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Presentació de la proposta esportiva del PSC a  l’Hotel Barceló Sants de Barcelona 

20 de febrer del 2004 
 
Bon dia i gràcies a tots vostès per haver volgut compartir aquest dinar entorn la proposta 

esportiva que els socialistes volem impulsar a Catalunya i Espanya. 

 

Els socialistes hem considerat sempre la pràctica esportiva –individual o col·lectiva- com un 

fet  positiu, necessari i especialment rellevant. 

  

El dret dels ciutadans i ciutadanes, molt especialment dels infants i joves, a disposar d’un 

temps suficient i d’un espai específic -i de qualitat- per a la pràctica esportiva ha estat una 

exigència molt arrelada en la tradició socialista europea.  

 

També a Catalunya la fundació en els nostres pobles, barris i ciutats de clubs esportius 

populars forma part del patrimoni cívic del país i, en molts casos, de la seva tradició 

progressista.  

 

No podem oblidar que la popularització de la pràctica esportiva ha anat històricament de 

bracet d’una altra reivindicació: la jornada de 8 hores, que ha permès alliberar unes hores 

per a l’exercici del lleure en un sentit ampli.  

 

Amb el desenvolupament de l’Estat del Benestar l’esport ha esdevingut avui –

afortunadament- un dret de ciutadania. La nostra Constitució en parla concretament. 

L’article 43.3 afirma  l’obligació ineludible dels poders públics a favor del foment de l’esport i 

de la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes. La Constitució, doncs, ens hi obliga.  

 

He volgut començar expressament la meva intervenció parlant-vos de la Constitució.  

 

Si reivindico precisament des de l’esquerra el text de 1978 (del que vàrem ser 

protagonistes, a diferència com bé sabeu de José María Aznar i altres nouvinguts 
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demòcrates) és a fi de respondre a l’apropiació indeguda –i indecent- que n’ha fet el PP al 

llarg d’aquests anys.  

 

Una apropiació partidista al servei d’una lectura parcial en gairebé tots els aspectes. Una 

instrumentalització ideològica que ha tingut com a conseqüència –a més de revifar el foc de 

l’enfrontament  territorial- una clara desatenció envers  aquelles polítiques que constitueixen 

les bigues mestres d’allò que anomenem l’Estat Social. I no hi ha cap dubte que el foment 

de l’esport i de la pràctica esportiva dels ciutadans són una part essencial de l’Estat del 

Benestar.  

 

Aquest mandat constitucional que anuncia l’art. 43.3 ens obliga concretament, així ho 

entenem els socialistes,  a desenvolupar una política basada en la defensa de la gestió 

pública de l’esport, en la millora dels serveis esportius, en inversions en noves instal·lacions 

i, sobretot, en la potenciació de l’esport de base i per a tothom.  

 

Avui, en el marc d’unes societats notablement desenvolupades, interculturals i complexes, 

allò que fa especialment important la intervenció dels poders públics en matèria esportiva 

és el seu caràcter polièdric. Les noves realitats socials ens obliguen a desenvolupar 

accions i mesures esportives amb un fort contingut transversal i, per tant, en estreta 

coordinació amb les altres polítiques: educatives, socials i de salut. 

 

Malauradament, res de tot això s’ha fet durant aquests anys de govern de la dreta. Avui 

l’esport viu una profunda crisi de gestió en l’àmbit estatal. Lluny de continuar el model  que 

els socialistes vàrem aconseguir desenvolupar als anys noranta –i que fou una font 

d’inspiració per altres Estats- els governs del PP han estat profundament ineficaços en 

aquesta matèria.  

 

Els governs d’Aznar i Rajoy no han estat capaços de liderar cap política esportiva, ni tan 

sols d’introduir-hi aquelles modificacions que es derivaven de la pròpia evolució del sector. I 

el resultat final prou bé que el coneixeu: la pràctica esportiva, en la majoria de les seves 

vessants, ha estat profundament desatesa, oblidada.  
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Els socialistes, amics i amigues, volem estendre una idea central durant les properes 

setmanes: derrotar el PP és possible, perquè ho vol la gent. I el vot a les candidatures 

socialistes és la garantia per a fer possible el canvi a Espanya, que vol dir, també, el canvi 

en l’orientació de la política esportiva. 

 

Per això em comprometo avui davant de tots vostès  a obrir -a partir del 14 de març- una 

nova etapa, també en el camp esportiu.  

