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Sessió 20 de la CAI

La sessió de la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) s’obre a les deu del matí i cinc mi-
nuts. Presideix Jean Castel Sucarrat, acompanyat de la vicepresidenta, Anna Caula i Pare-
tas, i de la secretària, Neus Lloveras i Massana. Assisteix la Mesa el lletrat major.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Albert Batet i Canadell, Germà Bel 
Queralt, Carmina Castellví i Vallverdú, Jordi Cuminal i Roquet, Fabian Mohedano Morales, 
Maria Senserrich i Guitart i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Carlos Carrizosa 
Torres, Joan García González i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Eva Granados 
Galiano i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela Conesa i Josep Lluís 
Franco Rabell, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Alejandro Fernández Álvarez i Espe-
ranza García González, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Anna Gabriel Sabaté, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el secretari general de l’Esport, Gerard Martí Figueras i Albà, 
acompanyat del director del Consell Català de l’Esport, Antoni Reig i Casassas.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença de Gabriel Rufián Moreno davant la Comissió d’Afers 

Institucionals perquè informi sobre els preparatius secrets de la Generalitat (tram. 356-
00536/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Natàlia Figueras i Pagès davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació amb 
els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya (tram. 356-
00561/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Robert Fauria i Danés davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació amb 
els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de Catalunya (tram. 356-
00562/11). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina An-
tifrau de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016 (tram. 356-00619/11). Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

5. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la 
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 270-00001/11). Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de les propostes d’audiència (text pre-
sentat: BOPC 16, 30).

5.1. Proposta d’audiència en comissió d’Óscar Sánchez Muñoz, catedràtic de dret cons-
titucional de la Universitat de Valladolid, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal (tram. 352-01331/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i 
votació de la proposta.

5.2. Proposta d’audiència en comissió de Joaquín Tornos Mas, catedràtic de la Univer-
sitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels 
Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finança-
ment dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal 
(tram. 352-01332/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 
la proposta.

5.3. Proposta d’audiència en comissió de Jesús María Barrientos Pacho, president del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 
de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de no-
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vembre, del Codi penal (tram. 352-01333/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta.

5.4. Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor titular de ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, 
del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal (tram. 352-01340/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i vota-
ció de la proposta.

5.5. Proposta d’audiència en comissió de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de 
ciència política de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposta per a pre-
sentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-01341/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

5.6. Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Lago Peñas, professor titular de ciència 
política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 352-01342/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

5.7. Proposta d’audiència en comissió de Mariano Torcal, professor de ciència política de 
la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 352-01343/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.8. Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Colomer, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 
352-01344/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.9. Proposta d’audiència en comissió de Ferran Martínez i Coma, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 
352-01345/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.10. Proposta d’audiència en comissió de Víctor Lapuente, professor i expert en cièn-
cia política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 352-
01346/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.11. Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Colomé, professor i expert en ciència 
política de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, 
del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 
de novembre, del Codi penal (tram. 352-01347/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

5.12. Proposta d’audiència en comissió de Clara Riba, professora i experta en ciència 
política de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa 
del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, 
del Codi penal (tram. 352-01348/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

5.13. Proposta d’audiència en comissió de Joan Font Fàbregas, professor i expert en 
ciència política, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Dipu-
tats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 
352-01349/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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5.14. Proposta d’audiència en comissió de Sebastià Llorach Camprubí, representant 
d’Escons en Blanc, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Di-
putats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 
352-01350/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.15. Proposta d’audiència en comissió de Núria Chinchilla, representant de l’associació 
Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre fi-
nançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi 
penal (tram. 352-01351/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6. Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics, i de la 
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal (tram. 270-00001/11). Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Nomenament de la ponència (text presentat: BOPC 
16, 30).

7. Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals per a informar sobre el nou model de governament de l’esport català (tram. 357-
00417/11). Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

El president

Bon dia a tothom. Comencem la Comissió d’Afers Institucionals amb data de 19 
d’abril de 2017.

El primer punt... Abans de començar, algun grup parlamentari presenta alguna subs-
titució? (Òscar Ordeig i Molist demana per parlar.) Sí, digui’m. 

Òscar Ordeig i Molist

Sí. La diputada Eva Granados i jo mateix, Òscar Ordeig, estem substituint el Ferran 
Pedret i el Miquel Iceta.

El president

Gràcies. Algun altre grup?

Alejandro Fernández Álvarez

Sí. La señora Esperanza García sustituirá al señor Santi Rodríguez.

El president

Molt bé.
(Pausa.)

Sol·licitud de compareixença de Gabriel Rufián Moreno perquè informi 
sobre els preparatius secrets de la Generalitat (retirada)

356-00536/11

Bé, passaríem, doncs, al punt 1 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de comparei-
xença de Gabriel Rufián Moreno davant de la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els preparatius secrets de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamenta-
ri del Partit Popular de Catalunya. Vol defensar...? (Pausa.) Sí?

Alejandro Fernández Álvarez

Sí.

El president

Té la paraula.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Ho faré de forma telegràfica, perquè jo crec que està 
tot prou clar. Nosaltres demanem la compareixença davant d’aquesta comissió del se-
nyor Rufián per les seves declaracions amb relació als preparatius secrets de la Ge-
neralitat de Catalunya; unes declaracions del senyor Rufián que, venint de qui venen, 
podrien, en el seu estil, fins i tot semblar suaus, després del que hem anat veient en els 
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darrers dies, però que en qualsevol altra persona, doncs, són absolutament escandaloses 
i que mereixen una explicació claríssima.

Per situar-ho millor, per si algú se n’havia oblidat, el passat mes de novembre, de 
l’any 2016, al centre social del barri de Sant Martí el senyor Rufián va dir textualment, 
i ha sortit en diversos mitjans de comunicació la gravació: «Hay cosas que estamos ha-
ciendo pero que no se pueden decir, no se pueden explicar.» En definitiva, el senyor Ru-
fián va fer un Santi Vidal, perquè ens entenguem.

I com que l’explicació de les raons per les quals el senyor Santiago Vidal havia de 
comparèixer pels mateixos motius ja es van fer paleses de manera rotunda, creiem que els 
arguments són exactament els mateixos, i demanem el recolzament de la resta de 
formacions polítiques a aquesta petició.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Els grups hi volen intervenir? (Pausa.) Sí? (Pausa.) El senyor Carri-
zosa té la paraula.

Carlos Carrizosa Torres

Sí, nosotros votaremos favorablemente esta comparecencia sin perjuicio de lo que 
se acuerde en la comparecencia de investigación en la comisión correspondiente al caso 
Vidal, que podría ser llamado también el señor Rufián a comparecer por este tipo de 
manifestaciones. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Senyor...

Roger Torrent i Ramió

Sí; gràcies, president. En tot cas, aquesta sol·licitud de compareixença demostra que 
en realitat el que es vol és generar un espectacle; un espectacle, en aquest cas, a la 
CAI, perquè no té cap (veus de fons) mena de...

El president

Demanaria silenci...

Roger Torrent i Ramió

Sí, si us plau, president...

El president

...als diputats, si us plau.

Roger Torrent i Ramió

...sempre estem igual, sí. Gràcies, president. Un espectacle perquè, en realitat, inte-
ressa molt poc el que pugui dir el diputat Gabriel Rufián, interessa molt poc el que pu-
guin dir tots els compareixents. El que interessa és fer aquest espectacle en aquesta co-
missió; això sí, aquí, no pas a Madrid, no pas al Congrés dels Diputats, on ahir mateix 
justament aquests que avui defensaven o aquest que avui defensava aquesta voluntat de 
conèixer el fons d’algunes declaracions d’un diputat, vetaven que la comissió que inves-
tiga la operación Cataluña al Congrés dels Diputats es pogués veure. Esperem que això 
no passi al Parlament de Catalunya: hi hauran comissions d’investigació, s’hi podran re-
clamar totes les compareixences que es vulguin.

En tot cas, la que avui se’ns planteja no té cap mena de sentit, és un absolut despro-
pòsit, si no és que, i aquesta és la raó principal per la qual es presenta, el que es vol fer 
és un pim-pam-pum polític, un espectacle en el qual nosaltres no contribuirem. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. (Eva Granados Galiano demana per parlar.) Sí?

Eva Granados Galiano

No pensàvem intervenir, pensàvem que eren votacions així directament. Però ja que 
es suscita el debat, nosaltres creiem..., com que s’ha aprovat aquesta comissió d’investi-
gació sobre els preparatius de la secessió, entenem que aquesta compareixença tindria 
sentit, però tindria més sentit que fos en aquesta comissió d’investigació. I, per tant, de-
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manaríem al Partit Popular que la proposés a la comissió que es constitueix aquest ma-
teix divendres.

I, per tant, en aquesta votació ens abstindrem.
(Josep Lluís Franco Rabell demana per parlar.)

El president

Gràcies, diputada. Hem variat l’ordre, perquè no havien demanat vostès la paraula, 
però no hi ha cap problema. Té la paraula el senyor Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. No, a nosaltres una mica ens suscitava el mateix interro-
gant en veure aquesta sol·licitud de compareixença, atès que hi ha previst el desenvolu-
pament de comissions d’investigació, i és allí on trobaríem més pertinent aquest tipus 
de compareixences.

Ens temem que, si es produís aquí una compareixença aïllada d’aquest tipus, fora 
d’un context i d’un fil argumental, o d’un fil d’investigació pautada des del Parlament, 
poguéssim arribar efectivament a un debat poc productiu. I atesos els precedents d’algu-
nes intervencions justament del senyor Rufián al Congrés dels Diputats, ens sembla que 
seria perillós transformar això en una nova versió del Sálvame.

Per tant, nosaltres en principi no ens oposem a cap –a cap– compareixença, però ens 
semblaria més apropiat que aquesta s’orientés a una comissió.

Però ens hi abstindrem, també.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passem... (Alejandro Fernández Álvarez demana per parlar.) 
Per què em demana la paraula?

Alejandro Fernández Álvarez

Bé, després de sentir les intervencions de la resta de formacions polítiques, i amb 
el benentès d’un compromís, avui expressat, de recolzar aquesta compareixença en un 
altre àmbit, doncs, retiraríem aquesta proposta per traslladar-la a la comissió correspo-
nent.

El president

Molt bé. Doncs, queda retirada i la posposaríem a la comissió pertinent.

Sol·licitud de compareixença de Natàlia Figueras i Pagès perquè 
informi sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació 
amb els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de 
Catalunya

356-00561/11

Passaríem, doncs, al punt 2 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
de Natàlia Figueras i Pagès davant de la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació amb els casos de corrupció 
que afecten Convergència Democràtica de Catalunya, presentada pel Grup Parlamenta-
ri de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Vol defensar...? (Pausa.) Té la 
paraula la senyora Anna Gabriel.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí, bon dia. Més que justificar l’interès de la compareixença, que ens sembla que és 
obvia, dues consideracions: la primera, presentar aquesta compareixença no exclou en 
cap cas que no puguem presentar la petició d’altres compareixences, perquè coneixem 
que en aquestes diligències no és l’única diputada referenciada, i, per tant, que quedi 
clar que no ho descartem. I la segona és que també la presentem amb el benentès que 
admetríem que ella pogués sol·licitar no coincidir en la compareixença amb algun altre 
compareixent, és a dir, que ens poguéssim adaptar d’alguna manera a la petició que ella 
pogués formular amb relació a comparèixer no coincidint amb altres persones, i, per 
tant, una certa flexibilitat també en el calendari.

A partir d’aquí, suposo que tots..., perquè tots els grups manifesten, com a mínim en 
el pla teòric, la seva preocupació per combatre la corrupció, aquí evidentment no hi ha 
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cap imputació encara, estem en una fase de transmissió de diligències a un jutjat en un 
cas, doncs, d’alta complexitat, i, per tant, veurem com es deriva. Però en qualsevol cas 
segur que és d’interès de qualsevol persona que pugui estar inserida en unes investiga-
cions d’aquest tipus poder-se explicar degudament.

El president

Moltes gràcies, diputada. Algun grup parlamentari demana la paraula? (Pausa.) 
Tots? Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest grup té la 
paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa. 

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Bueno, como ha dicho la diputada Anna Gabriel, las ra-
zones por las que se solicita la comparecencia de la diputada Natàlia Figueras y la de 
otros es obvia, o resulta obvia para todos nosotros. Por lo tanto, yo creo que no debemos 
extendernos más.

Es un caso..., son casos de corrupción que afectan a Convergència Democràtica de 
Catalunya, estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción aquí y en todos los 
foros donde los representantes públicos tenemos competencias para ello, aquí, en Es-
paña y también en Europa.

Y, por lo tanto, nos parece adecuada la solicitud de comparecencia. Y también abo-
garía –y aparte ya de lo que se ha dicho aquí–, porque procuremos, digamos, no hacer 
justificaciones de voto y no hacer parrafadas en cada una de las comparecencias que se 
han solicitado, porque se nos va a extender entonces esta CAI y no se suele hacer.

Como se ha dicho, es obvia la razón de la comparecencia de la señora Natàlia Fi-
gueras. 

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista, i en nom 
d’aquest grup té la paraula la il·lustre senyora Eva Granados.

Eva Granados Galiano

Gràcies, president. De manera molt breu: nosaltres recolzarem aquesta sol·licitud de 
compareixença pels motius exposats.

El president

Gràcies, diputada. En nom de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula l’il·lustre senyor 
Josep Lluís Franco Rabell.

Josep Lluís Franco Rabell

Moltes gràcies, president. No, senzillament dir que nosaltres donarem suport a 
aquesta sol·licitud de..., a les dues sol·licituds de compareixença que es formulen aquí, 
per les raons que ja s’han dit, i que no cal estendre-s’hi.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup del Partit Popular de Catalunya, té la paraula l’il-
lustre senyor Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; gràcies, president. Simplement, per recolzar també aquesta compareixença.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula l’il·lus-
tre senyor Albert Batet.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, president. En tot cas, fer constar i fer notar que el nostre grup par-
lamentari, com no pot ser d’una altra manera, votarà a favor d’aquesta compareixença.

No obstant, volem dir ben clar que creiem que és totalment desproporcionat, i fins i 
tot no és equitatiu, en el sentit que fins i tot la Natàlia Figueras, com a membre del Con-
sell Comarcal de la Selva, doncs, era un membre més de tot el plenari del Consell Co-
marcal de la Selva, i que pel fet que es demana que comparegui és un cas que, en aquest 
cas, la jutgessa de Lugo, fins i tot, ha dit que no hi té competència, que la peça la retorna 
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al jutjat de Santa Coloma, que s’inhibeix del cas d’una forma inicial, que per aquest fet 
es demana que comparegui la senyora Natàlia Figueras, quan a ella ni se li ha comuni-
cat que està investigada.

Per tant, creiem que això forma part..., perquè surt el seu nom en un informe de la 
policia de duanes. I, bé, si aquest és el criteri pel qual qualsevol diputat ha de comparèi-
xer en aquest Parlament, doncs, bé, en tot cas també assentem un precedent. 

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, diputat.
Passaríem, doncs, a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada.
(El punt 2 de l’ordre del dia és aprovat per unanimitat.)

Sol·licitud de compareixença de Robert Fauria i Danés perquè informi 
sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació amb 
els casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de 
Catalunya

356-00562/11

Passaríem, doncs, al punt 3 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
de Robert Fauria i Danés davant de la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la trama delictiva del cas Manga i la possible relació amb els casos de corrupció 
que afecten Convergència Democràtica de Catalunya, presentada pel Grup Parlamen-
tari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Vol defensar la proposta? 
(Pausa.) Té la paraula la senyora Anna Gabriel, en nom del Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular.

Anna Gabriel i Sabaté

Sí. Estem parlant de la mateixa instrucció, però també és cert que tindria casuísti-
ques diferenciades, en el sentit que aquesta persona no és diputada i que té uns antece-
dents també diferenciats, amb una detenció, doncs, que ja es va produir.

I en aquest sentit, i amb relació al que formulava amb anterioritat, entendríem que es 
pogués atendre, si així es produeix, la petició de la diputada de no coincidir en la com-
pareixença amb la del senyor Fauria.

El president

Moltes gràcies.
Passaríem, doncs, a la votació, si no hi ha cap més paraula.
Vots a favor?
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, perquè presenti la Memòria de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2016

356-00619/11

Passaríem, doncs, al punt 4 de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
de Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau, davant de la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè presenti la Memòria de l’Oficina Antifrau, presentada per 
tots els grups parlamentaris.

Passaríem a la votació.
Vots a favor?
Quedaria aprovada per unanimitat.
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Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels 
partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del 
Codi penal

352-01331/11, 352-01332/11, 352-01333/11 i 352-01340/11 a 352-01351/11

Passaríem, doncs, al punt 5 de l’ordre del dia. Si els sembla, podríem englobar els 
punts que engloba el punt 5, que és des del 5.1 fins al 5.15, si els sembla bé. Sí? (Pausa.)

Les propostes d’audiència..., passaríem a la votació, doncs.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden aprovades també per unanimitat.
Només dir que, un cop aprovades les peticions d’audiència, hauríem de decidir tam-

bé si les debatem en comissió o passarien a ponència.
Si els sembla, les podríem debatre en ponència, com es fa habitualment; normal-

ment, ara habitualment les passem a ponència. Això...

Joan Coscubiela Conesa

Com no deu haver passat desapercebut a ningú, el grup proponent de la proposició 
de llei no hem presentat cap petició de compareixença, perquè ens semblava que el tema 
estava molt nítid, i, a més, veient..., de finançament de partits polítics.

Aleshores, el que vagi més ràpid, que suposo que és en ponència, no? 

El president

Molt bé.

Joan Coscubiela Conesa

Però no hi tenim cap problema... 

El president

Molt bé.

Joan Coscubiela Conesa

...vaja, entre altres coses, perquè no...

El president

Molt bé.

Joan Coscubiela Conesa

...aquesta vegada no sé a què venen tantes compareixences però vaja.

El president

D’acord, moltes gràcies.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre 
finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal (nomenament de la ponència)

270-00001/11 

Passaríem, doncs, al punt 6 de l’ordre del dia, que és la proposta... (Veus de fons.) 
Abans de passar al punt 6, si els grups parlamentaris ja tenen la persona que aniria a la 
ponència, seria el moment de comunicar-ho.

Pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el senyor Albert Batet.

Alejandro Fernández Álvarez

La senyora Esperanza García.

El president

Sí.
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Eva Granados Galiano

El diputat Jordi Terrades, per part dels Socialistes.

El president

Sí.

Josep Lluís Franco Rabell

El senyor Joan Coscubiela.

El president

Gràcies. 

Carlos Carrizosa Torres

Carlos Carrizosa.

El president

Gràcies. 

Anna Gabriel i Sabaté

Anna Gabriel.

