
 En quin punt es troba 
actualment el sector de l’esport?
Afortunadament, es tracta d’un sector 
que té una salut excel·lent. De fet, 
representa ja un 2,5 % del PIB europeu. A 
Catalunya, aquests paràmetres són molt 
semblants i a més podem presumir del 
fet que un 50 % de la població catalana 
practica esport de manera habitual. 

 Quina és la seva valoració pel 
que fa a la gestió?
Pel que fa a la gestió de les entitats 
esportives, cal dir que des de fa quaranta 
o cinquanta anys depèn principalment 
del voluntariat. Concretament, a 
Catalunya hi ha setanta-dues federacions 
esportives que engloben uns catorze 
mil clubs que, majoritàriament, estan 
gestionats per voluntaris. 

ENTREVISTA

“Hem de fomentar  
la professionalització 
del sector”.
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 Quins són els reptes als quals 
s’enfronten els directius d’entitats 
esportives?
Hem de fomentar la professionalització del 
sector. Cal tenir en compte que moltes entitats 
esportives, en especial les federacions, tenen 
unes dimensions comparables a les d’una 
pime i, en alguns casos, a les d’una gran 
empresa. Així doncs, de la mateixa manera 
que són necessaris tècnics esportius ben 
preparats, també necessitem directius amb 
una bona formació que es puguin dedicar 
plenament a la seva entitat esportiva i que, 
per tant, rebin una retribució per fer-ho.

 Quines mesures tenen previst 
adoptar des de la Secretaria 
d’Esports? 
Des de la Generalitat de Catalunya estem 
treballant perquè la legislació esportiva 
doni suport a aquest canvi tan necessari 
cap a la professionalització. En primer lloc, 
dissenyar un programa de formació orientat 
específicament a la formació dels directius 
d’entitats esportives. I, en segon lloc, premiar 
des de l’Administració la qualitat pel que fa a 
la formació d’aquests directius. 

La nostra missió des de la Secretaria és posar 
els recursos públics en mans del sector 
perquè puguin desenvolupar els programes 
que marquem. Per poder obtenir aquests 
recursos, exigim a les entitats esportives 
uns requisits determinats. Una manera 
de potenciar la professionalització seria, 
per exemple, donar més punts als clubs o 
federacions que tinguin un segell de qualitat 
per la formació dels seus directius.

Un desig 
per al sector
Com a sector tenim una assignatura pendent, 
que és reivindicar el paper de l’esport a la 
societat i totes les coses positives que hi 
aporta, com ara afavorir la cohesió social, fer 
millorar el rendiment acadèmic, promoure la 
salut i contribuir, per tant, a reduir la despesa 
sanitària.
Fins ara els pilars fonamentals del benestar 
eren tres: l’ensenyament, les polítiques de 
benestar social i la sanitat. L’esport s’hauria de 
convertir en el quart pilar.

Què aporta l’esport  
a la societat?
En paraules de Mandela, l’esport és la força 
més important per aconseguir canvis, és 
molt més potent que la de les institucions 
públiques. L’esport és una esperança i un 
instrument únic per construir una societat 
més sana i més justa. Cal fomentar la pràctica 
diària d’activitat física des de l’escola per 
tal que es converteixi en un hàbit que 
mantindrem al llarg de tota la vida. D’aquesta 
manera estarem construint societats molt més 
saludables i també molt més felices.

“El sector de l’esport 
representa ja un 2,5 % 
del PIB europeu”.
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