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Farem del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) un referent en la prestació i investigació en matèria 

d’emergències mèdiques.

Potenciarem el servei d’atenció a la ciutadania “Sanitat Respon” com a un element necessari i imprescindible 

per al sistema sanitari i els i les professionals. 

Potenciarem la coordinació amb la resta d’agents que intervenen en el sistema d’emergències de la 

Generalitat.

Potenciarem la participació del SEM en la gestió integral de les emergències de Catalunya a través del 112.

1.8.15. FACILITAR L’ACCÉS TELEMÀTIC AL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA:

Potenciarem l’accés al sistema de salut utilitzant tant el telèfon com les noves tecnologies.

Implantarem programes de telemedicina sobretot en l’atenció a malalts crònics i a malalts fràgils.

1.9 ESPORTS

1.9.1. PER LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT 

Farem que els valors de l’esport, siguin presents a la societat des de l’escola, creant espais on fer esport 

sigui fer ciutadans i ciutadanes del futur,posant en pràctica tots els valors que té fer esport a totes les 

edats.

Treballarem colze a colze amb els ajuntaments, les diputacions i les federacions per completar la ja extensa 

xarxa actual d’equipaments, seguint les indicacions del PIEC. 

Establirem un programa de suport al manteniment dels equipaments. 

Crearem consorcis o impulsarem la signatura de convenis entre municipis per fomentar l’ús compartit 

de les instal·lacions esportives d’un mateix àmbit territorial. Treballarem per completar la xarxa bàsica 

d’equipaments i estudiarem noves maneres per finançar-la facilitant l’ús per part de tota la societat de les 

actuals instal·lacions esportives de les escoles fora d’horari escolar.

Potenciarem el desenvolupament d’espais de pràctica físico-esportiva en zones urbanes, amb una línia 

d’ajuts específica. 

Estendrem a tota l’atenció primària de salut la “recepta” d’esport. Potenciarem la pràctica d’activitat 

físicoesportives com a un objectiu de salut pública.

Redactarem programes especials per integrar els discapacitats a la pràctica esportiva, així com facilitar 

l’eliminació de barreres arquitectòniques i el material adaptat a les instal·lacions. 

Universalitzarem els programes PAFES i PAAS, adaptant-los a les especificitats del territori.

Impulsarem mesures per facilitar l’accés a la pràctica esportiva de les persones amb rendes més baixes, 

com a element de promoció de la salut.  

1.9.2. VERTEBRAR I CONSOLIDAR UN SECTOR ECONÒMIC QUE SIGUI MOTOR 
D’ACTIVITAT I CREADOR D’OCUPACIÓ

Els i les socialistes apostem per l’Esport com a eina de Promoció Econòmica del País, un 3% del P.I.B a 
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Catalunya, per això potenciarem aquest àmbit amb diferents mesures.

Fomentarem els acords entre els ens locals, clubs i entitats esportives i el Departament d’Educació per 

a l’aprofitament conjunt dels equipaments esportius per tal que es puguin utilitzar més enllà de l’horari 

escolar i optimitzar d’aquesta manera les infraestructures públiques.  

Impulsarem els esports minoritaris, tant a nivell econòmic com en la seva difusió.  

Desenvoluparem polítiques actives per donar suport al teixit esportiu femení i potenciant la pràctica de 

l’esport entre les noies.

Cal dimensionar adequadament la formació dels i les professionals, tot plantejant que l’esport sigui un 

sector generador net d’ocupació. Elaborarem i dotarem un Pla de foment, promoció i impuls de l’Esport 

universitari adequat a la realitat amb convenis amb cada universitat.

Treballarem perquè l’INEFC, com a centre d’ensenyament superior, continuï sent un centre de referència en 

docència, recerca i suport a l’alt rendiment esportiu. 

Consolidarem els centres existents i vetllarem per la seva viabilitat.

Treballarem perquè es puguin incrementar les places de l’INEFC i de les branques de FP de professions de 

l’esport, així com la formació contínua.  

Facilitarem eines per professionalitzar la gestió de les associacions i entitats esportives.

Afavorirem la formació i professionalització, així com la contractació de joves per part de les associacions 

esportives, d’acord amb la nova Llei de l’Esport a Catalunya.

Definirem clarament les relacions de voluntariat i de treball professional i, en els casos convenients, en 

facilitarem la conversió.

Lluitarem contra l’intrusisme professional en el marc de la Llei de Professions de l’Esport.

Crearem programes per a una transició adequada de l’esportista d’elit al món laboral una vegada conclosa 

la seva activitat esportiva.

Fomentarem la innovació, l’emprenedoria i el flux de recursos privats

Formarem els professionals de l’esport en gestió d’empreses esportives.

Crearem una entitat d’àmbit català per canalitzar el patrocini privat d’activitats esportives alhora que 

promourem que els grans patrocinadors i organitzadors esportius tinguin una visió més àmplia de l’esport 

i incorporin criteris de responsabilitat social corporativa (RSC). 

Desenvoluparem el mecenatge per tal de facilitar la inversió privada en la pràctica esportiva i en la 

construcció de nous equipaments esportius.  

Presentarem iniciatives legislatives als parlaments català, espanyol i europeu per tal de dotar el mecenatge 

i l’esponsorització d’incentius fiscals. 

Establirem un codi de bones pràctiques per incorporar criteris de sostenibilitat econòmica en l’organització 

d’esdeveniments esportius.  

Fomentarem les energies renovables en els equipaments esportius públics.