El president

Moltes gràcies. Queda nomenada la ponència.
I passaríem... (Veus de fons.) I passaríem, doncs, al punt 7, que és la compareixença.
I suspendrem la comissió durant uns minuts per rebre el compareixent. 

La sessió se suspèn a un quart d’onze del matí i sis minuts i es reprèn a un quart d’onze i 
nou minuts.

El president

Bé, reprenem la Comissió d’Afers Institucionals.

Compareixença del secretari general de l’Esport per a informar sobre el 
nou model de governament de l’esport català

357-00417/11

Ho fem amb el punt 7 de l’ordre del dia, que és la compareixença del secretari ge-
neral de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre el nou 
model de governament de l’esport català. En primer lloc, en nom de la Mesa i de la ma-
teixa comissió, donar-li la benvinguda al senyor Gerard Figueras i Albà, secretari gene-
ral de l’Esport, que ve acompanyat del senyor Toni Reig i Casassas, director del Consell 
Català de l’Esport.

En primer lloc, tindrà la intervenció el secretari general de l’Esport per un temps 
màxim de trenta minuts, i ja hem consensuat que seran uns vint. En primer lloc, té la 
paraula.

El secretari general de l’Esport (Gerard Martí Figueras i Albà)

Moltes gràcies, senyor president. Membres de la Mesa, senyores i senyors diputats... 
També saludar, doncs, el director del Consell Català de l’Esport, que m’acompanya per 
fer la compareixença, i tots els membres de l’equip de la secretaria general que també 
ens han volgut acompanyar.

En tot cas, gràcies per permetre’ns comparèixer en el si d’aquesta comissió, que és 
en la que estem, d’alguna manera, adscrits des de la Secretaria General de l’Esport, en 
tant que organisme depenent del Departament de la Presidència, i per poder comparèi-
xer a iniciativa pròpia per explicar-los una iniciativa que hem endegat com a Govern, 
una iniciativa que beu també de la compareixença que vàrem fer en aquesta mateixa 
comissió ja farà gairebé un any, després que es va constituir el nou Govern, i que forma 
part, doncs, de les prioritats que té, en aquest cas, el Govern de Catalunya a través de la 
Secretaria General de l’Esport.
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Quina és aquesta iniciativa? Doncs, és la voluntat de poder, d’alguna manera, do-
tar-nos d’un nou instrument jurídic, d’una nova llei de l’activitat física i de l’esport de 
Catalunya.

A què respon aquest objectiu? Doncs, en primer lloc, com vostès saben, el Parlament 
de Catalunya, aquest Parlament, ha fet un encàrrec al Govern de la Generalitat de, en la 
present legislatura, poder anar deixant a punt, d’alguna manera, les estructures del país 
en el cas que el país decideixi, a través d’una votació, fer un salt endavant i, per tant, te-
nir un estatus jurídic diferent de l’actual.

I aquest, que és un encàrrec que, d’alguna manera, anem desenvolupant des dels di-
ferents departaments, també l’hem volgut impulsar, en aquest cas, des de la Secretaria 
General de l’Esport. Un encàrrec que emmarca, diguem-ne, la iniciativa que avui els 
presentem, però m’agradaria emfatitzar que no se cenyeix estrictament a aquesta ini-
ciativa, sinó que és un encàrrec que, com a responsables, en aquest cas, de l’esport en 
el Govern de la Generalitat..., doncs, ens sembla que en gairebé quatre dècades de Ge-
neralitat, en les que hem anat construint política esportiva a través de diferents instru-
ments legislatius, per tant, a través de diferents lleis i de les seves reformes, a través de 
diferents decrets i també de les seves modificacions, s’ha generat un corpus, jo diria, 
legislatiu i jurídic, en aquest cas per governar l’esport català, que ha esdevingut un punt 
complex i que, en alguns casos, ha esdevingut, també, un punt ja antic, i que, per tant, 
requereix, des del punt de vista del Govern, una revisió amb un objectiu molt clar, que 
és simplificar l’estructura legislativa, diguem-ne, de l’esport a Catalunya i també ade-
quar aquesta estructura legislativa més simplificada a les necessitats del sector de l’es-
port a Catalunya.

Com enfoquem, diguem-ne, aquest encàrrec de dotar-nos d’una nova llei? Doncs, 
primer, l’enfoquem en un moment –i aquí voldria fer una prèvia molt breu– en el que 
l’esport català té unes xifres que el dibuixen amb divuit mil entitats esportives que te-
nim en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. Amb unes xifres 
que ensenyen que aquestes divuit mil entitats esportives s’agrupen, entre d’altres, doncs, 
en 72 federacions esportives catalanes, en 45 consells esportius escolars de Catalunya 
repartits per tot el territori, en 700.000 llicències federatives, en 450.000 nens i nenes 
que fan esport a través del programa de Jocs Esportius Escolars de Catalunya o a tra-
vés del Pla català esport a l’escola. Unes xifres que il·lustren que l’esport avui té més de 
40.000 instal·lacions esportives censades arreu dels 900 municipis de Catalunya. O unes 
xifres que, d’acord amb l’última, diguem-ne, actualització feta per part de l’Observatori 
Català de l’Esport, ens indiquen que econòmicament l’esport és avui una mica més del 
2 per cent del producte interior brut del país.

També, un impuls de modificació legislativa que ens plantegem abordar aquest any 
2017, i que vull aprofitar per recordar que és un any en el que commemorem el vint-
i-cinquè aniversari dels Jocs de Barcelona 92, un vint-i-cinquè aniversari que estem, 
doncs, commemorant al llarg de tot l’any –i també aprofito per fer-los partícips de les 
diferents iniciatives que institucionalment estem impulsant–, que organitzem, com deia, 
amb el mateix esperit que va presidir els Jocs de Barcelona de l’any 92, i, per tant, in-
tentant sumar esforços, en aquest cas, amb l’Ajuntament de Barcelona, amb les diferents 
diputacions, amb els ajuntaments de les subseus, també amb el Govern de l’Estat i amb 
el comitè olímpic estatal i que ens està portant a organitzar un seguit d’esdeveniments 
al llarg de tot aquest any.

O també una modificació legislativa que impulsem, en aquest cas, doncs, uns dies 
després d’haver commemorat el Dia Mundial de l’Activitat Física i l’esport, que va tenir 
la Seu d’Urgell enguany com l’epicentre, diguem-ne, de la commemoració d’aquest dia 
mundial a Catalunya l’any 2017, i que ha fet que milers d’iniciatives es posessin a dispo-
sició, en aquest cas, d’aquest dia mundial que des de Catalunya procurem ser-ne, d’algu-
na manera, també reflex en el món.

Feta aquesta petita introducció, m’agradaria entrar una mica més en detall de com 
pretenem impulsar aquesta modificació legislativa, que, com els deia, té sobretot aquest 
ànim de simplificar, de fer les coses més fàcils des d’un punt de vista legislatiu per a 
un sector que, com han vist, té una forta capil·laritat social. I també dotar aquest sector 
d’una estructura, diguem-ne, jurídica i legal que li permeti, com fins ara..., hem estat 
trenta o quaranta anys amb un seguit de lleis, doncs, que li permeti abordar els pro-
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pers..., jo no voldria ser tan agosarat, però amb deu, quinze anys crec que sí que faríem 
un bon favor, en aquest cas, al sector de l’esport de Catalunya, que tinguin un marc nou 
que s’adeqüi a les noves demandes de l’esport a Catalunya i que els permeti treballar 
amb certa seguretat jurídica per als propers deu, quinze anys.

Aquest és un procés que hauríem pogut abordar de dues maneres: una, que és que 
hauríem pogut, diguem-ne, amb els serveis jurídics de la casa, i amb l’ajuda dels serveis 
jurídics externs que consideréssim, doncs, fer una anàlisi, en aquest cas, de quina és la 
legislació esportiva d’avui i com poder-la, d’alguna manera, adequar a les noves neces-
sitats amb aquest horitzó de simplificació, i portar-lo aquí. Però també el podíem enfo-
car d’una altra manera, que és aprofitar aquesta oportunitat, diguem-ne, d’intentar legis-
lar de nou, d’intentar simplificar per fer un procés dialogat amb el sector, amb aquest 
sector que, com veien, té unes xifres força, jo diria, potents a casa nostra.

Des de la secretaria hem optat per fer-ho d’aquesta segona manera i, per tant, iniciar 
aquesta reforma, si vostès volen, de la legislació esportiva de Catalunya, d’acord, dialo-
gant, escoltant, donant la veu al sector.

El tret de sortida, doncs, va ser el passat 31 de gener. Nosaltres, en seu de l’Institut 
Nacional d’Educació Física de Catalunya, vàrem fer un acte públic, en el que haig de dir 
que també vàrem, diguem-ne, convidar-los a vostès, com a membres..., bé, com a repre-
sentants, en aquest cas, dels seus grups parlamentaris; un acte públic davant del sector, 
un acte públic davant de les altres administracions que també fan esport a Catalunya, 
per tant, sobretot, món municipal i diputacions. I un acte públic en el que el que dèiem 
era precisament això: ens sembla que ha arribat el moment de, diguem-ne, impulsar la 
modificació de la legislació esportiva de Catalunya, i ens sembla que això ho hem de fer 
no estrictament des de la iniciativa única del Govern, sinó amb la iniciativa del Govern 
però amb el concurs, en aquest cas, del sector i de les forces polítiques amb representa-
ció en el Parlament.

A partir d’aquest tret de sortida, que va ser el passat 31 de gener, hem dissenyat, 
d’acord amb el Departament de Relacions Exteriors i participació, un procés participa-
tiu que ja ens ha portat, durant el mes de març i d’abril, a haver organitzat diverses ses-
sions en el territori, en les diverses comarques del país, sobretot per convocar els clubs 
de base, per oferir-los la possibilitat de dialogar també en aquesta, diguem-ne, modi-
ficació legislativa, i que té una temporalització, una previsió de finalització d’aquestes 
sessions en el territori, doncs, a finals d’aquest mes d’abril.

A continuació, diguem-ne, d’aquestes sessions en el territori, que tenen per objectiu 
escoltar què opinen els clubs, en aquest cas, de base en el conjunt de la geografia cata-
lana, ens sembla que ha de seguir una feina, un diàleg, en aquest cas, sectorial: per tant, 
federacions; per tant, consells esportius; per tant, Col·legi de Llicenciats en Educació 
Física de Catalunya; per tant, col·legis professionals de l’àmbit de la medicina esportiva, 
de l’àmbit de l’advocacia, etcètera; per tant, tots aquells agents que tinguin ganes de dir 
com creuen que s’ha d’abordar, doncs, aquesta reforma legislativa. I, evidentment –i per 
això avui som aquí–, un procés que incorpori tot allò que des dels grups parlamentaris 
i des dels partits polítics amb representació parlamentària vulguin dir-hi, vulguin apor-
tar-hi, des d’un punt de vista de l’activitat física i l’esport.

Per tant, torno, diguem-ne, d’alguna manera, a aquest tret de sortida que hi va haver 
el 31 de gener, en aquesta invitació al diàleg: una invitació al diàleg que, com deia, hem 
de procurar fer de forma intensiva, no ens volem demorar gaire en el temps, però sí de 
forma exhaustiva: volem arribar al màxim possible a tota aquella gent que tingui coses 
a dir del sector de l’activitat física i l’esport a Catalunya.

I un procés de diàleg que té, diguem-ne, dos objectius temporals molt clars, eh?: una 
primera aturada que seria la de recollir tot allò que s’ha pogut aportar durant aquest 
procés de participació; una primera aturada que nosaltres, doncs, hem previst entre els 
mesos de juny i juliol d’aquest any, i una primera aturada que ens agradaria que s’evi-
denciés amb un corpus, diguem-ne, de mínim comú múltiple o de màxim comú deno-
minador –qualsevol de les dues expressions que vostès hi vulguin fer servir– en el que 
posem en comú tot allò que s’hagi dit que ha de contemplar, en aquest cas, la nova llei 
de l’activitat física i l’esport de Catalunya.

I com a Govern ens agradaria, com a mínim, intentar que això pugui bastir-se en 
forma de pacte nacional per l’activitat física i l’esport del país. És a dir, que el Govern, 
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que les institucions, en aquest cas, municipals, que els grups parlamentaris i que el sec-
tor esportiu puguem posar-nos d’acord en com ens imaginem que voldria ser l’esport del 
nostre país per als propers deu, quinze anys. Per què un pacte nacional? Vostès saben 
que aquest país, quan ha fet passes endavant en cultura, quan ha fet passes endavant en 
ensenyament, quan ha fet passes endavant en sanitat, quan ens hem posat d’acord gent 
que tenim idees diferents sobre un mateix element, doncs, ho hem volgut solemnitzar 
en forma de pacte nacional i ens sembla que el sector de l’esport a Catalunya també té 
dret, com a mínim, a aspirar, a poder escenificar davant del país que hi ha un horitzó 
compartit amb relació a com s’ha d’organitzar l’esport a casa nostra en els propers deu 
o quinze anys.

Aquesta és, com els deia, la primera aturada en el camí, que nosaltres hem, d’alguna 
manera, previst després d’aquest procés ampli de diàleg. I un segon, diguem-ne, horitzó, 
que seria passat l’estiu, i el que ens agradaria és transformar aquest contingut, aquest 
pacte nacional per l’activitat física i l’esport, en forma de l’objectiu últim que em por-
ta avui aquí a comparèixer, que és l’impuls d’aquesta nova llei de l’activitat física i de 
l’esport de Catalunya. Per tant, que el Govern pugui entrar en el Parlament aquest nou 
text, i que siguin, doncs, els grups parlamentaris qui puguin acabar de fer tota aquesta 
tramitació i aprovació.

En darrer terme, i per acabar aquesta exposició que pretenem que sigui breu, una 
nova llei, un nou marc jurídic i legal per respondre què?, o que parli, diguem-ne, de què? 
Nosaltres ens hem plantejat grosso modo tres qüestions que ens cal abordar: la prime-
ra, ja els ho deia a l’inici, amb un objectiu molt clar de simplificar; és a dir, ens sembla 
que la diversitat legislativa de lleis i de decrets que en aquests moments regulen l’esport 
a casa nostra, algunes de les quals encara pendents de resolucions per part del Tribunal 
Constitucional, doncs, ha esdevingut un punt carregosa, ha esdevingut un punt feixuga, 
per tant, un primer objectiu clar que sigui simplificar.

Un segon objectiu és, doncs, que tot això ha de servir per donar centralitat a les po-
lítiques esportives del país, i donar-hi centralitat vol dir que hem d’aspirar a que l’acti-
vitat física i l’esport siguin el quart pilar de l’estat del benestar de Catalunya. És a dir, 
l’esport, amb les xifres importants que té, i que són bastant més rellevants que les d’al-
tres sectors, ha de poder ser visualitzat com una eina de servei públic, com una eina de 
transformació de la societat, i ha de ser també d’alguna manera identificat com una po-
lítica, diguem-ne, pública, en majúscules.

Una política pública que què ha d’evidenciar? Doncs, ha d’evidenciar que els 7 mi-
lions i mig de ciutadans, si som capaços entre tots de seduir-los perquè tinguin un estil 
de vida saludable, perquè facin pràctica d’activitat física, perquè incorporin la pràctica 
esportiva en els seus hàbits diaris, i tal com està demostrat científicament, comportarà 
que tinguem beneficis en l’àmbit de l’educació, comportarà que tinguem estalvi en la 
despesa sanitària, comportarà que tinguem unes polítiques d’inclusió social molt efecti-
ves que puguin ser dutes a terme a través de l’esport, o comportarà també que tinguem 
més oportunitats a l’hora de crear llocs de treball a través d’aquest sector.

Per tant, una nova llei que pugui dimensionar un sector que avui és potent, però que 
pot arribar més enllà, i un sector que a més a més plantegem fer-hi un canvi de para-
digma, i amb això em refereixo a la tercera de les qüestions que des del Govern volem 
impulsar. Fins avui quan parlàvem d’esport a Catalunya enteníem i ens referíem molt al 
que és l’esport de competició, per tant, a com des dels clubs catalans, a com des de les 
federacions catalanes, doncs, ens dedicàvem d’alguna manera a crear una bona com-
petició, ens dedicàvem a formar, a través dels centres de tecnificació i del Centre d’Alt 
Rendiment –que, enguany, aprofito per recalcar que fa trenta anys de la seva creació, 
i també amb el seu, d’alguna manera, director en el capdavant–, amb l’Institut Nacio-
nal d’Educació Física de Catalunya, del qual també aprofito per saludar el seu director 
general..., hem intentat formar els millors professionals i formar els millors esportistes 
perquè obtinguessin els millors resultats ja sigui en campionats europeus, del món, en 
jocs olímpics.

Però el que plantegem és ampliar les mires, i per tant dir que hem de seguir sent un 
país que excel·leixi en els resultats esportius, en el rendiment esportiu, en la formació 
esportiva, però que, al costat d’això, hi hem de posar un país saludable, i per tant ser 
capaços de passar d’aquestes 700.000 llicències federatives, dels gairebé 3 milions de 
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ciutadans que practiquen esport a Catalunya habitualment als 7 milions i mig de ciuta-
dans, no pensant en que tots hem d’aspirar que siguin campions olímpics, sinó pensant 
en que tots poden incorporar hàbits saludables en el seu dia a dia, i poden incorporar 
hàbits saludables fent aquesta pràctica d’activitat física.

Per tant, un tercer pilar de la reforma que plantegem és aquest, doncs, canvi de pa-
radigma, aquesta amplitud de mires, aquest passar de «l’esport» a «l’esport i l’activitat 
física», precisament per fer créixer el sector, per visualitzar el sector, i també d’alguna 
manera per arribar al conjunt de la població, que és el que ens sembla que ens correspon 
en aquest cas com a govern públic.

I un darrer aspecte que també volem abordar, doncs, en aquesta reforma, que és: tot 
això com ho hem de governar? Qui ha de fer què? Com en la Catalunya dels propers 
deu o quinze anys s’han d’organitzar les polítiques esportives? Quin ha de ser el paper 
dels ajuntaments? Jo sempre dic que no tindrem mai suficient, diguem-ne, agraïment o 
gratitud per als més de nou-cents regidors i regidores d’esport que hi han en els muni-
cipis del nostre país i que s’encarreguen de tenir els pavellons i els camps en condicions 
perquè cada tarda milers de ciutadans practiquin esport. Quin ha de ser el paper dels 
ajuntaments? Quin ha de ser el paper de les diputacions? Quin ha de ser també el paper 
del Govern nacional del país? O quin ha de ser també el paper de, en aquest cas, la so-
cietat civil esportiva?

