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L'Esport és un servei essencial.
Som part de la solució.
BENVINGUDA – MINUT DE SILENCI
Gerard Esteva, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC), demana un minut de silencia per les víctimes de la COVID-19.
INTERVENCIÓ 1.
Josep Viladot, president de Gestiona (Gestors d’instal·lacions esportives
públiques de Catalunya)
Bona tarda, moltes gràcies a totes i a tots per ser aquí. És molt important, en
aquests moments tan difícils, estar junts per donar un missatge positiu i
d’esperança com a sector esportiu i per a tota la ciutadania. Avui som aquí per
dir ben alt que l’esport és una part essencial de la nostra societat. Els que feu
pràctica esportiva sabeu perfectament quin valor té això en les nostres vides! I
ho sabem des de qualsevol punt de vista. Ho sabem els que som practicants, o
professionals, tècnics i àrbitres, entrenadors o entrenadores, entitats esportives,
mares i pares de família amb filles i fills que fan esport, els gestors
d’instal·lacions, o l’esport universitari. Tots els que som aquí, d’una manera o
d’una altra, treballem perquè l’Esport sigui un Servei Essencial. Perquè cuidar-se
és un camí que dura tota la vida.
Creiem que les mesures que està prenent el govern són desproporcionades i
contradictòries si el que es persegueix és la contenció del virus. Volíeu aturar la
pràctica esportiva per aturar la mobilitat? Això no ha funcionat. Al contrari, hem
vist parcs, carrers, platges i muntanyes plenes de gent fent esport sense cap
mena de control. Des que vam reprendre l’activitat després del confinament ja
ho vam dir: l’esport és un aliat en la lluita contra el coronavirus. I així ho hem
demostrat amb protocols estrictes en competicions, instal·lacions i empreses,
traçabilitat i seguretat. Per què? Perquè treballem per una millor salut per a
tothom. Si ens tanquen, si ens aturen, com ara, ens impedeixen accedir a una
millor salut per fer front al coronavirus. Diguem-ho ben alt: l’Esport és un Servei
Essencial!
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INTERVENCIÓ 2:
Anna Pruna, presidenta INDESCAT
El sector empresarial esportiu també està a l’UCI!
No han aturat només l’activitat esportiva, no han aturat només la millora de la
salut de la ciutadania sinó també han aturat tota la indústria esportiva.
Darrere de les instal·lacions, dels esdeveniments, dels serveis i qualsevol activitat
esportiva, hi ha tota una indústria, un teixit empresarial esportiu on treballen més
de 80.000 persones.
Som davant d’una situació d’alarma social, s’estan posant en perill els llocs de
feina de milers de persones i famílies. Quina família sobreviu a més de 6 mesos
d’ERTO? Ara mateix hi ha més de 55.000 treballadors afectats, i 25.000 que
perdran la feina. I és que moltes empreses no se’n sortiran i hauran de tancar.
S’han perdut ja més de 213M€ d’ingressos (i 789 M€ VAB). Un impacte
insostenible.
Volem una societat “saludable” en tots els sentits. Si parlem de mesures
preventives, l’esport i l’exercici és una de les més eficaces. Per això demanem que:
-

Se’ns reconegui que som un servei essencial.
Se’ns deixi exercir la nostra activitat que afecta tantes i tantes famílies.
Que es destinin ajudes directes al sector, i es reactivi la indústria esportiva
que és imprescindible pel benestar i la salut de la ciutadania.

L’esport és la millor eina per superar aquesta crisi. Som essencials per a la salut
perquè l’activitat física cuida de la vida de les persones físicament, mentalment i
emocionalment. Sabem que el confinament ha comportat depressions,
problemes familiars, crisis emocionals i altres conseqüències psicològiques, que
justament van en contra del nostre sistema immunològic. És això el que volem?
L’absència d’exercici físic provoca més malalties. SOM UN SERVEI ESSENCIAL!
L’esport ÉS LA SOLUCIÓ!
INTERVENCIÓ 3:
August Tarragó, president ADECAF
Servei essencial? Sí! Nosaltres fa molts anys que ens ho creiem. Ara tenim la
pandèmia del coronavirus, però ja ens hem enfrontat a altres pandèmies: com la
del sedentarisme. Gràcies a l’esport i a l’exercici físic també lluitem contra això.
Sabeu una cosa? Hi ha molta gent afectada per la COVID, que ha estat
hospitalitzada, i que ve a les nostres instal·lacions a recuperar-se. Ens arriben
amb un dèficit muscular o cardiopulmonar. Fan exercici amb nosaltres i es
recuperen abans. Si el govern ens tanca les instal·lacions, també afecta molt
negativament totes aquestes persones.
