
Esport base, clubs i entitats. L'esport

representa un 5% del PIB català i afecta

directament el 43% dels ciutadans de

Catalunya, així com milers d'entitats, clubs i

empreses professionals. La majoria de les

famílies catalanes tenen algun membre que

practica esport, cada cop amb un major

arrelament en la nostra societat.

Aquesta altíssima activitat esportiva es

realitza majoritàriament a través d'entitats i

clubs que, en moltes ocasions, fan les seves

tasques de forma voluntària. Des de CiU

pretenem donar suport a totes les entitats

que practiquen esport amateur a través de

formació, recolzament tècnic i econòmic per

tal que puguin mantenir la seva activitat en

el millor nivell.

El nostre esport
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Esport d'elit. Així mateix, Catalunya disposa

d'esportistes d'elit i clubs de màxim nivell

mundial, tal i com es demostra en les

competicions de les diferents disciplines. En

el Programa de Govern, pretenem establir un

seguit de mesures que serveixin per coordinar

els esforços de l'administració i els propis

clubs i esportistes, i alhora establir vincles

entre la universitat, el món empresarial i

l'esportiu per tal de buscar noves formes de

mecenatge.

Seleccions catalanes. Com a formació

nacionalista, tenim a l'horitzó la consecució

de les seleccions esportives catalanes

reconegudes a nivell internacional en totes

les federacions esportives. Ara bé, tot i les

dificultats i traves a les quals hem de fer front

per aconseguir aquest reconeixement,

seguirem impulsant-lo amb tota la

perseverància possible. En aquest sentit,

crearem la marca CATALUNYA per tal de

promocionar el nostre país en el major

n o m b re  p o ss i b le  d e  co m p e t i c i o n s

internacionals, i redimensionarem els

enfrontaments amistosos de les nostres

seleccions esportives nacionals.
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BON GOVERN 

Crearem el programa XarxaEsport amb el qual dotarem cada club de Catalunya d’ac-

cés a la banda ampla i d’un ordinador per facilitar-los la seva estiguin interconnexió. 

Crearem el programa Esforma’t perquè els cossos de tècnics i directius no profes-

sionals dels clubs puguin formar-se en la seva tasca, també per als tècnics d’esport

adaptat, a través de l’Escola Catalana de l’Esport. 

Crearem un Pla Director d’Activitats Esportives per racionalitzar l’oferta d’activitats

a nivell de país, optimitzar recursos i potenciar activitats en diferents parts del terri-

tori. 

Potenciarem el Pla d’Equipaments Esportius de forma que contempli tant la creació

de noves instal·lacions com l’adequació de les instal·lacions escolars, fent-les com-

patibles amb activitats esportives independents de les escolars. 

Potenciarem les figures dels clubs i de les federacions catalanes, amb la creació del

programa Federa’t, a través del qual condicionarem la possibilitat de sol·licitar els

diversos ajuts que pugui oferir la Generalitat per part d’entitats al fet d’estar fede-

rat, i reforçarem la plena independència i llibertat d’actuació de l’associacionisme

esportiu. 

Regularem l’exercici professional de les tècniques i tècnics de l’activitat física de

l’esport amb la Llei de les professions de l’esport.

Farem el programa Fes esport, viu la vida! per fomentar l’esport com a model de vida

saludable així com per a promocionar la pràctica de l’esport com a forma d’oci per als

joves, evitant el sedentarisme i allunyant el risc d’alcoholisme i drogoaddicció dels

joves; lluitant contra l’exclusió social.

ESTIMEM CATALUNYA, ESTIMEM LA SEVA GENT

Promourem la declaració d’utilitat pública de les entitats i clubs esportius catalans

de caràcter no professional per tal que puguin accedir a més beneficis fiscals. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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FAMÍLIA 

Demanarem l’aplicació de l’IVA superreduït en l’adquisició de material esportiu per a

les famílies amb fills i filles que practiquin esport o per a la pràctica esportiva de

lleure.

COHESIÓ SOCIAL I CONVIVÈNCIA: UN SOL POBLE 

Incentivarem la pràctica de l’esport com a eina d’integració a la nostra societat de les

persones nouvingudes, facilitant la pràctica de l’esport federat amateur a aquestes

persones, a través de l’eliminació de les barreres federatives que dificulten que es

puguin federar per a competir de forma amateur. 

JUSTÍCIA SOCIAL, EQUITAT 

Garantirem que tots els equipament esportius estiguin degudament condicionats per

a la pràctica de l’esport adaptat i que  hi hagi monitors i preparadors especialitzats. 

Iniciarem la ubicació de parcs infantils als centres esportius per tal de facilitar tan a

l’home com a la dona la pràctica de l’esport com a mesura d’igualtat. 

Apostarem per la promoció de l’esport escolar per tal que arribi a tots els escolars

de Catalunya, independentment del seu lloc de residència i de les condicions físiques

i psíquiques de l’alumne. Aquesta promoció la farem de manera conjunta amb els

Consells Esportius.

SITUAR-NOS ENTRE ELS MILLORS 

Construirem un nou Centre d’Alt Rendiment adaptat a les necessitats actuals i futu-

res de l’esport català. 

Dotarem les universitats de la capacitat econòmica i tècnica per tal de poder fer com-

patible als universitaris que practiquin esport d’elit la seva activitat esportiva amb

els estudis. En aquest sentit, possibilitarem que les universitats catalanes premiïn

amb l’exempció de la matrícula els universitaris que practiquin esport d’elit i que

obtinguin bons resultats. 

Crearem l’Agència Catalana de l’Ètica Esportiva com a organisme per fomentar la

bona pràctica de l’esport i de vetllar pel no ús del dopatge entre els esportistes cata-

lans. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Convertirem el Centre d’estudis Melcior Colet en un centre actiu de documentació i

informació de l’esport i en un nou centre museístic en el qual s’hi reflectirà l’evolu-

ció històrica i social de l’esport català.  

UN LLOC EN EL MÓN 

Crearem la Marca Catalunya per donar un nou impuls en el reconeixement de les

seleccions catalanes a nivell internacional.  

•

•
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Farem front a les conseqüències del tripartit

Seleccions Nacionals: no aposta pel reconeixement internacional de
les seleccions esportives catalanes. El Govern ha estat d’esquenes a
aquesta reivindicació i ha estat còmplice de les maniobres del Govern
espanyol per impedir aquest reconeixement. 

Voluntat de degradació dels actes realitzats al voltant dels partits de
les seleccions esportives catalanes en les seves diverses modalitats.

Inexistència de política esportiva més enllà del pur clientelisme en
l’atorgament de subvencions. 

Ineficàcia en la política d’equipaments i en l’adaptació de les
instal·lacions esportives. 