La proposta que hem plantejat des del Govern és una proposta que, doncs, la veritat, 
no ha de sorprendre a ningú: és a la catalana manera. És a dir, com des de l’Adminis-
tració pública som capaços de donar-nos la mà en el sector associatiu i privat esportiu 
del país, com hem fet en els passats quaranta anys, d’altra manera, però com renovem 
aquesta manera de caminar plegats per seguir sent molt bons i bons referents en aquest 
cas en l’esport de competició a nivell internacional, però també per obrir aquest nou 
marc d’oportunitats, que és com fer aquesta petita revolució de l’activitat física arribant 
als 7 milions i mig de ciutadans.

També, tot això com s’ha de finançar? Vostès saben que els pressupostos públics en 
matèria d’esport, com en molts altres àmbits, han patit una rebaixa virulenta en els pas-
sats anys, no només els pressupostos públics de la Generalitat de Catalunya, sinó tam-
bé els pressupostos públics en matèria d’esports del Govern de l’Estat i del Govern, en 
aquest cas, doncs, dels governs municipals. Per tant, hem de veure com som capaços 
de buscar més recursos públics per injectar a l’esport, però segurament també tenim un 
repte pendent que és com busquem més recursos per enviar a les nostres entitats espor-
tives i que siguin recursos que puguem aixecar en aquest cas des de l’àmbit privat. 

Per tant, simplificar; per tant, com els deia, aquest canvi de paradigma; per tant, 
com els deia, com governem i com ordenem totes les polítiques esportives del país en 
els propers anys, i també, doncs, com les financem amb un sol límit. Jo els deia abans 
que el que avui venim a fer és explicar-los que hem obert un procés de diàleg i que des 
del Govern ens agradaria que en aquest diàleg hi fóssim tots, sigui quin sigui l’horitzó 
nacional que cadascú albiri per al país, però ens sembla que l’esport és prou transversal 
com perquè tothom, i en aquest cas tots els grups parlamentaris, siguem capaços d’as-
seure’ns en una taula, de fer propostes, d’escoltar les propostes que ens explica el sector 
en aquest procés que estem fent a nivell territorial i sectorial, i també doncs, fer les pro-
postes que cada un dels partits amb representació en aquest Parlament tinguin a dir-hi, 
vulguin dir-hi, vulguin aportar-hi. La voluntat del Govern és recollir-les, i evidentment 
intentar, com els deia abans, construir un punt de trobada que sigui aquest embrió de la 
futura llei de l’activitat física i de l’esport.

I, com els deia –i amb això acabaré– amb un únic límit. És a dir, hi hauran qüestions 
que ens podem plantejar –i jo crec que ens ho hem de poder plantejar tot– que segura-
ment podrem tirar endavant si tenim les eines pròpies d’un estat. Si el país no fa un salt 
endavant, perquè no es produeix la votació o perquè el resultat de la votació és contrari 
a la creació d’un nou estat, doncs, aquest serà el límit: hi hauran eines que probablement 
no les podrem desenvolupar si no ens dotem d’unes eines d’estat.

Ara, més enllà de ser conscients que aquest és l’únic límit, creiem que és obligació, 
però també és voluntat, fer-los aquesta invitació sincera al diàleg, al debat. Creiem que 
les idees de tothom són importants, i sobretot és important que siguem capaços, d’al-
guna manera, de traslladar, en aquest cas com a partits polítics amb representació en el 
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Parlament de Catalunya, un missatge que l’esport és important per a tots nosaltres i que 
l’esport en el país d’avui, però en el país del demà, ha de tenir un paper molt més cen-
tral, com els deia, del que fins avui hem estat tots capaços de construir.

En darrer terme, i per poder, doncs, també donar peu a les seves intervencions dir-
los, que hem preparat un petit recull, tant de la intervenció que vaig tenir ocasió de 
fer jo mateix de forma més exhaustiva, acompanyat de la consellera de la Presidència, 
aquest 31 de gener en l’INEFC; que també els entregarem el document de treball que 
adequa d’alguna manera els àmbits en els que ens posem a debatre en aquestes sessions 
territorials i sectorials, perquè el tinguin; que també els farem arribar les reunions que 
ja hem tingut amb algunes de les entitats que aglutinen amb major presència el sector 
esportiu: la Unió de Consells Esportius de Catalunya, la Unió de Federacions, el col·legi 
de llicenciats, la Plataforma pro Seleccions –també perquè vegin amb qui ens hem anat 
veient.

I en darrer terme dir-los que, a partir d’aquesta compareixença i del diàleg que pu-
guem tenir en el si d’aquesta, el que farem és venir-los a veure, a cada grup separada-
ment, perquè puguem trobar l’espai de diàleg prou calmat i amb tota la profunditat que 
vulguin per escoltar idees, per contrastar-les i per intentar, doncs, entre tots ser capaços 
de fer aquest pas endavant per l’activitat física i de l’esport del país, que ens agradaria 
que culminés en aquesta nova llei.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Passaríem, doncs, a la intervenció dels diferents grups parlamenta-
ris. I començaríem amb el Grup Parlamentari de Ciutadans, i en nom d’aquest grup té la 
paraula l’il·lustre senyor Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Gracias, señor Figueras y señor Reig, por estar aquí y 
comparecer hoy. Y le doy las gracias, primero, pues, porque son los usos de la cortesía 
parlamentaria, y luego porque verdaderamente usted es valiente de venir aquí a expli-
carnos algo que no se sabe muy bien qué es todavía.

Es un proyecto, parece. Ha venido usted y con valentía ha defendido la plaza hablan-
do de diálogo, de simplificación, de cambio de paradigma, de a ver cómo vamos a hacer 
la governança, de a ver cómo nos financiamos. Nos ha explicado que está dialogando 
mucho, lo cual siempre es bueno; nos ha anunciado que va a dialogar con nosotros, lo 
cual también es muy de agradecer, y también nos ha anunciado que va a hacer en ju-
nio-julio una primera parada para valorar dónde estamos, qué es lo que se ha hablado 
y tal. No quiero ser agorero, pero diría que esa primera parada ya va a ser la última, 
porque junio-julio y dejar para después del verano el impulso a la ley en el Parlamento, 
bueno, es como decir que esta ley no va a ver la luz, o, si la ve, no va a ser de su mano.

Y usted tiene razón: compareció aquí hace un año y recuerdo que, si hubo algún re-
proche desde mi grupo, es que qué podía decirnos, qué podía explicar de un programa 
de gobierno un secretario general de Deporte que tenía una fecha de caducidad de año 
y medio, porque ustedes para entonces iban a tener proclamada la independencia, en un 
año y medio. Y, claro, ahora yo ya veo que usted aquí incluso duda de que se pueda ce-
lebrar ese..., repetir ese 9 de noviembre que ustedes están empeñados en hacer. No era 
entonces, cuando ustedes vinieron al Gobierno, el plan, el hacer un 9 de noviembre re-
petido: era hacer esos dieciocho meses y proclamar la independencia.

Pero a ustedes se les ha colado entre medio esto del 9 de noviembre, y entonces se 
agradece que usted venga aquí, supongo que la señora Munté..., usted debió hablar con 
ella, con la consellera, y le debió decir: «Bueno, ¿pero qué digo?» Y le debió decir: 
«Bueno, pues, di algo, porque debemos de hacer ver que este año que ha transcurrido 
hemos hecho algo.» Y usted nos ha traído como una especie de regalito de estos de Na-
vidad, de estos que se ponen en los árboles y a los niños les gusta mucho, pero cuando 
lo van a abrir hay un cuadradito de porexpán envuelto en papel muy brillante y con mu-
chos colorines; ustedes nos han traído eso aquí hoy: un cuadradito de porexpán de nada, 
de una cosa que no pesa nada y no sirve para nada.

Nos han traído un montón de preguntas sobre lo que van a hacer, eso sí, envuelto en 
que ustedes están haciendo algo, que ustedes van a introducir algo que simplificará, que 



DSPC C 379
19 d’abril de 2017

Sessió 20 de la CAI 17 

será un cambio de paradigma, que será una nueva governança, pero no ha especificado 
en nada en qué consisten todos esos cambios que usted nos anuncia con una primera y 
última parada en los meses de junio y de julio.

Si pasamos el discurso por la traductora, ustedes, por lo que vienen aquí a expli-
carnos, es que intentan hacer algo que parezca que están preparando una estructura de 
estado para que, si se declara la independencia, pues, ustedes figura que han trabajado 
mucho, pero que en realidad, como sabe usted –y si no, se lo digo yo–, en su Gobierno 
se están peleando ya –en su Gobierno se están peleando–, nadie quiere firmar nada. El 
proceso este está acabado, no me extraña que usted entonces diga que van a hacer una 
parada en junio-julio: es un parón; lo que harán es un parón, no una parada, porque us-
tedes no van a llegar más allá de entonces. Entonces, como le digo, supongo que le han 
dicho: «Sal ahí y defiéndelo.»

Tuve la ocasión de ver en Esport3 el anuncio este que hicieron ustedes el 30 de ene-
ro, y ya pensé: «Bueno, pues, no sé, supongo que cuando pasen unos meses esto estará 
más madurito.» Veo que no: que del 30 de enero al día de abril que estamos hoy esto no 
ha avanzado lo más mínimo. Ha explicado usted más o menos lo mismo. Bueno, que si-
guen hablando. Lo que sí que hoy nos hemos enterado es del parón de junio-julio.

Mire, pasado esto por la traductora quiere decir que ustedes el deporte lo conciben 
como una pelea, como una lucha, pues, por acabar materializando sus pulsiones na-
cionalistas y excluyentes. Ustedes lo que no quieren es que los deportistas compitan 
bajo una camiseta que no sea la que ustedes entienden que les representa en exclusiva. 
Muchos deportistas tienen el orgullo de ser catalanes y formar parte de un estado más 
grande, de un estado como es España, y allí defender, pues, el deporte catalán y el de-
porte español.

Porque la complejidad de las identidades es positiva, porque desde las instituciones 
lo que tenemos que hacer, y eso así lo concibe Ciudadanos, es: cuando estás en una ins-
titución europea, dentro de tus competencias tratas de potenciar el deporte europeo y 
que en Europa los ciudadanos de Europa sean los ciudadanos que tengan más acceso a 
una, digamos, actividad tan beneficiosa como es el deporte en el ámbito de Europa, y 
desde allí, si es posible, liderar y marcar tendencias en todo el mundo. Y eso es lo que 
nos corresponde en el Parlamento Europeo. Y desde el Parlamento español podemos in-
tentar que en Europa lideremos de alguna forma, seamos de los países que tenemos más 
potencia y más empuje con los atletas y los deportistas catalanes también. Y en Catalu-
ña lo que nos corresponde es procurar liderar el deporte en España y que internacional-
mente, con aquel gran proyecto común que tenemos, podamos impulsar y favorecer que 
una actividad tan noble como es la deportiva sirva para la formación de nuestros ciuda-
danos. Y eso es lo que cada uno en nuestros ámbitos podemos conseguir. Y en el ámbito 
de Cataluña nosotros, los que estamos aquí, lo que debemos intentar es que el deporte 
catalán brille, y eso no es necesario hacerlo mezclándolo con esas otras cuestiones que 
parece que son las únicas que a ustedes les ocupan.

Mire, yo en su comparecencia le preguntaría no sobre estos evanescentes propósitos 
a los que ustedes se refieren, sino ¿qué han hecho desde su secretaría en este año para 
mejorar la práctica del deporte en los colegios? ¿Qué han hecho para propiciar que haya 
instalaciones suficientes para estos 450.000 niños a los que usted se ha referido?, pues, 
¿en qué han mejorado su acceso al deporte? ¿Qué han hecho para fomentar el deporte y 
la actividad física entre la tercera edad, entre los colectivos de discapacitados, entre los 
más desfavorecidos? ¿Qué políticas de igualdad han hecho para la práctica del deporte? 
Aquí nosotros sí que estamos impulsando..., desde la CAI mismo hemos presentado una 
propuesta de resolución para el deporte base para las niñas o el arbitraje en las mujeres. 
¿Qué hay de eso?, ¿por qué no nos hablan de eso?

¿Qué han hecho ustedes para facilitar a los pequeños clubes y a las entidades depor-
tivas el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o el cumplimiento de sus obligacio-
nes en la seguridad social? ¿Qué inversiones?, ¿qué becas han mejorado? En Cataluña 
somos los que tenemos menos importe en becas para el deporte respecto a otras comu-
nidades: Madrid nos aventaja por mucho, por ejemplo. ¿Qué mejoras han introducido en 
los centros de alto rendimiento y en el INEFC? ¿Qué avances tenemos para facilitar la 
licencia única en todo el Estado y para que no haya fronteras administrativas en la prác-
tica del deporte para cualquier ciudadano que quiera practicarlo?
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Y, por último, también le diré..., ha hablado usted de avances legislativos. Se están 
embarcando en una supuesta gobernanza, eso sí, de la mano del Comité Olímpico Cata-
lán, que tiene de olímpico que pasa olímpicamente de las decisiones del Comité Olím-
pico Internacional, que no lo ha tenido por tal comité olímpico, nunca han aceptado a 
un supuesto comité olímpico catalán, y ustedes lo tienen siempre por medio. ¿Este será 
el modelo de gobernanza? ¿O el de la Plataforma pro Selecciones Deportivas Catala-
nas? Será..., junto con los chiringuitos de Convergència, es con lo que ustedes pretenden 
hacer una nueva governança.

Pues, mire, podrían ustedes, por ejemplo, avanzar en arreglar la pifia de la Ley ca-
talana del deporte del 2008, que exigía una titulación para ejercer las profesiones regu-
ladas por esa ley y una inscripción en un registro que están año tras año posponiendo la 
vigencia desde el año 2008; en estos últimos presupuestos, en la Ley de acompañamien-
to, hemos tenido que posponer otra vez la vigencia de esta ley porque no están haciendo 
ustedes nada para eso.

Pues estas respuestas son las que nos hubiera gustado hoy del secretario general del 
Esport, y no, señor Figueras, que nos vendan ustedes más humo.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista. I en nom 
d’aquest grup, té la paraula el senyor Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. En primer lloc, agrair la presència i la intervenció del senyor 
Gerard Figueras, secretari general de l’Esport, i l’Antoni Reig, director del Consell Ca-
talà de l’Esport, i de totes les persones del món esportiu que ens acompanyen avui aquí. 
Jo crec que és important que de tant en tant, molt de tant en tant, que no perdem l’hàbit 
de parlar de les polítiques esportives i de foment de l’activitat física com un eix central, 
evidentment, de les polítiques públiques del nostre país. Jo, en primer lloc, després d’a-
quest agraïment, sí que començaré pel final; ho volia dir en la segona part de la meva 
intervenció però ja ho diré, perquè una mica enllaça amb el que comentava el company 
de Ciutadans.

En primer lloc, vostè ens ha vingut a parlar de la nova llei de l’esport que s’està pre-
parant, en la qual cosa a nosaltres ens alegra que es faci reflexió, que es faci debat, que 
es busqui consens, que es facin plans de participació per veure on som i cap a on anem. 
Però alhora creiem que és un error quan fa aquestes anades i vingudes sobre les estruc-
tures d’estat i sobre que «determinades coses no les podrem fer si no passa el que a mi 
m’agradaria que passés», perquè vostè defensa una opció política.

Jo crec que amb això vostè fa un pas enrere i fa un flac favor a construir un projecte 
col·lectiu consensuat, esportiu, per tant, un projecte esportiu de país, consensuat. Perquè 
en aquesta sala segur que tots coincidim en que la política esportiva ha de ser, doncs, un 
dels pals de paller i tots els seus efectes positius –hi coincidim–, però en el moment, ja, 
que en tot això fem aquestes subordinades, acaba fent la sensació, a vegades, potser, que 
fem servir més això per fer un eslògan electoral –i ho dic amb tota la sinceritat–, 
que no pas precisament de fer aquesta reflexió tan necessària, que llavors vagi acompa-
nyada dels recursos necessaris, que llavors vagi acompanyada de les accions necessà-
ries i de les complicitats de tota la gent que treballa arreu del país precisament perquè hi 
hagi pràctica esportiva.

Ho ha dit, i jo ho dic aquí: l’objectiu no és que la gent faci esport, no estem aquí per 
l’esport; l’objectiu, crec, que tenim aquí és que..., vostè ha dit «3 milions de persones», 
doncs, l’objectiu és que els 7 milions i mig de catalans facin activitat física, ja fins i tot 
superant la visió d’«esport». L’esport és una part de la pràctica esportiva, jo crec que 
hem d’aspirar a que el cent per cent de la població, dels catalans, faci activitat física re-
gular. I, per tant, aquest és el gran canvi que ja fa molts anys que en parlem, però aquí 
sí que li hem de dir: què ha fet el Govern de la Generalitat durant aquest més d’un any 
en el qual ha tingut competències, en el qual ha estat al capdavant en les seves respon-
sabilitats?

I també el company de Ciutadans ho deia: home, sí que esperàvem que ens digués, 
durant aquest any, a part de la llei de l’esport, que és el que vindrà, que estan fent un pla 
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de participació..., i ja l’hi diem: ens sembla bé, però no com a eslògan, sinó com a bus-
car consensos. I llavors dius: home, què hem fet amb el pressupost?, que ha disminuït, 
ho sap perfectament, un 46 per cent. El pressupost de la Generalitat no ha disminuït un 
46 per cent des del 2010, el d’esport sí: estàvem en 113 milions, ara estem en 62.

Per tant, al final què s’ha fet en infraestructures de millora d’instal·lacions? Jo crec 
que, al final, a part de posar en comú tots els agents que treballen pel foment de l’activi-
tat física a Catalunya, també la Generalitat té el mandat, precisament, d’establir, de fa-
cilitar que hi hagi unes infraestructures, uns equipaments, uns pavellons, unes piscines, 
uns equipaments a l’aire lliure preparats perquè s’hi faciliti l’activitat física: de nadons, 
de nens, d’homes, de dones, de persones grans, d’embarassades; per tant, de que tothom 
hi tingui millorada l’accessibilitat.

Hem parlat de si el Govern de la Generalitat ha millorat l’accessibilitat a la pràctica 
esportiva?, aquells nens que no tenen recursos per accedir, precisament, al món de l’es-
port? Hem parlat sobre si millorem l’accessibilitat de la pràctica esportiva precisament 
amb instal·lacions que estiguin adequades al que necessitem, amb accessibilitat? –val-
gui la redundància? Evidentment és que no, i aquí és una cosa que li volem demanar: 
com fem una llei de l’esport –que en parlarem molt, però ja sabem tots més o menys què 
és el que ens diuen– amb una caiguda del 46 per cent dels pressupostos, amb la caiguda 
de les ajudes a les federacions, amb la caiguda...?

