
 
 
 
 

COMUNICAT 
 

 
Els sotasignats,  treballadors i treballadores  dels consells esportius de Catalunya i d'altres persones vinculats a 
l'esport escolar,  volem manifestar  a títol personal el nostre suport a les companyes i companys del Consell 
Esportiu de l'Hospitalet, que des de fa algunes setmanes estan patint una investigació judicial que ha trastocat les 
seves vides, posant en perill el dia a dia d'una entitat referent en l'esport de promoció del país , i on per les 
informacions publicades a diversos mitjans de comunicació ni tan sols s'ha tingut en compte la presumpció 
d'innocència que ens mereixem tots els ciutadans. Els consells esportius estan presents a totes les comarques i 
grans ciutats catalanes. Amb les activitats esportives que programen i porten a terme mouen més  de 500.000 
esportistes, infants i joves en edat escolar. Promouen la pràctica de 80 modalitats esportives diferents. Formen i 
posen a disposició de la societat una xarxa de professionals esportius dedicats als infants i joves, convertint-se en 
la principal entitat promotora de l'esport en edat escolar a Catalunya.  
 
Davant d'aquesta situació volem manifestar el següent: 
 
1- Donem el nostre suport a tots i totes les professionals del Consell Esportiu de l'Hospitalet que des del primer 
moment han mostrat la seva voluntat de col·laborar en la investigació judicial, encapçalats pel seu director tècnic, 
Edu Galí, i la resta de companys i companyes que configuren les àrees  d’esports d’equip, esports individuals, 
promoció, atenció al públic i gestió econòmica, i comunicació i xarxes socials, així com la resta de persones que 
formen els comitès i col.laboradors en general. 
2- Malgrat la difícil situació en què de forma sobtada s'ha trobat el personal del consell, aquest  ha continuat 
treballant incansablement per a l'esport escolar de la ciutat així com per al posicionament del mateix dins del 
marc esportiu català, i en moments de màxima complexitat arran de la Covid-19. 
3- El Consell Esportiu de l'Hospitalet compta amb un equip professional i humà que defensa, com la resta de 
consells esportius,  els valors de l'esport  i la igualtat d'oportunitats: l'esport a l'abast de tothom. Un esport sense 
exclusions per capacitat ni gènere, com a formació de ciutadans, un esport social i familiar, on es juga per sobre 
de la competició i es treballa pel foment d'hàbits saludables. En conseqüència valors de lleialtat, humilitat i 
transparència. 
4- L'ús injustificat que s'està fent de la imatge dels professionals i del propi Consell Esportiu de l'Hospitalet per 
uns determinats interessos, que desconeixem i que no ens correspon justificar, res tenen a veure amb els valors 
que durant les últimes dècades i fins al dia d'avui la mateixa entitat ha defensat, inculcat i promogut entre els 
seus propis usuaris.  
5- La utilització política del cas  està  causant un dany irreparable als professionals del consell, i a les seves 
famílies, fet que obliga a discernir clarament al voltant de la responsabilitat que recau sobre cadascú, i sobre 
els  diferents estaments de l’entitat. La situació està creant un gran perjudici a un consell que per la seva història 
es mereix el nostre respecte més absolut. 
6- Entre tots hem de garantir el dret a la informació i a rebre dels mitjans de comunicació una informació veraç i 
que respecti  la dignitat dels treballadors i treballadores del Consell Esportiu de l’Hospitalet. 
7- Reclamem que aquesta judicialització no posi en perill la situació laboral de les treballadores i treballadors del 
Consell Esportiu de l'Hospitalet, ni tampoc l'activitat de la mateixa entitat, perquè aniria en detriment dels infants 
d'una ciutat referent en esport escolar i de promoció del país. 
8- Al temps que reclamem  un procés judicial  ràpid,  també demanem que cap administració, ni municipal, 
supramunicipal o autonòmica, s'aprofiti de la situació per donar l'esquena a una entitat esportiva i a uns 
professionals, que com la resta de consells esportius necessita recursos econòmics per tirar endavant els 
programes esportius que té encomanats. 
 
Signen el present comunicat  el 16  de desembre de 2020, a títol personal els  treballadors i treballadores dels 
consells esportius de : Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix 
Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, Barcelonès nord, Cerdanya, Conca de Barbera, Garraf, Garrigues, 
Gironès, La Selva, Maresme, Montsià, Osona, Pallars Jussà, Pla d’Urgell, Pla de l'Estany, Ribera d'Ebre, 
Ripollès, Segarra, Segrià, Solsonès, Tarragonès, Terra Alta, Vallès Occidental Terrassa, Urgell, Val d’Aran, 
Vallès Occidental Sud, Abel Garcia, coordinador territorial de Bcn, Adrià Bigorra, treballador de la UCEC, 
Alex Cerrillo treballador UCEC, Alfons López, Alicia Belzunce, Clara Riba, Cristina Saiz,  treballadora del 
Consell Esportiu del Berguedà, Cristina Solà, treballadora del Consell Esportiu del Berguedà, Dani Vila 
(CEEB), Ester Barrachina, Jesús Valverde, Jordi Contijoch treballador del CE Alt Camp, Jordi Jorba, Josep 
Tomasa (CEEB), Juan Emilio Romero, treballador de la UCEC, Lorena Botanch, treballadora del CE 
Noguera, Luis Lazo, Maria Antonia Jorba, Santi Jané, Sergi Teruel, treballador de la UCEC, Sònia Rallo, 
Victor García (CEEB), Xavi Cereza (CEEB) 