1.9.3. L’ESPORT COM A VEHICLE DE LES POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ, SALUT I 
EDUCACIÓ
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Vetllarem perquè l’esport, sobretot el de base, l’infantil i el juvenil, potenciï els valors del treball en equip, 

el respecte al contrari i el joc net. L’esport ha de ser una política d’acció social.

Desenvoluparem un programa per fomentar la inclusió social a través de l’esport en col·laboració amb 

el departament competent en polítiques socials. Desenvoluparem un pla concertat amb el Departament 

d’Educació per tal que totes les noves construccions  i remodelacions escolars, sempre que l’emplaçament 

ho permeti, prevegin espais esportius per  facilitar la pràctica física i esportiva.

Crearem conjuntament amb els ens locals, un servei d’assessorament tècnic als municipis per fomentar la 

pràctica esportiva entre la població en risc d’exclusió social. 

Impulsarem l’existència d’activitat de competició arreu del país. Ajudarem a desplegar les entitats 

territorials que preveu el Decret d’entitats esportives i formarem als professionals sanitaris en la prescripció 

d’activitat física.

Desenvoluparem la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya construint i condicionant nous Centres 

territorials de tecnificació.

Fomentarem una col·laboració més estreta entre l’àmbit sanitari, educatiu i esportiu, amb l’objecte de 

definir i implementar actuacions específiques per reduir el sobrepès, l’obesitat i altres riscos per a la salut, 

entre població en risc d’exclusió social.

Pel que fa a l’esport federat, premiarem aquells clubs i federacions els projectes dels quals tinguin una 

incidència clara en el foment de la pràctica esportiva de base.  Treballarem per incorporar a la iniciació, 

activitat i competició esportiva, valors socials positius. L’esport és una eina fonamental per a l’educació, la 

integració i la cohesió social.  

Vetllarem per assegurar que cap escolar resta sense pràctica esportiva i sempre que  tècnicament sigui 

possible, farem que els nous centres educatius tinguin un pavelló esportiu, fent funcions d’equipament 

esportiu per al barri o el municipi. 

Reforçarem els equips de dinamització territorial de l’esport escolar, amb l’objectiu que tots els centres 

tinguin equips en alguna disciplina i participin en competició, facilitant  l’intercanvi esportiu entre centres 

escolars i vetllant per la participació de professionals de l’esport en horari extraescolar.

Reforçarem els equips de dinamització territorial de l’esport escolar, amb l’objectiu que tots els centres 

tinguin equips en alguna disciplina i participin en competició, facilitant l’intercanvi esportiu entre centres 

escolars i vetllant per la participació de professionals de l’esport en horari extraescolar. 

Continuarem la línia de subvencions a entitats esportives ja iniciada.

Donarem suport a aquells projectes esportius clubs i entitats que són emblemàtics en els seus territoris i 

que promouen la pràctica de l’esport de base i els promocionen econòmicament.  Treballarem, sobretot en 

l’ensenyament obligatori, perquè la relació dels currículums en horari lectiu i no lectiu siguin congruents 

i complementaris.

Potenciarem el treball en xarxa, conveniat amb les entitats municipalistes, la UCEC i la UFEC per al 

desenvolupament de nous programes i projectes esportius arreu del país.

Potenciarem el treball dels Consells Esportius en l’organització i delegarem als consells esportius i l’UCEC 

el programa dels Jocs Esportius Escolars.

Desenvoluparem plans de formació de millora tècnica i pedagògica, tant presencials com virtuals, amb 

federacions i consells per a la millora de la pràctica i els hàbits esportius.

Garantirem una pòlissa d’assegurança gratuïta a tots els esportistes fins als 16 anys. 

S’ha de garantir l’ús de les instal·lacions esportives, per a la gent gran, joves i discapacitats, fomentant 
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horaris adaptats a la realitat de cada col·lectiu, ajudes a la rehabilitació i adaptació de les instal·lacions 

i promovent una xarxa de monitors de suport per tal que la pràctica de l’esport sigui una realitat per a 

tothom  Hem de garantir l’accés a la pràctica esportiva dels col·lectius més febles i vulnerables i d’aquells 

que es troben en situació de dependencia.

Impulsarem entre les entitats i clubs esportius, la redacció de projectes esportius en valors; aquests 

projectes així com les accions per a la seva implementació es valoraran específicament en les polítiques de 

premis i subvencions de la Generalitat.

1.9.4. REFORÇAR LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE CATALUNYA GRÀCIES A 
L’ESPORT

Seguirem invertint en generar esportistes d’elit a través d’estructures d’excel·lència. 

Sostindrem la renovació del CAR com un dels espais de formació d’esportistes d’elit millors d’Europa.

Associarem grups de recerca bàsica universitaris a la millora de les prestacions esportives.

Desenvoluparem la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya construint i condicionant nous Centres 

territorials de tecnificació i potenciarem la pràctica d’un esport competitiu i d’excel·lència a Catalunya. 

Crearem un programa de màrqueting de país per potenciar la imatge dels seus millors clubs i esportistes.  

Treballarem amb les federacions catalanes i l’UFEC per al reconeixement internacional de l’esport català, 

tenint en compte que són les interlocutores amb la possibilitat d’aconseguir aquest reconeixement en el si 

de les federacions internacionals. 

Apostarem pels grans esdeveniments per tal de projectar el País a nivell internacional, com ho proven  els 

recolzaments a les candidatures dels Jocs del Mediterrani a Tarragona,  els Jocs Olímpics d’Hivern a 

Barcelona Pirineu, així com també, els  ja assolits Mundial d’Handbol, el Mundial de Natació i els Grans 

Premis d’automobilisme i motociclisme, entre d’altres.  