Obro parèntesis. Es diu: com ajudem perquè els nostres esportistes competeixin? Jo 
crec que és un debat estèril parlar sobre si ha de ser el COC, si ha de ser la Plataforma 
pro Seleccions. Escolti’m, si nosaltres som un referent a nivell mundial en pràctica es-
portiva d’alta competició, ja ho som. Per tant, hem de mirar com les federacions, per 
exemple, que tenen un paper molt important, poden continuar competint. Per tant, ha 
caigut. Ha caigut també el finançament, per altres bandes, que tenen els clubs esportius. 
Per tant, jo crec...

El que sí que hauríem volgut és que ens digués com tenim unes instal·lacions que es-
tiguin adaptades? Com tenim l’INEFC amb el finançament necessari per ser referents 
en formació i sobretot amb les noves tendències que hi ha en el món de l’esport? Com, 
al Consell Català de l’Esport, que també han caigut moltíssim els seus ingressos, doncs, 
podem capgirar aquesta situació? Per tant, clubs, federacions, consells esportius: com 
facilitem que a les escoles del nostre país es practiqui pràctica esportiva? I d’això no 
s’ha parlat.

I el que sí que creiem és que aquí, en aquesta llei de l’esport, es parli d’això, que al 
final es vegi que aquesta llei ha servit per a alguna cosa, i és que hi han uns recursos, 
que es garanteix un finançament mínim necessari perquè evidentment la gent del nostre 
país sigui saludable practicant activitat, i a més a més amb tots els efectes col·laterals de 
generar ocupació, generar riquesa. Com garantim, per exemple –una esmena aprovada 
als pressupostos–, que les assegurances mèdiques federatives, doncs, deixin d’augmen-
tar, o poder donar un cop de mà a les assegurances mèdiques als menors d’edat? I el fi-
nançament, com he dit, de consells esportius o federacions.

Com fem –un element també important, com a proposta– que els mitjans de comu-
nicació d’aquest país, els públics, evidentment, però els privats també, tractin millor, 
d’una manera més equànime, més justa, l’esport del nostre país, l’esport femení, sobre-
tot? Com han de tractar els casos de violència en el món de l’esport els mitjans de comu-
nicació? Com han de tractar els esports minoritaris? Jo crec que és un dels greus pro-
blemes que tenim. A les televisions privades ja no cal dir-ho, que és una vergonya veure 
l’apartat d’esports, tal com s’enfoca, però també als mitjans de comunicació públics: la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals hauria de fer un replantejament de quin 
tractament fa de l’esport femení o els esports més minoritaris. Doncs, jo crec que hi ha 
molta feina.

I també l’hi deia: què s’ha fet...? Tenim un problema amb la violència al món de l’es-
port i sobretot en determinats esports, i a més a més en esports de base. Aquí també 
crec que és important.

I llavors, evidentment, coincidim en..., alguns, ja, que els ha dit: el recolzament que 
dona el Govern de la Generalitat a grans esdeveniments esportius impulsats pel territo-
ri, com pot ser la commemoració dels vint-i-cinc anys dels Jocs Olímpics de Barcelona i 
les diferents subseus olímpiques que hi va haver; com entenc que també la Ciutat Euro-
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pea de l’Esport, que aquest any 2017 és Mollet; com també els Jocs Olímpics del Medi-
terrani. O com també –això, a tall de pregunta– quin és el seu posicionament, quina és 
la seva opinió sobre el projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Pirineus?

Què més tenia? Per altra banda... (Pausa.) Bé, les assegurances mèdiques, les fede-
racions... Res més, no tinc res més.

Per acabar, des del Grup Socialista sí que el que li volíem dir és que és molt i molt 
important que la llei de l’esport compti amb el recolzament dels ajuntaments, que, com 
ha dit, evidentment, són els que han de tenir les instal·lacions adequades; que s’hi tin-
guin en compte clubs, federacions. La Llei de professions de l’esport va tenir els pro-
blemes que va tenir precisament perquè potser no vam tenir prou en compte la diver-
sitat d’agents esportius que hi intervenien, i llavors vam haver de fer marxa enrere. És 
important que en la llei de l’esport, doncs, evidentment tothom se senti..., que tothom 
hi estigui i que tothom pugui participar, que tothom sigui escoltat, i que evidentment hi 
recollim tot el gran ventall de pràctica esportiva que tenim.

Res més, posar-nos a disposició del secretari general de l’Esport, del Govern, evi-
dentment, per intentar impulsar, aportar en tot el que contribueixi a millorar l’activitat 
física i totes les infraestructures necessàries del país. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre senyor Joan Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc agrair la compareixença dels respon-
sables de l’esport de Catalunya en aquest país. Intentarem fer abstracció del marc en el 
que ens trobem, de les derivades que vostè ha situat, i farem abstracció també de la in-
tervenció del senyor Carrizosa, si ens ho permet, per intentar situar-nos en un escenari 
que és impossible, però ho intentarem fer: què caldria fer al nostre país si no estigués 
tan emboirat el panorama i el context, no? Què hauríem de fer fossin les que fossin les 
circumstàncies al voltant del tema de l’esport i la seva potenciació.

La veritat és que ens costa perquè..., no li sàpiga greu, però, quan vostè estava a punt 
d’acabar, el company Lluís Rabell i jo ens hem adreçat i ens hem fet la mateixa pregun-
ta: «No ho estem entenent o encara no ens ha dit exactament què ens volia comunicar?» 
I, bé, amb el benefici del dubte ho intentem reinterpretar, eh? 

A veure, o sigui, intentant treure el que em sembla que és positiu o important 
d’aquesta situació, vostè ha plantejat una cosa significativa: necessitem parar-nos a pen-
sar quin és el paradigma, el canvi de paradigma que volem donar a les polítiques públi-
ques, del conjunt de polítiques públiques també dels sectors que hi intervenen, al voltant 
del tema del paper de l’activitat física i l’esport. Vostè indirectament ens està reconei-
xent amb aquest plantejament que tenim un problema de desubicació, de desorientació 
amb les polítiques que s’estan fent fins ara. Ara bé, no tinc jo gens clar que, després 
d’aquesta constància de desubicació, el país com a tal tingui ben clar exactament quin 
és aquest nou canvi de paradigma. I en aquest sentit, tan important com una llei, que 
en definitiva seria un instrument, o el model de governança, que seria un instrument, 
seria definir aquest pacte nacional, que em sembla que hi ha aquest enfocament, sobre 
exactament com volem redreçar les polítiques públiques en matèria d’activitat física i 
d’esport.

Perquè, clar, vostè ho ha dit, però jo crec que no suficientment conscientment: du-
rant molt de temps s’ha entès la política d’esport com una política incentivadora de l’ac-
tivitat de competició, una mica esport de base, però poca cosa més. Jo recordo que en la 
primera intervenció que vostè va fer aquí nosaltres li vam destacar el poc pes que vostè 
havia donat a l’activitat física i a l’esport com a pràctica saludable. I avui encara s’ha de 
fer aquesta reivindicació, a vegades de manera estúpida, perquè quan hi ha un accident 
a la muntanya, o corrent una carrera, es posen de manifest els riscos que hi ha de fer 
activitat física, i en canvi no es posen de manifest els riscos que hi ha del sedentarisme, 
que ocasiona moltes més morts al cap de l’any que tots els accidents junts.  

Aleshores, des d’aquest punt de vista, possiblement el primer en el que hauríem de 
posar-nos d’acord és: quin nou paradigma volem construir i exactament què volem que 
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sigui l’activitat física i l’esport? I l’ordre en el que situem això té importància, eh? Im-
provisant: per exemple, fora bo que potser el primer element fos, si volem fer el canvi, 
l’activitat física i l’esport com a pràctica saludable; l’activitat física i l’esport com a polí-
tica educativa; l’activitat física i l’esport com a política d’inserció; l’activitat física i l’es-
port com un element associatiu, de reforçament de la comunitat a través de l’esport de 
base; l’activitat física i l’esport com un element de competició; l’activitat física i l’esport 
com un element econòmic, que també ho és. Però, clar, tots són components que, de-
penent de com es barregin, el còctel que surt és diferent, no és exactament el mateix, i 
sobretot les prioritats que s’hi donen. I aquí és evident que aquestes prioritats estan, en 
aquests moments, com a mínim alterades, perquè no és només un problema de falta de 
recursos, que també, és un problema de cap a on s’han adreçat. 

No sé si vostès en tenen la valoració, però jo no faria molta ostentació de tenir qua-
ranta mil instal·lacions esportives, perquè en aquest cas crec que la quantitat no és un 
bon indicador. És a dir, aquí hem dissenyat un model, en alguns costats, en el que pràc-
ticament cada municipi, cada poble, ha tingut el seu pavelló i el seu poligonet, eh? I gran 
part dels recursos dedicats durant quaranta anys a Catalunya s’han dedicat a construir 
activitats esportives que, si es fes –suposo que s’ha fet– algun element de valoració de 
la seva utilitat, possiblement aquells recursos orientats a fer pràctiques esportives que 
potser no necessiten aquelles instal·lacions tan àmplies i així, doncs, potser hauria estat 
millor, perquè en moments d’escassetat de recursos cal prioritzar, no?, i en aquest sentit 
el manteniment ja s’ha vist que és un problema.

Bé, aquesta és una de les coses que jo crec que formarien part d’aquesta reflexió de 
nou paradigma. I sens dubte, també, això s’hauria de veure en una llei; una llei que ha 
de racionalitzar normativament. És veritat: tenim alguns caos normatius importants, 
però també ha de fixar les prioritats polítiques del model de l’esport. Però, clar, la llei 
és només el resultat de la política. Moltes vegades vostès saben que es fan lleis quan no es 
fan polítiques per tapar aquest forat. Aquest cas no hauria de ser així: haurien de ser po-
lítiques per donar sentit després al seu desenvolupament legislatiu. 

Clar, vostè parla del sector de l’esport. Jo crec que un altre element del paradigma..., 
haurien de plantejar els diferents sectors o enfocaments de l’esport. I no m’estic referint 
ara a les modalitats esportives –alpinisme, futbol, waterpolo–, no, m’estic referint als 
diferents enfocaments d’aquests... Jo crec que és absolutament imprescindible perquè 
una de les coses que hauria de fer aquest pacte nacional, i hauria de fer després la llei 
que es desenvolupés, és reconèixer que existeixen diferents enfocaments que algunes 
vegades són contradictoris entre si, i contraposats. 

Per exemple, és legítim que hi hagi activitat física feta a través dels clubs en condició 
d’associat, i és legítim que hi hagi activitat física feta a través d’entitats mercantils. Però 
nosaltres hem de tenir ben clara una prioritat. Què volem? Potenciar la relació mercan-
til entre l’usuari, el consumidor i els centres?, o volem potenciar l’activitat del ciutadà 
fent-lo protagonista de la seva activitat física en termes comunitaris? Això hem tingut 
oportunitat de discutir-ho en la llei de pressupostos, amb alguna esmena concreta que 
ha estat molt conflictiva, eh? Perquè, al final, des del nostre punt de vista ha acabat bé, 
però podia haver acabat molt malament, perquè jo no he vist claredat ni tan sols dins 
del grup que dona suport al Govern en aquestes qüestions: he vist molta confusió políti-
ca, si se’m permet l’expressió. És molt, molt important, perquè una de les coses que està 
passant en aquests moments és la caiguda en picat del paper dels centres, de les asso-
ciacions esportives. És a dir, la condició de ciutadà protagonista associat, soci, que ve 
d’això està perdent pes en detriment de la condició d’usuari, i això té riscos importants.

Bé, aquestes són algunes de les coses. Necessitem resoldre alguns buits i fer-ho d’al-
guna manera. Per exemple, el paper de la limitació del paper del voluntariat, i com es 
busquen mecanismes per dignificar-los i retribuir-los sense que entrin en dificultats. 
I aquí no serveixen fugides cap endavant com la que es va intentar en l’anterior legisla-
tura, això requereix una anàlisi més en profunditat. Requereix, també, veure quines són 
aquelles polítiques a les quals cal donar suport, perquè, si diem «activitat física acces-
sible a tothom», això no és pas veritat: encara que sembli mentida, fins i tot la més mo-
desta de les activitats físiques requereix un esforç econòmic que no totes les famílies es 
poden permetre. Per tant, el tema de l’accessibilitat és un element clau. 
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Perquè, clar, vostè diu: «L’esport com el quart pilar de l’estat del benestar.» Aquest 
quart pilar ara està molt ocupat. Jo he sentit a parlar del quart pilar..., tantes coses 
són quart pilar de l’estat del benestar que més que un pilar sembla les torres de la Sagra-
da Família, aquest quart pilar. Millor que no ho fem tant... Em limito..., potser només 
convertir-ho en un cert dret d’accés universal, eh?, que mai és dret absolut però que..., 
potenciar-ho des d’aquest punt de vista.

Com implicar encara més els elements educatius de l’esport de base? Com fer també 
que els mitjans de comunicació col·laborin? Crec que des d’aquest punt de vista hem de 
ser molt crítics: en general el paper dels mitjans de comunicació –és la meva opinió–, 
públics i privats, al voltant de l’esport..., no fan precisament una activitat pedagògica al 
voltant d’aquest tema. No ho fan quan prioritzen les seves notícies, quan ignoren l’es-
port femení, quan ignoren l’esport de base, quan resulta que destaquen els accidents i no 
els bons hàbits. I això és una cosa en la que hem d’estar constantment lluitant. 

Bé, com pot veure, he intentat treure alguna cosa de les pedres. No sé si ha sortit, 
però m’ha semblat que avui no era el dia de barallar-nos, sinó que era el dia de cooperar. 
Ara, reconeixerà vostè que venir-nos a explicar que té una cosa en marxa, que el mes de 
juliol farà una aturada i ens dirà una cosa, que el mes de setembre i octubre, doncs, ens 
presentarà un altre tema, cal ser molt bona persona i cal tenir molta fe per no tirar-li a 
vostè els trastos pel cap. (Rialles.) Una cosa és que no estigui d’acord en la intervenció 
del senyor Carlos Carrizosa i l’altra que no reconegui que algunes de les...

El president

Senyor Coscubiela, anem acabant.

Joan Coscubiela Conesa

...que li he enviat estaven més que justificades.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya, i en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Gràcies, president. Bé, senyor Figueras, nosaltres estem agraïts de la seva interven-
ció però poc satisfets amb les seves explicacions. Perquè ens diu vostè que ve aquí a ex-
plicar-nos que suposadament està treballant sobre una llei per la promoció de l’activitat 
física i de l’esport català, però ens explica poc contingut que tingui a veure precisament 
amb esport català i incentivació de l’activitat física, que és, de fet, l’objectiu que hauria 
de ser d’aquesta llei. 

I per què li dic això? Perquè al final vostè ens ha explicat la necessitat de crear una 
norma reguladora per tal de simplificar el que és tota la regulació de l’esport a Catalu-
nya. No entenem per què s’ha de simplificar una cosa que no és complexa i que té més 
defectes més portats de la mà d’una clara politització de l’esport català que no pas una 
altra cosa, que no pas una dificultat de règim legal de l’esport i l’activitat física a Cata-
lunya.

I per què diem això? Perquè al final la llei pot tenir el títol que vulgui, però l’esperit 
de la llei no s’amaga en el títol. I vostè ha sigut molt clar amb unes declaracions respecte 
que això seria, doncs, una mena de regulació d’una altra estructura d’estat, amb la qual 
cosa la politització ja la tenim servida; tot i que ja feia temps que la teníem, ara la tenim 
servida en safata. I això que vostè reconegui que, vaja, l’esport ha de ser a Catalunya 
una estructura d’estat ens preocupa. 

Miri, l’esport –l’esport– sempre ha estat un espai lliure –lliure– de la lluita política. 
I ha de continuar així, perquè entre d’altres coses el que permet l’esport lliure de lluita 
política és un espai de convivència, un espai on s’uneix més que no pas se separa, un 
espai que permet superar les diferències, un espai que permet ampliar –ampliar– la con-
vivència. I vostès durant tots aquests anys han estat polititzant l’esport, i també l’esport 
base. I per què l’hi diem? Perquè, al final, si tots aquests anys el model de governança de 
l’esport català, doncs, ha servit per fer actes –ara li parlo de la UFEC– de recolzament 
sobre suposats greuges de l’Estat a l’esport català, amb una fotografia amb el senyor 
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Homs donant-li la mà, aixecant-li el braç i dient «sortirem a guanyar», això és una clara 
politització de les federacions d’esportives catalanes. 

Quan a més a més hi han campanyes de la Plataforma pro Seleccions Catalanes que 
també són clarament polititzades, doncs, això fa mal l’esport català; això no és incen-
tivador, és desincentivador. I per què li dic que és desincentivador? Vostè creu que la 
part de la societat catalana, que és la gran majoria, que no comparteix aquests discur-
sos polítics, s’hi pot veure còmoda, en aquest ambient esportiu català? Nosaltres pen-
sem que no. 

Avui, si l’objectiu era regular més fàcilment el marc regulador de l’esport i de l’ac-
tivitat física catalana, incentivar l’esport, etcètera, vostè –dic jo, eh?– potser ens hauria 
d’haver explicat com desenvoluparien o reforçarien el finançament publicoprivat, que el 
públic ja sabem que ha baixat al pressupost, però el publicoprivat com el reforçaran?, 
com el desenvoluparan? Quines eines posaran a l’abast de la ciutadania per tenir més fa-
cilitat d’accés a l’esport a les persones que no només van minses de recursos, sinó que a 
més tenen discapacitat física? Com fomentaran l’esport també entre les persones que tenen 
discapacitats? Com reforçaran vostès l’esport femení? Ni una sola paraula de l’esport fe-
mení. Com establiran plans o no, o si tenen previst fer-ho, de lluita contra la violència a 
l’esport? Ni una sola paraula. Com ajudaran les entitats sense ànim de lucre, que tenen 
moltes dificultats per sobreviure malgrat que tenen una exempció total del pagament de 
l’IVA?

Espero que estigui vostè atent i potser ara ens ho explica –potser ara ens ho explica. 
Jo crec que és important que, si, de fet, aquesta regulació té només el seu esperit fixat 
en millorar l’accés, i la promoció i la incentivació de l’activitat física de l’esport català, 
doncs, que vostè ens ho expliqui, perquè no ens ha dit absolutament res d’aquestes qües-
tions ni d’altres que li han assenyalat d’altres diputats en les intervencions que m’han 
precedit.

Miri, a nosaltres ens preocupa molt no només que ens faci un anunci d’una llei on hi 
ha una aturada, i al juliol tornarà i..., bé, és una llei que possiblement està abocada a no 
ser llei i a no aprovar-se en aquesta legislatura, sinó que ens preocupa que això que ens 
diu vostè, això del pacte nacional per l’activitat física i l’esport, al final sigui una porta 
més i –el que vostè ja, més o menys, va declarar en aquestes declaracions sobre estruc-
tures d’estat– una eina més al servei del procés, una eina al servei del país, que fins i 
tot ens ho ha dit. Ens preocupa, perquè això deixa a fora, absolutament a fora, una gran 
part de la ciutadania que podria ser incentivada a practicar activitat física, que li agra-
daria participar de l’esport base, que és el més majoritari, el més inclusiu, el més acces-
sible a tothom, perquè està massa polititzat, i aquesta és una realitat que a nosaltres ens 
preocupa.