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I per què han de venir als gimnasos, us preguntareu? Perquè l’esport és
segur. Tal com ho demostren les dades del Ministeri de Sanitat, que diuen que
l’activitat esportiva només representa el 0.28% dels contagis. I això és el resultat
de l’esforç que hem fet per convertir els nostres espais en llocs de pràctica
segura i controlada, amb importants inversions, mesures de seguretat i
traçabilitat. Mireu, dels professionals del sector, més del 32% són menors de 30
anys, i d’aquests més del 45% són dones. Tancant una altra vegada les
instal·lacions, i ja en van tres!, també es posen en risc els llocs de feina.
I no només això, sinó que darrere de les instal·lacions municipals que gestionem
també hi ha projectes socials: programes d’integració, població en risc
d’exclusió i molts nens i nenes que fan activitats extraescolars. De debò que
volem que tot això desaparegui? Volem obrir els nostres centres esportius...
l’Esport és part de la solució!
INTERVENCIÓ 4:
Pere Manuel, president del COPLEFC
Sabem que prendre decisions no és fàcil. I menys des del govern, perquè afecta
tota la ciutadania. Però no l’estan encertant, no... Han aturat l’esport, i s’han
deixat pel camí també els entrenaments i a totes les persones que fem, que fan,
activitat física.
Mireu, des del Col·legi Oficial de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de
Catalunya estem a tot arreu. Som un col·lectiu transversal. Som a les
instal·lacions, als gimnasos, als clubs, a les federacions, a les escoles, a la
universitat, fins i tot a la sanitat... Si el govern atura l’activitat esportiva, deixen
fora de joc milers de professionals que estan darrere de cadascuna de totes les
entitats i empreses que han tancat.
Aquestes persones són les que ens ajuden a desenvolupar de forma correcta i
segura l’activitat física. No podem deixar que la gent faci activitat física
sense aquest acompanyament professional perquè pot ser contraproduent. I
ara, aquests professionals també seran els que tindran a les seves mans totes
aquelles persones que han estat afectades per la COVID-19, tant si l’han passat
com si no. L’esport té moltes peculiaritats que els nostres governants no estan
tenint en compte. Per això som aquí, per demanar que l’Esport sigui un Servei
Essencial!
INTERVENCIÓ 5:
Ulpi Roman, representant de l’Esport Català Universitari
L’esport és essencial, sobretot en les etapes formatives de les persones. A la
universitat entenem que l’esport i l’activitat física, un estil de vida saludable i
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sostenible, formen part indestriable de la formació integral dels nostres ciutadans
i ciutadanes.
L’esport universitari promou la seva formació en valors i competències. Les
competicions universitàries potencien el sentit de pertinença a la comunitat i
fomenten l’intercanvi d’experiències. Són gairebé 40.000 els participants en les
activitats dirigides, de formació i competicions organitzades pels respectius
serveis d’esports.
El tancament d’instal·lacions i l’aturada d’activitats en el nostre àmbit s’ajunta al
moment de semipresencialitat docent que afronten els nostres estudiants i
professors. Això significa el tancament d’un espai de trobada i de salut, física
i emocional, que és un gran suport per a les nostres comunitats. A les
Universitats, l’Esport també és essencial!
INTERVENCIÓ 6:
Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Basquetbol
Tenim una situació molt complicada. Al mes de març ja vam suspendre la
competició. Era el moment àlgid amb les fases finals de campionats jugant-se
els ascensos i descensos. Va ser un moment difícil, amb ERTOS, tancaments i
una gran pèrdua econòmica. No ho havíem viscut mai, però ens vàrem
reinventar.
Hem treballat molt amb UFEC i Secretaria General de l’Esport perquè la pràctica
esportiva sigui segura. I tot d’acord amb els protocols específics per
instal·lacions i modalitats, desenvolupats durant la represa. Us podem assegurar
que l’esport a Catalunya es duu a terme amb limitacions d’aforament, control
d’accessos i traçabilitat dels practicants; sota gestió de grups estables i en
condicions de total higiene i desinfecció.
Però l’esport federat estem vivint una etapa duríssima, amb pèrdues
econòmiques irreparables tant per a les federacions com per a les nostres
entitats i clubs afiliats, que ens poden portar a la desaparició.
Demanem al govern de la Generalitat que ens ajudi en aquesta situació
econòmica i que ens permeti recuperar les competicions, ja que fa 8 mesos que
no es juga un partit de bàsquet de formació i amateur!
I demanem que es torni a poder entrenar. Que s’aixequi el toc de queda
perquè l’esport amateur també pugui tornar a les pistes en els seus horaris.
Quants de vosaltres practiqueu el vostre esport a partir de les vuit del vespre?
Necessitem començar per no desaparèixer!
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INTERVENCIÓ 7:
Joan Soteras, president Federació Catalana de Futbol
Com deia en Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquet, fa
molts mesos que treballem de la mà de la UFEC i la Secretaria General de
l’Esport i de l’Activitat Física en l’elaboració de protocols segurs.
