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tat religiosa i de pensament davant del pluralisme religiós a Catalunya, Esquerra proposa la signatura 
d’un Pacte Nacional de Laïcitat. Aquest pacte ha de servir per afavorir la convivència i la cohesió social, 
per promoure la laïcitat com un valor cívic, positiu i imprescindible per a enfortir les societats democrà-
tiques i per dissenyar un marc de comú acord entre entitats civils i entitats religioses per tirar endavant 
les polítiques públiques del Govern de la Generalitat i de les administracions locals.

ESPORT
Catalunya és una nació que aspira a exercir el dret a decidir per si mateixa. I l’esport català també té dret 
a decidir el seu futur per si mateix.

L’esport, a Catalunya, és un fet social sobradament conegut per tothom. Només cal fer una ullada al temps 
que dediquen els mitjans de comunicació a la informació esportiva. En canvi, l’esport no sempre ha gaudit 
del reconeixement que es mereix. Un reconeixement que ha de rebre de la societat pel seu paper com a 
motor de canvi.

L’esport és un motor de canvi a nivell individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les persones 
els permet gaudir de més benestar personal, tant físic com psíquic, d’una millor qualitat de vida.

L’esport també és un motor de canvi social, ja que permet aprofundir la cohesió social dels nostres po-
bles i comarques, barris i ciutats, a través de la incorporació del projecte esportiu al projecte educatiu dels 
centres docents, a través de la millora de les polítiques de salut, a través de la incorporació dels nous ca-
talans a l’exercici d’una ciutadania més plena fent servir la pràctica esportiva com a eina de socialització i 
d’arrelament al país.

L’esport és un motor de canvi econòmic que fa una aportació significativa al PIB del país, amb capacitat 
de generar ocupació i riquesa i de moure tot un complex sector productiu i de serveis.
L’esport també és un motor del teixit cívic i associatiu català, un teixit que en quantitat i en extensió no té 
cap altre de comparable, què és la base per a l’assoliment d’uns resultats esportius d’alt nivell.

Finalment, l’esport és una targeta de presentació immillorable per a portar Catalunya al món, tant a través 
dels i les nostres esportistes i clubs, com a través de la participació de les nostres seleccions esportives 
en competicions oficials o amistoses.

En els darrers anys hem aconseguit un pas endavant important. Hem aconseguit que la societat reconegui 
que l’esport mou Catalunya. Ara cal fer una passa més. Ara en la perspectiva de la nostra independència, 
cal i és possible organitzar l’esport català com si ja ho fossim. L’únic que no podrem tenir són unes se-
leccions absolutes en alguns esports, però l’estructura des de la base en tots els esports i modalitats ha 
d’existir i demostrar la seva eficiència.

Dret	a	decidir	la	seva	organització
El sector esportiu aplega més de 10.000 clubs i associacions esportius, amb prop de 70 federacions es-
portives i 45 consells esportius, més de 700.000 llicències federatives i prop de 3.000.000 de practicants, 
que utilitzen més de 30.000 instal·lacions esportives. El sector esportiu té prou dimensió i prou capacitat 
com per decidir per si mateix la manera d’organitzar-se. Una estructura esportiva no es pot improvitzar, per 
tant hem d’emmirallar-nos en els estats que estan obtenint els millors resultats i aplicar les seves experièn-
cies adaptades al nostre país.

Proposem que el sector esportiu català s’organitzi a través d’una estructura única, pròpia i independent, 
que aplegui totes les modalitats esportives i totes les formes de pràctica esportiva, ja sigui competitiva, es-
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colar, de salut o de lleure. Entenem que aquesta organització ha de tenir una doble organització, territorial 
i sectorial, que garanteixi l’arrelament de la pràctica esportiva a tots els territoris i la promoció de totes les 
pràctiques esportives, amb independència del nombre de persones que el practiquin. Aquesta visió global 
del sector esportiu hauria de superar les clàssiques dialèctiques entre l’esport federat i l’esport escolar o 
entre l’esport de competició i l’esport de salut i lleure. Aquesta organització hauria de partir de les actuals 
estructures organitzatives de l’esport, tant les federades com les territorials, fins arribar a crear la Confede-
ració de l’Esport de Catalunya.

