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Des de l’ACCAT, Associació de Clubs d'Handbol de Catalunya. Instem al Govern de la 
Generalitat a que declari l’activitat física com a bé essencial a Catalunya. Considerem que 
l’activitat física és un bé essencial equiparable a altres elements de l’estat del benestar com són 
la salut, l’educació, els serveis socials i la cultura. 
 

En aquest context, és necessari explicar què és i què representa l’esport català: som un servei 
essencial. Representem el 2,1% del PIB català. Ocupem més de 80 mil treballadors i 
treballadores, i tenim més de 40 mil voluntaris (esportius, dirigents, entrenadors, assistents en 
competició, àrbitres, etc.) que suposen un estalvi de més de 350 milions d’euros anuals a 
l’activitat. Som una porta d´entrada important al món laboral per als joves (més del 30% dels 
treballadors són menors de 30 anys) i el 40% són dones. 
 

L’esport català som 70 federacions esportives, 12.500 clubs, 700.000 persones federades, 

8.000 empreses esportives i un teixit associatiu de 3 milions de socis en el conjunt del país. 
 

Com a servei essencial l’esport incideix directament en la millora de la salut, en l’educació i 

la formació, en la inclusió social de col·lectius desfavorits, en la lluita per la integració social i la 
igualtat d’oportunitats, així com contra el racisme, la violència i el dopatge. En aquest sentit 
manifestem: 
 

1. Que l’activitat física és segura i cal protegir i assegurar el seu accés a tothom, 
especialment als infants i joves en edat escolar de tot Catalunya.  
 

2. Que  la  declaració  de  l’activitat  física  com  bé  essencial hauria de garantir, seguint 
tots els protocols necessaris, el manteniment dels programes d’esport escolar del Consell 
Català de l’Esport, els entrenaments esportius i les activitats físiques en gimnasos i 
piscines climatitzades. 
 

3. Que l’activitat física ajuda a la socialització en aquests moments d’aïllament per les 
restriccions imposades per la pandèmia i és també que des d’aquest punt de vista que la 
declaració de l’activitat física com a bé essencial hauria de contemplar mesures per 
garantir l’accés de la ciutadania a les activitats fisicoesportives, especialment en el marc 
de les entitats sense ànim de lucre. 
 

4. Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, instem al 
govern a desenvolupar i aprovar els canvis normatius necessaris  que garanteixin la 
continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que pugui derivar de la 
pandèmia. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
Si parlem de la salut, per exemple, la despesa sanitària directa per manca d’activitat esportiva és 
d’un 15%. Una persona que fa esport de forma regular suposa un estalvi de 400 euros/any en la 
factura d’aquesta despesa. Una societat activa és una societat més sana i feliç.  
 
Les polítiques d’integració en l’esport que portem a terme entitats i empreses són la millor 
manera d’integrar els nouvinguts i trencar barreres; sense l’esport no tindrem una societat 
cohesionada i vertebrada transversalment. A més, els valors de l’esport en infants en edat escolar 
i joves són molt importants. 
 
El conjunt de sector esportiu fa anys que reclama mesures alineades amb el que representa 
l’esport per al nostre país. I, més intensament des de l’inici de la pandèmia, des de fa mesos, el 
conjunt del sector esportiu ha demanat: 
 

x Una Taula sectorial amb els departaments implicats en la contenció de la pandèmia. 
x El consens per a l’elaboració d’un pla de contingència. 
x La realització de cribratge amb proves PCR en el sector esportiu. 
x Un pla de mesures per a la recuperació així com un Fons de rescat. 

 
Que el Govern de la Generalitat arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions 
de les entitats sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les 
aturades de les activitats que es puguin produir. 
 
Els Clubs d’Handbol de Catalunya demanem a esportistes, tècnics, monitors, entitats públiques i 
privades perquè us feu vostre aquest manifest que vol garantir l’activitat física com un bé 
essencial. 
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Sabadell, 12 novembre de 2020. 
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