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n Mataró ja és a punt per acollir
demà la seva particular 'Diada' es-
portiva catalana, oberta a tothom
de forma gratuïta en qualsevol
dels nombrosos escenaris mun-
tats per a l'ocasió des de les 10 del
matí fins a les 11 de la nit, quan
començarà al Parc Central el con-
cert de cloenda dels grups Lax
n'Busto i Elèctrica Dharma. La
quarta edició del Dia de les Selec-
cions Catalanes pretén ser una fes-
ta per reivindicar, un any més,
l'objectiudel reconeixement inter-
nacional tot oferint un seguit de

partits, activitats, tallers, actua-
cions i exhibicions a la capital del
Maresme. Vic (2006), Reus (2007) i
Girona (2008) han organitzat les
tres edicions prèvies del Dia de les
Seleccions, sempre amb un consi-
derable èxit de públic –el rècord
correspona Reusamb 36.000perso-
nes– que Mataró intentarà mante-
nir una vegada més. Grans i petits
estan convidats a la festa.

Esportivament, els partits de la
seleccions catalanes de waterpolo
i handbol davant Austràlia i Egip-
te, respectivament, seran els plats
forts d'una jornada que arrodoni-
ran les motos de Toni Bou i Adam

Raga, tots dos campions del món
de trial, amb un gran espectacle
de llum i so a partir de les 22.00 h,
també al Parc Central.

El seleccionador català, Quim
Colet, presentarà demà un con-
junt molt competitiu perquè po-
dràcomptar ambdiversos interna-
cionals de primera línia que estan
preparant amb Espanya el Mun-
dial de Roma. “Tindrem un equip
bastant complet. Molts som inter-
nacionals i els altres jugadors són
xavals júniors que estan pujant
molt bé i que el partit contra Aus-
tràlia els servirà per rodar-se de
cara als seus tornejos oficials. Se-

gur que serà un bon partit. Ju-
guem a casa i anirem a donar la
cara tot i tenir gent molt jove”,
explica Xavi García, atacant de
l'Atlètic Barceloneta. Iñaki Agui-
lar, Felipe Perrone, Xavi Vallès o
Iván Gallego seran altres noms
consagrats de l'equip, una de les
seleccions que tindria més volada
si Catalunya aconseguís el vist-i-
plau internacional.

“Gairebé tots els jugadors de la
selecció espanyola som catalans,
de manera que Catalunya lluita-
ria en competicions oficials gaire-
bé pels mateixos objectius que Es-
panya i quedaria, gairebé segur,
entre les vuit primeres del món”,
afegeix García. Austràlia, el seu
rival de demà, disputa última-
ment totes les grans competicions
i s'ha entrenat aquests dies amb la

selecció espanyola que dirigeix
Rafa Aguilar.

En contrast, la dependència de
les seleccions catalanes respecte
les espanyoles planarà també en
l'ambient una altra vegada, sobre-
tot pel cas de l'handbol. Elseleccio-
nador, Manel Montoya, ha hagut
de fer una convocatòria sense els
millors jugadors catalans perquè
estan jugant amb Espanya partits
de classificació per a l'Europeu
d'Àustria-2010. “Ens falta gent im-
portant com Malmagro, Tomàs,
Ugalde, Ferrer, Morros..., però in-
tentarem jugar un partit agrada-
ble per a la gent. Ara per ara, són
partitssimbòlics perquè no ens po-
dem comparar amb el calendari i
l e s c o m p e t i c i o n s o f i c i a l s
d'Espanya”, afirma Montoya,
amb tantes dificultats que avui fa-
rà l'únic entrenament conjunt.

Dates complicades
“És difícil fer l'equip perquè en
determinats moments els juga-
dors són amb la selecció espanyo-
la o els clubs no els deixen jugar
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