
EL COMPROMÍS DE PASQUAL MARAGALL AMB L'ESPORT

1. CREAREM L’AGÈNCIA CATALANA DE L’ESPORT. Que assumirà l’execució

de les polítiques esportives del país, dins de la Conselleria corresponent del

Govern de la Generalitat. Assumirà també la coordinació amb les diferents

polítiques que l’afectin transversalment (educació salut, igualtat,

immigració, cultura, economia, indústria, turisme, urbanisme, medi

ambient,...)

2. PLANIFICAREM LA INVERSIÓ ENTRE EL MON LOCAL I EL SECTOR

ESPORTIU, I HO FAREM DE MANERA CONCERTADA. D’aquesta manera,

revitalitzarem una política d’equipaments esportius, substituint el PIEC (Pla

d’Instal·lacions Esportives de Catalunya) pel Pla d’Ordenació Esportiva

Municipal, perquè son els Ajuntaments del país els que més en saben, els

que més hi han treballat, els que més coneixen les necessitats, anhels i

aspiracions del riquissim teixit associatiu esportiu de Catalunya.

Concertarem les inversions esportives amb el conjunt d’operadors del

sector: el mon local, les federacions i el teixit esportiu, clubs, associacions i

empreses de serveis.

3. REVISAREM I POTENCIAREM EL PLA ESTRATÈGIC DEL CAR, EL

CENTRE D’ALT RENDIMENT I PROMOUREM LA CREACIÓ DE CAR’S

ESPECIFICS. Volem que el Centre de Sant Cugat es converteixi, encara més

del que ja ho és ara, en un veritable referent de l'esport a nivell català,

espanyol i europeu. Promourem la creació d’altres centres de formació i alt

rendiments en esports específics com, per exemple, esports de neu, de

muntanya, esports nàutics, esports d’aventura, etc.

4. ESTABLIREM CONTRACTES-PROGRAMA AMB CADASCUNA DE LES

FEDERACIONS CATALANES. Per potenciar l’esport federat. A la vegada

crearem un programa d’integració laboral per als esportistes. Promourem la

presència cada cop mes activa de la dona en tots els sectors de l’activitat

esportiva, promourem la pràctica de competició de primer nivell i

fomentarem la integració de la dona en la estructura esportiva del país.



5. POTENCIAREM LA PRESÈNCIA DE CLUBS i FEDERACIONS EN LA

GESTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PÚBLIQUES. A fi d’enfortir

el teixit de les associacions esportives del nostre país, i a la vegada generar

recursos que puguin revertir en el foment de l’esport federat.

6. DONAREM UN NOU IMPULS A L’ESPORT ESCOLAR. Els socialistes

volem garantir que els hàbits esportius, que cal adquirir a l’escola infantil,

segueixin vigents al llarg de tota la vida, perquè l’esport és una font de

salut, civisme i benestar. Crearem la figura del dinamitzador d’activitats

esportives a cada centre d’ensenyament. La formació, l’establiment d’hàbits

i usos en l’esport son qüestions bàsiques i cal abordar-les des de l’àmbit

escolar integrades perfectament en el projecte educatiu de cada centre.

Així doncs, convertirem els centres educatius en llocs de referència per a la

pràctica esportiva de nens i joves.

7. DESTACAREM I RECOLZAREM EL PAPER DELS CONSELLS ESPORTIUS

per impulsar la participació en l’esport de base, sota l’objectiu d’una

pràctica esportiva per tothom, sense exclusió i des d’una vessant educativa

i de transmissió dels valors per afavorir ciutadans no solament competitius,

sinó també competents, què és el que la societat necessita i reclama. Per

tant, impulsarem des del govern convenis i acords entre els clubs, les

escoles i els propis Consells Esportius.

8. CREAREM LA UNIVERSITAT DE L’ESPORT DE CATALUNYA. Amb

l’objectiu que esdevingui un centre internacional de referència en la

docència i la recerca associades a l’esport.

9. DEMANAREM ALS GRANS CLUBS QUE ESTIGUIN AL SERVEI DEL PAÍS.

Els grans clubs, en tots el esports, son un instrument de primer ordre per a

la política esportiva d’un país. Volem que quedi clar que hi ha una funció

social que aquests grans clubs han de seguir fent. D’impuls, d’extensió de

l’afecció i l’amor per l’esport des de la base. Els grans clubs han d’estar al

servei del país i de la ciutadania.



10. DESENVOLUPAREM ÀREES TURÍSTICO ESPORTIVES D’ESPECIAL

INTERÈS ARREU DE CATALUNYA. Ho farem a través del programa “Esport,

Turisme i Territori”, pensant en l’economia, el turisme, el respecte per la

natura, del conjunt d’indrets del nostre país.

11. TREBALLAREM PER A GARANTIR LA PRÈSENCIA INTERNACIONAL DE

L’ESPORT CATALÀ. De forma realista, gradual i possibilista, defensarem

aquesta presència i promourem, davant els organismes europeus, el

reconeixement del dret de les nacionalitats, regions, estats federats, a

competir en el nivell internacional. Aquest és un objectiu polític, però no ha

de ser mai una arma política.

12. FAREM DE L’ESPORT UN ELEMENT D’IGUALTAT, D’INTEGRACIÓ I DE

COHESIÓ. Potenciarem la pràctica esportiva de les persones amb

disminució, eliminant barreres, fixant programes específics i promovent

convenis amb les federacions esportives per establir programes d’esport

adaptat. L’esport es un element bàsic de cohesió social i en aquest sentit

elaborarem i implantarem un programa interdepartamental per tal

d’afavorir la pràctica esportiva de la població d’origen immigrant.


