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1.5. ESPORTS

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 

fa esport, cada vegada amb més arrelament en la nostra societat.

Aquesta altíssima activitat esportiva es du a terme majoritàriament a través d’entitats i clubs que, moltes 

vegades, desenvolupen aquesta tasca de forma voluntària. Des de Convergència i Unió pretenem donar suport 

a totes les entitats que practiquen esport amateur a través de formació, suport tècnic i econòmic per tal que 

puguin mantenir l’activitat en el millor nivell.

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 també dels clubs i els esportistes mateixos, i alhora per establir 

vincles entre la universitat, el món empresarial i l’esportiu per buscar noves formes de mecenatge.

Com a formació nacionalista, tenim a l’horitzó la consecució de les seleccions esportives catalanes reconegudes 

a escala internacional en totes les federacions esportives. Tot i les difi cultats i traves a les quals hem de fer 

front per aconseguir aquest reconeixement, seguirem impulsant-lo amb tota la perseverança possible. En 

aquest sentit, crearem la marca CATALUNYA per tal de promocionar el nostre país en el major nombre possible 

de competicions internacionals, i redimensionarem els enfrontaments amistosos de les nostres seleccions 

esportives nacionals. 

299. Ampliarem i evolucionarem les tipologies d’instal·lacions esportives del Pla integral d’equipaments 

esportius de Catalunya (PIEC) cap un nou model d’instal·lació esportiva sostenible que faciliti 

l’assumpció de la gestió per part dels clubs.

300. Farem que l’Institut del Mecenatge i fi nances de l’Activitat Física i l’Esport (IMAFE) sigui un instru-

ment a disposició dels clubs i entitats esportives que els ajudi, en la gestió esportiva, en un moment 

en què la crisi fa que l’esponsorització sigui cada vegada mes difícil de trobar. L’Institut coordinarà els 

esforços de l’administració i dels clubs i els esportistes, i alhora establirà vincles entre la universitat, 

el món empresarial i l’esportiu per tal de buscar noves formes de mecenatge.

301. Potenciarem el vessant inclusiu de l’esport per fer possible l’“esport per a tots”. 

302. Crearem el programa “Amb l’esport tots som iguals” adreçat a les persones amb discapacitats 

físiques o psíquiques.

303. Defensarem l’associacionisme com a element tradicionalment vertebrador del teixit esportiu català.

304. Promourem un nou marc de col·laboració mes intens i efectiu entre els clubs esportius i el Departa-

ment d’Educació, per potenciar l’ús dels espais esportius durant les hores no lectives.
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305. Implantarem la instal·lació de desfi bril·ladors externs a totes les instal·lacions esportives de les admi-

nistracions.

306. Adequarem els requisits per a la pràctica dels professionals de l’activitat física i de l’esport als estàn-

dards europeus, tot garantint la validesa dels títols i la mobilitat.

307. Potenciarem els territoris que tenen estacions d’esquí i instal·lacions d’esports d’hivern, així com la 

seva activitat. Promourem la creació del Forfait Catalunya, que facilitaria la mobilitat dels esquiadors 

per totes les pistes del territori.

308. Crearem un mapa de l’Esport Outdoor que fomenti la pràctica en el medi natural, així com el turisme 

esportiu.

309.Crearem un model d’informe mèdic estàndard per a la pràctica física i un manual de directrius per a 

l’exercici físic que formin part del CV dels professionals de l’esport i els ajudin a incrementar el nivell 

de competència i vàlua professional. Posarem especial atenció en la recerca i als controls mèdics 

rigorosos dels joves esportistes.

310. El Canal de l’Esport català promocionarà la pràctica esportiva, donarà a conèixer els esportistes i 

els clubs de Catalunya i, sobretot, facilitarà el patrocini i altres formes de fi nançament per al teixit 

associatiu esportiu. També serà un instrument a disposició de les seleccions nacionals esportives per 

retransmetre’n els partits i també per recuperar la il·lusió per les seleccions catalanes esportives tan 

malmesa els darrers anys. Promocionarem la utilització de la Xarxa per a la promoció de les catego-

ries inferiors i la retransmissió de les seves competicions.

311. Treballarem per la presència internacional de l’esport català mitjançant les seleccions catalanes. 

Crearem la marca CATALUNYA per tal de promocionar el nostre país en el major nombre possible de 

competicions internacionals, i redimensionarem els enfrontaments amistosos de les nostres selec-

cions esportives nacionals. 

312. Facilitarem la professionalització de l’esport i la creació d’estructures locals que potenciïn l’esport 

català.

313. Organitzarem una gran fi ra de referència internacional de les activitats físiques i esportives per poten-

ciar aquest segment de la indústria catalana, especialment en un moment en què la crisi econòmica 

afecta l’empresariat català.

314. Potenciarem la percepció de benefi ci social i corporatiu de la pràctica física mitjançant la seva incor-

poració a l’empresa amb programes específi cs, tal i com ja s’està fent en diversos països europeus.

315. Posarem a la disposició de les associacions de la gent gran i dels ajuntaments programes per fomen-

tar l’activitat física de la gent gran.
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316. Portarem a terme convenis de col·laboració amb ajuntaments i consells comarcals per aconseguir 

que el reequilibri territorial també arribi a l’esport.

317. Crearem un pla específi c per ajudar les federacions d’esports minoritaris.

318. Racionalitzarem l’oferta d’activitats a l’escala del país, optimitzarem recursos i potenciarem activitats 

en diferents parts del territori.

319. Donarem suport a totes les entitats que practiquen esport amateur a través de formació, suport 

tècnic i econòmic, per tal que puguin mantenir l’activitat en el millor nivell. Crearem el programa Xar-

xaEsport, on vetllarem per la connexió a internet de tots els clubs esportius de Catalunya.

320. Impulsarem una actuació territorialment més descentralitzada del Consell Català de l’Esport. 
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