 

Un nou cicle, impulsat per un Govern presidit per José Luis Rodríguez Zapatero, que renovi 

l’aposta per un model esportiu basat en el respecte, el diàleg i la col·laboració amb tots els 

sectors implicats.  

 

Una nova etapa que signifiqui un pas decisiu en la universalització de la pràctica esportiva, i 

que retorni el prestigi internacional i l’èxit a l’esport català i espanyol.  

 

Per a fer possible aquest ambiciós compromís, les mesures i les accions de govern a 

desenvolupar les volem centrar  en cinc objectius prioritaris: 
 
1. En primer lloc, la incorporació real de l’esport en l’àmbit educatiu, perquè l’educació 

física ha de continuar jugant-hi un paper central en el compromís esportiu de la nostra  

societat. 

 
2. En segon lloc, generalitzarem l’accés a la pràctica esportiva, perquè és primordial 

estendre aquesta possibilitat a tots els ciutadans i ciutadanes, amb l’objectiu de crear 

hàbits saludables per millorar la seva qualitat de vida, de generar espais de 

convivència, d’afavorir la cohesió social, de transmetre valors democràtics i solidaris o 

senzillament de garantir a tothom l’accés a la pràctica esportiva. 

 

3. En tercer lloc, impulsarem l’esport d’alt nivell, perquè cal reforçar les estructures 

esportives i la recerca, millorar el suport als esportistes i regular convenientment 

l’esport professional. 
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4. El quart objectiu passa per l’adequació i ordenació del sistema esportiu a les noves 

necessitats i reptes del propi sector. 

 

5. Finalment, volem recuperar globalment el lideratge i la capacitat de decisió de les 

administracions públiques en matèria esportiva a fi de desenvolupar polítiques de gestió 

transversals i, en definitiva, d’establir marcs estables de col·laboració amb el conjunt del 

sector. 

 

Per tal d’assolir aquests objectius estratègics ens proposem desenvolupar accions 

concretes que han nascut, en la seva majoria, del diàleg amb el sector, amb les entitats, 

amb especialistes, amb professionals i amb responsables institucionals. 

 

En el camp educatiu 
 

• Volem convertir els centres escolars en els principals espais de creació d’hàbits 

esportius i d’aprenentatge de valors, així com en espais d’animació esportiva per al 

propi centre, el barri i el seu entorn d’influència. 

 

• Impulsarem l’obertura dels centres educatius fora de l’horari lectiu, creant escoles 

esportives que permetin i afavoreixin l’esport educatiu i la iniciació a l’esport de 

competició. 

 

• Treballarem en el desenvolupament i enfortiment del teixit associatiu, com a agents 

actius en la promoció de la participació dels seus associats i membres en la vida 

ciutadana a través de la pràctica esportiva. 

 

• Impulsarem  plans a fi d’enfortir els clubs com a base del teixit esportiu. 

 

• Farem que guanyi pes una nova concepció de l’esport en l’àmbit educatiu, 

complementària de l’actual, en què prevalguin els valors de la participació sobre els de 

la competició, a fi que tots els joves puguin realitzar activitats esportives, 

independentment de les seves qualitats físiques.  
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• Definirem, en col·laboració amb les altres administracions, uns nous models de 

campionats escolars i universitaris, obrint-los a nous esports i modificant la seva 

estructura a fi d’apropar-los a les noves realitats socials i esportives del nostre país. 

 

• Finalment, establirem un increment dels horaris curriculars i no curriculars d’educació 

física i activitat esportiva en els centres escolars, i en tots els nivells educatius. 

 

Amb l’objectiu de millorar l’accés a la pràctica esportiva, ens comprometem a: 
 

• Impulsar, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i els responsables d’esport i salut 

del Govern de la Generalitat,  un Pla de sensibilització de l’exercici físic a fi de 

generalitzar aquesta pràctica –individual o col·lectiva- entre tota la població. Perquè la 

pràctica esportiva és el principal element de prevenció de malalties. 
 

• Dissenyar estratègies concretes per tal de garantir l’accés de les dones en igualtat de 

condicions a la pràctica esportiva, així com als estaments directius. 

 

• Impulsar programes específics a fi de garantir l’activitat física i l’esport entre aquells 

col·lectius de persones amb disfuncions físiques, psíquiques o sensorials. En aquest 

sentit, farem efectiva l’eliminació d’obstacles arquitectònics i urbanístics en les 

instal·lacions esportives per tal de facilitar l’accés lliure a les persones grans o amb 

alguna discapacitat. 

