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Neus Munté
Consellera de la Presidència de la

Generalitat de Catalunya

L’esport juga un paper molt important en 
les estructures del nostre país, en el nostre 
model de societat. Forma part de l’ADN dels 
catalans i les catalanes i, fins i tot, ocupa 
moments i records entranyables al llarg de la 
vida de cadascú de nosaltres.
 
L’esport és transversal i absolutament 
democràtic. És una eina de cohesió que ens 
fa iguals, que ens ajuda a comunicar-nos, 
a compartir i a llimar diferències sovint. Ens 
transmet, de vegades sense ser-ne gaire 
conscients, valors com la solidaritat, l’esforç, 
el treball en equip, el respecte a les regles 
i a les persones, el sacrifici i la superació 
personal.
 
I entenent que l’esport és de tothom, per a 
tothom i entre tothom, a l’hora de dissenyar 
i comprometre’ns a generar una estructura 
d’Estat d’àmbit esportiu, no podem imaginar 
una altra manera de fer-ho que des de la 
participació de tothom: administracions, 
agents socials, partits polítics, teixit 
associatiu i professional del món de l’esport, 
entitats, universitats, escoles, ciutadans 
i ciutadanes que el practiquen o que el 
gaudeixen com a espectadors. 
 
Tots som conscients del moment històric 
que vivim a Catalunya i que aquest Govern 
està absolutament compromès amb el 
mandat democràtic que ha rebut de la 
ciutadania a través de les urnes. Això implica 
deixar a punt totes les estructures, públiques 

i privades, en tots els àmbits, sobre les quals 
hem de construir el nou Estat. També en 
l’àmbit de l’activitat física i de l’esport.
 
I aquest Govern també ha demostrat amb 
escreix el seu tarannà dialogant. Per això, 
volem treballar colze a colze amb tothom, 
amb un diàleg obert i transparent. Són 
importants totes les idees i volem que 
tothom hi participi activament, sigui quin 
sigui el seu horitzó nacional. Un diàleg sense 
límits, perquè el nou model de governança 
de l’esport català ha de ser l’eina de futur de 
tothom i per a tothom.
 
L’esport ja és un element importantíssim al 
nostre país. En el terreny competitiu, som un 
referent mundial, la qualitat del nostre sector 
esportiu desperta admiració, cada cop més, 
arreu del món i això ens permet donar a 
conèixer la nostra realitat i situar Catalunya al 
món. Pel que fa als ciutadans i ciutadanes, 
som molts els que el practiquem, els que en 
gaudim. Els qui transmetem als nostres fills 
i filles la importància de la pràctica esportiva 
per tenir una vida saludable físicament i 
mentalment. Però volem anar més enllà. 
Volem competir amb les potències mundials, 
amb seleccions esportives reconegudes. 
Volem engrescar en la pràctica esportiva 
aquells 4,5 milions de catalans i catalanes 
que continuen exposats al sedentarisme i les 
seves negatives conseqüències.
 
Perquè Catalunya mira al futur, com a 
societat avançada i integradora que és, i 
vol seguir avançant. En el món de l’esport, 
la màxima és que el més important és 
participar, però tots tenim l’ambició 
de guanyar. Això és el que defensem: 
participació, treball en equip i ambició 
per assolir un Pacte Nacional amb el qual 
tothom hi surti guanyant.
 
Un nou model de governança que ens 
porti més enllà de la grandesa que ja avui 
representa l’esport català perquè, com els 
nostres esportistes, som exigents, no ens 
conformem, sinó que busquem superar-nos. 
Perquè l’esport és molt més que resultats, 
punts i rànquings. L’esport és un dels pilars 
del nostre model de país i de cohesió social.



Gerard Figueras
Secretari general de l’Esport de la

Generalitat de Catalunya

Per a Catalunya, esdevenir un país encara 
amb millors resultats esportius a escala 
internacional i capaç de competir amb 
qualsevol potència mundial és possible si, 
al mateix temps, treballem amb la mateixa 
intensitat i compromís en construir una 
societat més saludable. Volem un país en 
què els 7,5 milions de catalans adquireixin 
l’hàbit diari i per a tota la seva vida de la 
pràctica de l’activitat física, conscients que 
això significa més vida i salut per a tots els 
ciutadans. 

