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7. ESPORTS

L’esport és un dret universal de la ciutadania. És una de les ocupacions bàsiques 
dins de l’espai d’oci i ha de ser entès en tota la seva transversalitat. L’esport és una 
necessitat per a la persona en tots els cicles vitals i s’ha de garantir des de la comu-
nitat que aquesta pràctica no sigui desenvolupada com un luxe. Totes les persones, i 
especialment els infants i els i les joves, han de tenir dret a l’esport i el lleure. L’esport 
ha de ser inclusiu i cooperatiu. Qui practica esport ha de rebre un tracte igualitari i, en 
aquest sentit, s’ha d’allunyar de la lògica mercantilista que dona lloc al copagament 
amb criteris de rendibilitat. L’esport no és diferent a altres activitats d’oci i el seu 
desenvolupament ha de mantenir els mateixos criteris d’igualtat i garantir que tota la 
comunitat tingui accés tant a l’esport formatiu, com a l’esport competitiu.

7.1. Fer de l’esport un dret de ciutadania
L’esport és un dret dels ciutadans i les ciutadanes que fomenta i garanteix la millo-
ra integral de la nostra qualitat de vida i que, per tant, des de l’Administració s’ha 
de donar una resposta efectiva amb polítiques públiques i els recursos necessaris. 

La pràctica esportiva és un instrument excel·lent per a la millora de la socialització, 
del sentit de col·lectiu i del foment dels valors comunitaris que permet la cohesió 
i la integració en tots els àmbits, en especial per a les persones amb algun tipus 
de diversitat funcional, per a les persones migrades o per a altres col·lectius en 
situació d’exclusió. Les polítiques esportives han de garantir en la pràctica espor-
tiva els principis d’igualtat amb l’adaptació de la reglamentació, l’organització i les 
tècniques esportives, i eradicar qualsevol discriminació de sexe, per identitat de 
gènere o orientació sexual.

Apostem per l’esport per a tothom, independentment de les seves capacitats fun-
cionals, la seva situació socioeconòmica i cultural. Les administracions han de 
vetllar per la qualitat de la pràctica esportiva dels ciutadans i les ciutadanes i cor-
regir els efectes negatius del mercat esportiu. En aquest sentit, proposem:

• Modificar la Llei de l’esport perquè esdevingui una eina que permeti la 
integració social, que assimili el dret de l’esport al dret a l’educació i racio-
nalitzi l’estructura federativa catalana.

• Promoure la inclusió de les dones en l’àmbit esportiu, fent que un dels 
requisits per poder accedir a la percepció de subvencions públiques sigui 
complir amb la llei d’igualtat de gènere en tots els llocs de treball, especial-
ment, en llocs directius.

• Impulsar el paper de les dones en el món de l’esport, fomentant la igual-
tat de gènere en tots els seus vessants, sigui en el terreny salarial, de repre-
sentació, de govern o ajudant a incentivar més llicències.

• Desplegar les mesures de la Llei d’igualtat en matèria del foment de 
l’esport femení.

• Promoure la representació i la presència de dones esportistes i com-
peticions de clubs femenins als diferents mitjans de comunicació. 

• Establir mesures d’acció positiva per a la representació i participació 
equilibrada de dones al Consell Català de l’Esport.

• Impulsar un Pla català de l’esport universitari. Incentivar el foment de 
l’esport universitari. Cal garantir la continuïtat esportiva dels i de les joves.

• Augmentar els recursos per a la formació en tots els àmbits: entrena-
dors/es, monitors/es, delegats/es i, fins i tot, pares i mares. Caldrà que l’Es-
cola Catalana de l’Esport dugui a terme processos de formació no reglada 
d’iniciació i formació permanent.
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• Afavorir l’ús dels espais públics comuns per a la pràctica esportiva 
perquè les persones puguin gaudir-ne d’una manera lúdica i saludable (fo-
mentar els recorreguts per córrer, per anar en bici, fomentar les curses po-
pulars, etc.).

