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10. EL COMPROMÍS SOCIALISTA AMB L’ESPORT CATALÀ 
 
Durant molts anys l’esport ha estat considerat tan sols des de l’òptica competitiva. 
Nosaltres creiem que, en ple segle XXI, l’esport també és una eina per treballar la 
cohesió social, la igualtat i la millora de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i les 
nostres ciutadanes dins del marc de les polítiques de l’Estat del benestar. Alhora, 
l’esport s’ha convertit també en un motor de creixement econòmic del país. El turisme, 
la indústria i altres sectors de l’economia troben en l’esport un element de creixement i 
de creació d’ocupació i de riquesa i s’han de considerar indestriables d’una bona 
política de l’esport. 
 
Pels i les socialistes l’esport és un element educatiu de primera magnitud per formar 
en valors, un factor d’ocupació del temps de lleure i un element que transmet valors, 
que millora la salut i l’autoestima personal, que fomenta la participació, que genera 
cultura social i que fomenta la diversitat en la nostra societat plural. A més a més, 
l’esport és una eina per treballar la integració social i fomentar polítiques d’igualtat. 
Les polítiques d’esport han d’afavorir de manera igualitària l’accés a la pràctica 
esportiva. 
 
Els i les socialistes creiem que cal treballar de manera consensuada amb els 
ajuntaments, els consells esportius i l’ens que els aplega, la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya (UCEC), i els clubs i les federacions, sota la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Els governs locals, juntament amb els 
consells i les federacions, són els puntals imprescindibles per desenvolupar 
eficaçment i eficientment les polítiques esportives que el país necessita. 
 
Fins a l’any 2003, i després dels Jocs del 1992, la política esportiva del Govern de la 
Generalitat estava en estat vegetatiu. Havia estat incapaç de desenvolupar la Llei de 
l’esport de 1988 per la seva manca de diàleg i acord amb les administracions locals i 
les entitats esportives, i per tant incapaç de desenvolupar el PIEC. La política 
esportiva estava clarament infradotada en l’àmbit pressupostari i mancava 
transparència a les convocatòries públiques de subvencions. 
 
Els darrers anys l’esport ha patit una gran transformació, no només en els models 
esportius, sinó també en el creixent nombre de ciutadans que han vist en l’esport un 
model de vida més saludable, socialitzador i integrador. El Govern, coneixedor i 
conscient d’aquesta realitat, ha promogut un extraordinari increment pressupostari. 
Les dades ho reflecteixen: un increment del 51% del pressupost ordinari i una inversió 
de 145 M€. Aquestes xifres impliquen un contrast important amb la situació anterior, 
després d’una gran sequera de projectes i d’una manca d’il·lusions. 
 
Les i els socialistes hem impulsat, des del Govern, nous programes, d’acord amb el 
compromís electoral de l’any 2003. Una de les primeres i més importants accions ha 
estat promoure i aprovar el nou pla director d’instal·lacions esportives, amb la 
participació dels agents esportius i la implicació del món municipalista, dotant-lo dels 
recursos econòmics adequats per cobrir els dèficits de la xarxa bàsica d’equipaments 
esportius. 
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Un altre pilar fonamental d’aquests anys de govern ha estat la potenciació del binomi 
esport-escola com a element dinamitzador de les activitats esportives dins dels 
centres escolars. 
 
La vinculació esport i salut ha estat un altre dels eixos de les polítiques esportives dels 
socialistes, amb el disseny de programes d’esport i de salut destinats a la prevenció i 
la millora de problemes i discapacitats. 
 
L’esport de rendiment i de competició ha estat un altre dels aspectes impulsats 
aquests darrers anys, amb la promoció d’instal·lacions de tecnificació per als futurs 
valors esportius distribuïdes arreu del territori i potenciant, alhora, els esports que 
s’identifiquen amb aquells territoris. 
 
Finalment, hem continuat col·laborant i donant suport al teixit esportiu català, als 
consells i a les federacions. 
 
L’esport ha de continuar sent titular de polítiques adreçades als joves, la gent gran, els 
discapacitats, els infants i els adults, des dels diferents vessants de la pràctica 
esportiva com són el lleure, l’educació, la salut, la competició i la integració. 
 
Objectius: 
 
Per això ens proposem els objectius següents: 
 
- Fer que l’esport tingui nom propi en el futur Govern. Volem visualitzar el nostre 
compromís amb l’esport i aquesta ens sembla la millor manera de fer-ho. 
 
- Implicar i col·laborar amb les entitats, associacions, clubs i federacions esportives 
etc., en el desenvolupament de les polítiques d’esport. 
 
- Potenciar la transversalitat de l’esport i per això treballarem de manera conjunta amb 
educació, salut, serveis socials, joventut, turisme, gent gran, desenvolupament 
econòmic i medi ambient. 
 
- Potenciar l’esport com a eina d'integració i de convivència, en especial dins dels 
centres escolars. 
 
Mesures: 
 
- Impulsar un pla estratègic de l’esport català amb clubs, federacions, consells 
esportius, entitats esportives, entitats municipalistes i altres entitats, per tal de 
desenvolupar un nou model esportiu des de tots els vessants amb la finalitat d’adaptar 
l’esport català a les noves realitats. 
 
- Planificar les inversions necessàries, en col·laboració amb els municipis i el sector 
esportiu, en el marc del Pla d’Instal·lacions Esportives de Catalunya i continuar 
desenvolupant la xarxa bàsica i complementària d’equipaments esportius. 
 
