atractiva, ja 
que el problema es troba en la 
competitivitat. Actualment, tot i 
tenir bons jugadors, no és sufi-
cient com per crear una compe-
tició potent amb 18 o 20 equips 
que tinguin un nivell accepta-

ble”. Tot i així, és el primer que 
accepta que podria tenir con-
seqüències positives per al seu 
club, principalment econòmi-
ques, ja que podria aportar al-
gun benefici extra per a l’entitat. 
“El camp s’ompliria més cada 
cop que visités la Feixa Llarga 
un equip que actualment juga 
en una categoria superior i, a 
més, no hauríem de viatjar a fo-
ra de les nostres fronteres”. 

Per una altra banda, tal com 
indica Sergi Blázquez, “s’obre 
una porta per a aquests equips 
catalans que ara tenen barrada 
la possibilitat d’ascendir, perquè 
tindrien opcions de jugar com-
peticions europees”.

Malgrat aquesta afirmació, un 
dels membres de la Federació 
Internacional d’Història i Esta-
dística de Futbol, José del Olmo, 
explica que és la UEFA qui deter-
mina quants són els equips de 
cada lliga que poden disputar les 
seves competicions. Aquest nú-
mero de places varia depenent 
del coeficient de la lliga, és a dir, 
dels resultats europeus que els 
equips de futbol d’un país con-
cret i que representen una fede-

ració han aconseguit durant els 
últims cinc anys. D’aquesta ma-
nera, una lliga catalana sense el 
Barça i l’Espanyol partiria d’un 
coeficient molt baix i, per tant, 
no disposaria de les mateixes 
places que la Lliga espanyola –
quatre de Champions League i 
dues d’Europa League–. A més, 
per nivell, s’haurien de passar 
totes les rondes prèvies i ni el 
campió es classificaria directa-
ment per jugar la fase de grups.

Un fet que no seria cap incon-
venient per a la presidenta de la 
Unió Esportiva Llagostera, un 
dels nou equips catalans que ac-
tualment juga a Segona Divisió 
B. Tot i que és conscient que els 
seus jugadors tindrien poques 
possibilitats de classificar-se, 
Isabel Tarragó ho té clar: “Se-
ria un somni fet realitat i un 
moment inoblidable. A més, 
econòmicament seria un premi 
perquè, en aquest cas, la gent 
sí que s’implicaria amb l’equip 
i vindria al camp”. Miguel Gar-
cía, però, parla d’aquesta situa-
ció amb recel perquè “el nivell 
dels equips de Segona B està per 
sota de la mitjana que s’exigeix 
en una competició europea i, 
actualment, cap club d’aquesta 
categoria està preparat per jugar 
aquests tornejos”.

Un nivell que a la lliga cata-
lana li costaria millorar, ja que 
els clubs són entitats privades 
que, sense ajuda ni una massa 
social forta, veurien com la com-
petitivitat seria força semblant 
a l’actual. A més, la crisi econò-
mica afecta els petits clubs de 
segona línia que lluiten dia re-
re dia per sobreviure. Així, una 
lliga catalana evitaria els costos 
dels desplaçaments i donaria 
l’oportunitat de poder jugar a 
Europa, però no solucionaria 
el problema que arrosseguen: 
la manca de massa social que 
s’emporten els equips de Prime-
ra, que, a més, volen seguir ju-
gant a la Lliga espanyola l

El Badalona i el Llagostera, ara a Segona B, formarien part de la Primera Divisió catalana  / DAVID PLANELLA

ELS EQUIPS DE PRIMERA

La normativa actual de 
la lliga espanyola no 
permetria que Barça i 
Espanyol hi juguessin

NORMATIVA INTERNACIONAL

UEFA i FIFA impedirien 
que els equips 
juguessin a fora de 
Catalunya
UNA COMPETICIÓ CATALANA

Beneficiaria els equips 
de segon nivell, tant 
esportivament com 
econòmicament 


