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La Generalitat 
destina 7 milions 
d’euros per l’alt 
rendiment català  

L
’excel•lència esportiva s’asso-
leix amb un únic camí: el tre-
ball. Diàriament, esportistes, 

personal entrenador, equips i clubs 
destinen hores d’entrenament per 
aconseguir el màxim rendiment es-
portiu i, en conseqüència, assolir èxits 
competitius. Les victòries normal-
ment es medeixen per la diferència 
en el marcador, tot i que cada vega-
da s’és més conscient que l’esport va 
molt més enllà, i tan important és 
superar l’equip rival, com entendre 
la cohesió de grup, la humilitat o te-
nir consciència que l’elit, com a pro-
fessió d’un esportista, s’acaba, nor-
malment, abans que d’altres feines. 
Esportcat treballa sota totes aques-
tes premisses. Per aquest motiu, 
anualment, estableix una llista d’es-
portistes d’alt rendiment i identifi-
car el talent d’elit català, analitzar 
els recursos i desplegar els diferents 
programes. “L’objectiu és oferir totes 
les eines perquè l’esportista pugui 
explotar tot el seu talent, però tam-
bé formar-se acadèmicament i com 
a persona. I, com a resultat final, ob-
tenir una tecnificació del més alt ni-
vell i arribar a l’elit”, assegura Anna 
Caula, secretària general de l’Esport 
i de l’Activitat Física. 
La Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física, mitjançant el Consell 
Català de l’Esport i el Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Sant Cugat, són 
els encarregats de planificar i posar 
a l’abast totes aquestes eines. Són 
part de l’univers Esportcat, que con-
figura l’esport de la Generalitat de 
Catalunya i del país.

ESPORTCAT APOSTA PER L’ALT RENDIMENT. 
TECNIFICACIÓ I FORMACIÓ

GENERALITAT   ► ESPORTCAT APOSTA PER POTENCIAR EL TALENT DE 4.903 ESPORTISTES DEL PROGRAMA ARC

C
atalunya aquesta tempora-
da compta amb 4.903 es-
portistes amb aquesta con-

dició. Els programes es despleguen 
gràcies als 7 milions d’euros que 
Esporcat destina tan pels progra-
mes específics d’entrenaments, 
com per serveis de medicina espor-
tiva, fisioterapeutes o acadèmics, 
entre altres. Són ajuts per poten-
ciar, precisament, aquest treball 
constant que duu a terme tot el tei-
xit esportiu català per la detecció i 
perfeccionament d’aquestes per-
sones. Potenciar el seu talent, en-

trenar-se, i seguir el ritme forma-
tiu.  
Per aconseguir-ho, es duu a terme 
el Programa d’Alt Rendiment de 
Catalunya (ARC), que centra el seu 
funcionament en base a tres tipus 
d’esportistes: perfeccionament 
(persones detectades per les fede-
racions en base el seu potencial), 
futur (aquells que les federacions 
determinen que poden assolir l’alt 
nivell a curt termini) i alt nivell (qui 
participen o tenen opcions de par-
ticipar en les competicions de 
màxim nivell).  

7 MILIONS PER TECNIFICAR  
4.903 ESPORTISTES D’ALT NIVELL 

Els esportistes 
dediquen  
moltes hores a 
millorar el seu 
rendimient 
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ELS EQUIPAMENTS A CATALUNYA

esportistes

Especialitat:
Esports d’hivern12

Centre Especialitzat 
d’Esport d’Hivern

LA VALL D’ARAN

esportistes

Especialitat:
Ciclisme i
Motociclisme

10

Centre de Tecnificació 
Esportiva del

RIPOLLÈS

esportistes

Especialitat:
Piragüisme i 
Esqui de fons

25

Centre de 
Tecnificació de la

SEU D’URGELL

esportistes

Especialitat:
Rem i Ciclisme19

Centre Especialitzat de 
Tecnificació Esportiva

BANYOLES

esportistes

Poliesportiu:
19 especialitats286

Centre d’Alt
Rendiment de

SANT CUGAT

esportistes

Poliesportiu:
5 especialitats50

Centre de Tecnificació 
Esportives Terres de l’Ebre

AMPOSTA
esportistes

Poliesportiu:
10 especialitats136

Centre de Tecnificació 
Multiesportiu

ESPLUGUES

CATALUNYA DISPOSA ACTUALMENT DE:

Centre
d’alt rendiment

Centre
especialitzats

Centre
poliesportius

1 25

Especialitat:
Velaesportistes

4

Barcelona Internacional 
Sailing Adrià

SANT ADRIÀ

PIRÀMIDE 
DE TRES 
NIVELLS CCTE

CENTRE CATALÀ  
DE TECNIFICACIÓ 

ESPORTIVA

PUNTS DE 
TECNIFICACIÓ

CAR
CENTRE 

D’ALT 
RENDIMENT

CLUBS QUE APOSTEN PER 
L’ALT RENDIMENT

PIRÀMIDE DE TRES NIVELLS:

E
ls programes de tecnificació i 
alt rendiment previstos en el 
pla ARC es porten a terme en 

els centres de tecnificació i alt ren-
diment, on els esportistes entrenen 
per millorar i a arribar a l’elit, definit 
com una piràmide de tres nivells. Tots 
aquests centres formen part d’una 
xarxa d’equipaments repartits per tot 
el territori. Tot i això, la base, els punts 
de tecnificació, es els formen un dels 

principals motors esportius: els clubs. 
Una base de perfeccionament que, 
mica en mica, l’esportista va escalant 
a programes de perfeccionament.  
La coordinació d’aquests espais có-
rrer a càrrec d’Esportcat. És l’òrgan 
gestor i l’encarregat d’aportar els ser-
veis necessaris: educatius, medi-
cina, allotjament i manutenció. Les 
federacions, per la seva banda, els do-
ten de tècnics i programes esportius. 

ESPORTISTES AMB BECA 

D
’aquestes gairebé 5.000 
persones, 557 es tecnifi-
quen en alguns d’aquests 

centres de tecnificació, repartits 
per tot el territori, o, fins i tot, el 
d’alt rendiment de Sant Cugat. Es 
tracta d’esportistes que han estat 
seleccionats per les seves federa-
cions i que Esportcat beca amb 

règims diferents segons les neces-
sitats de cadascun. Alhora, l’assig-
nació d’un centre o un altre va en 
relació tant a l’esport que practi-
ca, com el municipi on viu. Per 
exemple, una o un esportista es-
pecialitzat en alguna disciplina 
d’hivern, es tecnificarà al centre 
de la Vall d’Aran o al de la Seu 

d’Urgell, ja que estan especialit-
zats en aquests esports (el segon, 
concretament, només amb pira-
güisme i esquí de fons). En el cas 
que l’esportista sigui de Vielha, 
s’intentarà que s’entreni al de la 
Vall d’Aran.  
A part de les instal•lacions per mi-
llorar el rendiment esportiu, tam-

bé pot disposar d’un centre mèdic 
per tenir cura de la salut, un insti-
tut per continuar amb la formació 
acadèmica i un allotjament. 
Les persones becades poden ser 
joves d’entre 14 i 20 anys. Més en-
davant, si segueixen amb la seva 
trajectòria esportiva, s’integren a 
programes d’àmbit estatal.  

MÉS ENLLÀ 
DE L’ESPORT

L a tecnificació d’elit es tre-
balla amb una visió de 360 
graus. L’entrenament és el 

pilar i l’eix diferencial, però la tas-
ca amb l’esportista va molt més 
enllà. I és que, en aquestes edats, 
tan important és entrenar-se amb 
les millors condicions, amb els mi-
llors programes de perfecciona-
ment, com tenir l’espai òptim per 
poder seguir estudiant i tenir un 
assessorament al costat. 
Cal tenir en compte que són per-
sones que passen moltes hores en-
trenant, així que els horaris 
acadèmics, en conseqüència, han 
de ser diferents. A Catalunya hi ha 
dos instituts que no tenen matrí-
cula oberta. Només es poden ins-
criure les persones becades. Són 
l’Institut CAR, al mateix centre de 
Sant Cugat, i l’Institut Blume, a 
Esplugues de Llobregat. Són cen-
tres acadèmics únics per a espor-
tistes que s’adeqüen als horaris 
d’entrenament.  
Paral•lelament, el CAR desplega 
el Servei d’Atenció a l’Esportista. 
Aquest programa assessora als di-
ferents esportistes tant a nivell 
acadèmic, com personal i, fins i tot, 
un cop es vol retirar. 

INVERSIÓ DEL PLA ARC

MILIONS D’EUROS 
destinats a 

programes d’alt 
rendiment

BEQUES
 per a esportistes 

d’alt nivell i 
tecnificació

ENTRENADORS

ESPORTISTES
formen part dels 
programes ARC

CENTRES
 repartits per a 
Catalunya amb 

esportistes becats
ESPECIALITATS
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