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7. L’ESPORT, UN DRET DE LA CIUTADANIA

Catalunya Sí Que Es Pot considera que les polítiques esportives han de respon-
dre a la transversalitat i als valors de l’educació, la salut, la cohesió social i de 
gènere. Però també la seva organització i les polítiques públiques en el camp de 
l’esport han de respondre a l’eficiència, al respecte al medi ambient, a la coo-
peració de serveis i a la transparència. L’esport és un sector que ha de preveure 
la concertació entre el que és públic i el que és privat.

L’esport és educació i té associat uns valors que són essencials en la formació 
de la personalitat.

L’esport és també una forma de promoure la salut si es practica de forma ade-
quada a les capacitats i a les necessitats físiques de les persones; prevé malal-
ties causades per la manca d’exercici, enforteix el sistema immunològic, millora 
la qualitat de vida i ens fa ser més conscients del nostre cos, així com de les 
nostres capacitats i limitacions.

L’esport és un instrument excel·lent d’integració social per a les persones amb 
algun tipus de discapacitat, per a les persones migrades o per altres col·lectius 
en situació de marginació.

L’esport professional és una realitat inqüestionable i autònoma dels poders pú-
blics, que requereix una regulació mínima, però suficient i eficaç, que en garan-
teixi la incardinació en el sistema esportiu del país i l’honestedat. Cal garantir 
especialment els drets dels i de les esportistes professionals, l’honestedat de la 
competició (lluita contra les pràctiques irregulars, el dopatge, la violència, etc.) 
i la contribució de l’esport professional al conjunt del sistema.

La Secretaria General de l’Esport ha de ser la instància de decisió de les polí-
tiques esportives públiques i, per tant, l’interlocutor del conjunt de la societat 
civil esportiva. No ha de ser la gestora de l’esport.

Objectiu

Les polítiques d’Esport per a Tothom han de garantir l’accés a la pràctica espor-
tiva dels ciutadans i les ciutadanes, independentment de les seves limitacions 
socials, culturals o físiques. Les administracions han de vetllar per la qualitat 
de la pràctica esportiva dels ciutadans i les ciutadanes i corregir els efectes 
negatius del mercat esportiu. L’Esport per a Tothom ha de promoure polítiques 
d’igualtat en l’àmbit esportiu, l’adaptació de la reglamentació i les tècniques es-
portives, i especialment, en la igualtat home-dona, tant en la pràctica esportiva 
com en l’accés a les funcions directives i tècniques de l’organització esportiva.
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Propostes

818. Modificar la Llei de l’esport perquè esdevingui una eina que permeti 
la integració social, que assimili el dret de l’esport al dret a l’educació 
i perquè racionalitzi l’estructura federativa catalana.

819. Donar suport a les seleccions esportives catalanes per a fer realitat 
la seva participació en competicions internacionals. Amb la modifi-
cació de la Llei de l’esport, garantirem que s’eliminin les dificultats 
legals que no fan possible la participació de les persones nouvin-
gudes a les seleccions esportives catalanes, reduint els anys de re-
sidència requerits actualment, especialment pel que fa a les selec- 
cions de base.

820. Delegar als ajuntaments i a les vegueries les responsabilitats admi-
nistratives referents a l’esport en edat escolar (consells esportius 
inclosos) el foment de l’esport per a tothom, el suport de l’associa-
cionisme esportiu i la construcció, el manteniment i la gestió de les 
instal·lacions esportives. En aquest sentit, es determinaran els crite-
ris per transferir recursos a les administracions locals.

821. Impulsar un Pla Català de l’Esport Universitari. Incentivar el foment 
de l’Esport Universitari. Cal garantir la continuïtat esportiva dels i de 
les joves.

822. Garantir que les subvencions a les entitats esportives, les federa-
cions i els Consells Esportius recuperin la seva raó essencial d’eina 
de foment de l’activitat del món de l’esport, per fer realitat els prin-
cipis de llibertat i equitat. Les subvencions han d’ésser atorgades 
amb procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat 
i publicitat, amb bases reguladores concretes i estables per a tota la 
legislatura, que garanteixin un accés real de les entitats a línies de 
subvencions autènticament identificades amb les seves necessitats 
per portar a terme programes amb un interès social mesurable.

823. Desenvolupar un sistema de relació Administració-consells espor-
tius basat en contractes-programa a partir d’una planificació estra-
tègica amb cada consell.