I ens preocupa perquè, de fet, ja tenim dades preocupants al respecte. El CEO: les 
dades de l’últim CEO el que ens diuen és –fixi’s com n’és de perniciós fer servir la polí-
tica dins de l’esport– que el 55 per cent dels catalans se senten orgullosos de la selecció 
espanyola. Bones dades, no? Molt bé, ara farem la comparativa: respecte de la selecció 
catalana, només trobarem un 35,5 per cent dels catalans, que se’n senten orgullosos. I és 
més: hi ha un 20,3 que no se’n senten gens orgullosos, i hi ha un 11,3 que s’hi senten 
indiferents.

Això pot tenir... (Veus de fons.) Perdó? (Pausa.) Això pot tenir a veure amb el fet que 
s’està polititzant l’esport català contínuament amb determinades pulsions independen-
tistes, separatistes o nacionalistes, digui’n com vulgui? No veu que, al final, fer servir 
l’esport –l’esport, que ha de ser un espai lliure de lluita política– com a eina, com a eina 
d’identificació nacional, el que fa és separar tots aquells que no coincideixen en això? 
Ens pot dir vostè què farà per revertir aquesta situació, que ja ens detecta el mateix 
CEO amb un estudi i amb una enquesta que va ser publicada fa tres setmanes i escaig, 
si us plau?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. I, en nom d’aquest grup, té la paraula la senyora 
Anna Gabriel.
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Anna Gabriel i Sabaté

Sí; hola, molt bon dia. Moltes qüestions s’han dit, per tant, intentaré centrar-me en 
aquelles que potser prioritzaríem o, en tot cas, no han estat esmentades. Agrair que 
se’ns faci arribar aquesta documentació que heu dit que es faria extensiva; potser si l’ha-
guéssim tingut amb anterioritat, hauríem pogut, justament, preparar millor les interven-
cions posteriors a la compareixença. En qualsevol cas, al que ho vinculem és a aquest 
oferiment que heu fet de celebrar aquestes reunions amb cadascun dels espais polítics; 
per tant, mirarem de tenir la documentació treballada prèviament a la trobada.

I el que sí que volíem formular és una petició, que és que a veure si seria possi-
ble que aquesta trobada no la celebréssim només amb els representants estrictament 
dels grups parlamentaris, sinó que poguéssim venir acompanyats de qui ho considerem 
–com a mínim, és una petició que fem nosaltres. I de qui demanarem nosaltres venir 
acompanyades? Doncs, del moviment feminista. Perquè sí que és veritat que teòrica-
ment aquí tothom es preocupa molt de l’esport femení i de que vostès no han fet al·lusió 
al tema de gènere o no han, potser, analitzat prou bé, no?, quina és la realitat de gènere 
en l’àmbit esportiu, no només en l’esport base i de competició, no només amb relació a 
l’aparició als mitjans de comunicació, potser també amb la composició, justament, de 
l’equip que l’acompanya, que és eminentment masculí i que deu ser un reflex, justament, 
del que passa en aquest àmbit... Per tant, és una qüestió que a nosaltres sí que ens agra-
daria treballar; seria desitjable que tinguéssim plans de participació i plans nacionals 
elaborats des d’una perspectiva de gènere, que no canviaran la realitat esportiva d’un 
dia per l’altre però que ens permetran tenir-ne una bona anàlisi.

I en aquest sentit també és significatiu, no?, que alguns representants parlin d’«es-
ports minoritaris» quan el que passa aquí és que hi ha esports minoritzats. Aquí no 
naixem de forma natural preferint el futbol, se’ns fa preferir el futbol, i es fa preferir el 
futbol als homes per davant de les dones. Per tant, aquí no hi ha res minoritari de forma 
natural, sinó que hi ha realitats minoritzades o realitats a les que se’ls dona més difusió, 
i és evident que això convé treballar-ho, fins i tot, doncs, com s’ha pogut comprovar, en 
el context de tots els grups parlamentaris.

Una altra consideració amb relació als equipaments. Es deia, doncs, que potser no 
s’ha fet prou esforç per fer un correcte manteniment de tots els equipaments, i, fins i tot, s’ha 
fet al·lusió al fet que la quantitat per si no dona cap dada per si mateixa. Nosaltres som 
crítics amb determinades polítiques que s’han mantingut en aquest país –en el decurs 
dels últims quaranta anys, eh?, no seria una cosa de l’últim any i mig–, en les que, jus-
tament en l’àmbit de l’esport i justament en l’àmbit dels equipaments esportius, molts 
ajuntaments, molts equips de govern i molts alcaldes i alcaldesses s’han apuntat a la po-
lítica de la inauguració de l’equipament esportiu. 

I aquí no hi ha una planificació de país en clau d’equipaments esportius; així estem: 
que tenim equipaments esportius que no podem mantenir, perquè segurament no eren 
del tot necessaris, tots, i segurament responien a unes lògiques partidistes. Ho dic per-
què es posa molt èmfasi en no polititzar l’àmbit de l’esport; doncs, per nosaltres això és 
una politització de l’àmbit de l’esport, eh?: treure rèdit electoral d’inauguracions d’equi-
paments que segurament no calien o calien ser planificats en clau de país.

Això ho lligo també amb una reflexió amb relació als equipaments: jo crec que es-
tem molt lluny d’aquest model, però hi ha països que són referents –per alguns, només 
en alguns casos– en els que no hi ha distinció d’equipaments esportius amb relació a la 
pràctica de l’esport d’elit, o competitiu o els nivells d’alt rendiment i l’esport base. Hi ha 
països que trien que tots els esportistes –competeixin, estiguin federats o no–, doncs, 
comparteixin la pràctica de l’esport amb qualsevol altra persona que el vulgui realitzar, 
eh? Jo crec que estem molt lluny d’aquest model però jo crec que seria analitzable, tam-
bé, com un element inspirador. No parlo de Cuba ni de Veneçuela, parlo de Finlàndia.

En tercer lloc, s’ha fet al·lusió també a l’aposta perquè sigui el quart pilar de l’estat 
del benestar. Sigui el quart, el cinquè, el sisè o el desè, poc importa: jo crec que es re-
flectia la voluntat de posar en valor la pràctica esportiva en la seva totalitat. I nosaltres 
creiem que això va relativament renyit amb una aposta que se segueix fent perquè l’àm-
bit privat, perquè la presència de l’empresa privada tingui tant èmfasi en les polítiques 
públiques. Crec que va renyit voler mantenir un estat del benestar amb el fet que anem 
aprimant l’àmbit públic i que anem donant cada vegada més espai a l’àmbit privat, però 
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això també seria una reflexió, diguéssim, més genèrica. Crec que estem molt lluny d’in-
vertir aquesta tendència però, en tot cas, també volia fer la reflexió, perquè crec que és 
incompatible demanar més recursos per a l’esport amb no fer l’esforç que es requeriria 
per revertir retallades, privatitzacions i per revertir l’altíssima presència que té l’espai 
privat en els negocis de l’esfera pública d’aquest país.

En última instància també voldria –perquè no me’n puc estar– fer una al·lusió a... 
S’ha parlat de la politització en l’àmbit esportiu, com si la politització de l’àmbit espor-
tiu només s’expliqués a partir de les samarretes o de la bandera que llueixen els esportis-
tes. Ens preocupa l’esport base, però en canvi, eh?, posem l’èmfasi evidentment en les 
seleccions esportives, no? La politització de l’esport és segurament també el que passa 
en determinades tribunes de determinats camps de futbol de primera divisió del país i 
de l’Estat espanyol. Això també deu ser politització de l’esport: els negocis o els pre-
sumptes negocis que s’han fet en algunes tribunes, i què hem fet també bona part de 
l’arena política d’aquest país optant o intentant esdevenir, diguéssim, referents o inten-
tant establir relacions clientelars amb determinades entitats esportives.

Tots sabem què passa en aquest país en determinats clubs esportius i quina incidèn-
cia directa tenen aquests amb la política municipal. Podem fer veure que això no exis-
teix, eh?, però jo crec que, si de veritat hi ha una inquietud majoritàriament compartida 
amb relació a la politització de l’esport, parlem d’això: parlem de la pràctica d’alguns 
clubs esportius, de quin paper juguen alguns dels seus dirigents, de quin xantatge es fa 
en determinats àmbits i de com això, evidentment, doncs, també és politització de l’esport 
i, hi insisteixo, quins negocis es fan en determinades tribunes de determinats camps de 
futbol. 

És cert que ens queda, diguéssim, molta informació per conèixer, que evidentment 
distarem en moltes de les apostes que sereu partidaris de fer, ja ho hem dit i no ens 
n’amaguem. Però estem atents a que se’ns faci arribar, doncs, aquesta proposta de con-
vocatòria de reunió, en la que, hi insistim, voldrem venir acompanyades del moviment 
feminista. I seguirem treballant en aquest sentit.

El president

Gràcies, diputada. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i, en nom 
d’aquest grup, té la paraula la il·lustre senyora Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Gràcies, president. Agrair, com han fet tots els grups, doncs, la presència del senyor 
Figueras i del senyor Reig avui per haver posat sobre la taula aquesta nova iniciativa, i 
intentar fer una mica de resum o de recapitular una mica moltes de les coses que ha dit 
ell i que també han aportat els companys d’altres grups.

Parlava del pacte nacional de l’activitat física, no? Jo penso que, si una cosa és bona 
o, com a mínim..., també veia a la presentació, com deia el senyor Carrizosa, d’aquest 
nou pla de governança. Jo penso que, moltes vegades, és bo començar de nou; o sigui, a 
vegades és escaient parar-se, observar, analitzar i reformular.

Això no vol dir que reneguis de tot el passat, això no vol dir que tot el que s’hagi 
fet fins ara no sigui bo, però penso que arriba un moment que cal parar-se i, a partir 
d’aquí, definir un nou projecte, fresc, que ha de defugir una miqueta el que era en el seu 
moment, quan es va constituir, la realitat que probablement tenim en aquest moment. 
Perquè sovint el que es fa és com apedaçar, no?: parteixes d’un punt inicial i, a partir 
d’aquí, amb les necessitats que hi ha a cada moment, doncs, apedaces, millores i pro-
bablement, durant un temps, això és un bon camí, fins que hi ha un moment que potser 
sí que cal parar, construir de nou, recollir allò bo que ja hem fet i sumar tot allò que la 
societat actual potser en aquest moment necessita.

Afegir a algun comentari que havíem sentit, a mi encara m’estranya molt que... De-
ien que era una capacitat de les dones: que érem capaces de fer dues coses alhora, però 
jo penso que realment és un coneixement que podem exportar. Una, bé, de les coses que 
es plantegen moltes vegades quan es parla de futur és que només pensem en una futura 
república catalana, i sembla que això realment ens ompli el cent per cent del nostre pen-
sament en tot moment. Doncs, jo penso que no: jo penso que tinc capacitat i tenim capa-
citat per fer moltes coses diferents.
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Una és aspirar a..., i saber quines eines són les que hem de tenir per funcionar com 
volem de funcionar, saber que en necessitem més, que realment hi ha d’haver una base 
econòmica de i recursos que ara no tenim i que sabem que volem. I que, després, sí, so-
miem i volem pensar com les utilitzaríem per créixer i fonamentar aquesta societat ca-
talana esportiva que volem. I, sí, som capaços de fer dues coses alhora.

Quan parlem d’una nova llei de l’esport, aquesta estructura jurídica i legal, a mi 
també m’agradaria que moltes vegades no caiguéssim en l’error –penso que ja..., em 
sembla que era el diputat Coscubiela, que n’ha fet esment–, que no veiéssim l’esport 
com una cosa lineal. Moltes vegades és: regulem un apartat de l’esport i tractem tot-
hom per igual. Jo penso que probablement és un dels grans errors que cometem molt so-
vint, perquè no és igual l’esport de base, no és igual l’esport d’elit, no és igual la nor-
mativa per als clubs, no és igual la normativa per a una empresa privada que es dedica 
al món de l’esport. Per tant, entenc que hi ha moltes àrees diferents que ens obliguen a 
regular de maneres molt diferents: no podem regular l’esport com si només estiguéssim 
parlant d’una sola cosa.

Dintre d’aquí, adreçaria també una pregunta al secretari: en aquesta nova llei de 
l’esport, com hi entendríem el mecenatge?, que entenc que també és una eina que sí que a 
nivell de la cultura s’està movent i s’està potenciant molt, però com podríem fer que 
aquesta també s’articulés en el món de l’esport? A discrepància del que hem sentit, jo 
penso que sí que el que hem vist és un nou enfocament, no?, de veure l’esport no com 
a culminant, com a esport d’elit o el que dèiem moltes vegades a nivell de rendiment, 
sinó de veure-hi un enfocament diferent, ja només en l’elecció de la nova paraula, la 
nova nomenclatura, potser, d’aquesta secretaria que va adreçada cap a «activitat física 
i esport».

Bàsicament, jo penso que això ho articulem amb tres potes: una seria salut, activitat 
física, hàbits saludables –en feia molt d’esment abans el diputat Ordeig. Alhora, esport 
per a tothom; sentíem abans com dèiem: «Activitat física i esport és salut, és estalvi sa-
nitari, són polítiques de gènere, són formació i millor rendiment acadèmic, és inclusió i 
benestar social, és dinamització econòmica i creació de llocs de treball, és cohesió 
territorial i projecció de Catalunya.» Jo penso que per trobar una eina més potent que 
aquesta ens hi hauríem d’esforçar molt, perquè dona cabuda a treballar moltes i moltes 
àrees.

Per tant, penso que el que hem de fer és agrupar. I penso que d’aquí neix la tercera 
pota, i no l’he deixada com a tercera per dir-ne i anomenar-ne una més, sinó que entenc 
que n’és la conseqüència. Jo sempre he entès l’esport, he viscut l’esport, com: si tu fas 
molt ben feta aquestes dues àrees que hem dit –si tu potencies aquests hàbits des de pe-
tits, si els nens viuen l’esport com una cultura esportiva–, automàticament tu tens bons 
esportistes i tens esportistes d’alt rendiment. Per què? Perquè els valors de l’esport et 
duen cap aquí, que són autoexigència, voler fer la feina ben feta, voler aprendre. I això, 
al final, és que indirectament no competeixes contra ningú: competeixes contra tu, vols 
ser millor. I a partir d’aquí arriba, una mica, doncs, a la meva manera d’entendre l’es-
port, aquest alt nivell esportiu.

Què més hem d’oferir, o què jo entenc que, al final, aquesta llei també hauria de 
protegir? Ens deia el senyor Coscubiela: «Estan desapareixent els clubs, està desapa-
reixent..., a nivell associatiu, tenen més problemes.» I en això coincidiríem. Però penso 
que també aquí hi hauria d’haver una reflexió una mica més profunda, i per què passa.

Per un costat, entenc que des de les institucions sí que..., com a objectiu, ha de ser 
oferir un paquet molt potent d’eines i recursos que donin aquestes eines que comentà-
vem, que potser un club, aïlladament, no hi pot arribar: recursos a nivell de medicina 
esportiva; recursos a nivell de tecnologia aplicada; recursos a nivell de formació, que 
individualment, potser, no podem assolir; recursos a nivell de mútues, per tant, sí que, com 
deia el diputat Ordeig, poder arribar aquí globalment no és el mateix que negociar fede-
ració per federació.

Però alhora sí que és veritat que, a mesura que hem anat desenvolupant lleis, a me-
sura que hem sigut cada vegada més estrictes amb les entitats, els hem posat les coses 
molt més complicades. Sabem que ara els directius..., les responsabilitats que assumei-
xen, tota la burocràcia que han de complir. Per tant, jo a vegades penso: un monument 
a la gent que, tot i el que assumeix, encara està davant d’una entitat esportiva, tirant 
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endavant, que, si analitzés quina responsabilitat assumeix, potser es quedaria a casa. 
D’acord que hem d’evolucionar i crear tota aquesta estructura de protecció a qui com-
pleix, però també d’alguna manera els hem de protegir perquè tot això els sigui més 
àgil, i si se’n diu «simplificar», doncs, benvingut sigui.

Què més? Esport femení. Jo penso que aquí sí que jo també continuaria amb aquesta 
visió potser una mica crítica, doncs, que la diputada Gabriel ha esmentat fins a aquest 
moment. Diferents aspectes, no? Realment sí que hi ha polítiques que es duen a terme, 
sí que entenc que s’ha anat millorant, però queda molta, moltíssima feina per fer.

Un punt clau és on som mediàticament, o, com deia, quins referents creem des de 
l’escola, quins referents exportem a nivell d’esport. Jo cada dia m’assec davant del 
Telenotícies i soc fidel a mirar tota l’estona la secció esportiva. Renoi, eh?, has de respi-
rar fondo, perquè el dia que ocupa un 2, un 3 per cent d’aquesta quota de pantalla, ja en 
pots estar molt satisfet.

I jo he viscut de primera mà aquest «si hi ets, existeixes; si no ets als mitjans, no 
existeixes». I quan l’esport femení existeix als mitjans de comunicació, l’esport feme-
ní es comença a escampar. Estem veient com, amb un mínim suport –perquè realment 
les subvencions a l’esport femení diguem-ne que són mínimes, però realment sí que hi 
ha treball a darrere–, arriben: veurem aquest cap de setmana una semifinal del Bar-
ça femení que omplirà el... (Pausa.) Com es diu l’estadi petit del Barça? (Algú diu: «El 
Miniestadi.») El Miniestadi, ara. Fa poc, en la Copa de la Reina a Girona també vèiem 
com Fontajau era ple, el mateix amb la Copa de la Reina de waterpolo.

Realment la gent, quan tasta i prova l’esport femení, repeteix; el problema és que 
costa moltíssim que arribi aquest missatge a la gent. Per tant, crec que aquí sí que l’apos-
ta institucional ha de ser de pes i ha de ser important. Igual que en l’exigència en altres 
aspectes. Durant aquesta Setmana Santa hi han hagut molts tornejos, tots estem acos-
tumats a veure tornejos de futbol, tornejos de bàsquet, és una bona època per organit-
zar-los. Quan t’asseus i observes, penses que alguna cosa passa» quan en un torneig de 
bàsquet que hi coincideix femení i masculí –estem dient que competeixen les mateixes 
categories i al mateix nivell esportiu el masculí i el femení–, a la pista central, d’onze 
partits, deu van ser masculins. La final femenina es va fer a la pista central; les altres, 
a la resta de pistes secundàries. I ho trobem normal. I aquí és quan encara tenim feina 
a fer. Quan trobem normal que els partits femenins siguin xiulats per un àrbitre i els 
partits masculins per dos, aquí tenim un problema, perquè això encara es considera 
normal.