Proposem que les entitats esportives, atès el seu caràcter privat i la seva funció social, tinguin reconeguda 
una alta capacitat d’autoorganització, evitant un excés de regulació per part de les administracions públi-
ques. De totes maneres i donada la stuació actual de les entitats esportives i principalment de la majoria 
de clubs no professionals, cal que l’Administració faciliti i tuteli la renovació estructural de les entitats, apor-
tant els recursos per que puguin complir amb les normes de professionalitat exigibles en la nostra societat, 
tan a nivell de gestió econòmica com esportiva. En aquest sentit s’han d’establir uns paràmetres de gestió 
homologables. En aquesta línia, cal enfortir l’organització de les entitats pròpies de l’esport escolar, tant de 
les associacions esportives escolars com de les persones coordinadores i dinamitzadores del Pla Català 
d’Esport a l’Escola. També cal treballar per crear agrupacions esportives de clubs a nivell territorial, per tal 
de dotar tots els clubs esportius d’un territori (ja sigui un municipi, una comarca o una vegueria) d’una es-
tructura que els representi i que els permeti aplegar esforços per a defensar els seus interessos davant les 
administracions públiques o davant altres agents socials.

Propostes
— Creació de la Confederació de l’Esport de Catalunya.
— Consolidació de les organitzacions de l’esport escolar.
— Creació i enfortiment d’agrupacions esportives territorials de clubs.

Dret	a	disposar	de	recursos	econòmics	suficients
El dret a decidir se sustenta en dos fets: la voluntat d’exercir-lo i la capacitat de mantenir-lo. De la mateixa 
manera que, sense recursos econòmics suficients, la viabilitat de l’autogovern restaria en entredit, el sector 
esportiu també necessita disposar d’un sistema de finançament propi suficient, estable i independent, per 
tal de poder impulsar el seu desenvolupament de manera autònoma.

El sector esportiu és un sector econòmic de primer ordre. En els darrers anys hem fet un gran salt enda-
vant en reconeixement de l’esport com un sector econòmic més. Un sector que ha estat capaç de regular 
l’exercici de les seves professions, a través de la llei de l’exercici professional, evitant l’intrusisme i garantint 
la formació dels i les professionals que hi intervenen. Un sector que ha començat a estructurar les seves 
necessitats de recerca, innovació i desenvolupament, amb la creació del consorci de la recerca de l’esport. 
Un sector que ha començat a articular una consciència institucional pròpia, a través de la creació d’una 
primera associació d’empreses esportives innovadores. Un sector que ha col·laborat amb el govern de 
Catalunya en la creació de l’Esport Parc Internacional de Catalunya, un centre empresarial i tecnològic vin-
culat al CAR de Sant Cugat.

L’any 2003, el govern de Catalunya destinava 35,2 M€ a l’esport. El 2010 dedicarà 113,4 M€. S’han multi-
plicar per 3 els recursos i s’ha passat d’una despesa anual de 5,2 €/hab a una de 15,1 €/hab. Ha estat un 
salt històric, sense precedents. Però amb això no n’hi ha prou.

El sector esportiu genera al voltant d’un 3% del PIB, però el govern de la Generalitat només hi destina un 
0,3% del seu pressupost consolidat. Cal que el sector es doti d’un sistema de finançament propi que cor-
regeixi aquest desequilibri. Un sistema que no només depengui del finançament públic, sinó que aprofiti 
part dels recursos que el propi sector genera. Un sistema que sigui estable en el temps i que permeti al 
sector planificar el seu desenvolupament. Un sistema que eviti la penalització fiscal de la inversió esportiva 
i que permeti retornar part de la riquesa que generem cap al propi sector.
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Per aconseguir aquesta fita, no n’hi ha prou amb que el govern estigui predisposat a treballar-hi. Cal que 
el sector esportiu es faci respectar. I per a fer-ho, ha d’enfortir la seva articulació, no només institucional, 
sinó també com a sector econòmic. Cal que es desenvolupi el clúster esportiu de Catalunya, que aplegui 
les empreses del sector, amb els agents de la recerca, la innovació i el desenvolupament i amb les instal-
lacions i els esportistes de més alt nivell. Aquesta articulació és l’objectiu estratègic que persegueix l’Esport
Parc Internacional de Catalunya i que cal seguir desenvolupant a partir d’ara.