L’activitat física també és formació i millor 
rendiment acadèmic, representa inclusió i 
benestar social, dinamització econòmica 
i creació de llocs de treball. A més de ser 
una gran eina de cohesió territorial, projecta 
Catalunya al món.
 
Des de fa quaranta anys, la política 
desplegada ha proveït el país d’instal·lacions 
i, més enllà d’ajudar les federacions, 
l’Administració ha dissenyat l’ordenament 
del sector de l’esport de competició. Ha 
estat una actuació correcta i ha donat 

resultats. Ara és el moment d’anar més lluny 
i fer una revolució social, positiva i tranquil·la 
com és la generalització de l’activitat física 
i de l’esport, afrontant-la com una política 
d’Estat. Sí, en majúscules.

Ho serà si tots ens la fem nostra, si la 
definim i la implementem conjuntament entre 
el sector públic, l’associatiu i el privat. Estic 
segur que sabrem finançar-la i convertir-la en 
font de salut, benestar i integració personal 
i social, ja que l’esport ja funciona com a 
agent clau i socialitzador del teixit associatiu.

Des de la Secretaria General de l’Esport 
estem obligats a treballar molt més i més 
junts des de dins del mateix Govern i des 
del Govern amb les altres administracions, 
mà a mà amb el món local, liderant aquest 
avanç d’enorme transcendència social. Ho 
sabem perquè, a més d’avaluar-nos i exigir-
nos, hem analitzat i estudiat models d’èxit i 
d’interès a l’estranger, hem volgut i seguirem 
volent aprendre. Està a les nostres mans 
combatre l’amenaça per a la salut col·lectiva 
de malalties tan esteses com ara la diabetis 
o l’obesitat i allunyar-les dels nostres fills. 
Senzillament, fem-ho.

Des de la recuperació de la democràcia i 
de les nostres institucions d’autogovern, 
el país ha funcionat amb un model eficient 
que comença, però, a sentir un cert 
desgast. Necessita d’una renovació, d’una 
actualització i adaptació als nous temps. 
El model ha de seguir sent útil i eficient per 
a les pròximes generacions i ha de donar 
resposta a noves necessitats i paradigmes. 
El repte de pensar un nou país ens dóna 
aquesta oportunitat i no la volem deixar 
escapar.
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ÀMBIT SOCIAL

 Construir una societat més saludable on 7,5 milions de catalans facin 
activitat física des de l’edat escolar

Manteniment i consolidació d’hàbits saludables en l’etapa postescolar i 
universitària. Fer créixer l’esport en l’àmbit universitari 

Un país que practica esport de manera continuada és un país més sa 

L’activitat física evita i prevé nombroses malalties i trastorns de 
l’organisme (obesitat, diabetis, hipertensió, problemes cardiovasculars, 

etcètera)

Acabar amb el sedentarisme que causa la mort de més de 5 milions de 
persones al món a l’any. A Catalunya l’any 2015 el 20,98% de la població 

adulta era sedentària

Millorar la informació i el coneixement sobre l’activitat física i l’esport 
(centres d’estudis; observatori de l’esport)

3 milions
de catalans 
practiquen 
l’esport

18.393
clubs i entitats 
esportives

700.000
llicències federatives /
550.000 d’homes i 
150.000 de dones

40.644
espais esportius / 
instal·lacions



Estudiar mecanismes 
de fidelització de la 

pràctica de l’activitat 
física

Treballar en 
l’elaboració de 

polítiques conjuntes 
amb altres 

departaments del 
Govern, com ara 

Ensenyament, Salut, 
Treball, Afers Socials i 

Família, etc.

Consolidar el paper 
central i transversal 

que tenen les 
polítiques esportives 

en les societats 
avançades

Actuar perquè 
l’esport sigui una 

eina fonamental per 
apropar i integrar 
les persones amb 

necessitats especials 

Fomentar la 
senyalització de noves 

rutes saludables 
arreu del territori i 

d’espais naturals on 
es practiquin activitats 

esportives

Centrar la nostra 
acció en la pràctica 
general de l’esport i 

l’activitat física 

Una acció transversal 
en totes les etapes de 

la vida 

Creació de la figura 
del metge de l’esport 

per a una correcta 
prescripció de 

l’activitat física en els 
centres de salut

Fomentar la 
participació en totes 
les edats i col·lectius 

(especialment 
en edats de més 

abandonament de la 
pràctica esportiva), 
amb una orientació 

inclusiva  
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Treballar amb el món de l’escola per establir línies d’actuació que 
potenciïn hàbits saludables en l’etapa escolar obligatòria