- Impulsar acords amb els municipis per tal de poder obrir els equipaments esportius 
de les escoles en horari extraescolar per a ús i gaudi general. 
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- Impulsar, conjuntament amb el Departament d’Educació, la inclusió de pavellons 
esportius a totes les noves construccions i remodelacions escolars, sempre que les 
característiques de l’emplaçament ho permetin, per tal de millorar la pràctica física i 
esportiva i poder dotar els municipis d’instal·lacions noves. 
 
- Impulsar un acord entre la UCEC i la UFEC, els principals agents de l’esport de base 
i l’esport de competició, per afavorir les sinergies de l’esport escolar. 
 
- Crear la Comissió Permanent del Consell Català de l’Esport amb les entitats 
municipalistes, la UFEC i la UCEC, per a la posada en marxa de nous projectes. 
 
- Potenciar els consells esportius com a agents esportius dinamitzadors territorials, pel 
fet que la seva missió és fomentar la promoció de l'esport de base en edat escolar des 
de l'àmbit fonamentalment educatiu. 
 
- Potenciar els consells esportius, ajuntaments i entitats com a dinamitzadors de 
programa de lleure per al conjunt de la població. 
 
- Continuar donant suport als clubs i a les federacions esportives catalanes per 
potenciar l’esport federat, tant des de l’àmbit competitiu com educatiu. 
 
- Potenciar que clubs, entitats esportives, consells esportius i federacions esdevinguin 
gestors de les instal·lacions esportives públiques. 
 
- Establir amb les federacions i els consells, plans de formació –virtuals i presencials– 
per millorar la qualitat de l’aprenentatge dels diferents esports sobre les bases 
educativa, tècnica i pedagògica. 
 
- Garantir una pòlissa d’assegurança gratuïta de tots els esportistes fins als 16 anys. 
 
- Continuar impulsant la creació de les figures de dinamitzadors escolars com a 
agents vertebradors de l’esport dins dels centres escolars, tant de primària com de 
secundària, amb l’acord i la clara coordinació dels municipis i dels consells esportius. 
 
- Impulsar un gran acord amb els agents esportius (clubs, federacions, consells 
esportius, escoles, associacions de mares i pares, etc.) per tal d’eradicar la violència i 
el racisme en la pràctica esportiva i transmetre els valors positius de l’esport. 
 
- Desenvolupar un programa especial per dotar les entitats i les federacions i clubs 
esportius de discapacitats dels instruments necessaris per a la pràctica esportiva de 
qualitat, així com per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i per a l’adaptació del 
material de les instal·lacions esportives públiques. Igualment, els donarem suport per 
a l’elaboració de programes de sensibilització per potenciar l’esport com un element 
d’integració i de cohesió social. 
 
- Contribuir per tal que l’esport es converteixi en un mitjà per a la millora de la salut, tot 
associant les nostres polítiques esportives a un Pla de Salut Global per al conjunt de 
la població. 
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- Desenvolupar, en col·laboració amb el Departament de Salut i els municipis, un Pla 
de Salut i Esport específic per a la gent gran perquè, mitjançant la pràctica esportiva, 
es millori la qualitat de vida i el benestar d’aquest col·lectiu. 
 
- Donar un nou impuls al CAR (Centre d’Alt Rendiment) de Sant Cugat perquè 
esdevingui un dels principals referents en l’àmbit català, espanyol i europeu. A més, 
potenciarem l’obertura d’altres centres de tecnificació per fer-los més pròxims al 
territori i ho farem en funció dels esports més autòctons o arrelats a aquests territoris. 
 
- Impulsar projectes de turisme esportiu d’acord amb els esports més genuïns o propis 
de cada territori –sempre respectant el medi ambient i amb criteris de sostenibilitat–, 
de manera que esdevinguin font de creació de riquesa i d’ocupació. 
 
- Potenciar l’Observatori de l’Esport Català com a eina d'informació, de diagnòstic i de 
divulgació. 
 
- Treballar per consolidar i potenciar l’activitat de formació universitària i de recerca en 
l’àmbit de l’activitat física i l’esport, incrementant la implicació de les empreses i de les 
organitzacions relacionades, per tal que, en l’actual procés de convergència europeu, 
Catalunya sigui reconeguda com a model i referència d’excel·lència en aquest àmbit. 
 
- Impulsar una llei de mecenatge per tal d’aconseguir recursos destinats al suport i al 
desenvolupament del teixit esportiu. 
 
- Treballar pel reconeixement internacional de l’esport català mitjançant un suport 
decidit a les federacions catalanes, els únics organismes que tenen la possibilitat 
d’aconseguir aquest reconeixement en el si de les federacions espanyoles i 
internacionals. 
 
- Potenciar un programa de projecció de l’esport català en què els gran clubs i els 
grans esportistes del país, participants habituals en les competicions internacionals, 
exerceixin d’ambaixadors de Catalunya. 
 
- Potenciar la celebració d’esdeveniments i de competicions internacionals de primer 
nivell per mantenir Catalunya com un referent de l’esport mundial. 
 
- Impulsar la creació d’una Comissió d’Esports, Medi Ambient i Desenvolupament com 
a òrgan d’assessorament al Govern amb l’objectiu d’implementar criteris de 
sostenibilitat en les diferents actuacions i polítiques esportives, d’acord amb allò que 
estableixen les directrius del Comitè Olímpic Internacional. 
 
- Crear la Taula de l’Esport com a òrgan consultiu i d’assessorament amb 
personalitats que estan o han estat vinculades a l’esport per tal d’aprofitar-ne 
l’experiència i els coneixements des de tots els vessants. 
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