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11.1. Moció que presenta el grup municipals PSC-CP suport al teixit esportiu
del municipi i de reconeixement de l'esport com a servei essencial
La pràctica d’activitat física i esportiva és essencial per la salut física i el benestar
emocional de la ciutadania i està tenint un paper molt rellevant en la situació
d’emergència sanitària per la COVID-19. Els valors de l’esport contribueixen a
generar models positius d’integració i de cohesió social, sent imprescindible el
suport institucional per garantir la fortalesa del sector i també per evitar que es
produeixi una escletxa en les famílies més desfavorides.
La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 és la principal prioritat de la nostra
societat, i també ho és facilitar la pràctica esportiva de la ciutadania, especialment
per a la infància i la joventut, la gent gran i les persones amb diversitat funcional.
Les entitats i clubs esportius de Catalunya han estat treballant els darrers mesos
per fer segura la pràctica esportiva mitjançant l’elaboració de protocols específics
per modalitats esportives i instal·lacions. D’acord amb aquests, durant la represa
l’esport a Catalunya s’ha estat desenvolupant amb limitacions d’aforament, amb
control d’accessos i traçabilitat dels practicants, sota gestió de grups estables i en
condicions de total higiene i desinfecció.
La realitat és que l’esport és segur. D’acord amb les dades del Ministeri de
Sanitat, només 59 de tots els contagis de les darreres setmanes, que representen
el 0,75% dels casos detectats, s’han produït en el transcurs d’una pràctica
esportiva.
És responsabilitat de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de
l’Esport i l’Activitat Física, juntament amb la Conselleria de Salut, establir amb
claredat i determinació, sense marges d’interpretació i consensuades i
coordinades amb el món local, els criteris comuns que s’han d’aplicar per evitar
diferències substancials en el territori, i garantir l’aplicació de les mesures de
contenció de la pandèmia, adaptades a la realitat de les instal·lacions esportives
i dels seus centres i clubs. La llei de l’esport de Catalunya contempla un model
esportiu plural, sense preeminència d’un vers un altre. Tots tenen el mateix grau
d’exigència en termes de seguretat, s’organitzen i estructuren d’acord amb els
requisits que estableix la pròpia legislació, amb protocols de prevenció propis i
aprovats pel Govern, amb llicències que gaudeixen de les cobertures pertinents.
Però només el model esportiu en edat escolar es veu permanentment
menystingut.
El teixit esportiu, clubs i entitats principalment, empreses del sector, juntament
amb el món local -el que pràcticament en la totalitat és el titular de les
instal·lacions esportives del país-, han fet un extraordinari esforç, econòmic i
organitzatiu, d’adaptació de les seves instal·lacions i les activitats per poder
continuar la temporada esportiva per fer front a l’emergència sanitària establint
mesures i protocols de prevenció i seguretat.
L’esport és, a més a més, un servei essencial, ja que incideix directament en la
millora de la salut, en l’educació, la formació, en la inclusió social de col·lectius
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desfavorits, en la lluita per la integració social i la igualtat d’oportunitats, així com
contra el racisme, la violència i el dopatge. Pel que fa a l’economia, l’esport
representa el 2.1% del PIB català; ocupant 80 mil treballadors i treballadores, 40
mil voluntaris i sent a més una porta d’accés important al món laboral per als
joves. Cal dir que, en aquests moments, set de cada deu treballadors s’han vist
afectats per un ERTO. Es preveu que si la situació es manté així, tres de cada deu
treballadors del sector perdran la feina.
En conseqüència, l’esport revesteix un innegable caràcter de servei essencial per
la societat derivada, entre d’altres, dels seus efectes beneficiaris per la salut, que
la seva pràctica es desenvolupa de manera segura i controlada, que no té
incidència real en la propagació de la COVID-19, i donada la seva importància
econòmica, així com necessària per garantir la viabilitat de les entitats esportives.
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels
següents per instar al Govern de la Generalitat:
ACORDS
1. Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català i sol·licitar al govern de la
Generalitat de Catalunya que reconegui que l’esport és un servei essencial per la
salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació
d’emergència sanitària que patim.
2. Instar al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat
Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions
respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, i que
assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos
necessaris al teixit esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la
pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions.
3. Instar al Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de l’esport i
l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat econòmica de
tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i
treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i
consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I
que aquest Pla disposi de línies d’ajut directes i no mitjançant crèdits per tot el
sector esportiu, conjuntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés
de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.
4. Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius
necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat futures
restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.
5. Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les
bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el
manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin
produir.
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6. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la
Unió de Consells Esportius de Catalunya, i a les entitats esportives d’aquest
municipi.
La regidora, Sra. Anna Herrera defensa la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda
la seva aprovació per unanimitat dels vint membres presents del vint-i-un que la
composen.
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