Estudiar la implantació de més hores d’educació física a l’escola 

La pràctica de l’activitat física millora el rendiment intel·lectual dels 
nostres escolars

Posar els valors per davant de la competitivitat en l’etapa infantil 

Fomentar la recerca aplicada en l’àmbit de l’esport

Estudiar i conèixer els interessos dels infants i joves i oferir allò que
els interessa

Focalitzar esforços en l’ESO, on s’ha detectat un abandonament més 
elevat de l’activitat física

ÀMBIT ESCOLAR
I FORMATIU

470.000
nens participen en 
els Jocs Escolars



Escola activa: 
plantejarem 
la necessitat 

d’incorporar una hora 
d’educació i activitat 
física al dia en tota 

l’etapa escolar  

Treballar per incloure 
l’activitat física i 

esportiva dins del 
sistema de salut 

català

Treballar 
fonamentalment amb 
educadors i destacar 
la importància de la 

figura del tutor de joc

Fer evolucionar els 
CEE i millorar el model 

emprat en esports 
minoritaris 

Col·laboració amb 
les federacions, 

associacions 
esportives escolars i 

AMPA 

Generar els 
mecanismes de 

diàleg entre consells 
esportius, clubs, 

federacions, centres 
educatius i famílies 
per identificar talent 
esportiu ja en l’etapa 

escolar

Dibuixar mecanismes 
per potenciar la figura 

del professional 
d’acord amb la 
seva formació i 

competències en els 
diversos àmbits de 
pràctica esportiva 
(educació, salut, 

manteniment, lleure...)

Desenvolupar 
la formació 

d’excel·lència

Actualitzarem 
la formació i 

competències dels 
professionals de 

l’esport

Desenvolupar 
programes de 

formació

Millorar la formació de 
tècnics especialistes 
per a certs col·lectius
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Obtenir millors resultats esportius a l’alta competició a escala 
internacional 

Dotar els clubs i federacions de més i millors eines per desenvolupar les 
potencialitats dels nostres esportistes

Lideratge de les actuacions en matèria d’esport competitiu des de 
l’Administració

Definir un nou model de seguiment de les subvencions i accions dutes a 
terme per millorar l’activitat de les entitats esportives

4.700
esportistes 
qualificats

8
centres de 
tecnificació

98
esportistes en els últims 
JJOO de Rio de Janeiro

13 medallistes
11 diplomes olímpics

ÀMBIT
ALTA COMPETICIÓ



Inici de la pràctica 
esportiva en l’edat 

escolar 

Recuperar la pràctica 
competitiva a l’edat 
universitària tenint 

com a referent 
els països que 

excel·leixen en aquest 
camp 

Ajudar l’esportista 
en la seva formació 
durant la seva vida 

competitiva 

Treballar mecanismes 
per ajudar 

l’esportista en la seva 
incorporació al món 

laboral, a la finalització 
de la seva vida 

competitiva  

Reforçar la política 
antidopatge dins 

l’esport competitiu 
català

Desenvolupar el 
programa de detecció 
de talents esportiu en 

edats infantils

Avançar en el 
programa de 

tecnificació i en el de 
selecció de tècnics

Millorar l’atenció als 
esports ‘menors’ o 

minoritaris

Impulsar el Programa 
ARC (Alt Rendiment 

Català) i un programa 
dels esports olímpics 

catalans
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Model sòlid de finançament per a l’activitat física i l’esport catalans 

Combinar pressupostos públics amb fonts de finançament estables, 
independents del cicle polític

Sostenibilitat del sistema

Incorporació de mecanismes de fiscalitat positiva en la pràctica de l’esport

Distribució del finançament de manera adient a les funcions i necessitats 
del sistema

Valoració de costos dels diferents tipus de pràctica i aprofitar els recursos 
allà on hi ha les febleses del sistema

L’esport ja suposa el 2% del PIB català i el total d’ocupats en el sector 
de l’esport l’any 2013 superava les 95.000 persones, el 91,4% treballava 
al sector privat i el 8,6% ho feia al sector públic. Aquesta xifra suposa un 

