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MOCIÓ DE SUPORT A LA PETICIÓ DELS CONSELLS ESPORTIU S DE 
CATALUNYA PER DECLARAR L’ACTIVITAT FÍSICA “BÉ ESSEN CIAL” 
 
 
Els Consells Esportius de 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. Per aquest motiu exposem i manifestem: 
 
▪ 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. 
 
▪ 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. 
 
▪ 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. 
 
▪ Que cal que el Govern de la Generalitat activi el Pla de Xoc de l’esport a l’escola que 
la Unió de Consells Esportius de Catalunya va proposar al Consell Català de l’Esport 
amb l’objectiu d’assegurar l’activitat escolar de Catalunya. 
 
▪ Que un cop aprovada la declaració de l’activitat física com a bé essencial, el govern 
cal que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per a garantir la 
continuïtat de les activitats físiques malgrat les restriccions que es puguin derivar de la 
situació de pandèmia. 
 
▪ Que el tancament de l’activitat física està tenint un fort impacte econòmic en el sector 
esportiu on valorem positivament les primeres ajudes anunciades per la Secretaria 
General de l’Esport i l’Activitat Física. I que pels consells esportius, s’haurien de 
diferenciar en tres grans blocs: el sector empresarial, les entitats sense ànim de lucre i 
les administracions locals que són les principals prestadores de serveis esportius a la 
població. 
 
▪ Que cal 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. 
 
És per tot el que s’ha exposat, que es proposa al Ple de l’Ajuntament de L’Aldea, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Donar ple suport al manifestat pels Consells Esportius de Catalunya i a la 
petició al Govern de la Generalitat perquè declari l’activitat física com a bé essencial a 
Catalunya. 
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SEGON. Traslladar el present al Govern de la Generalitat de Catalunya, concretament 
a la conselleria de Presidència, responsable de la secretaria general de l’Esport i 
l’Activitat Física i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 
 