I quan properament en aquesta comissió discutirem una PR que ens posa sobre la 
taula que potenciarem a les àrbitres perquè el seu objectiu sigui xiular a la lliga feme-
nina, per mi això encara és un problema, perquè penso que el nostre futur és decidir 
què volem fer i en quin àmbit treballar, i no ha d’estar acotat només a un tipus de com-
petició.

Per tant, sí que aquí, en tots aquests projectes, no estem parlant només de..., és gra-
net a granet, és el que comentàvem: és, en tots aquests entorns que treballen al voltant 
de l’esport, què més podem fer perquè això no passi? Perquè probablement estem par-
lant...

El president

Diputada, ha exhaurit el temps.

Anna Caula i Paretas

Sí. Em donarà trenta segons, oi que sí, president, per finalitzar? (Pausa.) Doncs, què 
podem fer per sí que, bé, ser conscients que potser hem d’explicitar aquestes informa-
cions a dintre de les diferències convocatòries.

I el que comentàvem, després, a nivell d’instal·lacions, també, doncs, reformular una 
mica quines instal·lacions i com ho podríem potenciar. Al final, em sembla que comen-
tàvem que els Jocs Olímpics van ser una reformulació urbanística de l’entorn: tu fas es-
port quan tens una proximitat i pots treballar-hi. Jo penso que les ciutats les podríem 
reformular d’una manera diferent per potenciar tot allò que dèiem, no?, de l’esport base 
fins a l’alt rendiment.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Doncs, passaríem a donar la paraula al senyor Gerard Figueras, 
secretari de l’Esport, per contestar totes les preguntes formulades pels grups parlamen-
taris. Hi ha un temps de quinze minuts; com que hi ha hagut moltes preguntes per part 
dels grups, no tingui cap problema..., vull dir, ho podem allargar, i també anem bé de 
temps a dintre de la comissió. Té la paraula.

El secretari general de l’Esport 

Moltes gràcies, president, i agraeixo la generositat en la utilització del temps. Grà-
cies, també, a tots els portaveus que s’han adreçat després de la meva intervenció ini-
cial. I intentar, doncs, en aquest torn de rèplica, poder abordar tantes..., diguem-ne, el 
màxim nombre possible de les qüestions que s’han plantejat. 

En primer lloc, i per al senyor Carrizosa, però també, diguem-ne, per als portaveus 
de la resta de grups, que m’ha semblat que no entenien massa el que avui els estem plan-
tejant. Avui els hem vingut a fer una invitació al diàleg, amb tota la mà estesa i amb 
tota la franquesa. És a dir, el Govern del seu país ve a la seva seu parlamentària a oferir 
diàleg als seus representants polítics per parlar d’esport, per parlar de salut, per parlar 
d’activitat física.

Els hem vingut a oferir diàleg, doncs, no per renegar de re del que s’ha fet fins ara 
ni per posar en dubte re del que s’ha fet fins ara, sinó simplement perquè ens sembla, al 
Govern, com a responsables polítics de l’esport en aquest país, però perquè així ens ho 
demana també el sector, i per això abans he volgut subratllar les xifres del sector a Ca-
talunya, que no és un sector petit, sinó que és un sector molt ampli i molt transversal i 
amb un clar pes de la societat civil. Què ens reclama? Que repensem, que replantegem, 
que posem, si volen, diguem-ne, nous horitzons en la manera en com s’organitza l’acti-
vitat física i l’esport a casa nostra.

Els he vingut a explicar i els vinc a oferir diàleg a vostès en un exercici que hau-
ríem pogut fer estrictament des del Govern, i, per tant, replantejar, doncs, un nou cor-
pus legislatiu per, amb una òptica estrictament governamental, poder enfocar els pro-
pers cinc, deu, quinze anys. I el que estem fent és un exercici molt més complex –no me 
n’amago–, més costós, més lent, si també ho volen, que és dir: «Escolta’m, això fem-ho 
entre tots.» Aquí hi ha d’opinar el Govern, és clar, però aquí ha d’opinar el sector, i aquí 
ha d’opinar tota la gent que fa esport de base, i aquí ens agradaria que opinessin vostès, 
ens agradaria molt que hi opinessin vostès.

Per això reitero aquesta invitació al diàleg, ampli, sense cotilles; una invitació al 
diàleg que els fem no per entrar en el dia a dia... Jo, si tinc temps, després em referiré a 
bona part de la feina que s’ha fet durant aquest any que portem al capdavant de la se-
cretaria, però avui jo els vinc a parlar d’una altra cosa. És a dir, escolti’m, s’ha fet molta 
feina –no entraré en si bé o malament– durant quaranta anys de Secretaria General de 
l’Esport, que ha estat portada per partits polítics diferents, i crec que aquesta feina s’ha 
de seguir fent. Però al costat d’això necessitem repensar, i necessitem, doncs, situar-nos 
uns horitzons una mica més amplis, eh?

També els he vingut a explicar, diguem-ne, que aquest diàleg intenta avançar cap a 
un nou paradigma. I, per tant, aquí comencem a posar sobre la taula no un full en blanc, 
sinó que el Govern posa sobre la taula, primer, uns àmbits sobre els quals parlar i, se-
gon, un horitzó al qual arribar. I aquest canvi de paradigma és: «Escolti, hem de passar 
de l’èxit esportiu...», que és en allò que ens hem centrat en aquests quaranta anys, i que 
ho hem de seguir fent i que ho hem de seguir dotant amb més recursos, amb millors 
professionals, amb millors eines. Però al costat d’aquest èxit esportiu volem una societat 
saludable.

Per què? Doncs, perquè el món evoluciona, perquè ens hem trobat amb una nova, di-
guem-ne, epidèmia mundial, que es diu «sedentarisme» i que fa quinze anys no hi era, 
perquè fa quinze anys la tecnologia no estava en les nostres vides tal com està avui, i 
que, per tant, en bona part aquesta tecnologia, que ens ha permès avançar en moltes co-
ses, també ens ha fet tornar més sedentaris. I, per tant, ha fet, entre d’altres, per exem-
ple, que a Catalunya estiguem al voltant de tres mil morts anuals a causa d’això, de la 
inactivitat física, a causa del sedentarisme. I estem davant d’un nou paradigma que ens 
diu que aquest no és un fenomen català, sinó que és un fenomen mundial, i sobretot dels 
països occidentals.
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Per tant, el que els plantejo és dialogar per dotar-nos de noves eines, per eixamplar 
la mirada, per fer un salt endavant, per passar de «l’esport» a «l’esport i l’activitat físi-
ca», i sobretot d’alguna manera perquè aquest diàleg ens porti a tenir, doncs, jo diria, 
un punt de trobada del màxim de grups parlamentaris possible i de la major part de la 
societat civil esportiva possible. Perquè, si no ho fem així, és evident que cada vegada 
que hi hagi un nou govern implicarà un canvi de polítiques, que em sembla que això no 
seria, diguem-ne, estrictament positiu per a ningú, sinó que hem de trobar un tronc cen-
tral que ens permeti avançar en els propers cinc, deu, quinze anys de forma conjunta.

També els he parlat d’un procés temporal, eh?, i els he dit, doncs, que quan vàrem 
venir fa un any vam dir que, a part de tota l’acció de govern –de donar suport a les fe-
deracions, als clubs, a l’esport femení, a l’esport adaptat, que ho hauríem de continuar 
fent–, que també volíem tenir aquest procés o tirar endavant aquest procés de reflexió, 
de redefinició, i d’intentar dotar-nos d’un marc normatiu, com els deia, que ens permeti 
mirar a mitjà i llarg termini, no?

I els he plantejat: «Ens sembla que el Govern ha de fer el primer pas...» Això és el 
que hem fet: hem posat..., diguem-ne, hem obert, si volen vostès, el meló donant inici 
a aquesta modificació legislativa, amb un primer procediment que ens sembla que és, 
primer, què opina el Govern; segon, què opinen els grups parlamentaris i què opina el 
sector. I veure, doncs, si a partir d’aquestes opinions, potser divergents, podem trobar 
un punt de trobada, eh?

I ja els ho he dit: m’agradaria que aquest punt de trobada es convertís en forma de 
pacte nacional per l’activitat física i l’esport. Per què? Doncs, precisament perquè, com 
que tots som conscients de la singularitat política que viu el moment, que viu aquest Par-
lament, que viu el país, el que no m’agradaria és que la feina que farà més d’un any que 
es fa –primer en el si del Govern, mirant què hem fet a casa nostra en els passats quaran-
ta anys, què han fet altres països d’èxit als que ens voldríem semblar i després escoltant 
la societat–, si tot aquest procés es fa –que vol dir recursos, que vol dir hores, que vol dir 
diàleg, que vol dir debat, que vol dir discussió, que vol dir també capacitat d’arribar a 
acords–, que tota aquesta feina no caigui en sac foradat.

Si això ho bastim en forma de pacte nacional per l’activitat física i l’esport i això 
passa, doncs, a les portes de l’estiu, quan tornem, ja sigui perquè la legislatura té conti-
nuïtat, ja sigui perquè hi ha una nova, diguem-ne, legislatura, ja sigui perquè hi ha hagut 
un canvi de paradigma jurídic i perquè Catalunya ha decidit dotar-se d’un nou estat, és a 
dir, sigui quin sigui l’escenari, la gent de l’esport hem de portar els deures fets.

I aquí és on jo els demano: home, és evident que la tramitació de la llei, si la legis-
latura s’acaba a la tardor, doncs, no es podrà tramitar en tota la seva plenitud, en una 
legislatura, diguem-ne, que finirà els propers mesos. Però precisament l’oportunitat de 
plantejar-ho ara és perquè en la legislatura que comenci, sigui en el marc que sigui 
–i aquí és on ens sembla que hem de treure’ns la cotilla: sigui en el marc que sigui– la 
gent de l’esport i els grups parlamentaris hi hauran participat: «Escolta’m, com hem de 
definir el nou model de governança de l’activitat física i l’esport a Catalunya?» Aquest 
és un procés dialogat, consensuat entre poder públic, societat civil, i, per tant, sigui quin 
sigui el paradigma, el podrem tirar endavant, no? Per això, una mica, aquest relat que 
nosaltres els fem.

A partir d’aquí, doncs, valorar dues coses. El procediment que hem fet fins ara ha 
donat, jo diria, mostra de les ganes, de l’oportunitat que la gent dels clubs de base, que 
la gent dels ajuntaments, que la gent dels consells esportius i de les federacions, di-
guem-ne, tenen de que es faci aquest debat, que tenen moltes ganes d’aportar-hi coses. 
De fet, m’ho recordava el director, en la web del Govern de l’àmbit de la participació, on 
hi ha reflectits els diferents processos participatius que està impulsant el Govern, vostès 
poden consultar totes les sessions que s’han fet fins ara en el territori, les que es faran i 
què s’hi ha aportat, eh?, a nivell de reflexió de club de base, d’esportista, de practicant 
de carrer. També en aquelles trobades més bilaterals que hem fet amb la Unió de Fede-
racions, amb la Unió de Consells Esportius, amb el col·legi de llicenciats, amb els clubs 
més importants del país en l’àmbit del futbol, per exemple, tothom ens ha dit: «Escol-
teu, i tant! Fa falta, és oportuna, aquesta reflexió, i hi serem per aportar i, el més impor-
tant, des de la discrepància hi serem per consensuar», perquè l’esport té aquesta capacitat, 
diguem-ne: transversalitat.
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Per tant, per això a partir d’aquí, i amb una certa feina feta, ens sembla que és el mo-
ment, també, de demanar-los a vostès, com a grups parlamentaris, com a representants 
del poble del país: «Escoltin, més enllà de si les eleccions o...», totes aquestes qües-
tions del dia a dia que a alguns senyors del Partit Popular els interessa tant de parlar-ne, 
doncs, més enllà de tot això, podem abstreure’ns un moment i, com deia el senyor Cos-
cubiela, fer un exercici mental d’imaginar, i aquest com ens agradaria que fos tot això 
plasmar-ho en un document de consens i que tingui forma d’una nova llei? Sé que no 
és senzill, sé que alguns diran que això és impossible, però com a mínim ens sembla 
que com a servidors públics aquesta és la nostra invitació i aquesta és la nostra també, 
diguem-ne, obligació, no estrictament pel Govern, sinó sobretot per un sector que mou 
milers de persones a casa nostra, i sobretot pensant en el futur.

Seria molt còmode enfocar la legislatura –i els que venen del món de l’esport això ho 
saben– cenyint-nos estrictament..., agafar els programes que ja hi han, que porten una 
certa inèrcia d’anys i de governs en el si de la secretaria, amb més o menys recursos, 
anar-los replicant, i, mirin, el senyor Reig, jo mateix, la resta de directors i de represen-
tants territorials, de dilluns a diumenge podem ocupar les nostres agendes amb quinze 
hores cada dia anant a veure les competicions esportives a les que ens conviden i anar a 
entregar trofeus. Això procurem fer-ho tant com podem, però ens sembla que al costat 
d’això, eh?, hem de fer aquests exercicis profunds de diàleg; si vostès volen, uns exerci-
cis, que trenquen una mica el dia a dia, però que ens venen molt de gust fer, i, per tant, 
això d’alguna manera, doncs, és el que estem plantejant aquí.

De forma una mica genèrica, eh?, i per donar resposta a algunes de les pregun-
tes que s’han plantejat. Jo crec que, primer, pel que fa al procés aquest, el procés, di-
guem-ne, fins a arribar al pacte nacional que pugui donar peu a una nova llei, hem de 
parlar de molts àmbits. Molts de vostès han fet referència –i jo també ho he fet tímida-
ment en la meva intervenció– a què vol dir l’esport i la salut, què vol dir la formació i 
l’educació, què vol dir l’esport i la projecció internacional, què vol dir l’esport i la inclu-
sió social, etcètera.

És d’això, de què hem de parlar, i és de com a través de les polítiques públiques po-
dem impulsar acció política que vagi en benefici de facilitar, doncs, una normalització 
de la pràctica esportiva pel que fa al gènere. És això el que ens ha de permetre facilitar 
que hi hagi un accés a la pràctica de l’activitat física i de l’esport amb naturalitat, amb 
totes les persones, sigui quina sigui la seva condició física. És de tot això del que hem 
de parlar, perquè fins avui les eines que hem tingut –i no són només recursos– i el para-
digma en el que ens hem mogut no ens permetien tenir aquesta visió més àmplia, que jo 
també els he dit abans que és aquesta invitació de passar dels 3 milions de practicants 
als 7 milions i mig de ciutadans.

Voldria fer, diguem-ne, també esment de les qüestions que s’han plantejat no estric-
tament del procés, i crec que en aquestes reunions bilaterals que tindrem podrem abas-
tar tots els àmbits que vulguem, sinó de qüestions que s’han fet amb referència a la feina 
més del dia a dia del Govern, que jo creia que avui no era el punt central, però ja que 
s’hi han fet referències, jo intentaré també donar-los resposta.

Primer, pressupostàriament. Mirin, doncs, vostès deuen saber que pel fet d’haver tin-
gut un pressupost prorrogat la feina del Govern ha sigut extremadament costosa en tots 
els àmbits, també en l’àmbit de l’esport. Per tant, amb la pròrroga pressupostària hem 
procurat atendre, diguem-ne, el sector esportiu tan bé com hem sabut amb una limita-
ció de recursos evident. Més enllà d’això, per a aquest 2017 afortunadament es compta 
amb un nou pressupost, es compta amb un nou pressupost que, si bé dista de les xifres 
que a aquest secretari general li agradaria que hi hagués per al conjunt de la Secretaria 
General de l’Esport, és un pressupost que ha tingut un petit augment, que ha tingut un 
augment d’un 7,2 per cent respecte de l’anterior pressupost, i que ens permetrà seguir 
fent acció política com la que s’ha fet tradicionalment, però també ens permetrà fer 
alguna cosa nova.

Per exemple, ens permetrà seguir donant recolzament a les federacions esportives 
del país, amb un augment significatiu de recursos que destinem a les federacions. Per 
exemple, ens permetrà seguir donant suport a l’esport escolar i al món dels consells es-
portius escolars de Catalunya, als quals també els podem destinar més recursos. Per 
exemple, ens permetrà seguir ajudant aquells clubs femenins perquè, situats en compe-



DSPC C 379
19 d’abril de 2017

Sessió 20 de la CAI 31 

ticions d’àmbit estatal, puguin poder seguir duent a terme la seva activitat, ja sigui en 
el si de la competició ordinària o també si es classifiquen en competicions més enllà de 
les fronteres de l’Estat espanyol. Per exemple, ens permetrà seguir donant recolzament 
a aquells ajuntaments o a aquells clubs que organitzin competicions esportives a Cata-
lunya que tinguin un impacte significatiu en el territori; per tant, estem parlant de copes 
del món, estem parlant de campionats europeus, estem parlant d’oberts, d’activitats que 
aquí ens serveixen per fer esport però ens serveixen, també, per fer dinamització eco-
nòmica.

És suficient aquest pressupost? No, no els ho nego, però en el fons és el pressupost 
del qual disposem aquest 2017, és el pressupost que s’ha votat en aquest Parlament, i per 
tant són els recursos dels que disposem, i són els recursos amb els que farem acció amb 
política.

No obstant, també estem cercant, com els deia, altres solucions. Estem parlant amb 
altres departaments del Govern per veure com podem, doncs, conjuminar projectes 
conjunts amb Salut, amb educació, amb benestar social; com també des de, per exem-
ple, veient què passa en altres països, des de, en aquest cas, l’àmbit de jocs i apostes de 
la Generalitat podem pensar en crear, per exemple, qüestions específiques de loteria que 
puguin anar, diguem-ne, destinades a finançar millor els nostres programes esportius. 

Pel que fa no estrictament a l’àmbit del pressupost, sinó –aquí se’n parlava– a què 
s’ha fet fins avui per la qüestió de l’activitat física? Doncs, miri, el passat dia 6 d’abril va 
ser el Dia Mundial de l’Activitat Física i hem aprofitat per celebrar-lo, aquest dia, de la 
millor manera possible, però no estrictament per quedar-nos allà, sinó que hem aprofi-
tat perquè el Dia Mundial de l’Activitat Física sigui l’excusa per començar a parlar a la 
ciutadania en aquest canvi de paradigma, per començar a explicar als clubs i a les fede-
racions, i als consells esportius, que probablement, més enllà de fer una competició i de 
fer-la molt bé, segurament també han de canviar la seva manera de pensar i pensar en 
programes per a les famílies, pensar en programes per a la gent gran, pensar en progra-
mes que permetin aquest accés, diguem-ne, molt més universal del que tenim avui de 
tothom a la pràctica d’activitat física.