Propostes
— Desenvolupament de l’Esport Parc Internacional de Catalunya.
— Presentació davant les Corts Espanyoles d’una proposició de llei que permeti la recuperació de l’IVA 

suportat per part de les entitats sense ànim de lucre que facin inversió esportiva.
— Presentació davant les Corts Espanyoles d’una proposta de modificació del tram estatal de l’IRPF i de 

l’impost de societats per a l’establiment de desgravacions fiscals per patrocini i mecenatge esportiu.
— Creació d’una línia específica de crèdit públic per a la inversió esportiva des de l’Institut Català de Fi-

nances.

Dret	a	competir	internacionalment
L’esport és l’únic fet social que té una estructura organitzativa pròpia, independent dels estats, a nivell pla-
netari. Efectivament, el moviment olímpic i la resta d’organitzacions esportives internacionals, neixen i s’es-
tructuren a través del pacte entre entitats esportives, sense la intervenció dels poders públics. Per a què 
s’entengui ràpidament, ni el CIO depèn de l’ONU, ni la UEFA depèn de la Unió Europea, ni la NBA depèn 
de la Casa Blanca.

Aquesta és la nostra concepció del moviment esportiu. Les entitats esportives neixen de la voluntat dels 
ciutadans i ciutadanes de practicar l’esport i s’organitzen lliurement al voltant d’aquesta activitat. La força 
i la vitalitat del sector esportiu neix, precisament, d’aquesta llibertat. De la mateixa manera que no apos-
tem per l’intervencionisme públic a l’hora d’organitzar l’esport al nostre país, tampoc acceptarem que cap 
estat ens posi barreres a l’hora de portar els i les nostres esportistes a competir a qualsevol lloc del món. 
Desgraciadament, l’estat espanyol i l’estat francès no comparteixen aquesta visió de l’esport i ens impo-
sen una versió ben diferent. El sistema esportiu espanyol i francès pateix d’un excés d’intervenció pública, 
com podem veure en la intervenció habitual que el CSD fa de les «reals» federacions espanyoles o en les 
actuacions «diplomàtiques» que l’estat espanyol ha desplegat contra el reconeixement internacional de les 
nostres federacions esportives.

Les federacions esportives catalanes, com a entitats privades que són, tenen dret a afiliar-se a totes aque-
lles organitzacions esportives internacionals que les acceptin lliurement. Les nostres federacions i els i les 
nostres esportistes tenen dret a decidir on competeixin i quina bandera volen representar. El mateix dret 
que tenen els estats reconeguts i molts altres països esportius que no són estats, des d’Escòcia a Puerto 
Rico, des de les Feröe a Macao. 

Des de l’any 2003 fins ara, hem passat de tenir 1 esport amb reconeixement internacional a tenir-ne 
prop de 20. Hem aconseguit demostrar que el reconeixement oficial de les nostres seleccions esporti-
ves no era una utopia, com abans se’ns havia volgut fer creure. En aquests darrers anys, hem aconse-
guit que la Federació Catalana de Patinatge hagi estat membre de la FIRS, competint oficialment en el 
mundial B que va tenir lloc a Macau, i que actualment sigui membre de ple dret de confederació ameri-
cana. La Federació Catalana de Bitlles i Bowling ha aconseguit l’ingrés en la seva internacional, establint 
el primer precedent estable d’admissió en una federació reconeguda pel CIO, un cas que ha superat 
l’intent espanyol d’expulsar-la, amb una sentència favorable del Tribunal d’Arbitratge Esportiu (TAS) de 
Laussane que estableix un precedent importantíssim, de primacia de la regulació esportiva per sobre de 
la regulació estatal. 
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El camí del reconeixement oficial de les nostres seleccions ha de seguir endavant. Des del govern, do-
nant suport institucional a les federacions catalanes que facin el pas. Des del sector esportiu, treballant 
per a què altres federacions catalanes trobin les escletxes per on avançar cap al reconeixement i, amb 
discreció i amb eficàcia, facin el pas endavant. El pas cap a la normalitat: competir allà on vulguem i allà 
on ens vulguin.