 

• Impulsarem programes i accions específiques perquè l’esport esdevingui un instrument 

d’integració social, especialment pensant en els col·lectius d’immigrants. Volem que 

aquests projectes, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat, puguin ser 

desenvolupats directament per entitats locals i associacions esportives o de lleure. 

 

• Finalment, desenvoluparem nous plans de millora, reforma i  construcció de noves 

instal·lacions esportives, en col·laboració amb les altres administracions, i en base a 

criteris avaluables: la correcció dels desequilibris territorials, la viabilitat de cada 



 

 

 

Partit dels 
Socialistes 

de Catalunya 
(PSC-PSOE) 

projecte i instal·lació, l’eficiència en la gestió, les noves demandes esportives i 

ciutadanes, i el fet de servir doblement a l’educació física i a l’esport escolar. 

 

Amb l’objectiu d’impulsar l’esport d’alt nivell, ens comprometem a: 
 

• Impulsar la col·laboració amb les Federacions Esportives en tot allò que afecta a la 

seva gestió, els programes i plans de preparació dels esportistes, dotant-les dels 

recursos necessaris perquè duguin a terme les seves activitats, millorant el tractament 

fiscal i col·laborant en l’increment del seu autofinançament. 

 

• Potenciarem el programa ADO -que va ser promogut pels Governs de Felipe González, 

a fi de preparar els Jocs Olímpics de Barcelona-, revisant les estructures de participació 

del sector privat en el foment i preparació dels esportistes olímpics, propiciant així 

mateix programes de capacitació tècnica complementaris a Catalunya.  

 

• Facilitarem la incorporació de l’esportista d’alt nivell als estudis universitaris, i farem 

més compatible  l’esport amb el treball, garantint-ne beques i un recolzament digne. 

Així mateix, facilitarem la incorporació de l’esportista d’alt nivell al mercat laboral un cop 

finalitzada la seva vida esportiva. 

 

• Lluitarem decididament contra el dopatge, tot recolzant el Codi Mundial Antidopatge i 

creant-ne una agència estatal  eficaç i independent. Només d’aquesta manera podrem 

encarar una política realista sobre aquest tema. 

 

• Finalment, eradicarem definitivament els grups violents organitzats que actuen en els 

espais esportius mitjançant mesures concretes i continuades en el temps. 

 
En relació a l’ordenació del sistema esportiu, ens proposem: 
 

• Realitzar un esforç legislatiu a fi d’adaptar la Llei de l’Esport de 1990 a les noves 

realitats i circumstàncies socials i esportives. 
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• Encarar una nova regulació i normalització laboral dels professionals de l’Educació 

Física i l’Esport, tant en l’àmbit de la formació i la qualificació com pel que fa a la seva 

adequació al món del treball i l’empresa, a fi de garantir la qualitat en la prestació dels 

serveis esportius.  

 

• Revisar la Llei que regula els drets de retransmissions esportives a fi de garantir 

l’interès general per damunt de l’econòmic. 

 

Finalment, farem que el Consell Superior de l’Esport tingui una política més activa, que 

recuperi el lideratge que li pertoca en comptes de limitar-se a servir de mediador de 

conflictes en el futbol professional o de representant ordinari del govern a les llotges de les 

competicions esportives. 

 
Amigues i amics, amb la derrota del PP el proper 14 de març, els socialistes ens 

comprometem a obrir una nova etapa presidida pel diàleg i el respecte entre tots els 

interlocutors socials i polítics.  

 

Una nova etapa, encapçalada per José Luis Rodríguez Zapatero que serà –estic 

convençut- enormement positiva per a l’esport català.  

 

La qualitat de la democràcia es mesura essencialment per les formes i les actituds. La 

democràcia no s’esgota a la vida parlamentària, i menys encara quan la majoria absoluta 

s’utilitza per reduir el debat i la legítima confrontació d’idees a la seva mínima expressió. 

  

La dreta ha demostrat al llarg d’aquests anys un estil gens esportiu de fer política, que neix 

d’una concepció autoritària de l’exercici del poder.  

 

Però estic segur que el 14 de març els ciutadans i les ciutadanes amb el seu vot faran  -

farem- possible que el joc net torni a presidir la vida política del nostre país. 
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Els socialistes ens comprometem a fer realitat, des de Catalunya, el projecte de l’Espanya 

plural. I ens comprometem, també, a enfortir i desenvolupar l’Estat del Benestar, on l’esport 

com bé sabeu hi té un paper principal. 

 

Gràcies. 

 

Nota: aquest text pot tenir modificacions, en funció dels canvis que introdueixi 
l’orador. 
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