824. Incentivar les parts (federacions, consells i sindicats) per a la nego-
ciació del primer conveni col·lectiu català de Federacions i Consells 
Esportius que suposi el final de certes pràctiques laborals fora de 
norma i que faci possible la participació de la representació dels tre-
balladors i de les treballadores en els òrgans de govern d’aquestes 
entitats.
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825. Augmentar els recursos per a la formació en tots els àmbits: en-
trenadors i entrenadores, monitors i monitores, ajudants delegats 
i ajudantes delegades i, fins i tot, pares i mares. Caldrà que l’Escola 
Catalana de l’Esport dugui a terme processos de formació no regla-
da d’iniciació i formació permanent.

826. Impulsar la creació, en el marc de la Secretaria General d’Esports, 
d’una responsabilitat d’Esport per a tothom que s’ocuparà de les 
relacions amb els diversos agents que hi intervenen, de la relació 
amb el Departament de Salut i de garantir la igualtat d’oportunitats.

827. Impulsar la creació de l’establiment d’una taxa específica sobre les 
transaccions i els fitxatges de jugadors i jugadores professionals, a 
través de la Secretaria General de l’Esport, a fi de garantir la contri-
bució de l’esport professional a l’esport de base.

828. Impulsar tractaments fiscals favorables a les associacions esporti-
ves i als clubs de base, en tant que instruments per a l’autoorganit-
zació de l’activitat esportiva; i a les associacions o als clubs polies-
portius, en tant que exerceixen una funció social de gestió de serveis 
i d’articulació associativa sense afany de lucre.

829. Garantir l’estudi de la rendibilitat dels equipaments esportius amb 
l’impuls d’una auditoria del bé comú d’aquestes instal·lacions.

830. Promoure la inclusió de les dones en l’àmbit esportiu, establint que 
un dels requisits per a poder accedir a la percepció de subvencions 
públiques sigui complir amb la llei d’igualtat de gènere en tots els 
llocs, especialment, en llocs directius.

831. Afavorir les accions de mecenatge adreçades a les associacions 
esportives sense afany de lucre. A través de la Secretaria General 
de l’Esport s’han de promoure estudis, congressos i intercanvis que 
afavoreixin la recerca de fórmules més eficients i sostenibles del fet 
associatiu en l’àmbit de l’esport.

832. Impulsar les mesures necessàries de lluita contra el dopatge, la vio-
lència i les pràctiques de risc per l’esportista.

833. Impulsar el paper de les dones en el món de l’esport, fomentant 
l’equitat de gènere en tots les seves vessants (sigui amb el tema 
salarial, de representació, de govern o ajudant a incentivar més lli-
cències).

834. Afavorir l’ús dels espais públics comuns per la pràctica esportiva 
per tal que les persones puguin gaudir-ne d’una manera lúdica i  
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saludable (fomentar els recorreguts per córrer, per anar en bici, fo-
mentar les curses populars, etc.).
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Així com, d’altres projectes de sensibilització i educació que incor-
porin la visió de gènere, d’orientació i d’identitat sexual, amb un es-
pecial èmfasi en els micromasclismes emergents a través de les no-
ves eines digitals.

1202. Planificar i instaurar amb eficàcia l’accessibilitat als mètodes anti-
conceptius dins la cartera de serveis de la xarxa pública, tal i com 
marca la llei. 

1203. Regular l’objecció de consciència per tal que el dret a l’atenció pú-
blica, tant en la interrupció voluntària de l’embaràs farmacològica 
com quirúrgica, quedi totalment garantida allà on hi ha finançament 
públic i convenis de col·laboració, vetllant especialment per l’equitat 
territorial.

1204. Impulsar la Llei catalana de drets sexuals i reproductius i derogar 
els aspectes de l’actual llei estatal on s’exerceix la tutela sobre els 
drets de les dones, lesionant-ne la seva autonomia. 

1.7. Esports

1205. Desplegar les mesures de la Llei d’Igualtat en matèria del foment de 
l’esport femení.

1206. Promoure la representació i presència de dones esportistes i com-
peticions de clubs femenins als diferents mitjans de comunicació 
autonòmics.

1207. Establir mesures d’acció positiva per a la representació i participació 
equilibrada de dones al Consell Català de l’Esport.

1208. Garantir l’elaboració d’un protocol que promogui l’eradicació de les 
actituds LGTBIfòbiques i masclistes en les competicions esportives, 
amb la implicació i la col·laboració dels principals clubs i entitats es-
portives de Catalunya.

1.8. Eradicar les violències masclistes i totes les formes de tràfic, trata i 

explotació

1209. Desplegar tots els recursos per a l’abordatge integral de les vio-
lències masclistes. Des de la prevenció, la detecció, la protecció, la 
formació, l’atenció i la reparació. Atenent les múltiples formes amb 
les que s’expressen les violències i actuant sobre tots els àmbits, tal 
com estableix la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista.
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