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Gerard esteva viladecans




D
urant el procés de reflexió previ a 
la redacció de la llei, que va durar 
quatre anys, s’ha estudiat l’orga-

nització i el finançament de nou models 
d’Europa i del món: Alemanya, Dina-
marca, França, Itàlia, Països Baixos, Reg-
ne Unit, Suècia, Estats Units i Espanya. 
 
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
La diferència entre el sistema català i la 
resta de països és el nivell d’intervenció 
pública. I el punt en comú, la regulació a 
través d’estructures paraigües, autoor-
ganitzades i independents del sector pú-
blic i representatives de tots els agents 
del sector. 
“Catalunya ha de seguir l’exemple de la 
majoria d’aquests sistemes que prenen 
la forma de confederacions nacionals 
d’esports o de comitès olímpics nacio-
nals”, explica Gerard Esteva, president de 
la Unió de Federacions Esportives de Ca-
talunya (UFEC). A Alemanya, la Confe-
deració Alemanya d’Esports Olímpics és 
l’organització no governamental parai-
gua que coordina l’esport en totes les se-
ves manifestacions. En el cas de Dina-
marca, la Confederació Esportiva i Co-
mitè Olímpic Nacional representa 61 
federacions, més de 9.000 clubs i 1,9 mi-

lions de socis. A França el Comitè Nacio-
nal Olímpic i Esportiu Francès engloba les 
106 federacions del país. Una dinàmica 
semblant la trobem als Països Baixos, 
Itàlia, Estats Units i Espanya. A Suècia i el 
Regne Unit conviuen les organitzacions 
paraigües amb els comitès olímpics. 
 
LA UEC, A CATALUNYA 
La proposta de la ILP és la Unió d’Esports 
de Catalunya (UEC). “Garantirà la repre-
sentativitat de tots els àmbits de l’es-
port amb una participació activa i crítica 
de tots els agents, des dels consells esco-
lars fins els col·legis professionals”, asse-
gura el Esteva. A més “serà la Secretaria 
General de l’Esport qui marqui la política 
i les línies d’actuació, i les entitats qui les 
executin”, afegeix. 
 
EL FINANÇAMENT DE L’ESPORT A LA UE 
El finançament de les estructures és di-
vers segons el país, així que la simbiosi 
d’un sistema mixt sembla la més ade-

quada per a Catalunya. El finançament 
de l’esport català és un dels temes més 
importants per la nova llei. El text propo-
sa la creació d’un Fons pel Foment de l’es-
port amb sis programes d’actuació. Cal-
drà trobar fórmules de finançament per 
aconseguir “un model de gestió que ga-

ranteixi la seva funció social de base”, ar-
gumenta Esteva. 
 
SUBVENCIONS, LOTERIES I DRETS 
En els països desenvolupats, molt espe-
cialment en el nord d’Europa, és comú 
que les organitzacions paraigües de l’es-
port es financin principalment a través de 
les loteries i apostes de l’Estat. El cas més 
extrem és Dinamarca, que es finança 
quasi exclusivament gràcies a la loteria 
nacional i distribueix la major part dels 
seus ingressos mitjançant subvencions. 

Gestiona uns 110 milions d’euros. I el Reg-
ne Unit rep 89 milions per aquesta via. 
Altres fórmules financeres les trobem a 
Itàlia, el govern acaba de fixar que la in-
versió anual no sigui menor dels 410 mi-
lions d’euros i que els ingressos pro-
vinguin d’un terç de la tributació del món 
de l’esport (IVA, IRPF, IRES i IRAP) i entre 
l’11 i el 13% de les apostes esportives. I a 
Suècia, el sistema més plural, el finança-
ment és compartit entre subvencions, 
aportacions de patrocinadors i de socis. 
Als Estats Units, el finançament prové 
dels seus drets de marca, donacions i in-
gressos de les seves inversions. 
 
TAXES I RECURSOS PÚBLICS NECESSARIS 
Una altra font de finançament són els re-
cursos privats, que tenen avantatges fis-
cals. A Catalunya caldria un canvi legisla-
tiu per gaudir d’aquests avantatges. Hi ha 
països on s’explota una taxa en favor de 
les seves organitzacions paraigües proce-
dents d’instal·lacions municipals, de la 
telefonia mòbil o les apostes. 
A Alemanya recapten diners a través de 
drets sobre competicions professionals, 
taxes sobre consum d’espectacles es-
portius i drets dels grans esdeveniments. 
“És una bona manera de compensar que 
dels grans esdeveniments espectacles, 
que representen també grans inver-
sions públiques, se’n puguin beneficiar 
les entitats de base”, destaca Gerard Es-
teva.