• Garantir l’elaboració d’un protocol que promogui l’eradicació de les 
actituds LGTBIfòbiques i masclistes en les competicions esportives, 
amb la implicació i la col·laboració dels principals clubs i entitats esportives 
de Catalunya.

7.2. Impulsar les polítiques públiques de l’esport
Les polítiques esportives han de respondre a la transversalitat i als valors de l’edu-
cació, la salut, la cohesió social i de gènere. Però també la seva organització i 
les polítiques públiques en el camp de l’esport han de respondre a l’eficiència, al 
respecte al medi ambient, a la cooperació de serveis i a la transparència. L’accés 
a la pràctica de l’esport és un dret que cal garantir perquè tothom pugui gaudir 
dels beneficis que suposa per a la salut i la qualitat de vida. També cal continuar 
promocionant i millorant l’oferta pública esportiva amb prou diversitat d’activitats, 
que reculli de manera àmplia les necessitats de la població en funció de l’edat, les 
preferències i les possibilitats.

La Secretaria General de l’Esport ha de ser la instància de decisió de les polítiques 
esportives públiques i, per tant, l’interlocutor del conjunt de la societat civil espor-
tiva. No ha de ser la gestora de l’esport. Proposem:

• Delegar als ajuntaments i a les vegueries les responsabilitats adminis-
tratives referents a l’esport en edat escolar (consells esportius inclosos), 
el foment de l’esport per a tothom, el suport de l’associacionisme esportiu 
i la construcció, el manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives. 
En aquest sentit, es determinaran els criteris per transferir recursos a les 
administracions locals.

• Garantir que les subvencions a les entitats esportives, les federacions i els 
consells esportius recuperin la seva raó essencial d’eina de foment de l’acti-
vitat del món de l’esport, per fer realitat els principis de llibertat i igualtat. Les 
subvencions han de ser atorgades amb procediments de lliure concurrència, 
transparència, objectivitat i publicitat, amb bases reguladores concretes i es-
tables per a tota la legislatura, que garanteixin un accés real de les entitats a 
línies de subvencions autènticament identificades amb les seves necessitats 
per portar a terme programes amb un interès social mesurable.

• Donar suport i reconeixement a les seleccions esportives catalanes 
per fer realitat la seva participació en competicions internacionals. Amb la 
modificació de la Llei de l’esport, garantirem que s’eliminin les dificultats 
legals que no fan possible la participació de les persones nouvingudes a 
les seleccions esportives catalanes, reduint els anys de residència requerits 
actualment, especialment pel que fa a les seleccions de base.

• Desenvolupar un sistema de relació Administració-consells espor-
tius basat en contractes programa a partir d’una planificació estratègica 
adaptada a la realitat pròpia de l’àmbit territorial (indicadors socioeconò-
mics, de pràctica esportiva…) de cada consell. 

• Incentivar les parts (federacions, consells i sindicats) per a la nego-
ciació del primer conveni col·lectiu català de federacions i consells 
esportius que suposi el final de certes pràctiques laborals fora de norma i 
que faci possible la participació de la representació dels treballadors/es en 
els òrgans de govern d’aquestes entitats.
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• Impulsar la creació d’una responsabilitat d’esport per a tothom en el 
marc de la Secretaria General d’Esports, que s’ocuparà de les relacions 
amb els diversos agents que hi intervenen, de la relació amb el Departa-
ment de Salut i de garantir la igualtat d’oportunitats.

• Afavorir les accions de mecenatge adreçades a les associacions es-
portives sense afany de lucre. A través de la Secretaria General de l’Esport 
s’han de promoure estudis, congressos i intercanvis que afavoreixin la re-
cerca de fórmules més eficients i sostenibles del fet associatiu en l’àmbit 
de l’esport.

• Impulsar les mesures necessàries de lluita contra el dopatge, la violèn-
cia i les pràctiques de risc per a l’esportista. La violència als espectacles 
esportius és una xacra que cal eradicar definitivament amb l’impuls de la 
Llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.

• Fer que la taxa a l’esport d’elit, que genera molts diners, reverteixi direc-
tament en l’esport de base quan es facin grans transaccions a l’hora de fer 
fitxatges.


