

L’esport, un dret dels ciutadans i les ciutadanes
d’Europa



1. Esport i igualtat













 
 
 
 
 





 
 

− Potenciar una cultura de l’esport igualitària, en què tothom tingui les
mateixes oportunitats de participar, actuar i prendre decisions en
l’esport.
− Potenciar la cultura de l’esport com a base d’una vida saludable, amb
tots els beneficis que comporta a nivell fisiològic, cardiovascular, sobre
l’aparell locomotor i el metabolisme així com sobre aspectes socials i
psicològics.
− Incrementar la pràctica esportiva femenina, mantenir els bons resultats
de l’esport femení en alta competició i, alhora, incrementar el nombre de
dones dirigents en l’esport. Cal que hi hagi les mateixes oportunitats per
a homes i dones a l’hora de fer qualsevol esport.
− Que la Unió Europea fomenti amb suport econòmic les iniciatives que
facilitin la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i les
ciutadanes per a la pràctica esportiva i combatin la xenofòbia,
especialment aquells col·lectius que poden trobar majors dificultats per a
la seva integració en els nostres països.

2. Esport sostenible
− Que el Parlament Europeu prengui mesures en la lluita contra el
dopatge, la violència i les pràctiques de risc per a l’esportista.

 
 
 





 
 
 
 
 

− Promoure pràctiques esportives i esdeveniments que afavoreixin la
solidaritat dels participant, el coneixement del medi i el seu respecte.
− Garantir que aquelles activitats potencialment agressives amb l’entorn
com els esports d’aventura, pesca, caça, circuits de motocros i autocros,
camps de golf, estacions d’esquí, ports esportius, etc. es desenvolupen
de manera respectuosa, tot assegurant la biodiversitat i el bon estat dels
ecosistemes.

3. Esport professional
− Definir el caràcter plenament mercantil, i per tant autònom i no
subvencionable, de les societat que regeixen els equips que
participen en competicions professionals, sigui quina sigui la
modalitat esportiva o la forma que adoptin aquestes societats.










− Garantir els drets dels i les esportistes professionals i l’honestedat de la
competició (lluita contra pràctiques irregulars, dopatge, violència, etc.).











− Garantir la contribució de l’esport professional a l’esport de base,
estudiar l’establiment d’una taxa específica sobre les transaccions i els
fixatges de jugadors/es professionals que es destinaria a l’esport de
base, a través d’una Federació Europea de l’Esport Professional.

4. Seleccions nacionals
− Cal que Europa sigui un model quant a les seleccions. Països com
Catalunya, que tenen una identitat pròpia, han de poder tenir seleccions
esportives.





 
 