Una llei de l’Esport que mira a Europa

Serà la Secretaria General de l’Esport qui 
marqui la política i les línies d’actuació, i 
les entitats qui les executin

La proposta de llei de l’Esport de les federacions 
esportives catalanes és una aposta per homologar el sistema 
organitzatiu de l’esport català a la resta de sistemes europeus.
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U
na medalla de plata de l’equip 
masculí. Una de bronze per al 
femení. Tots dos amb majoria 

d’esportistes catalans.  Aquest va ser el 
botí dels equips estatals en els passats 
campionats d’Europa de waterpolo, dis-
putats a Barcelona l’estiu passat. Ciutat 
que acollirà aquest 2019 els World Ro-
ller Games, que en la seva primera edició, 
a Nanjing, van viure una extraordinària 
collita de medalles catalanes: 3 ors, 7 
plates i 2 bronzes, que van suposar el 
50% de les medalles de la delegació es-
panyola. 
 
L’ÈXIT D’UN MODEL. Què ens mostren 
aquestes dades? L’èxit d’un model de 
tecnificació i alt rendiment de les fe-
deracions catalanes de natació i pati-
natge, respectivament. Les entitats ca-
talanes assumeixen el paper de de-
tectar el talent, formar els esportistes, 
fer-los el seguiment i dur a terme els pro-
grames de tecnificació perquè “puguin 
donar el pas a l’alt rendiment amb les 
màximes garanties”, exposa Eugeni Ba-

llarín, Director Esportiu de la FC de Nata-
ció. Amb l’objectiu que hi hagi “el màxim 
nombre d’esportistes catalans als 
equips nacionals”, afegeix Mònica Pio-
sa, responsable del programa d’Alt Ren-
diment Català de la Federació Catalana 
de Patinatge.  
 
AMPLI VENTALL. Són dos casos d’èxit. 
Contrastats. La FCN desenvolupa la se-
va tecnificació a nois i noies de 12 anys 
fins a sènior, en dos centres. Al CAR de 
Sant Cugat, on es treballen 3 moda-
litats: natació i aigües obertes, water-
polo (equip masculí i femení) i salts; i al 
CTE d’Esplugues de Llobregat, amb la 
Residència Blume, on es du a terme la 
tecnificació de natació artística. El pro-
grama d’Alt Rendiment Català de la FC 
de Patinatge comprèn a prop de mil es-
portistes d’un total de 4 disciplines en 
l’actualitat: patinatge artístic, hoquei 
patins i hoquei línia, al CAR; i patinatge 
de velocitat, a la Blume. Totes dues enti-
tats aporten el personal tècnic necessa-

ri per desenvolupar els seus programes, 
prop d’una vintena cadascuna. 
 
ESTRUCTURA. Un entramat que no surt 
gratis. En el cas de la FC de Natació, 
l’estructura dels programes inclou 15 
tècnics, a càrrec del pressupost de la 
Federació. “En funció del nombre d’es-
portistes becats, que determina el 
Consell Català de l’Esport, des de l’en-
titat hem de proporcionar el personal 
tècnic corresponent per poder desen-
volupar els nostres programes”, afirma 
Ballarín. La Generalitat aporta les ins-
tal•lacions “i mig sou del personal tèc-
nic”, afegeix. “Nosaltres hem de pactar, 
quan fem revisió de la subvenció amb 
el Consell, quin és el nostre pressupost 
per tirar endavant els programes”, de-
talla Mónica Piosa.  

MÉS RECURSOS. La ILP per una nova llei 
de l’Esport presentada al Parlament de 
Catalunya ha estat proposada per totes 
les federacions esportives i la UFEC amb 
l’objectiu de dotar l’esport català d’una 
estructura sòlida per desenvolupar polí-
tiques de futur superant les mancances 
del sistema actual. Entre les mesures, 
destaca l’establiment d’un finançament 
estable i permanent a través d’un Fons 

per a l’Esport, que permeti elaborar pro-
grames i planificar a mig i llarg  termini. 
Amb més diners, “podríem aportar més 
recursos per als mateixos esportistes”, 
explica Ballarín. Amb les condicions ac-
tuals, “no deixem ningú enrere”, assegu-
ra, però és evident que “augmentaríem 
els serveis que oferim als esportistes, 
perquè no caldria invertir més en equipa-
ments, gràcies a les magnífiques ins-
tal•lacions de què disposa el país”, rebla. 
En el cas de patinatge, en patinatge de 
velocitat, sobretot, “tenim un problema 
d’instal•lacions”, admet Piosa. “És im-
portant, també, no oblidar l’aspecte 
formatiu dels esportistes”, afegeix. 
 
