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P43. Impulsarem una Llei de la Memòria Històrica catalana, que reculli i millori les 
disposicions de la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització i la identificació de 
les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, però que 
n’ampliï l’objecte, abastant el conjunt d’aspectes relacionats amb la memòria 
històrica que són necessaris per donar compliment efectiu a les previsions de l’article 
54 de l’Estatut. 

P44. Revitalitzarem el Memorial Democràtic perquè pugui complir amb la seva 
finalitat de desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de 
recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica. 

P45. Revitalitzarem i ampliarem la Xarxa d’Espais de Memòria, en col·laboració amb 
els ens locals de Catalunya. 

P46. Establirem un programa per completar la localització de les fosses comunes a 
Catalunya i per completar els treballs d’excavació, recuperació i identificació de restes 
(a través del programa d’identificació genètica), senyalització i dignificació de les 
fosses. 

P47. En línia amb iniciatives recolzades pel PSC al Parlament i desenvolupant 
iniciatives socialistes presentades al Congrés, treballarem per trobar una solució 
definitiva per a la nul·litat dels processos i condemnes dictades pels tribunals 
franquistes per raons polítiques, ideològiques, de creences o per viure de manera 
disconforme al dictat moral del règim.  

P48. Establirem un programa per completar el cens i procurar la senyalització, 
dignificació i museïtzació, si escau, dels centres de detenció, camps de 
concentració i llocs d’estada dels batallons disciplinaris de treballadors forçats que 
van existir durant el franquisme. 

P49. Establirem polítiques públiques transversals que contribueixin a aclarir els fets 
ocorreguts al voltant de les trames de sostracció de nadons amb origen en la 
repressió de la dictadura franquista, però que es van estendre fins fa poques dècades, i 
a oferir suport a les seves víctimes. 

P50. Impulsarem, conjuntament amb els ens locals, la completa retirada dels 
símbols franquistes promoguda per la Llei 52/2007, així com fórmules per al 
reconeixement, a l’espai públic, de les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura. 
 

 

 

2.6   L’ESPORT, UNA EINA PER A L’OCUPACIÓ I EL BENESTAR 
 

L’esport i l’activitat física han estat i són un instrument clau en la nostra societat. Més 
enllà del valor intrínsec que comporta la pràctica esportiva en si mateixa, suposen una 
eina fonamental per  a la socialització i vertebració de la ciutadania i dels territoris i 
per a aconseguir amplificar i difondre valors que haurien de ser innats a les societats 
modernes com són els del respecte, la justícia, la pau i la solidaritat. 

Lluny d’això ha esdevingut un instrument més de propaganda. Consolidant-se, a més, 
la política de retallades en allò que representen els programes i activitats que 
sorgeixen  del teixit esportiu de Catalunya: ajuntaments, federacions, consells 
esportius, clubs i associacions esportives.  
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Defensem l’esport com a factor d’integració, socialitzador i educatiu així com  de 
generador de models socials i de valors allunyat d’interessos partidistes. Promourem 
l’associacionisme esportiu com a clau facilitadora de la integració i sentiment de 
pertinença a la comunitat, ja que és una forma de relació social, genera ocupació, 
promou la igualtat d’oportunitats i facilita la pràctica física i l’esport. 

També reclamem un paper més rellevant del món local donat que, avui en dia i fruit 
de la manca de finançament per part de la Generalitat, són els ajuntaments els que 
estan sustentant el dia a dia de l’esport català mitjançant el manteniment i la inversió 
de les instal·lacions (en els darrers anys, no s’ha finançat pràcticament res en 
infraestructures esportives), la implantació de programes de foment de l’esport i el 
suport als clubs. Per això, durant aquesta etapa parlamentària, hem intentat incidir en 
diferents temes, com per exemple aconseguir que la Generalitat assumeixi la 
mutualitat esportiva als menors de 13 anys i recuperar el finançament destinat 
anteriorment als Consells Esportius i les Federacions Esportives. 

Per tot això, “l’esport com a dret de la ciutadania” continua essent el nostre lema i el 
nostre principal objectiu.  

 

O1. EL FUTUR DEL MODEL ESPORTIU CATALÀ, PROTEGIM LA POLÍTICA PÚBLICA 
ESPORTIVA  
 
L’esport a Catalunya passa per greus problemes econòmics i organitzatius 
provocats, en gran mesura, per la manca de lideratge i d’objectius del Govern 
català. Els darrers anys, la  gestió  en  matèria  esportiva ha estat incompetent i 
ineficient amb menys inversió pública,   menys ajudes a la pràctica esportiva, 
especialment a l’esport de base, i una forta burocratització que ha posat en perill 
gran part del teixit associatiu esportiu català. Defensem la pràctica esportiva com a 
activitat física, per al benestar físic i psíquic, però també com un eix vertebrador del 
desenvolupament de les relacions socials i un important motor econòmic i de 
creació de llocs de treball i riquesa. Fruit, doncs, de la seva importància i la seva 
transversalitat en les polítiques públiques, esports dependrà sempre de l’àmbit de 
Presidència de la Generalitat.   
 
P1. Impulsarem, amb el màxim consens possible, una nova Llei catalana de l’Esport. 
 
P2. Promourem mesures fiscals perquè totes les associacions i els clubs esportius 
sense ànim de lucre i d'interès social regularitzin contractualment els seus 
treballadors i les seves treballadores i regulin les percepcions del monitoratge 
amateur de base i el voluntariat esportiu.  
 