Més enllà de la lluita jurídica, cal crear les condicions favorables per a què els clubs i els i les esportistes 
catalans puguin fer aquest pas sense por a les represàlies esportives, bàsicament, l’exclusió de les compe-
ticions estatals o internacionals de clubs. Per a avançar en aquesta línia, donarem suport a les federacions 
i als clubs catalans que promoguin lligues professionals, al marge de les competicions organitzades direc-
tament per les federacions espanyoles. També desplegarem un pla específic per a millorar el nivell esportiu 
en aquelles modalitats que assoleixin el reconeixement internacional, prioritzant els recursos econòmics, 
tècnics i d’instal·lacions disponibles.

Propostes
— Continuar donant suport legal i institucional a les federacions esportives catalanes per a la seva afiliació 

internacional.
— Promoció de lligues professionals al marge de les competicions espanyoles.
— Pla específic de millora del nivell esportiu per a les modalitats amb reconeixement internacional.

Dret	a	fer	una	pràctica	estportiva	de	qualitat
La pràctica de l’activitat física i l’esport és un bé social que cal protegir, atesos els beneficis que la seva 
pràctica produeix en la salut i el benestar de les persones i en la cohesió social i la prosperitat econòmica 
del nostre país. Totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, nivell socioeconòmic o lloc de 
residència, tenen el mateix dret a practicar l’activitat física i l’esport, i a fer-ho en unes condicions de qualitat.

En els darrers anys hem fet un gran esforç per aconseguir que la pràctica esportiva arribi al màxim nombre 
de persones. Aquest esforç s’ha realitzat en múltiples fronts. D’una banda, s’ha aconseguit una notable 
extensió de la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives, definida en el Pla Director d’Infraestructures Espor-
tives (PIEC) aprovat el 2005, amb una considerable reducció del dèficit d’instal·lacions esportives. D’una 
altra banda, s’ha facilitat la cobertura d’assegurança esportiva als i les menors de 17 anys subvencionant-
la totalment, per tal d’evitar que cap infant o jove resti al marge de la pràctica de l’esport per raons econò-
miques. També s’ha fet una aposta de reequilibri territorial, per tal que les comarques amb menys població 
o amb dificultats especials causades per la climatologia o les comunicacions, no quedin fora de l’oferta 
d’activitat esportiva, en molts casos a través de l’oferta de l’esport en edat escolar.

No només hem treballat per a incrementar la pràctica esportiva. Hem treballat per a què aquesta pràctica 
es faci en unes condicions de qualitat òptimes.

Comencem per la pràctica esportiva de base, la que s’adreça a la població en general. En primer lloc, 
s’ha establert una regulació de les professions de l’esport, per a evitar l’intrusisme i la pràctica professio-
nal de persones poc qualificades, amb el perill que això pot representar per a la salut i la seguretat dels i 
les practicants. De totes maneres cal aprofundir més en aquest sentit, ja que la seva aplicació és encara 
insuficient, principalment en l’esport de base, precisament allà a on fa més falta que el jovent estigui cor-
rectament format en la pràctica esportiva. En aquesta línia, hem afegit també la millora en la qualitat de la 
formació esportiva, amb el desenvolupament de les titulacions reglades de personal tècnic esportiu i de 
la nova ordenació de la formació de grau i postgrau universitari. També hem treballat per a què les instal-
lacions esportives permetin que la pràctica es faci en les condicions de seguretat i de confort adients, i per 
a què la construcció i el funcionament d’aquestes respectin els requeriments de sostenibilitat i eficiència 
energètica. Finalment, el govern també ha engegat un programa per a millorar la qualitat de la gestió de 
les organitzacions esportives, que ha començat per les federacions esportives i que s’ha d’estendre a la 
resta d’entitats esportives.
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El requeriment de qualitat és especialment important en l’àmbit de la tecnificació esportiva i de l’alt rendi-
ment. Des del govern, s’ha impulsat un pla de tecnificació esportiva que ha permès el desenvolupament 
d’una xarxa d’instal·lacions esportives de tecnificació que cobreix la majoria de modalitats esportives i que 
s’ha desplegat de forma equilibrada per tot el territori. A més a més, s’ha posat en marxa la construcció 
d’un nou mòdul esportiu de 20.000 m2 al CAR de Sant Cugat, una instal·lació que serà referent mundial 
per la incorporació de les més modernes eines tecnològiques que permetran un salt qualitatiu en la prepa-
ració dels i les nostres esportistes.