REFERENTS.  Amb tot, els resultats estan 
sobre la taula; i són una conseqüència de 
la feina que es fa. “Som un cas únic en wa-
terpolo, referent mundial”, detalla Balla-
rín amb orgull. Catalunya té un centre es-
pecífic de tecnificació, amb sessions d’en-
trenaments diàries, amb el punt de vista 
fixat també en la formació escolar dels 
esportistes, que ha nodrit els combinats 
estatals de forma aclaparadora. “En l’úl-
tim europeu, el 90% dels esportistes dels 
combinats estatals havien passat pel 
nostre centre”, admet el director es-
portiu. “No hi ha cap altre centre al món 
amb aquests resultats”, afegeix.  
A patinatge passa més o menys el ma-
teix. Els èxits dels combinats estatals 
d’hoquei patins i patinatge artístic 
estan fonamentats amb la participació 
dels catalans. “Un 80% d’ells han pas-
sat pels nostres programes de tecnifica-
ció”, explica Piosa. La responsable d’Alt 
Rendiment de la federació destaca els 
avenços que estant fent en patinatge de 
velocitat. Fa 10 anys que no hi havia cap 
català; ara, “gràcies al programa de la 
Blume, comencem a treure el cap”, rebla.

Com treure el 
màxim profit 
del teu talent

Els èxits estatals 
d’hoquei patins i 
patinatge artístic 
estan fonamentats 
amb la participació 
dels catalans 

Els programes de 
tecnificació de la Federació 
Catalana de Natació i la 
Federació Catalana de 
Patinatge, al detall

El cas del waterpolo català, un referent únic al món

Eugeni Ballarín, 
director esportiu 
del FCN: “Som un 
cas únic en 
waterpolo, referent 
mundial”

Després de deu anys, torna a haver-hi catalans a l’elit del patinatge de velocitat
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U
n cop la ILP per una nova llei de 
l’Esport va ser presentada per 
les federacions esportives al 

Parlament de Catalunya, la Unió de Fe-
deracions Esportives de Catalunya 
(UFEC) i la Secretaria General de l’Esport 
(SGE) van acordar sumar esforços per 
assolir un text que integri totes les sensi-
bilitats del sector i tingui un suport 
majoritari a la cambra catalana. Mentre 
continua la recollida de signatures per la 
ILP, que acabarà el pròxim 19 de febrer, la 
UFEC i la SGE treballen intensament en 
un acord que conclourà en breu. Hem 
parlat amb Gerard Figueras, secretari ge-
neral de l’Esport, sobre la marxa de les 
negociacions sobre el nou marc norma-
tiu. 
En quin punt es troben les negocia-
cions amb la UFEC? 

Tal i com vàrem acordar UFEC i Generali-
tat el passat 25 de juliol, s’està duent a 
terme un diàleg constructiu per poder 
elaborar una proposta de nova llei que 
pugui generar el màxim consens possi-
ble entre tots els agents —públics i pri-
vats— que conformen el sistema espor-
tiu català i que pugui sumar una àmplia 
majoria parlamentària. 
Quines línies mestres de la ILP s’es-
tan negociant? 
L’objectiu principal d’aquest diàleg cons-
tructiu és assegurar un millor finança-
ment per al conjunt del sistema es-
portiu. D’una banda, donar més i millors 
eines i recursos a les entitats esportives 
per al desenvolupament de la seva acti-
vitat. De l’altra, situar les polítiques pú-
bliques esportives com un dels pilars de 
l’estat del benestar del nostre país. Tot 

plegat a partir d’un enfortiment de la 
concertació públic - privada i amb el do-
ble horitzó recollit en el Pacte Nacional 

de l’Esport i l’Activitat Física: esdevenir 
un país de campions i construir una so-
cietat activa i amb hàbits saludables. 

Com es recolliran després de l’acord 
les sensibilitats de la resta del sec-
tor? 
Des del passat mes d’octubre el Govern 
està en contacte amb els principals 
agents del sistema esportiu de Cata-
lunya, recollint les seves impressions, 
reflexions i aportacions en relació a la 
nova legislació esportiva. Trobades que 
s’han produït simultàniament amb el 
diàleg constructiu amb la UFEC. Pre-
veiem que aquest mes de febrer, a par-
tir de l’acord entre els promotors de la 
ILP i el govern, seurem tots plegats en 
una mateixa taula per cercar un text 
que pugui generar el màxim consens 
possible. Estic convençut que hi ha 
marge per un acord majoritari que en-
forteixi i faci créixer el sistema esportiu 
català. 

“La UFEC i la Secretaria General de l’Esport 
treballen pel consens sobre la llei de l’esport”
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