DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
POSICIONAMENT DELS CONSELLS ESPORTIUS DE CATALUNYA DAVANT LA
SITUACIÓ DE CRISI PROVOCADA PEL VIRUS COVID-19
Davant la situació de crisi que viu el sector esportiu de Catalunya, els Consells
Esportius de Catalunya volem proposar una sèrie de mesures dirigides a
l’esport escolar i popular del nostre país.
Ho fem des del ple convenciment que el que cal ara és la plena coordinació
amb el govern de Catalunya i amb la garantia del compromís, per part dels
Consells Esportius, de la màxima col·laboració institucional.
Volem agrair l’atenció rebuda per part del president de la Generalitat, la
consellera de Presidència i el secretari general de l’Esport, i la seva
predisposició a treballar plegats per adoptar mesures de sortida de la crisi de
l’esport escolar i de l’esport popular.
El virus COVID19 ha colpejat fortament tota la nostra societat i sabem que la
sortida d’aquesta pandèmia serà difícil i complicada a tots els nivells i en
especial a l’econòmic.
Som conscients que caldrà refer el país d’una situació social molt dura,
especialment per una la ciutadania més desfavorida, que li costarà molt més
tornar a la normalitat.
Ens sap greu veure que els mitjans de comunicació només parlen de la pràctica
esportiva competitiva, de l’esport d’elit, de grans clubs i del retorn a les
competicions d’aquests col·lectius, mentre parlen molt poc del dret a la
pràctica esportiva dels escolars de Catalunya, essencial per als Consells
Esportius.
Aquesta crisi pot suposar un retrocés en l’exercici d’aquest dret per a moltes
famílies del nostre país que sovint ja es troben excloses de les activitats
extraescolars, entre elles l’activitat física.
Passa el mateix amb la gent gran, a qui aquesta crisi també els pot avocar a
una renúncia a l’activitat física.
Als Consells Esportius ens preocupa molt aquesta situació. Som coneixedors
de la realitat social i esportiva de tot el territori català, des de les grans ciutats
fins a les comarques i les poblacions més petites de Catalunya i aquesta
situació de crisi ens fa patir molt.
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Un país és gran quan té la capacitat de no deixar a ningú enrere, quan té la
capacitat d’assegurar la igualtat d’oportunitats per tothom, l’equitat i la
cohesió social. I l’esport no és una excepció.
No ens podem permetre que hi hagi cap sector de la població que es quedi
sense la possibilitat de fer esport o practicar l’activitat física per culpa de la
crisi que ens ve a sobre.
Sabem que compartim aquest neguit amb el govern de Catalunya i els
dirigents esportius del nostre país. Per tot això:
1. De comú acord amb el Consell Català de l’esport donem per acabades
les competicions dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya ja que el grau
de celebració de les mateixes es troba entre el 60 i el 80%.
Deixem la porta oberta a que cada Consell Esportiu, en cas de
desconfinament, pugui dur a terme activitats esportives, seguint les
mesures sanitàries establertes per les autoritats.
2. Els Consells Esportius de Catalunya ens adherim a la “Taula Sectorial de
l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya” i al “Pla Nacional per a la
reactivació de l’esport de Catalunya” que ha impulsat la Secretaria
General de l’Esport.
Creiem que ara és el moment de fer pinya tot el sector del país de la ma
del govern de Catalunya i considerem que no és l’hora d’impulsar
postures unilaterals d’una part de l’esport català.
3. Els Consells creiem que ara cal prendre mesures urgents per garantir:
− La liquiditat dels Consells Esportius per tal d’assegurar la seva
continuïtat.
− Un pla de xoc pel proper curs escolar, per fer possible l’accés a la
pràctica esportiva de tots els escolars de Catalunya, amb activitat
esportiva extra escolar a les escoles, especialment per a aquelles
famílies que quedaran afectades per la gravetat de la situació
econòmica.
− Un finançament consolidat per les quatre properes temporades
esportives pels Consells Esportius i l’Esport Escolar.
− Mesures per afavorir i protegir al voluntariat, especialment la seva
formació i petita compensació per les seves despeses.

− La millora dels ajuts a les entitats esportives sense ànim de lucre
i al seu finançament sostenible.

Tenim el ple convenciment de que tot anirà bé.