Els processos de qualitat, per definició, no s’aturen mai. Així doncs, tot i haver fet un esforç important en 
aquesta línia, cal seguir impulsant la millora contínua de la qualitat del nostre sistema esportiu. Per a fer-ho, 
caldrà aprofundir les línies de treball iniciades i obrir-ne de noves.

Per començar, continuarem desplegant la planificació d’instal·lacions esportives, tant de xarxa bàsica com 
de complementària, prevista al PIEC, amb nous plans d’inversió. També estendrem el pla de qualitat a les 
associacions esportives escolars i als clubs federats. 

Pel que fa a les noves iniciatives, definirem un pla d’usos esportius del medi natural, per tal de garantir una 
pràctica esportiva de qualitat que respecti el medi i que aprofiti les seves potencialitats. Desenvoluparem la 
inspecció esportiva, per tal que l’administració vetlli pel compliment de les normatives de qualitat d’instal·-
lacions o per la correcta titulació dels i les professionals del sector. Desenvoluparem un pla estratègic per 
a la recerca, el desenvolupament i la innovació en el sector esportiu. Finalment, per tal que la pràctica de 
l’activitat física i de l’esport estigui sempre coberta per l’assegurança esportiva, estendrem l’expedició de 
la llicència esportiva a tots i totes els i les practicants i establirem una regulació de les cobertures vincula-
des a aquesta assegurança.

Propostes
— Programa d’inversió en equipaments esportius de xarxa bàsica. Avaluar el nivell d’utilització i de rendi-

bilitat social de les instal·lacions existents.
— Obertura a la pràctica esportiva escolar o no de les instal·lacions esportives de centres educatius fora 

de l’horari lectiu. 
— Programa d’inversió en equipaments esportius de tecnificació
— Elaboració del Pla Director d’Usos Esportius del Medi Natural
— Adaptació del pla de qualitat als clubs federats i les associacions esportives escolars.
— Extensió de la llicència esportiva a tots i totes els i les practicants d’activitat física i esport.
— Elaboració del Pla Estratègic per a la Recerca, Desenvolupament i Innovació en l’Esport.
— Creació del Centre Tecnològic de l’Esport a l’Esport Parc Internacional de Catalunya.
— Increment de l’oferta formativa de formació professional esportiva.
— Creació d’un nou centre públic de l’INEFC.
— Pla de recuperació i promoció dels jocs tradicionals i de les modalitats esportives tradicionals de Cata-

lunya.
— Pla de promoció esportiva en zones rurals.

Dret	a	decidir	els	valors	del	nostre	model	productiu
En les societats modernes l’esport juga un paper fonamental en la consolidació d’ideals que poden fo-
mentar la cohesió i la identitat dels individus amb la seva comunitat. És per aquesta raó que creiem que el 
model esportiu no pot ser neutre en relació a aquesta qüestió. S’ha de superar la dicotomia entre un model 
esportiu basat en l’esport professional i un model que aposti per l’esport base. Tots dos models han de ser 
complementaris i autoalimentar-se mutuament.

Catalunya ha estat sempre un país pioner en l’esport, tant pel que fa a la introducció de la pràctica espor-
tiva, com pel que fa a la vivència d’uns valors esportius socialment avançats i nacionalment compromesos. 
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Aquests valors no són altres que els valors republicans, uns valors que tant bé van quedar sintetitzats en 
l’expressió «esport i ciutadania» que regia la política esportiva de la Generalitat en els anys 30.

