
 

 

 

 

 

L'ESPORT UN EIX DE LA RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA 

 

És evident que una de les activitats que s'ha fet massivament a estat l'esport tant en 

confinament, com quant s'ha donat el tret de sortida del desconfinament. 

No hem d'oblidar que l'esport sempre a estat: 

1.- Eina d'íntegrament social 

2.- Millora de salut física i mental 

3.- Un sector econòmic en projecció i socialment inclusiu 

4.- altament solidari i socialment responsable 

5.- foment educatiu i de valors personals 

 

Un dels temes pendents a Cerdanyola, és vincular bona part del que fem a la realitat de 

l'entorn on vivim, i molts cops hem quedat al marge del que s'ha fet o es fa a nivell de 

secretaria general de l'esport, diputació, o àrea metropolitana, i ja és hora que 

comencem a treballar aspectes de l'àmbit més general, fa ja molts dies en l'inici del 

confinament la secretaria general de l'esport, l'UFEC i clubs de l'àmbit català han 

treballat o estan treballant un document anomenat Pla Marshall de l'Esport Català i en 

ell plantegen un seguit de problemàtiques de l'esport i necessitats a tenir en compte que 

seria bo treballar o mirar de seguir, ja que afecten directament a moltes entitats i clubs 

esportius de la ciutat. 

 

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN LA PRACTICA ESPORTIVA 

Hem de saber adaptar-nos a les noves regles del joc socialment parlant i adaptar el més 

ràpid possible les noves normes de prevenció i seguretat a la realitat de l'esport de 

Cerdanyola. 

Les estructurals, com podem adaptar les instal·lacions esportives aquesta nova realitat, 

horaris, ràtios d'ús, utilització de l'espai, etc... Un altre repte serà l'ús d'equipament o 

material esportiu, com fer-ne ús i com programes les desinfeccions, tenint en copte el 

temps d'ús i el risc d'utilitzar-los. En quines condicions i com s'ha de fer la neteja tant de 

les instal·lacions, com del material. 

En els dos caso els procediments seran importants i podran vincular l'ús d'entrenament, 

a part cada esport haurà d'adaptar els entrenaments a les noves normes, 

recomanacions o condicions de la pràctica esportiva, espais de separació, ràtios de 

practicants per entrenament, exercissis a realitzar, i les normes de funcionament dels 



esportistes i supervisió per part dels entrenadors pel compliment d'aquestes 

especificacions exclusivament de prevenció sanitària. 

Un altre tema important és la de l'anàlisi i identificació dels riscos de l'esportista amb la 

realització de test abans de poder competir amb d'altres, aquesta és una tasca que 

definiran les federacions esportives, però que afectaran el desenvolupament de les 

entitats esportives locals. 

Per la pràctica a l'aire lliure estaria bé establir uns recorreguts o circuits al municipi on 

poder caminar en alguns casos, córrer, o anar en bicicleta especialment BTT, per evitar 

la massificació de zones, també es podria establir una franja horària per edats, per 

nivells, o per esports, entenent que no és el mateix practicar la caminada amb la 

bicicleta... Una altra cosa a tenir en compte és el sentit dels circuits amb la possibilitat 

que fossin en un sentit, o simplement en cas de ser de doble sentit, establir un costat de 

marxa o direcció de circulació, un fet que evitaria el encreuament a prop de les persones 

amb la pràctica esportiva. 

El funcionament de tot aquests protocols o normes de funcionament haurien de 

centralitzar-se amb una oficina o comissió permanent per tractar o revisar els protocols 

establerts. A part d'obrir o utilitzar una pàgina web o xarxes socials per informar i 

resolució de dubtes abans de la pràctica esportiva. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Un altre dels temes és com es gestiona la informació i els tràmits d'inscripció a les 

activitats esportives organitzades, s'ha de preparar en molts casos les entitats, clubs, 

gimnasos, escoles, etc... per digitalitzar-se i poder treballar telemàticament. 

En alguns casos es podria buscar un sistema de col·laboració de vàries entitats i oferir 

la possibilitat d'obrir una oficina virtual de l'esport de Cerdanyola. 

En el cas que alguns tràmits fossin presencials s'hauria d'establir els protocols de com 

atendre a les oficines i preparar el personal per fer-ho amb les condicions més segures 

possibles. 

Són moltes les entitats, clubs, gimnasos, escoles de ball, que disposen de personal 

contractat i es troben en la mateixa situació que les empreses i comerços, però moltes 

vegades no són visibles o no es tenen en compte, ja que existeix desconeixement per 

part de les administracions públiques. 

A part tenim una figura que els últims anys l'administració ha volgut erradicar i ha 

generat un problema a les entitats i clubs esportius que són la figura dels entrenadors o 

monitors voluntaris que realitzen una tasca important esportivament parlant que no es 

pot considerar treball, però que els clubs volen ajudar pagant les seves despeses i en 

alguns casos és un ajut econòmic important a les situacions personals. Però com he dit 

se'ls vol tractar amb les mateixes condicions d'un treballador que no ho és, tant a ells 

com a les mateixes entitats. 

 

REINICI DE L'ACTIVITAT 

Quant es podran tornar a utilitzar les instal·lacions esportives, les tindrem preparades 

per assolir els terminis i fases establertes pel govern espanyol i el català, o un cop 



arribat el moment començarem a mirar de moure les coses i reactivar-ho quan ja sigui 

tard. 

Els casals d'estiu aquest any seran no una necessitat quasi una obligació i les entitats, 

clubs, gimnasos, escoles de ball tots els anys han realitzat el seu propi, per tant seria bo 

mirar o establir en quines condicions es podrà fer. 

També s'ha de programa la tornada els entrenaments de forma gradual però no podem 

esperar al setembre a veure què fem, la planificació i organització ja s'ha de tenir en 

compte, els primer equips d'algunes entitats ho fan a finals de juliol o agost. 

 

VULNERABILITAT I ACCÈS A L'ESPORT PER TOTHOM 

Un altre dels temes que totes les entitats sempre han fet l'esforç d'assumir part o la 

totalitat de les quotes de esportistes per motius de vulnerabilitat d'ells o les seves 

famílies, fins ara ho han fet a càrrec dels seus pressupostos, però la realitat es que 

aquesta situació es preveu augmentarà exponencialment els propers mesos, per tant 

es tindran que buscar formules per equilibrar o ajudar a minimitzar aquesta situació. 

La carrega econòmica en el casos de l'esport inclusiu, es pot veure agreujat per la 

situació socioeconòmica i en aquest casos que tenim que potenciar els ajuts i no podem 

deixar a ningú fora de l'esport o poder fer la practica esportiva per temes econòmics. 

 

ECONÒMICAMENT 

És cert que algunes entitats o clubs esportius reben subvencions anuals per la promoció 

de l'esport a Cerdanyola, d'acord amb un programa o actuació concreta, però la situació 

actual ens obligarà a mirar de flexibilitzar i trobem formules per assolir els objectius 

d'aquestes. 

Com ja s'ha dit algunes entitats, clubs, gimnasos, escoles de ball, etc.. Funcionen com 

a generadors de negoci, llocs de treball, i servei a les persones, és per això que seria 

bo que les propostes que es fessin en l'àmbit econòmic repercutissin també en el sector 

esportiu i que totes les ajudes plantejades per l'ajuntament, arribessin en les mateixes 

condicions i formules que s'apliquin a les empreses i comerços. 