3,2% del total de l’ocupació a Catalunya el mateix any 

Motor de dinamització econòmica
(2% del PIB)

Creador de llocs de treball
(95.000)

ÀMBIT ECONÒMIC 
I FINANCER



Cercar noves vies de 
finançament captant 

aportacions també del 
sector privat

Destinar recursos 
a la promoció de la 
pràctica esportiva 

Professionalitzar 
l’activitat esportiva, 

posicionar el turisme 
esportiu i treballar 

per les empreses de 
l’esport  

Lluitar des del Govern 
per la disminució 
de l’IVA en l’àmbit 

esportiu

Construir un marc 
jurídic i fiscal propi 

que optimitzi la 
gestió de l’esport a 

Catalunya

Potenciar les vies de 
patrocini i mecenatge 

en l’activitat de 
l’esport

Donar seguretat 
jurídica als 

voluntaris, així com 
a les condicions 

econòmiques adients 
per continuar sent un 
element fonamental 

del nostre ecosistema 
esportiu   

Definir una política 
empresarial esportiva 

que potenciï la 
competitivitat de les 

empreses, fomentant 
l’emprenedoria, 
la promoció, la 

internacionalització i 
la cooperació entre 
el sector esportiu i 

l’empresarial
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Construir amb tothom un nou Model de Governança, un model 
consensuat en què tothom té el seu paper

Definir entre tots les funcions dels diversos agents: sector públic, sector 
privat sense ànim de lucre i sector privat mercantil

Definir un model esportiu català consensuat amb tots els partits polítics 
per als pròxims 25 anys

Enfortir els beneficis socials de l’esport comptant amb un complex 
entramat associatiu que aplega centenars de milers de ciutadans

Enfocar la nova legislació sobre l’activitat física i l’esport de Catalunya 
des de l’òptica de la transversalitat i dels drets socials

Promoure la presència de l’esport català a escala internacional

ÀMBIT POLÍTIC

948
Ajuntaments

42
Consells 
Comarcals

66
entitats municipals 
descentralitzades

4
Diputacions



Construir un nou 
Model de Governança 

que esdevingui una 
estructura d’Estat en 

l’àmbit de l’esport 
català

Formalitzar el Pacte 
Nacional per a 
l’activitat física i 

l’esport situant-lo en 
la centralitat política, 
social i econòmica

Establir programes 
amb les entitats, 

generant sinergies 
entre diversos sectors
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Aquesta proposta del govern és un punt de 
partida amb el propòsit d’establir un diàleg 
sincer, tan profund com sigui necessari, que 
incorpori les reflexions de tots i totes i que 
acabi generant un model de consens.

Aquest diàleg i consens s’han d’establir amb 
el sector associatiu i privat, amb totes les 
administracions, amb Departaments dins el 
propi Govern i amb les diferents formacions 
polítiques amb representació parlamentària.

S’obre per tant una invitació a dialogar, 
discutir i aportar per construir junts aquest 
nou model de governança. Una tasca que, 
és evident, s’emmarca en el moment històric 
que viu el país i en el mandat parlamentari 

i ciutadà de deixar a punt les estructures 
d’Estat, tant públiques com privades, també 
en el de l’activitat física i de l’esport.

Per definició, diàleg és una proposta 
no excloent. Són importants les idees 
de tothom perquè l’esport és, sobretot, 
transversal i no ha de deixar ningú fora.

El calendari proposat és exigent, aquest 
ha de ser un procés àgil, de quatre o cinc 
mesos de feina intensa que condueixi a un 
Pacte nacional per a l’activitat física i l’esport 
de Catalunya, que es tradueixi en forma de 
Llei i que el Govern entri al Parlament de 
Catalunya com a nou Projecte de Llei de 
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya.

UN CAMÍ CAP A
UN PACTE NACIONAL



 Presentació 
NOU MODEL DE 

GOVERNANÇA DE 
L’ESPORT CATALÀ

30
GENER

MAIG
JUNY

 DIÀLEG
Sectorial

 Àmbit Públic · Administracions
Àmbit Associatiu

 Àmbit Privat i Professional

FEBRER
MARÇ
ABRIL

 DIFUSIÓ
Territorial

Tot Catalunya
No excloent
Transversal

 CONSENS
 Pacte Nacional per a l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya

Projecte de Llei de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya
Parlament de Catalunya
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