El nostre model esportiu fa una aposta clara per aquests valors d’esport i ciutadania, per aquests valors 
republicans. El nostre model esportiu aposta en primer lloc per l’esport per a tothom, com a instrument 
privilegiat de millora de la salut individual i de la cohesió social, sense discriminacions d’origen, de nivell 
socioeconòmic o de residència. En segon lloc, aposta pel binomi esport i educació en tots els nivells, és a 
dir, fent que qualsevol projecte esportiu incorpori també un projecte educatiu i, recíprocament, que qualse-
vol projecte educatiu doni rellevència al projecte esportiu. En tercer lloc, opta per un esport que incorpora 
la lluita contra les desigualtats com un element fonamental, posicionant-se a favor de la igualtat efectiva 
d’homes i dones i en contra de les discriminacions per raó d’origen, d’orientació sexual o d’accessibilitat 
a les instal·lacions i a la pràctica esportiva.

Catalunya ha de continuar sent pionera en el desenvolupament de nous valors, com ara la connexió entre 
la cooperació pel desenvolupament o la lluita per la pau amb la pràctica esportiva.

Propostes
— Promoció de la pràctica esportiva en família.
— Elaboració d’un pla especial contra la obesitat infantil i els trastorns alimentaris a través de la pràctica 

de l’esport.
— Posada en marxa d’un pla específic per a la pràctica de l’esport en els centres d’educació especial.
— Dotació dels mateixos recursos al pla ARC de l’esport paralímpic.
— Universalització del Pla d’Esport Escolar.
— Pla d’igualtat efectiva entre homes i dones en les organitzacions esportives.
— Incorporació al sistema esportiu ordinari de la pràctica esportiva dels col·lectius d’immigrants.
— Desenvolupament d’un pla estratègic per la cooperació al desenvolupament i la lluita per la pau a tra-

vés de l’esport.

Dret	a	disposar	d’una	administració	esportiva	d’excel·lència
Els valors d’excel·lència i de transformació social que volem per l’esport han d’arribar també a les admi-
nistracions públiques amb competències en matèria d’esports. Tenim dret a disposar d’una administració 
esportiva que també sigui un exemple d’excel·lència.

Amb la represa de la Generalitat, Catalunya va perdre una oportunitat històrica de fer una nova adminis-
tració pública sense els defectes que arrossegaven les administracions públiques hereves del franquisme. 
Una oportunitat que es va desaprofitar i que va fer que, malgrat els esforços per a evitar-ho, la nova admi-
nistració catalana heretés part dels vicis que volia evitar.

L’administració esportiva no ha restat al marge d’aquest fet. Encara ara, l’administració esportiva catalana 
pateix els efectes devastadors de l’excés de burocràcia, de la resistència al canvi i la innovació i de les di-
ficultats en la relació amb altres administracions.

Cal aprofitar el coneixement que tenim i posar les bases d’una nova administració esportiva que respongui 
a les necessitats del sistema esportiu. No pot ser que una administració esportiva no sigui ràpida, forta, àgil 
o competitiva. Com ho són les nostres entitats o els i les nostres esportistes.

Per a fer-ho, cal reordenar els organismes que depenen de la Secretaria General de l’Esport, per tal de 
millorar el seu funcionament, creant un nou organisme gestor de les polítiques esportives de la Generalitat, 
l’Agència Catalana de l’Esport. Aquest nou organisme ha de tenir més agilitat en la seva actuació i ha de 
ser capaç d’establir col·laboracions amb el sector esportiu privat, per tal de sumar-lo de manera decidida 
a les polítiques del govern.
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També cal que l’administració esportiva millori els seus procediments, eliminant els obstacles burocràtics 
que dificulten l’accés als recursos de l’administració i passant a un concepte integral d’administració on-line.

Propostes
— Transformació del Consell Català de l’Esport en l’Agència Catalana de l’Esport
— Fusionar en una sola empresa pública de gestió esportiva totes les empreses i organismes públics que 

gestionen els serveis i instal·lacions dependents de la Secretaria General de l’Esport, per tal d’unificar-
ne la gestió i optimitzar-la

— Adaptació de l’administració esportiva als requeriments de l’administració electrònica
— Pla de simplificació administrativa per a reduir la burocràcia innecessària
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