En l’àmbit esportiu, doncs, hem tancat un any en el que hi ha hagut molt bons re-
sultats, diguem-ne, en molts àmbits de competició esportiva: a casa, a nivell estatal, a 
nivell europeu, a nivell internacional, també a nivell olímpic. Aquest any –i no havíem 
tingut ocasió de parlar-ne fins avui– ha sigut any olímpic: hem tingut gairebé un 50 per 
cent de la delegació espanyola a Rio formada per esportistes olímpics i paralímpics ca-
talans, que han tingut, doncs, uns bons resultats.

Tot això també forma part..., al darrere de la política esportiva d’aquest Govern. Re-
cordar, senyores diputades i senyors diputats, que en el cicle olímpic de Rio –això vol 
dir els passats quatre anys– el Govern de Catalunya ha deixat 20 milions d’euros a for-
mar, a entrenar, a preparar a través del CAR, dels centres de tecnificació, de les federa-
cions esportives, esportistes que poguessin anar a Rio, i per tant també estar en el costat 
de l’esport d’elit, eh?, i ho hem fet al costat d’un comitè olímpic espanyol, senyor Carri-
zosa, és a dir..., i diputada del Partit Popular.

En el paradigma jurídic que tenim avui és normal que nosaltres treballem per prepa-
rar els millors clubs i els millors esportistes aquí, i que –a parer d’alguns, doncs, encara 
no pot ser, a parer de vostès els semblarà molt bé– quan surten a fora ho hagin de fer 
amb una, diguem-ne, representant o federacions espanyoles o el Comitè Olímpic Espa-
nyol. Són les normes que tenim avui, eh?, i per tant amb tota normalitat, des de l’àmbit 
de l’esport, som capaços de treballar per formar bé, per preparar bé i per intentar ser 
els millors. A alguns què ens agradaria? Una cosa molt diferent de la que li agradaria a 
vostè.

Però li puc dir que totes aquestes dades que vostè em planteja de si les seleccions 
o no les seleccions, a nosaltres ens preocupen molt poc, així de clar l’hi dic. Sap quina 
és, la nostra feina? Fer que el màxim de gent practiqui esport i, sobretot, que els que el 
practiquin de competició puguin arribar al màxim rendiment esportiu, això és el que 
ens preocupa. I tot això que deia vostè de la politització? Preguntin-s’ho a casa seva, qui 
polititza l’esport, eh? Nosaltres el que fem és política esportiva: no polititzem l’esport, 
fem política esportiva, polítiques públiques esportives, perquè l’esport és precisament 
un dels àmbits en els que no podem renunciar a fer polítiques públiques.
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Qüestions de gènere. És evident, senyora Gabriel: tenim molta feina per fer, i no em 
canso de veure, i de repetir i de constatar, doncs, que malauradament, tal com passa 
encara massa sovint, per exemple, en l’àmbit de la política, en l’àmbit de l’esport hi ha 
massa poques dones en els equips directius, en els equips tècnics, i també en el camp 
de l’arbitratge. Som molt lluny d’on hauríem de ser, li dono tota la raó. Precisament per 
això, si fa quaranta que tenim unes determinades eines i no hem set capaços de canviar 
aquesta, diguem-ne, situació, reclamo, precisament, noves eines, que vol dir recursos, 
però sobretot vol dir nova estructura, noves eines, per poder també abordar tota la qües-
tió de l’esport i gènere.

I el mateix dic en tota la qüestió de l’esport adaptat. Mirin, ens hem trobat una sor-
presa molt positiva en tot aquest procés de diàleg: quan abordem amb les federacions, i 
a casa nostra tenim tres federacions que parlen..., no que «parlen», tres federacions es-
pecífiques per a esport per a persones amb discapacitat, doncs, ens hem trobat que hi 
havien ciutadans que se’ns han acostat en aquest procés de diàleg i ens han dit: «Jo, que 
tinc una discapacitat física, vull fer activitat física, però no en el marc d’una federació, 
perquè jo no m’he plantejat mai competir. Simplement jo vull poder anar a un gimnàs 
del club del barri o en un centre de fitnes de la meva ciutat i poder fer activitat física 
com qualsevol altre.» I això a dia d’avui encara no ho tenim prou resolt. Arran d’aquest 
diàleg hem creat un grup de treball específic amb una gent que hi té molta voluntat i que 
com a Govern ens hem conjurat a escoltar-los i a que en aquest procés de diàleg també 
hi hagi un pla específic per poder donar resposta a l’accés a les persones amb discapaci-
tat a la pràctica d’activitat física i també a la pràctica de l’esport.

Catalunya al món. A alguns no els deu agradar, però l’esport ens serveix per pro-
jectar-nos internacionalment, i fa un any, també, que fem bona feina en aquest sentit; 
en alguns casos, i això els agrada més, a través de les federacions espanyoles, a través 
del Comitè Olímpic Espanyol, amb el que, a més a més, hi ha una excel·lent relació i un 
treball conjunt. Però l’esport també ens permet explicar Catalunya directament al món, 
si vostès volen, i això ja no els deu agradar tant a alguns diputats i diputades d’aquesta 
cambra.

Per exemple, la setmana passada vam tenir l’oportunitat com a Catalunya, com a 
país esportiu, de ser en la fira més important, diguem-ne, d’esport a nivell internacio-
nal, que es va celebrar a Dinamarca, que és aquesta fira que es diu SportAccord, i vam 
anar a explicar-hi que som un país esportiu i que tenim unes instal·lacions que estan a 
disposició de totes les federacions internacionals, perquè els seus equips puguin venir 
a preparar-se aquí, i, per tant, perquè els nostres esportistes puguin compartir amb els 
millors esportistes d’altres països, doncs, tècniques d’entrenament, etcètera.

Abans s’ha referit també vostè, senyor Carrizosa, em fa l’efecte, al tema del Comi-
tè Olímpic de Catalunya. És evident, ja sé que no els agrada, i és evident que el comitè 
olímpic oficial sota el qual els esportistes catalans participen avui als jocs olímpics i 
paralímpics és el Comitè Olímpic Espanyol i el Comitè Paralímpic Espanyol, això ho 
tenim claríssim. Però si el país fa un pas endavant –ja sé que alguns no ho volen, però 
d’altres sí–, hem de tenir les estructures a punt, i per tant pot ser que el dia de demà hi 
hagi d’haver amb tota normalitat, com ha passat en altres països, doncs, un nou país que 
tingui també un nou comitè olímpic que hagi de ser reconegut pel Comitè Olímpic In-
ternacional. No li hem anat a demanar avui, al Comitè Olímpic Internacional, que ens 
reconegui; som conscients que, si no hi ha abans la independència política, això no serà 
possible, però ho estem deixant a punt. Hi insisteixo: l’esport té aquesta, si vostès volen, 
bondat que ens permet anar deixant coses a punt, però al mateix temps treballar amb 
tota normalitat amb l’actual, diguem-ne, statu quo de l’àmbit federatiu, si vostès volen, 
espanyol i també olímpic espanyol.

Vaig acabant, senyor president, i disculpi, que m’allargo. S’ha parlat, també, o se’ns 
ha demanat què estem fent en aquest cas per combatre tots els episodis de violència que 
estan apareixent en alguns camps esportius. Doncs, miri, dues qüestions, de les que a 
més a més crec que tots vostès també poden treure pit –no el Govern, ja els ho dic: vos-
tès–: primera, una iniciativa en l’àmbit federat, el programa «Més que esport» que hem 
impulsat aquest any amb la Federació Catalana de Futbol. Per què amb la Federació Ca-
talana de Futbol? Perquè és, en aquests moments, la més gran, la que té més capil·laritat 
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tant territorial com social, i la que ens permetia amb pocs recursos fer un primer pro-
grama pilot a partir del qual anar creixent.

Què és el programa «Més que esport»? Doncs, agafar aquests valors que tantes ve-
gades ens posem en boca quan parlem de l’esport –del respecte, del treball en equip, de 
l’esperit esportiu– per transformar aquests valors en eines per als entrenadors, i veure 
com els entrenadors dels clubs de futbol són capaços de donar, diguem-ne, formació als 
seus nanos més enllà que siguin els millors esportivament, sinó en la formació integral 
de la persona en tot aquest àmbit del respecte i de l’educació. Per tant, una iniciativa, per 
posar un exemple, en l’àmbit federat.

Una iniciativa per posar un exemple en l’àmbit escolar, que a més a més la presentà-
vem fa uns dies en el Palau de la Generalitat de la mà de la consellera Munté: la campa-
nya «Jo sempre hi guanyo». A Catalunya avui en algunes de les competicions d’esport 
escolar ja es valora no només el resultat que hi ha en la pista de bàsquet, en el camp de 
futbol o en el terreny de joc, sinó que es valora també com es comporten els pares, com 
es comporten els àrbitres, com es comporten els rivals amb el tracte amb l’àrbitre i amb 
l’equip. És a dir, donar eines perquè tothom prengui consciència que, en el camp de joc, 
el que hi ha de passar és esport, el que hi ha de passar és companyonia, el que hi ha de 
passar és competició sana, però que, a la grada, els que tenen major responsabilitat, com 
són els pares, hi han de tenir un comportament extraordinari, perquè, si no és així, po-
den perjudicar el resultat del que els seus fills d’alguna manera duen a terme.

Per anar acabant. El diputat Ordeig ha fet referència, en aquest cas, a Mollet. Haig 
de dir que ja fa alguns anys que algunes de les ciutats catalanes tenen la iniciativa d’in-
tentar optar a aquest reconeixement que és, durant un any, ser ciutats europees de l’es-
port, que ho han estat ciutats, si no vaig errat, com Calella, en el Maresme, i que en-
guany, doncs, ho ostenta, en aquest cas, Mollet del Vallès. I haig de dir que des de la 
secretaria, tal com hem acordat amb el seu alcalde, hi ha la voluntat de treballar, perquè 
ens sembla que això serveix precisament per visualitzar com l’activitat física i l’esport 
poden passar a ser aquest element central d’organització d’una ciutat, com passa a Mo-
llet, com passa en moltes altres ciutats, en aquest cas, del país. També, per exemple, per 
això vàrem escollir la Seu d’Urgell fa uns dies com a capital, en aquest cas, de l’activi-
tat física de Catalunya per explicar que és una ciutat que ha fet una aposta, diguem-ne, 
perquè l’esport hi tingui una dinàmica tan interna com a l’hora d’atreure visitants. I crec 
que és una bona manera de fer pedagogia en la resta de ciutats del país.

I dos elements de res: els Jocs Mediterranis i els Jocs d’Hivern. Els Jocs Mediterra-
nis, als quals, doncs, s’ha fet al·lusió, dir que malauradament hi hem canviat la xifra: del 
17 al 18; que aquest canvi de xifra no ha tingut en cap cas, diguem-ne, una responsa-
bilitat que es pugui atènyer a la Generalitat: els compromisos econòmics que va agafar 
el Govern de Catalunya s’han complert escrupolosament i fil per randa, des del primer 
dia; de fet, si els jocs fossin aquest estiu, les infraestructures que es va comprometre a 
tirar endavant la Generalitat estarien i estaran a punt per ser utilitzades. Malgrat això, 
hi han hagut altres administracions que han endarrerit, primer, la concreció del seu 
compromís, i, segon, l’aportació de recursos. Sembla ser que la setmana vinent tindrem 
un important desplegament del Govern de l’Estat a casa nostra per poder fer fefaent 
aquest compromís de finançament i que permetrà d’alguna manera acabar de construir 
aquelles infraestructures que falten, i que, per tant, l’any 18 Tarragona i el país puguin 
organitzar els millors jocs de la Mediterrània, diguem-ne, que s’hagin fet mai.

Jocs d’Hivern –també se m’ha consultat. Com vostès saben, fa unes setmanes la co-
missió d’estudi per la candidatura de Barcelona-Pirineus de l’Ajuntament de Barcelona, 
va, diguem-ne, acabar la seva sessió de compareixences i en les seves conclusions va 
dir, principalment, dues coses: una és el que inicialment va ser un «no»: «No ens in-
teressa, no creiem que Barcelona hagi de liderar una candidatura Barcelona-Pirineus 
per uns Jocs d’Hivern.» Això ha variat, i ara és: «Ens sembla un projecte interessant.» 
I, per tant, el que no veiem clar és que tinguem temps per presentar una candidatura en 
condicions per a l’any 26, sinó que possiblement hem de retardar-ho, però segueix sent 
un projecte interessant.

I la segona conclusió: és a dir, aquest no és un projecte estrictament de Barcelona, 
aquest és un projecte de Barcelona i del Pirineu; per tant, és un projecte de país, un pro-
jecte que ens passa, diguem-ne, el testimoni al Govern de la Generalitat, que el Govern 
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de la Generalitat ha agafat aquest testimoni i que el proper dia 12 de maig, doncs, ens 
reunirem, en aquest cas, tots els actors institucionals del país i tots els actors esportius 
per tornar a posar en marxa, en aquest cas, un estudi d’oportunitat, de veure si és pos-
sible, factible, sostenible tirar endavant aquesta candidatura o no a Catalunya, i a partir 
d’aquí, cercar el consens o no per impulsar-la.

Amb això sí que acabaré, president. S’ha parlat de qüestions que tenen a veure, en 
aquest cas, amb competències que no té la Generalitat. Nosaltres, malgrat que des de la 
represa, la recuperació de la democràcia tinguem competència exclusiva en l’àmbit de 
l’esport, hi han qüestions que afecten l’àmbit de l’esport que des d’aquí no podem tre-
ballar. I és per això, que intentem, amb la màxima complicitat dels grups parlamenta-
ris catalans amb representació al Congrés dels Diputats i en el Senat, intentar impulsar 
aquelles iniciatives que ens puguin ajudar a resoldre problemes. Com quins? Com el 
voluntariat. No tenim encara resolta la qüestió del voluntariat esportiu, ni de les retribu-
cions, en aquest cas en forma de pocket money, doncs, que reben tants i tants voluntaris 
que fan possible l’esport a Catalunya.

Abans algú em demanava què havíem fet per intentar ja començar a desplegar la 
llicència única. No, no: què hem intentat fer perquè s’aturi la llicència única i, per tant, 
perquè aquest despropòsit que només tenia com a objectiu perjudicar, diguem-ne, les 
finances d’algunes de les federacions catalanes s’aturi? Doncs, aquí estem, no intentant 
desplegar-la, sinó intentant fer recapacitar el nou secretario de Estado para el Deporte, 
amb el que, per cert, ens hem vist diverses vegades, perquè ell, que quan era secretari 
autonòmic també estava en contra de la llicència única, la pugui aturar i, per tant, tor-
nem a donar autonomia, en aquest cas, a les federacions autonòmiques.

Mecenatge i IVA. Competències, també, doncs, que encara no tenim nosaltres i que 
fora bo que vostès, que tots o la majoria tenen, diguem-ne, representació també en el 
Congrés dels Diputats, puguin impulsar una iniciativa legislativa que ens permeti que 
aquesta rebaixa de l’IVA cultural que tothom ens fem nostra també es pugui aplicar en 
aquest cas a la rebaixa de l’IVA esportiu, i que també puguem impulsar una llei de me-
cenatge.

Han quedat coses al tinter. Si volen, en podem tornar a parlar, i si no, com els deia, 
la nostra disposició és la de poder ser en aquesta comissió tantes vegades com calgui. 
És més, els hi diré d’una altra manera: el que els venim a demanar avui, també, en la 
forma, diguem-ne, d’aquest «si us plau, treballem tots plegats per aconseguir un pac-
te nacional i una nova llei» –i amb això acabo, perdonin-me– és: «Ajudin-nos també a 
visibilitzar l’esport com a un pilar fonamental del nostre estat del benestar», no sé si el 
quart, el cinquè o el sisè.

Manllevo les paraules de la diputada Gabriel dient que del que es tracta és que entre 
tots siguem capaços de veure que aquest és un àmbit que té una dimensió molt més po-
tent de la que a vegades pot semblar i que, segurament, si tots hi apostem amb voluntats 
i amb recursos, doncs, ens ajudarà a construir una societat, com abans els deia, millor, 
més sana, més saludable; si vostès volen, en definitiva, també més feliç.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. Passaríem a obrir un segon torn de paraula, veig que hi ha hagut al-
guna petició d’algun grup parlamentari. Començaríem pel grup parlamentari..., sí que 
seré exhaustiu amb el temps, un temps màxim de cinc minuts. Passaríem, doncs, al 
Grup Parlamentari de Ciutadans. I en nom d’aquest grup, té la paraula l’il·lustre diputat 
Carlos Carrizosa.

Carlos Carrizosa Torres

Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gerard Figueras, por su invitación al diá-
logo. Nosotros sí que estamos dispuestos a dialogar todo lo que tenga que ver con su 
pretensión de conseguir una sociedad más saludable, por luchar contra el sedentarismo, 
que como usted ha dicho causa tres mil muertes al año en Cataluña. Y, es verdad, son 
objetivos en los que nos podemos poner de acuerdo, pero sabe usted en qué otros no 
nos vamos a poner de acuerdo y sabe usted también que van cortos de tiempo. Que ya 
se lo he dicho en mi intervención: que sí, que hablaremos, pero que no va a servir para 
mucho porque lamentablemente esta legislatura, usted que habla de ampliar horizontes, 
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d’horitzons més amplis, ustedes han limitado el horizonte a aquí, a este verano, a ya, a 
los dieciocho meses famosos. Son ustedes quienes se recortan expectativas de su propio 
Gobierno.

Y me dice usted que no politizan el deporte y, oiga, a la vez me dice que están usan-
do el deporte para intentar internacionalizar el procés. Pues, mire, ya le digo que el de-
porte no es para..., sí, para el tema de..., sí, que sí, el tema de las selecciones catalanas 
en las competiciones internacionales. Mire, el deporte no está para que nos peleemos 
por las competencias. Usted ha dicho lo de la licencia única. Pues, oiga, esto es como la 
tarjeta sanitaria única. ¿Qué queremos? ¿Dar un servicio para que todo el que practica 
deporte lo pueda hacer sin cortapisas, o queremos levantar fronteras administrativas y 
estorbar para defender las competencias de cada Administración? A nosotros nos pare-
ce que estamos al servicio de facilitar la vida a los ciudadanos y no de complicársela. 
Eso es también politizar el deporte.

Y, oiga, usted habla de dejar todo a punto, y a me suena un poco, pues..., es un poco 
difícil que esto lo puedan conseguir. Si ustedes no se pueden ni poner de acuerdo para 
comprar las urnas, en su Gobierno; si entre ustedes se pelean para no firmar una compra 
y quién compromete y se compromete a comprar urnas o no.

