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 Prestar atenció al progressiu envelliment de la nostra població, amb la preminència del malalt 

crònic i fràgil. Això inclou potenciar, en aquesta franja d‘edat, estils de vida activa i saludable, 

evitant l‘excessiva medicalització, treballant-ho de forma comunitària. 

 

Participació en Salut 

 Seguir potenciant el treballs dels Consells de Salut dels Districtes, per a que  continuïn sent els 

veritables òrgans de participació i de construcció col·lectiva entre l‘administració i la societat 

civil organitzada. Potenciar les comissions participatives a nivell d‘àrea bàsica -veritables 

embrions dels futurs consells de salut de barri- i realitzar els canvis necessaris en el Consell de 

Salut de Barcelona per a que incorpori les entitats d‘àmbit de ciutat que treballen en el camp de 

la salut.  

 Potenciar l‘autoorganització de la ciutadania per a la defensa dels seus drets i com a xarxa de 

col·laboració desinteressada entre iguals. (Malalt expert) 

 Continuar la política de convenis entre l‘Ajuntament i les entitats, més enllà de les subvencions, 

com a mètode estable de col·laboració i de potenciació de la societat civil organitzada. 

 

 

 

ESPORTS  

 

L‘evolució que l‘esport ha experimentat suscita nous problemes i planteja noves necessitats que han 

d‘assumir adequadament l'Ajuntament. Les dues característiques més acusades d‘aquesta evolució (la seva 

universalització, d‘una banda, i la consolidació d‘un fort sector professional, de l‘altra) exigeixen cada dia 

amb més urgència l‘afirmació de l‘esport com a activitat de ciutadania, de persones subjectes a drets i 

deures, amb iguals oportunitats, socialment actives, que es comporten lliurement i democràticament, 

capaces d‘associar-se, d‘exercitar la solidaritat i de donar continguts culturals a la seva activitat esportiva. 

Per a ICV-EUiA, les propostes que ens comprometem a articular es fonamenten en l‘afirmació que l’esport 

és un dret de la ciutadania, que forma part del marc actual de l’Estat de Benestar i que, per tant, ha de 

ser fomentat amb recursos públics des de les administracions local i nacional. 
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L‘esport, d‘una banda, és una activitat de caràcter civil o cívic i, de l‘altra, és un dret que cal garantir a 

tots els ciutadans i totes les ciutadanes que ho vulguin. Constatem que cada vegada hi ha més presència i 

oferta des del sector privat; així doncs, és necessari la concertació dels objectius públics amb la gestió 

privada (en particular, amb els ens privats no lucratius i associatius) i sense desigualtats. Alhora, hem de 

promoure una diversificació de les activitats prou àmplia per poder recollir totes les necessitats de les 

persones usuàries. 

L'Ajuntament ha de ser, juntament amb el govern de la Generalitat de Catalunya, la primera instància 

de decisió de les polítiques esportives públiques i, per tant, l‘interlocutor del conjunt de la societat civil 

esportiva. No ha de ser el gestor de l’esport. Cal que defineixi els objectius i que administri els recursos 

necessaris cap una concepció veritablement consorciada de la seva estructura i funcionament, cosa que el 

converteixi en un instrument real de concertació entre els ajuntaments i el sector privat. 

Els recursos públics destinats a l’esport s’han d’esmerçar, prioritàriament, en l’àmbit educatiu on s‘ha 

de garantir que les activitats dutes a terme estiguin al servei d‘una educació igualitària i que tinguin present 

tant la diversitat de gènere i multicultural com l‘atenció a les persones amb necessitats específiques. En 

aquest sentit, s‘haurà de fer un èmfasi especial en la creació, la millora i l‘adaptació tant de l‘espai com 

dels programes, la formació continuada i professionals responsables per impulsar la millora de la qualitat de 

l‘ensenyament. 

L‘esport professional és una realitat inqüestionable i autònoma dels poders públics, que requereix una 

regulació mínima, però suficient i eficaç, que en garanteixi la incardinació en el sistema esportiu de la 

ciutat. Especialment haurem de vetllar pels drets dels i les esportistes professionals, l’honestedat de la 

competició, la lluita contra les pràctiques irregulars, el dopatge, la violència, etc. No podem menysprear 

la contribució de l‘esport professional al conjunt del sistema. 

Ens preocupa i volem aconseguir una resolució correctament eficaç del paper de l’educació física i 

l’esport en l’etapa escolar i el paper de conjunció que, juntament amb l‘administració nacional, han de 

tenir els ajuntaments, les organitzacions esportives, escolars i d‘altres entitats de lleure infantil i juvenil. 

El creixement de la demanda esportiva no ha anat sempre acompanyat d‘una oferta associativa prou 

amatent a aquestes noves necessitats. Avui una bona quantitat de ciutadans i ciutadanes practiquen esport 

assíduament ―per lliure‖. D‘altra banda, la creixent identificació de la pràctica esportiva com a pur 

―consum‖ fa témer per la important aportació d‘aquest sector a l‘estructuració de la societat civil: 

l‘associacionisme esportiu. Caldrà, doncs, que l'Ajuntament adopti mesures de suport i foment de 

l’associacionisme esportiu en qualsevol de les seves modalitats: clubs, associacions, cooperatives de 

consum, etc. 
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En aquest compromís d‘ICV-EUiA per reforçar la cohesió social, pensem que l’esport és un instrument 

excel·lent d’integració social per a les persones amb algun tipus de dèficit funcional, per a les persones 

migrades o per a d’altres col·lectius en situació de marginació. Per aquesta raó, l'Ajuntament i el mateix 

teixit associatiu han de continuar treballant per generar les condicions i facilitar la pràctica esportiva a 

aquests grups socials. 

