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d’integració i de cohesió social que pot servir de referent per a les polítiques 

educatives d’arreu d’Europa. 

  

i) Esports 

 

El Tractat de Lisboa de 2009 atorga per primera vegada competències especifiques en 

matèria esportiva a la Unió Europea (UE). 

 

A partir de 2014 l’esport disposarà per primera vegada d’un capítol i pressupost propi 

el qual es centraria en la defensa i promoció dels valors de l’esport i la funció 

educativa, la vetlla constant per la salut de la persona esportista, és a dir, la lluita 

contra el dopatge. 

 

Convergència i Unió té com objectiu prioritari promoure i potenciar la pràctica física i 

l’esport dins l’àmbit europeu. 

 

Convençuts que l’activitat física i l’esport és un mitjà únic per la millora de la salut i, per 

tant, la qualitat i expectatives de vida de les persones, completem aquesta idea amb la 

visió d’un nou horitzó on la pràctica física esdevé una eina de millora de les societats 

mitjançant l’aplicació a situacions reals dels valors, pilars sobre els quals constituirem 

l’Europa del futur.  

Valors com la cultura de l’esforç mitjançant el sacrifici personal i col·lectiu, el respecte 

a l’entorn millorant el coneixement del medi natural, la transmissió de tradicions i, per 

tant, de cultura, el sentit de justícia en l’exercici del joc net, la integració de persones 

de diferents perfils, capacitats, orígens geogràfics i socioeconòmics així com el reforç 

del sentiment de pertinença europeu dels diferents pobles de la Unió Europea. 

D'altra banda, entenem que l’exercici físic i l’esport és un bé en si mateix a potenciar 

dins el conjunt europeu tant pel seu caràcter d’indústria generadora de riquesa i 

ocupació com per la seva finalitat lúdica, incloent tant el lleure actiu com l’esport 

espectacle. 

Moltes vegades la pràctica de determinats esports és molt costosa. No podem 

permetre que la falta de recursos econòmics privi les persones de realitzar aquell 

esport que li agradaria fer. Així doncs, continuarem demanant la reducció de l’IVA als 
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productes i materials que s’utilitzen en la formació i promoció de la pràctica esportiva i 

les activitats físiques. 

La pràctica d’esport i activitat física ha de ser a l’abast de tothom. És per això que des 

de CiU, tenim la plena convicció que s’han d'impulsar propostes per a desenvolupar 

programes d’activitats fisicoesportives, sobretot en l’àmbit de promoció i formació dels 

infants i joves, amb especial atenció a les persones amb discapacitats. Fomentarem el 

dia de l’Esport a Europa, com a manifestació de suport dels governs locals a la 

pràctica esportiva general per a tots els ciutadans. 

En molts casos, les titulacions esportives universitàries només són vàlides en els 

països on s’ha cursat aquella especialitat, fent que els tècnics en esport hagin de 

superar un curs d’homologació en el lloc que la volen exercir. Per aquest motiu és 

necessari el ple reconeixement de les titulacions esportives i més tenint en compte el 

projecte de l’espai europeu d’estudis superiors, amb el qual es vol on és vol fomentar 

la llibertat de circulació d’universitaris a la Unió Europea. 

Pel que fa als esportistes professionals, cal dir que molts d’ells no poden dedicar-se 

en exclusiva a la pràctica del seu esport perquè l’assignació de les beques ADO és 

insuficient i els obliga a compaginar l’entrenament amb una jornada laboral completa 

que no els permet rendir al màxim. Per això, s’ha de demanar que des de 

l’eurocambra es pugui destinar part de la partida econòmica a la formació esportiva 

professional. 

Des del principi Convergència i Unió ha defensat el reconeixement de les seleccions 

catalanes a les institucions comunitàries a tots els efectes i n’ha promogut l’actuació en 

el si de la Unió Europea. Catalunya té reconegudes internacionalment gairebé vint 

federacions esportives, les quals participen en competicions europees i internacionals. 

PROPOSTES 

1. Convergència i Unió reclamarà el ple reconeixement de les seleccions esportives 

Catalanes per part del Parlament Europeu en tant que nació d’Europa, així com també 

portarà al ple del Parlament Europeu i del TAS (Tribunal d’Arbitratge Esportiu) les 

federacions espanyoles que intentin expulsar les federacions catalanes d’aquells 

esports on en sigui membre fundador i reconeguda com a membre de ple dret. 

2. Promocionarem l'esport en tots els àmbits socials com a eina d’integració social, 

augment de la qualitat de vida a la societat i projecció de la nostra identitat. 
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3. Difondrem l'esport com activitat que ajuda a millorar la salut a través d'una pràctica 

acurada i preventiva. 

4. Proposarem plans de salut infantil i juvenil, adreçats a promoure la lluita contra 

l’obesitat en aquestes etapes adolescents, remarcant la idoneïtat de la pràctica 

esportiva per a preservar la salut. 

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

l’esport amb una homologació de títols que comporti que puguin exercir en qualsevol 

país comunitari. 

6. 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. 

7. Proposarem plans per a fomentar la igualtat i la paritat entre homes i dones amb la 

realització de projectes i activitats esportives a través de l’esport escolar i federat. 

8. Proposarem plans per a fomentar la activitat física, i mesures per a facilitat l’accés a 

pràctica esportiva de les persones amb discapacitat física o psíquica, considerant 

l’esport com un mitjà per a millorar-ne la seva qualitat de vida. 

9. Proposarem mesures i activitats adreçades a fomentar la integració social i augment 

de la qualitat de vida dels col·lectius més desfavorits, utilitzant l’esport com a eina 

d’inclusió social i europea. 

j) Família, infància i conciliació 

Perquè Catalunya pugui situar-se entre les nacions que destaquen per la seva 

excel·lència ens cal abordar una sèrie de transformacions que són decisives pel futur i 

el benestar de la societat catalana. 

Una d’aquestes grans transformacions que hem d’encarar, si volem ser un país 

capdavanter dins d’Europa i el món, és la vitalitat demogràfica de Catalunya. 

Tenim una de les taxes de fecunditat més baixes dels països desenvolupats, fet que 

comporta dues problemàtiques que ens afectaran de manera directa en un futur 

immediat: d’una banda, l’aspecte existencial, la nostra societat no es renova prou i per 

tant tendirà a envellir-se, i de l’altra, una societat que només declina demogràficament 

no pot atendre les demandes més elementals de la seva població. 

Des de Convergència i Unió volem situar la natalitat com un valor social i el suport a 


