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«Confiem en aportar més
dels 30 milions previstos a
Tarragona 2017»
La multinacional es va imposar a un altre gegant, Carat (Aegis Media) i
Always Sport Management, en el concurs pels patrocinis dels Jocs
Rafa Marrasé

—Enhorabona, ha guanyat
el concurs per ser l’empresa
encarregada d’aconseguir els
patrocinis per Tarragona 2017,
com se sent?
—Moltes gràcies. Estem molt
contents de poder fer aquesta
feina per la ciutat de Tarragona,
és tota una satisfacció.
—Hi havien uns altres dos
competidors, Carat i Always.
La primera és un gran rival seu
a nivell mundial, es troba especialment satisfet per això?
—No, això no és com un Barça Madrid, de fet, en aquest negoci,
les empreses compartim clients
i, ins i tot, arribem a acords. És
a dir, nosaltres tenim uns clients
en exclusiva, i d’altres que compartim amb Carat, per exemple.
Si volem que alguns dels seus
clients formin part dels Jocs del
Mediterrani ens asseurem amb

ells i arribarem a un acord, de la
mateixa manera que amb Always
o d’altres companyies.
—Hi ha trasvassament de clients, doncs?
—Més o menys. Un exemple:
nosaltres vam ser l’empresa encarregada del patrocini total de
la Copa Davis que es va celebrar
l’any 2000 a Barcelona. Aleshores, ins a quatre companyies
més van aportar els seus clients
en aquell esdeveniment. La nostra vocació és ser un repartidor
de joc.
—Perquè els Jocs Mediterranis
es facin es necessita que la seva
empresa sigui capaç d’aportar
30 milions d’euros en patrocinis i donacions, el 75% del
total. Això són molts diners
i molta responsabilitat. Creu
que ho podran fer?
—El llistó que hi ha és de 30 milions d’euros i farem tot el possible

per aconseguir-los. No sabem
quina serà la xifra inal, ho veurem a mida que vagin passant els
mesos. Ara bé, coiem en aportar
més d’aquests 30 milions d’euros
previstos a Tarragona 2017. Cal
tenir en compte que la famosa
exempció iscal ajuda molt a les
empreses a l’hora de decidir-se a
fer els patrocinis i també hi han
clients internacionals qui hi estaran interessats.
—Els Jocs Mediterranis no són
els Jocs Olímpics, per què es
van decidir a apostar per Tarragona 2017?
—Sí, és evident que no són uns
Jocs Olímpics, però són uns
grans Jocs i tenen repercussió
mundial. La nostra seu és a Sant
Sadurní d’Anoia, tocant a les comarques de Tarragona i sempre
vam tenir clar que no podíem
deixar passar aquesta oportunitat tan a prop nostre.

Joan Cuscó, president d’Octagon Espanya.

—Quines creu que han estat les
seves millors armes per aconseguir guanyar el concurs [hi
havia una part tècnica, en què
la millor puntuació la va obtenir Carat, mentre que en la part
econòmica, Octagon va ser la
que menys comissió va reclamar]?
—El secret es troba en la passió a
l’hora de fer les coses i en la professionalitat.
—Vostè ha citat abans la Copa

Davis de 2000 a Barcelona.
Quina és la dimensió de la seva
empresa?
—Som la consultoria més gran
del món, una multinacional que
té oicines per tot el planeta. Representem més de 900 atletes,
entre ells, per exemple, Michael
Phelps i gestionem el patrocini
esportiu de Mastercard o BMW
entre d’altres empreses. A Espanya fem el patronici de l’Open de
Tennis de València, la Baja Ara-

gón (raid a l’estil Dakar), tenim el
futbol platja a nivell mundial, el
trial indoor...
—Això del futbol platja em
sona...
—Així és, nosaltres ja vam organitzar una coseta aquí a Tarragona, el campionat europeu de
seleccions [es va fer el 2007 a la
platja de l’Arrabassada, en un
recinte amb graderies i tot] i ara
tornarem a treballar aquí pels
Jocs Mediterranis.

produït cap irregularitat», va
deixar clar que «hi ha uns contractes de conidencialitat que
no permeten revelar més dades.
La conclusió dels auditors deixa
clar que es pot realitzar una liquidació sense problemes i quan
es tanqui aquesta liquidació ja
es podran realitzar els balanços
que siguin oportuns».
Algunes de les empreses que
tenen un deute amb la candidatura dels Jocs Mediterranis
han fet fallida i Floria tampoc
va valorar què passaria en el cas
que els diners no es poguessin
arribar a cobrar. «Ara no ho sabem, però també s’ha parlat amb
molts dels deutors per arribar a

acords, a l’espera de poder liquidar els seus deutes», va declarar
la regidora, la qual va apuntar
que «ara s’ha de nomenar una
Junta Directiva, que és la que
s’ha d’encarregar de tancar l’associació».
Ahir es va presentar l’informe
de l’interventor a la Junta de Portaveus, una auditoria que han
dut a terme dos especialistes nomenats per l’interventor de Tarragona. Són Jordi Llevat, auditor
de comptes, economista i membre del Registre d’Economistes
Auditori de Catalunya; i de Josep
Machado, catedràtic acreditat de
Dret Mercantil i especialista en
Dret de societats i concursal.
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L’Ajuntament comença la liquidació de
la candidatura dels Jocs Mediterranis
Una auditoria ha determinat que els comptes estan equilibrats i que no hi ha cap irregularitat
Vicente M. Izquierdo

Una auditoria externa ha revelat
que els comptes l’Associació per
la Promoció de la candidatura
dels Jocs Mediterranis del 2017
estan equilibrats. Dit en altres
paraules, que els deutes que té
ara mateix la candidatura són
pràcticament equivalents als

diners que se li deu a l’Associació. Es tracta d’aproximadament 1.147.682 euros de deutes
i 1.124.114 euros més que se’ls
deuen –un deute de 220.000
euros de la Generalitat inclòs–,
segons va detallar ahir la portaveu del PSC a l’Ajuntament, una
Begoña Floria que va destacar

que «a més, l’auditoria ha deixat
clar que ni hi ha cap deute de la
candidatura que es pugui reclamar jurídicament».
Cal recordar que la candidatura dels Jocs no té res a veure amb
la direcció actual dels Jocs, ja que
són altres les persones les que la
dirigeixen i, a més, la candidatu-

ra va deixar d’operar des del moment en què Mersin va viure el
nomenament de Tarragona com
a ciutat on s’havia de celebrar
aquesta cita esportiva.
Floria, però, no va entrar a
valorar res en concret sobre els
deutes que té la candidatura, ja
que tot i que va dir que «no s’ha