L’esport és també una forma de promoure la salut de la ciutadania si es practica de forma adequada a les 

capacitats i les necessitats físiques de cada persona. Per aquesta raó, caldrà insistir i vetllar perquè 

continuïn les polítiques desenvolupades per la Secretaria General de l‘Esport i el Departament de Salut, tant 

pel que fa a les polítiques preventives com a l‘adopció de mesures i protocols terapèutics. 

En darrer terme, volem manifestar que per a nosaltres l’esport ha de ser organitzat de forma que respecti 

el medi ambient i els animals i que promogui l’aplicació de tècniques i procediments que contribueixin 

al desenvolupament sostenible. 

 

Propostes 

 L'Ajuntament no és gestor de l’esport. Cal que defineixi els objectius i que administri els recursos 

necessaris cap una concepció veritablement consorciada de la seva estructura i funcionament, cosa 

que el converteixi en un instrument real de concertació entre el mateix ajuntament, 

l‘associacionisme i el sector privat compromès amb l‘esport com a valor públic. 

 Les subvencions a les entitats esportives han de recuperar la seva raó essencial d’eina de foment 

de l’activitat del món de l’esport, per fer realitat els principis de llibertat i equitat i, per tant, han 

de ser atorgades amb procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat i 

publicitat, amb bases reguladores concretes i estables per a tota la legislatura, que garanteixin un 

real accés de les entitats a línies de subvencions autènticament identificades amb les seves 

necessitats per portar a terme programes amb un interès social mesurable. 

 Posar molts més esforços en vetllar per la perfecta capacitació del personal responsable de les 

activitats cíviques i caldrà millorar la qualitat de l‘oferta pública per dur-les a terme. 

 Impulsar que l’administració educativa prengui les mesures per tal d’assegurar que cada centre 

incorpori en el seu projecte educatiu i curricular l’impuls de les activitats relacionades amb 

l’esport, incloses aquelles que es realitzen fora de l‘horari lectiu. 

 Tendir a afavorir la gestió pública dels equipaments esportius allà on sigui possible, especialment 

en aquelles instal·lacions que tenen un nombre de persones usuàries entre 500 i 3.000 persones i en 

les instal·lacions de ciutat. Cal establir un sistema mixta de gestió, a mesura que sigui possible, que 
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ajudi a vetllar des de l‘Ajuntament pel compliment dels objectius esportius programàtics i per evitar 

la contractació precària dels treballadors de l‘esport. Cal garantir que la direcció d‘aquest 

equipaments sigui executada per personal municipal podent, quant la gestió directa no sigui possible, 

contractar els serveis esportius a operadors especialitzats. 

 Potenciar la participació de les altres administracions i la societat civil, federacions, consells, 

organitzacions empresarials i sindicals, etc. en els òrgans de govern dels equipaments i programes 

esportius. 

 L'Ajuntament ha de continuar tenint les responsabilitats administratives referents a l’esport en 

edat escolar (consells esportius inclosos): el foment de l‘esport per a tothom, el suport de 

l‘associacionisme esportiu i la construcció, el manteniment i la gestió de les instal·lacions esportives. 

 Cal seguir desenvolupant un sistema de relació administració pública-consells esportius basats en 

contractes-programa a partir d‘una planificació estratègica de cada consell. 

 Garantir l’educació física escolar, transcendint dels Jocs Escolars Competitius, amb una oferta 

àmplia de pràctica esportiva i programes integrats d’esport i lleure. 

 Seguir treballant per garantir una oferta en la formació dels gestors i professionals del sistema 

esportiu. 

 Persistir en l'impuls del paper de les dones en el món de l’esport, fomentant l‘equitat de gènere 

en tots els seus vessants; sigui amb el tema salarial, de representació, de govern, en les direccions 

associatives o ajudant a incentivar més llicències. 

 Regular que, en un període de temps suficient, la representació del nombre de dones a les juntes 

directives de les entitats esportives es correspongui, almenys, amb el nombre de dones esportistes 

que participin en les seves activitats. 

 Atendre l’esport professional donant-li el caràcter plenament mercantil i, per tant, autònom i no 

preferent en les subvencions a les societats que regeixen els equips que participen en competicions 

professionals, sigui quina sigui la modalitat esportiva o la forma que adoptin aquestes societats. 

 Garantir l’ús dels equipaments i espais públics, especialment dels equipaments esportius dels 

centres educatius, per a la pràctica de les activitats de lleure i de l‘esport d‘oci. Aquesta és una 

línia de treball que ja es du a terme a l'Ajuntament de Barcelona, però cal fer un esforç per obtenir 

millors resultats. 

 És necessari que les condicions d'accés a les pistes d'atletisme municipals es facin sota criteris 

proporcionals, equitatius, rigorosos i, sobretot, de ciutat. Per tat, cal plantejar que la quota que 
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pagui cada club s'estableixi per trams, en funció del nombre d'atletes que els clubs acreditin com 

a socis seus usuaris continuats d‘aquestes instal·lacions. Amb aquesta quota, els atletes disposarien 

d'un "passi únic" per accedir a les quatre pistes d'atletisme de la ciutat en condicions de ser 

utilitzades per entrenar l‘atletisme. Cal que el dret d‘ús de les pistes no discrimini a cap club amb 

seu a la ciutat. Cal afavorir l‘organització de competició federada eximint del lloguer a qualsevol 

club que organitzi competició federada a qualsevol pista d‘atletisme municipal de Barcelona. Cal 

garantir que qualsevol club de la ciutat pugui tenir la seva pròpia escola d‘atletisme. S‘ha de garantir 

l‘accés gratuït a les pistes de les nenes i nens integrants de les escoles d‘atletisme. 

 