La cuestión del reproche que se les hace a ustedes de su gestión al Gobierno, y de su 
comparecencia de hoy tan poco concreta, parece que los términos en los que se plantea 
desde mi grupo parlamentario no agradan a todo el mundo, pero es que parece a veces 
que hablar de los inconvenientes que tiene el que el Gobierno esté concentrado en su 
monotema sea un tabú decirlo en Cataluña, o decirlo de forma clara. Y para nosotros, 
que somos ambiciosos, que nos gustaría que se gobierne de verdad en interés de los ciu-
dadanos, pues, oiga, qué quiere que le diga, sí, nos molesta que ustedes pierdan el tiem-
po con el monotema –nos molesta. Creemos que el deporte es importante, creemos que 
los derechos sociales son importantes, creemos que la dependencia es importante, que la 
educación es importante, que la sanidad es importante. Y nos molesta que también en el 
deporte pierdan ustedes el tiempo con el monotema.

Y se nos decía por parte de la diputada señora Anna Caula, de Junts pel Sí: «Bue-
no, es que nosotros somos capaces de hacer, como se dice de las mujeres, dos cosas a la 
vez.» Y yo le diría: «Pues, sí, son ustedes capaces, puede que lo sean; pero por lo visto 
no son capaces de tener dos identidades a la vez.» Nosotros sí, sin problemas: podemos 
tener una doble identidad y estar la mar de contentos, tan contentos como para celebrar, 
por ejemplo, los éxitos deportivos para Cataluña que usted consiguió con la selección 
deportiva catalana, sus dos medallas de oro con la selección deportiva española, dos 
medallas de oro y una de plata, y celebrarlas como conseguidas por el deporte catalán y 
español. Sabemos hacer dos cosas a la vez, sabemos tener dos identidades a la vez; otros 
son los que parece que tienen problemas para tener esas dos identidades a la vez.

Y en defender la excelencia en el deporte catalán, una buena formación deportiva y 
práctica deportiva, y lucha contra el sedentarismo en Cataluña, allí estaremos a su lado 
en todo lo que sea diálogo para ello, aunque ya le digo que van cortos de tiempo. Pero lo 
que no podemos admitir es poner cortapisas, limitar horizontes y encerrarnos en noso-
tros mismos contra los intereses de la mayor parte de la ciudadanía.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari Socialista. I en nom d’a-
quest grup, té la paraula l’il·lustre diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Agrair les respostes del secretari general de l’Esport. No teníem 
pensat demanar un segon torn, perquè crec que ja més o menys s’ha dit tot, però com 
que es comenta, intentaré ser telegràfic d’alguns temes que potser no s’han entès prou 
bé o a vegades es reinterpreten intencionadament per desviar una mica el que s’ha dit. 
No vostè, eh?, sinó també les intervencions que s’han fet.

Nosaltres no diem que s’hagin de fer piscines, que s’hagin de fer instal·lacions olím-
piques. Nosaltres diem, escolta, que hi ha instal·lacions que estan funcionant, que s’es-
tan rendibilitzant i que tots..., jo crec que ningú discuteix; no pavellons, pavellons..., 
hem dit que precisament es practica activitat al medi natural, que es practica activitat 
física a les places. Vull dir, nosaltres estem dient que es planifiqui i que es donin els re-
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cursos necessaris perquè no caiguin a trossos. No estem dient, aquí... I precisament en 
el nou context econòmic, veient els errors que s’han comès en el passat, precisament 
al seu dia hi va haver un PIEC, que se’n deia, que era un pla d’instal·lacions esportives. 
Per tant, que no s’ha planificat? Que s’han comès errors? Segur, però no és veritat que 
no s’havia planificat. Tots els governs han anat planificant; amb alguns errors, evident-
ment. I jo crec que el model, precisament, fins i tot dels Jocs Olímpics d’Hivern, del que 
es feia anteriorment, amb el que es fa ara tampoc hi té res a veure. El que s’ha d’inten-
tar, precisament, és aprofitar el que es té, que sigui sostenible, evitar aquestes instal·laci-
ons que s’utilitzen i llavors es tanquen.

Per tant..., si ja ho sé, però precisament nosaltres diem: «Home, trobem a faltar, 
quan s’organitza, per exemple, un sector en un poble...» Home, des del Govern s’incenti-
va també que es facin places en les quals hi hagi activitat física? Jo crec que això és im-
portant, no només en pavellons, activitat a l’aire lliure, activitat en recinte tancat, múl-
tiples activitats... Jo crec que aquí també hem d’innovar i hem de reivindicar, eh?, que 
quan es gestiona el territori, que quan es fan desenvolupaments urbanístics que es tingui 
en compte que siguin aptes per a la pràctica esportiva.

Per tant, deia això, eh? Com també –però no ho he dit, m’ho he descuidat– el pro-
jecte del PAFES. Jo crec que això de la pràctica esportiva, de la pràctica de l’activitat 
física esportiva que prescrivien des dels CAP, i que jo crec que això era un..., es va co-
mençar, i em fa la sensació que això, doncs, evidentment s’ha deixat, s’ha abandonat, o 
no sé si està en funcionament. Però, bé, en tot cas jo crec que s’hauria d’incentivar molt 
més, que es prescrivissin menys pastilles i més pràctica esportiva. Jo crec que aquesta 
era una bona línia, també.

I llavors, reprenent el fil del que havíem comentat en la nostra primera intervenció, 
ens sembla bé això de la llei. Nosaltres teníem clar que venia a explicar això de la llei, 
sí, però també crec que era obligat, quan es ve aquí després d’una primera intervenció, 
doncs, bé, fer una mica de balanç, encara que sigui breu, de dir: «Doncs, mira, hem fet 
això, no hem pogut fer allò altre i al futur farem tot això que tenim pendent», no? No-
més era aquest...

I aquí era l’estirada d’orelles, que dèiem: «Home, ens fa la sensació que, entre la 
crisi econòmica i, llavors, també el moment polític que vivim, home, doncs, el tema de 
l’activitat física esportiva costa a vegades d’encaixonar-ho», tant per les retallades, allò 
de dir..., que és important que la salut, l’educació, que són els pilars fonamentals, que 
tinguin el finançament o que es retallin el mínim possible. Però, home, ostres, també hi 
ha de vegades el germà pobre, que en diuen..., home, doncs, intentem que l’esport tam-
bé tingui el protagonisme que ha de tenir, eh?, i que no perdi tants i tants i tants recur-
sos. I, per tant, de vegades sí que fa la sensació que l’esport no compta, no compta o no 
compta prou.

I, ja per acabar, només la col·laboració publicoprivada i dallò. Escolta, els gimnasos 
privats: jo estic d’acord en que hem d’enfortir el caràcter públic, les polítiques públiques 
esportives i, per tant, aquí ens hem queixat i ho diem, però hem de regular bé i hem de 
facilitar també que hi hagi gent que vulgui fer negoci. Per exemple, els gimnasos: no 
podem substituir els gimnasos privats d’aquest país des del punt de vista públic, perquè 
hi han de ser, el que passa és que els hem de regular. I aquí precisament hi ha un debat 
ara sobre si els gimnasos low-cost o vint-i-quatre hores han de tenir una persona forma-
da, amb permanència sempre allà. Vull dir, hi ha uns debats que precisament els hem 
de tenir, i els hem d’abordar i els hem de regular: precisament hem de dir com ha de ser 
la pràctica esportiva amb els agents que tenen ànim de lucre, no?

I aquest país jo crec que, precisament, arribar al cent per cent de la població, doncs, 
una part hi podem arribar com a Administració pública, però una altra part jo crec que 
està bé que hi hagi gent que també, doncs, es guanyi els diners i l’esforç precisament per 
intentar que hi hagi pràctica esportiva. Per tant, ho hem de fer complementari però no 
debilitant la vessant pública, eh?, que és la universal, sinó enfortint-la.

Res més, president. Ja veu que m’he allargat més del que havia dit, eh? Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i en nom d’aquest grup té la paraula l’il·lustre senyor Joan Coscubiela.
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Joan Coscubiela Conesa

Gràcies. Senyor Figueras, si no li sap greu, ja continuarem parlant quan tinguem la 
reunió aquesta que vostè ha anunciat i, després, a la paradinha del juliol que també ens 
ha anunciat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem al Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i 
en nom d’aquest grup té la paraula la il·lustre senyora Esperanza García.

Esperanza García González

Bé, molt breument. Senyor Figueras, sí que ens ha contestat algunes de les pregun-
tes que se li han fet respecte del foment de l’esport femení i ajudes o ajudes als clubs 
esportius i als consells esportius escolars. Però també li haig de dir una cosa: vostè aquí 
compareix per retre comptes de la seva gestió al capdavant d’Esports –dos–, no per fer 
preguntes als diputats que li qüestionen que hi ha una certa politització de l’esport cata-
là contínua durant aquests temps.

Li haig de dir una cosa: de quinze minuts d’intervenció ha repetit en més de vint 
cops la paraula «internacional» o «internacionalització». Si vostè fa aquesta intervenció 
amb més de vint cops pronunciant aquesta paraula, com vostè és capaç de dir en la ma-
teixa intervenció que tant li fa que la ciutadania catalana no se senti identificada amb el 
màxim exponent de l’esport català que són les seleccions; o sigui, vostè diu que tant li 
fa que la gent no només no s’hi senti identificada, sinó que fins i tot rebutgi el seguiment 
de l’esport català quan fa competicions internacionals, quan vostè està fent una inter-
venció de quinze minuts on més de vint cops repeteix la paraula «internacional».

Miri, vostè compareix aquí per retre comptes. S’obsessiona amb una crítica que li 
fan dos partits de l’oposició, perquè l’acusen de fer servir l’esport com un estri de poli-
tització, i en comptes d’intentar, doncs, argumentar que no ho fa, en comptes d’intentar 
buscar una argumentació que permeti demostrar que no és veritat o no estem en el cert, 
l’únic que diu és que és un instrument i un estri llest –llest– per a les vicissituds polí-
tiques que es poguessin donar per una possible independència o no. En comptes de fer 
esment de que és una millora del benestar, del creixement personal, de refermament de 
l’esforç, de conjunt i d’equip per assolir nous reptes, de fer que les diferències siguin una 
simple anècdota; en comptes de parlar d’això, ens parla vostè, d’això, d’internacionalit-
zar l’esport català i obsessionar-se en això que li hem dit.

Sobre el tema de la manca de promoció d’activitat física, d’una certa preocupació 
sobre les dades mèdiques que ens diuen, doncs, que el fet que hi hagi una vida seden-
tària sigui causa pràcticament directa de morts, sí que estem preocupats. Ara, em sem-
bla malament que vostè vingui aquí –aquí– a negar que s’ha fet una politització clarís-
sima de l’esport català, i que, entre d’altres coses, d’un estudi d’opinió públic que és el 
CEO ens digui que tant li fa el que pensin els catalans de l’esport català.

El president

Moltes gràcies, diputada. Saltaríem el Grup de la Candidatura d’Unitat Popular i 
passaríem, doncs, al Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i en nom d’aquest grup té la pa-
raula la il·lustre senyora Anna Caula.

Anna Caula i Paretas

Re, afegir-hi –gràcies, president– algun matís, sobretot parlant una miqueta d’instal-
lacions, del panorama..., que abans potser m’he quedat sense temps. Quan parlàvem de 
la transformació urbanística, o potser del moment de si meditem sobre aquest pla nacio-
nal, veiem com volem fer les nostres ciutats. A mi sempre m’ha sabut greu veure com 
realment una aposta econòmica a les diferents ciutats és que cada escola tingui el seu 
gimnàs, que probablement aquest gimnàs, amb un metre més i un vestidor més –que la 
inversió econòmica no és molt alta–, doncs, seria una instal·lació comunitària a partir de 
les cinc de la tarda que ofereix un servei a cada barri, perquè cada barri té una escola, i 
alhora un recurs com és fins ara per a les escoles.

Per tant, probablement sí que és un bon moment per pujar a agafar perspectiva i re-
plantejar-nos realment aquesta estructura urbanística, que a vegades ajuda..., i aquesta 
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mirada global d’entendre que de vegades l’esport no es queda només a la Secretaria Ge-
neral de l’Esport sinó que és transversal a diferents sectors. 

Comentar en tot aquest aspecte de la politització que sembla que se’ns va despertant, 
encara que escullo un mal moment, que alguns ens diuen que polititzem l’esport. Potser 
el que passa és que creiem en les paraules de Nelson Mandela quan deia, i practicava, 
que l’esport té el poder de canviar el món. Intentem que això es faci des de la política, 
des de l’acció política, i en això sí que hi creiem. També els recordaríem, o els en faríem 
esment, que aquells que ens diuen que no polititzen a veure si el concepte «la Roja» i tot 
el que vivíem els hi recorda algun esquema d’aquests.

I sobretot que, quan parlem d’esport, jo penso que tampoc ho hem de confondre amb 
identitat. Jo penso que l’esport al final es nodreix d’un esquema de valors i al final es 
converteix en una filosofia de vida, i jo entenc que al final és aquest el gran secret i la 
riquesa del que avui ens uneix, que és treballar i crear una societat més saludable i més 
esportiva.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. I finalment hi hauria un torn per contestar per un temps 
màxim de cinc minuts; ara sí, també, exhaustiu.

El secretari general de l’Esport

Moltes gràcies, senyor president. Senyor Carrizosa, em quedo amb la seva voluntat 
que, en tot allò que no tingui a veure en temes, diguem-ne, més ideològics, identitaris o 
d’horitzons polítics, vostès hi seran. Per tant, l’hi agraeixo, i em vull quedar amb aques-
ta part positiva del diàleg, que a més a més em sembla que és compartida també per la 
resta de grups que formeu part de la comissió.

Senyor Ordeig, pel que fa al tema dels equipaments –i abans no m’hi he pogut re-
ferir, aprofito per fer-ho ara. És cert que aquest país té una eina de planificació dels 
equipaments esportius des de fa molts anys, que és el Pla d’equipaments i instal·lacions 
esportius de Catalunya –el PIEC–, que és un pla que moltes vegades ha fet enfadar al-
caldes, perquè quan des de la secretaria s’intenta, diguem-ne, racionalitzar i dir: «Es-
colti’m, si en el municipi del costat ja hi ha una instal·lació i vostè la vol fer igual, doncs, 
ens sap greu però potser no la hi podrem finançar des de la Generalitat, perquè té més 
sentit que ho fem d’una altra manera.» 

Si bé és cert que aquest pla existeix i que existeix des de fa anys, en l’actual legis-
latura, doncs, un dels objectius que vàrem plantejar en aquesta mateixa comissió és la 
seva actualització que està en marxa i que espero que en els propers mesos es pugui 
també poder tornar a presentar com ha finalitzat aquesta actualització, és una eina que 
xoca, no?, moltes vegades en la planificació nacional xoca, a vegades, amb la voluntat, 
diguem-ne, més particular de cada municipi. És feina de tots que siguem capaços de 
sobreposar l’interès particular a l’interès comunitari, però aquesta és una eina que fun-
ciona. 

Igualment també el programa PAFES, que si bé amb una mica menys d’intensitat a 
causa, diguem-ne, de la disminució de recursos, segueix funcionant, i avui els centres 
d’atenció primària de Catalunya estan tots preparats per prescriure activitat física en 
lloc del fàrmac. I amb això no vol dir que siguem on hem de ser, sinó que vol dir que 
hi seguim sent, però que ens fa falta també tenir aquest pas endavant, que nosaltres ja 
desitjaríem, de formar part d’aquest exercici de diàleg i de replantejament de coses que 
nosaltres ens plantegem, no?: com d’una manera molt més habitual posem per davant 
la prescripció d’activitat física i no el fàrmac, i no només fent-ho de manera més aviat 
singular.

O un darrer dels temes que vostè ha plantejat, que és el tema dels debats sobre els 
gimnasos vint-i-quatre hores, els gimnasos, diguem-ne, dels clubs. Nosaltres mateixos 
des del Govern, i finalment no ha estat possible, doncs, dèiem que el que ens preocupa 
o que el que volem prioritzar és la seguretat de la salut del practicant d’activitat física. 
I que, per tant, ens sembla que hi han determinats models que han de veure com apli-
quen aquesta seguretat a les seves instal·lacions. Veurem, per les noves fórmules que ens 
permeten de l’ordenament, com seguim abordant aquesta qüestió també d’acord amb 
vosaltres. 
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Senyora Esperanza García del PP, que no he pogut..., bé, que veig que no hi és per 
poder escoltar la meva rèplica però no vull deixar de fer-la. La prioritat, diguem-ne, del 
Govern a l’hora de fer política esportiva no és intentar que hi hagi més o menys gent que 
se senti com a seva la selecció espanyola, la catalana, o la del seu municipi o la del seu 
no-sé-què. Aquesta no és la nostra prioritat ni són els elements que ens mouen a fer po-
lítica esportiva, sinó que el que ens mou a fer política esportiva és precisament el que els 
deia: donar suport al teixit esportiu del país i, en segon lloc, fer créixer i fer extensives 
les polítiques en aquest cas de promoció de l’activitat física i l’esport. 

Les dades del CEO? Evidentment les coneixem, com intentem tenir coneixement del 
màxim de dades possibles que ens permetin il·lustrar, doncs, què pensa la ciutadania en 
un determinat moment. Però en cap cas el que ens mou és crear més gent que sigui afí 
a la selecció catalana, o a la selecció espanyola o a la selecció de qualsevol altre país; 
aquesta no és la prioritat que ens marca fer política.

I en darrer terme, també per respondre la diputada Caula: un, jo diria, dels elements 
que ens ha, també, de portar, doncs, a parlar en aquesta reflexió, diguem-ne, profunda, 
és la planificació urbanística. Hi estic molt d’acord. És a dir, hi han països que ja fa anys 
que planifiquen les ciutats perquè la vida quotidiana del ciutadà esdevingui una pràcti-
ca d’activitat física de forma gairebé involuntària. Això a casa nostra no ha passat fins 
ara, però com no han passat tantes altres coses. Heus aquí una oportunitat més per fer 
aquesta reflexió, diguem-ne, profunda, la qual avui hem vingut a compartir amb vostès 
com a dipositaris en aquest cas de la sobirania del país, com a representants dels cata-
lans, i que en els propers dies ens agradarà poder-ho treballar amb detall, també pen-
sant, doncs, com els deia, en que això pugui esdevenir un pacte nacional amb el màxim 
de consens possible, que es pugui transformar en llei sigui quina sigui la legislatura en 
la que això passi.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. 

El president 

Moltes gràcies. En nom de la comissió i de la mateixa Mesa, també, agrair aquesta 
compareixença tant al senyor Gerard Figueras com al senyor Toni Reig, de la mateixa 
manera, a totes les persones de l’equip que l’acompanyen.

I sense cap més punt de l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts d’una del migdia i tres minuts.
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