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ESPORTS
L’esport català és una història d’èxit. I això ha estat possible gràcies 
a les moltes entitats i associacions esportives del nostre país, però 
també al gran nombre de practicants entre la població, sigui des de 
l’esport escolar, la pràctica individual o l’esport federat. 

Des de les administracions públiques la nostra funció ha de ser la 
de facilitar el marc idoni per passar de l’èxit a l’excel·lència. I per 
això cal abordar tres qüestions principals: en primer lloc, simplificar 
la legislació actual; en segon lloc, garantir l’estabilitat del sector de 
l’esport amb un finançament sostenible, i tercer, cal convertir l’esport 
i l’activitat física en el quart pilar de l’estat del benestar.

Des de Junts per Catalunya volem universalitzar l’activitat física fins 
que arribi a la totalitat de la població que viu a Catalunya, i al mateix 
temps aprofitar els valors que acompanyen l’esport per avançar en 
un model de societat millor i de més qualitat. L’esport educa, l’esport 
fa salut, i l’esport també pot esdevenir una eina per ajudar la cohesió 
social i la participació ciutadana. En aquest sentit, hi ha evidents 
correlacions positives entre esport, economia i creació d’ocupació, 
i també esport i projecció internacional de Catalunya. Sens dubte 
l’esport ens fa millors persones, i amb millors persones es fa un país 
millor i es generen oportunitats en molts àmbits.

En aquest sentit, el model esportiu de país que proposem és fruit del 
consens participatiu i democràtic dels agents dels sector i territorials 
que configuren l’actual Sistema Esportiu de Catalunya, reflectit en el 
Pacte Nacional de l’Activitat Física i de l’Esport a Catalunya 2017.
Per tot això, des de la candidatura de Junts per Catalunya ens 
comprometem a:

• Elaborar la nova Llei de l’Esport, adaptant-la a les noves 
necessitats, requeriments i demandes de la societat actual.

• Prescriure les recomanacions que l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) proposa, vinculant activitat física i salut, per 
a la millora de les capacitats físiques, capacitats funcionals, 
autonomia i capacitat de moviment, i en concret generarem la 
“Recepta Esportiva”; és a dir, receptar i prescriure l’activitat física 
i la promoció d’hàbits saludables com a mesura preventiva i 
terapèutica, de tal forma que estigui reglat i formalitzat al sistema 
sanitari.

• Defensar una modificació a la baixa de la fiscalitat del sector, 
avui castigat per l’IVA, i promourem mesures fiscals orientades a 
finançar la pràctica d’activitat física i esport.
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• Elaborar de forma participativa i aprovar el Pla Nacional de 
Promoció de l’Activitat Física i de l’Esport.

• Iniciar la detecció de talent esportiu en la fase escolar, 
reforçant el paper del professorat d’educació física i alhora 
treballar per obtenir una acurada supervisió quant als 
requeriments per l’exercici dels professionals de l’activitat física i 
l’esport i les seves competències.

• Augmentar les àrees de recerca a l’INEFC i al CAR, i 
fomentarem la col·laboració d’investigadors d’ambdues entitats.

• Implementar la carrera dual de l’esportista intentant evitar 
haver de moure’l del seu territori, creant també un itinerari 
dual en coordinació amb els departaments responsables 
d’ensenyament i d’universitats.

• Incorporar a la marca de Catalunya com a destinació de 
turisme esportiu la seva xarxa d’entitats i associacions esportives 
per tot el territori, així com el catàleg de serveis que ofereixen, i 
crearem un registre de qualitat i la certificació de les empreses 
relacionades amb el turisme esportiu.

• Continuar donant suport a la projecció internacional de 
l’esport català, als nostres dirigents i professionals, les seleccions 
esportives catalanes de les federacions, i al COC. I també 
continuarem donant suport a la candidatura de Barcelona–
Pirineus per assolir l’organització dels Jocs Olímpics d’hivern.

• Crear l’Agència Catalana Antidopatge, que fomenti la cultura 
dels valors en aquest àmbit.

• Promoure la igualtat d’oportunitats de gènere en tot tipus 
d’actuació relacionada amb l’activitat física i esportiva.

• Reforçar el paper de les associacions i els consells esportius, 
i dels clubs esportius  en la promoció de la pràctica d’activitat 
física i dels seus valors.

• Dissenyar programes per a col·lectius vulnerables per 
promoure el seu accés a la pràctica d’activitats físiques i 
esportives com a eina d’integració i cohesió social.

• Elaborar, amb el món local, un Pla Nacional d’Equipaments 
esportius que analitzi els equipaments esportius del país, la seva 
distribució en el territori, els seus usos, i les necessitats de millora.  
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