P3. Posarem al dia el mapa d’instal·lacions esportives, aprovant un Pla d’inversions 
per a equipaments esportius per tal de millorar l’actual desplegament:  
 

a) Creant noves instal·lacions i mantenint o rehabilitant les ja existents.  
b) Desplegant una xarxa d’equipaments adients per a la pràctica esportiva als 

centres educatius, coordinadament amb el Departament d’Ensenyament.  
 



 
 

72 - PROGRAMA ELECTORAL PSC 

P4. Establirem convenis plurianuals amb la UCEC i la UFEC per garantir el 
finançament necessari per al desplegament dels programes esportius. 
 
P5. Substituirem el Consell Català de l’Esport per la Confederació de l’Esport Català 
com a òrgan de participació i direcció de la política esportiva catalana, en què 
participaran, entre d’altres, la UCEC, la UFEC i les entitats municipalistes, a més del 
mateix Govern. Volem empoderar  aquests agents socials esportius i augmentar la 
seva corresponsabilitat. 

 
O2. FACILITAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA ESCOLAR, AMATEUR I FEDERATIVA 

L’esport ha d’esdevenir una pràctica universal i ha d’estar present en la 
quotidianitat dels catalans i catalanes. Les activitats físiques i esportives 
constitueixen un element clau de l’educació, la cultura, la integració, i la vida social. 
L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i actualment és per a la nostra 
societat un instrument d’equilibri i integració amb el món que ens envolta. La 
pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats socials i culturals, així com a 
una millora de la salut i el benestar. 
 
Apostem per la pràctica esportiva i la igualtat d’oportunitats en l’accés arreu del 
territori i a totes les edats. Cal invertir en polítiques públiques per tal de fomentar i 
afavorir l’accés real a la pràctica d’activitat física i esportiva amb les màximes 
garanties de qualitat i seguretat.  
 
P6. Promourem la gratuïtat de la mutualitat esportiva fins als 16 anys. 
 
P7. Desenvoluparem mecanismes per promoure l’activitat esportiva continuada a 
totes les fases de la vida i per  a tota la població especialment en àmbits concrets 
com l’esport femení, la pràctica d’esports per a persones amb discapacitat, l’esport 
entre els infants i adolescents i, en tots aquells sectors de la població amb risc 
d’exclusió social, amb l’objectiu de superar el 50% de pràctica esportiva a Catalunya.  
 
P8. Convertirem el CAR de Sant Cugat en un centre coordinador dels diferents 
centres de tecnificació. 
 
P9. Crearem un programa de beques i ajuts socials destinats a la pràctica esportiva 
de base, que es canalitzarà a través dels ajuntaments i entitats esportives. 
 
P10. Potenciarem la recepta esportiva, coordinadament amb el Departament de 
Salut mitjançant els Centres d’Atenció Primària, per tal que l’esport esdevingui el 
primer factor de prevenció de malalties associades al sedentarisme. 
 
P11. Vehicularem la projecció internacional de l’esport català a través de les 
Federacions Esportives. 
 
P12. Apostarem pels grans esdeveniments esportius com a vehicle per promocionar 
Catalunya i el seu esport en l’àmbit internacional, i com a eina de promoció 
econòmica i generador de llocs de treball.  
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P13. Potenciarem la formació on-line i descentralitzada en l’àmbit esportiu. 
 
 
O3. L’ESPORT, UN DRET INDIVIDUAL I COL·LECTIU PER A LA INTEGRACIÓ DE 
TOTHOM 
 
Més enllà del lleure i l’activitat física, l’esport compleix una important funció social i 
educativa en la promoció de valors personals i socials com el treball en equip, la 
solidaritat, el sacrifici, la superació i el respecte a les normes i als altres, i la 
generació  d’hàbits saludables. L’esport és un dret individual i col·lectiu i un mitjà 
per treballar contra l’exclusió i fomentar la inclusió social i les polítiques d’igualtat. 
Cal impulsar i promocionar l’esport com a part imprescindible per a l’educació 
integral de la ciutadania.  
 
P14. Promocionarem la participació de la dona en el món esportiu, tant en la pràctica 
com en els càrrecs de responsabilitat.  
 
 
P15. Ampliarem les hores de pràctica fisicoesportiva a les escoles i col·laborarem 
amb els municipis per ampliar l’oferta d’activitat esportiva en horari no lectiu.  
 
P16. L’esport ha d’esdevenir un agent fonamental en la transmissió de valors. Per 
aquest motiu, promourem programes i accions on coexisteixi la competició (via 
resultat) amb els bons comportaments. 
 
P17. Reformarem el sistema educatiu i de formació en l’àmbit de l’esport, donant 
importància i protagonisme a l’INEFC, les federacions catalanes, els consells 
esportius i altres estaments formatius reglats. 
 
P18. Promourem els codis ètics i de valors a tot el teixit esportiu català. 
 
P19. Crearem un Pla de lluita contra el Racisme i la Xenofòbia en la pràctica 
esportiva.  

 
 
 

3. PER UNA SOCIETAT INCLUSIVA, MÉS JUSTA I 
COHESIONADA 
 
 

L'Estat del Benestar és possiblement un dels assoliments de la socialdemocràcia, i de 
la societat en el seu conjunt, més i millor valorat per la ciutadania. En tots els països 
del nostre entorn europeu s'han vertebrat, d'una o una altra manera, mecanismes de 
protecció social davant l'adversitat amb un alt component redistributiu. Es tractava de 
corregir situacions de vulnerabilitat que prenen formes molt diferents, des de la 
malaltia pròpia o la d'un familiar, a la desocupació, la discapacitat, la pobresa o 
l'exclusió laboral i social.  
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