Us puc assegurar que tenim una foto fidel de cada moment de la progressió
de la COVID en la pràctica esportiva. Des de la Federació Catalana de Futbol
hem estat pioners amb un protocol que, fins al moment de l’aturada, s’aplicava
amb èxit en tots els camps i pavellons de Catalunya. Mireu: l’índex de
suspensions de partits ha estat solament d’un 5,5% sobre els més de
18.000 partits de futbol i futbol sala disputats a Catalunya des de juliol.
Hem col·laborat en tots els àmbits per ser segurs. Fins al punt que hem
contractat un equip mèdic professional al servei dels nostres clubs,
federats i federades, i hem fet estudis sobre la prevalença i els riscos de
contagis. També hem treballat colze a colze amb l’Oficina de l’Esport dels
Mossos d’Esquadra, que ha avalat el nostre protocol i ha supervisat la seva
correcta aplicació. I així ho hem explicat al PROCICAT i al Govern. Però ens han
tancat.
No entenem per què el Govern no ens escolta. I què hem de pensar llavors?
Que les decisions es prenen sense tenir en compte les dades de seguretat i
la situació real de l’esport.
Sabeu què fan la majoria de la resta de comunitats autònomes? Estan jugant a
futbol i futbol sala, quan les dades són fins i tot pitjors que aquí, i en cap cas es
paralitza l’esport federat. Hem fet una proposta de mesures a aplicar segons
la situació sanitària, però encara esperem una resposta per part de les autoritats.
Volem que no s’aturin les nostres competicions, volem una planificació sobre
calendari i que qui prengui les decisions ho faci amb coneixement de causa.
INTERVENCIÓ 8:
Enric Bertran, en representació de l’Associació Empresarial de Clubs de Natació
i president Federació Catalana de Natació.
Fa dos caps de setmana que els clubs estan tancats per tercer cop. Si els clubs
catalans tanquen, no tenen ingressos. Si no tenen ingressos, tindran pèrdues.
I què passarà? Molts tancaran. I d’altres, els que quedin, no tindran prou
recursos per dedicar al foment de l’esport. Ni a l’esport de base ni a l’esport
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d’alt nivell. Això vol dir ni medalles olímpiques, ni europees, ni mundials de les
que sempre estem tan orgullosos.
Estem posant en risc el model català de l’esport, un model d’èxit del qual
sempre presumim. I aquest model està vinculat als clubs, a l’esport federat i
amateur. Si els clubs no poden desenvolupar aquesta feina, ni les federacions
els podem ajudar, NO tindrem èxits. Volem tornar a la competició!
TANCAMENT
Gerard Esteva, president Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
Hem sentit moltes vegades, per governants de tots els colors, la cantarella que
l’esport i els clubs som importants. Ara que ens estem morint i no podem
afrontar el dia demà... Veurem fets o ens quedarem tan sols amb les paraules de
sempre?
Per tot plegat, demanem avui i aquí al govern de la Generalitat, i molt
especialment a la Conselleria de Salut, Interior, al PROCICAT, a la Conselleria de
Presidència i al vicepresident en funcions de president que ens escoltin. Som
aquí per reivindicar, demanar i exigir:
1) Que ens deixin obrir clubs, i instal·lacions esportives, perquè l’esport és salut,
salut física i mental. Volem continuar sent útils per a la societat com ho hem
estat sempre. Som part de la solució!
2) Que ens deixin competir, perquè els nostres equips són la cèl·lula bàsica de
cohesió social a tots els pobles i ciutats. Des dels nens i nenes més petits als
equips grans.
3) Que el govern obri els ulls i s’adoni que la majoria del teixit esportiu està a
l’UCI i per tant que posi ajudes directes i efectives al sector. Sector, per cert,
castigat tradicionalment per les retallades des del 2010. Prou de promeses que
no es fan efectives!
4) Que el govern reconegui l’esport com un servei essencial, i que cessi el
menysteniment permanent que hem patit com a sector aquests darrers anys.
Som servei essencial!
5) Que totes aquestes mesures siguin de caràcter urgent, que el PROCICAT
autoritzi l’obertura de les entitats de forma immediata i que les ajudes
demanades no es demorin més enllà d’aquest 2020.

Consellera Vergés, conseller Samper i consellera Budó, Vicepresident amb
funcions de president Aragonès, el sector esportiu és un aliat per combatre la
pandèmia, prou fustigar-lo i més ajudar-lo. Som servei essencial!
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Avui hem demostrat el suport popular i quin és el camí per guanyar aquest
partit contra la pandèmia.
Avui hem demostrat que la Unió fa la força!
Visca l’esport i visca Catalunya!
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