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 En quin punt es troba 
actualment el sector de l’esport 
pel que fa a la gestió?
Crec que estem en un bon moment, 
però que no ha estat fàcil arribar fins 
aquí. Catalunya —i, més concretament, 
Barcelona— té una llarga tradició 
d’associacions i entitats esportives, 
els orígens de les quals es remunten 
al final del segle XIX, moment en què 
es comença a desenvolupar l’esport. 
Fins fa relativament poc temps, 
l’organització d’aquestes entitats es 
basava fonamentalment en el voluntariat 
i, fins i tot a l’esport de competició, els 
clubs tradicionals es finançaven a través 
de les quotes dels socis. Va arribar un 
moment, però, que l’activitat esportiva va 
començar a generar beneficis econòmics 
i això va generar un punt d’inflexió. 

  Això és un abans i un després.
Sí, com a conseqüència l’Administració va 
haver de crear unes normes reguladores. 
Aquestes normes han anat complicant 
cada cop més la gestió i el finançament 
de les entitats esportives, que s’han 
hagut d’adaptar i professionalitzar de 
manera gradual per poder sobreviure.

ENTREVISTA

“Les exigències 
administratives ens 
dificulten el dia a dia,  
però afavoreixen una  
major seguretat i qualitat”.
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 Des del seu punt de vista, com s’estan 
adaptant a aquesta realitat els directius 
d’aquestes entitats? 
Jo diria que, en general, s’ha avançat moltíssim, 
que el sector té bona salut. Les entitats esportives, 
també les més petites, s’han adonat que un 
president, un secretari, un tresorer, tres vocals i 
una pila de bona voluntat ja no són suficients per 
tirar endavant. Cal fer números, tenir-ho tot al 
dia… No és fàcil, però ens hi anem adaptant, i des 
de l’Administració hem de continuar detectant 
necessitats i identificant en quines coses hem de 
donar un cop de mà.

 Quin paper hi tenen les institucions 
públiques?
Com a comissionada d’Esports de l’Ajuntament de 
Barcelona, la meva funció és facilitar la promoció 
de l’esport i fer costat a les entitats esportives. A 
l’Administració som conscients del gran valor que 
tenen les entitats esportives com a generadores 
d’activitat física i, per tant, de salut i benestar. Pel 
que fa a les exigències administratives, són les 
mateixes que “patim” a l’Administració. No és que 
ara tinguem una fixació amb l’esport. És una cosa 
que ens afecta a tots. És cert que ens dificulta el 
dia a dia, però afavoreix una major seguretat i 
qualitat. Per això hem creat una oficina d’atenció 
als clubs i entitats esportives de la ciutat on oferim, 
de manera gratuïta, assessorament en temes 
legals, laborals i fiscals, entre altres. A més, també 
els proporcionem suport econòmic mitjançant 
subvencions ordinàries per valor de prop dels tres 
milions d’euros per la seva feina en la promoció 
de l’esport. Perquè puguin cobrar aquests diners, 
calen unes gestions que s’han anat complicant. Fer 
bé tota aquesta feina requereix més gestió.

Un desig 
per al sector
Recentment hem presentat l’enquesta 
d’hàbits esportius dels barcelonins adults 
de 17 anys d’edat en endavant i estem en 
un valor absolut de pràctica esportiva del 
71 %. El meu gran desig seria, doncs, que 
l’activitat física i l’esport formessin part de 
la vida quotidiana de tots els ciutadans i 
ciutadanes de Barcelona. 
També que el sector esportiu tingui un 
paper rellevant dins de les administracions 
públiques, que és el que de veritat es 
mereixen.

Què aporta l’esport 
a la societat? 
Bàsicament penso que l’activitat física en 
fa més feliços perquè ens dóna salut física, 
ens ajuda a socialitzar i ens proporciona 
equilibri psicològic. La gent que fa esport 
sol ser més positiva i compromesa. Estic 
convençuda que els seus beneficis són 
infinits.

“Un president, un secretari, un 
tresorer, tres vocals i una pila 
de bona voluntat ja no són 
suficients per tirar endavant”.
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