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Esportcat destina 10,2 milions d’euros a 
gestors d’equipaments esportius

• Segons Anna Caula, “ajudem tot el teixit esportiu que promociona la 
pràctica esportiva” en un context econòmic difícil

La Secretaria General de 
l’Esport i de l’Activitat 
Física (SGEAF) ha obert 
una nova convocatòria 
extraordinària de 10,2 
milions d’euros per donar 
suport als gestors d’equi-
paments esportius de tot 
el país. Aquests ajuts 
extraordinaris busquen 
acompanyar les entitats 
sense ànims de lucre, les 
empreses privades, les 
fundacions i les univer-
sitats públiques davant el 
complex context econò-
mic que gestionen. S’esti-
ma que la partida pot arri-
bar a benefi car un miler 
d’entitats. 
La secretària general de 
l’Esport i de l’Activitat 
Física, Anna Caula, ex-
plica: “El teixit esportiu 
viu un moment de noves 
difi cultats. Aquesta con-
vocatòria extraordinària 
és un ajut més, un acom-
panyament, a tots aquells 
gestors que diàriament 
treballen per fomentar la 
pràctica esportiva. Feina 
inestimable i essencial.”
Dels 10,2 milions d’eu-
ros, es distribuiran 5,4 
milions a entitats sense 
ànims de lucre, 4,5 mi-
lions d’euros a empreses 
privades –partida conjun-
ta amb el Departament 
d’Empresa i Treball–, 
200.000 a fundacions i 
100.000 a universitats pú-
bliques. Per la secretària 
general, la implicació del 
Departament d’Empresa i 
Treball és una mostra més 

del “treball transversal 
del Govern, amb actua-
cions de diferents depar-
taments en àmbits diver-
sos”, i afegeix que el món 
de l’esport és “ampli”, 
amb capacitat d’infl uir en 
moltes àrees.  

L’import de l’ajut serà 
automàtic i s’establirà en 
funció del nombre de me-
tres quadrats de la super-
fície dels diferents tipus 
d’espais esportius que 
conformen cada instal·la-
ció esportiva, recollits 
al Cens d’Equipaments 
Esportius de Catalunya 
(CEEC). Els ajuts només 
estan destinats als espais 
interiors d’aquestes ins-
tal·lacions.

El Govern declara l’esport i l’activitat 

física béns essencials 

El Govern ha declarat l’esport i l’activitat física béns 
essencials i ha aprovat la creació de la Taula de l’Es-
port i de l’Activitat Física de Catalunya, iniciatives 
que pretenen reforçar l’impacte positiu d’aquestes 
pràctiques en la millora de la qualitat de vida i la salut 
física i mental de les persones, i potenciar la impor-
tància del sector esportiu en el teixit econòmic i social 
del país, així com la seva aportació a la cohesió social. 
Amb aquesta declaració, “posem l’esport al centre de 
les polítiques públiques i garantim que el protegim i 
el potenciem”, assegura Anna Caula.

La declaració de l’esport i l’activitat física com a béns 
essencials dona continuïtat a les diferents actuacions 
de promoció de l’esport i l’activitat física que en els 
últims anys ha portat a terme el Govern per inculcar 
els hàbits saludables entre la població per combatre el 
sedentarisme i millorar la qualitat de vida de la ciuta-
dania.

AJUT EXTRAORDINARI PER A GESTORS 
D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS

• Import: 10,2 milions d’euros

- 5,4 milions d’euros a entitats sense ànim de 
lucre

- 4,5 milions d’euros a empreses privades (par-
tida conjunta amb el Departament d’Empresa i 
Treball)

- 200.000 a fundacions

- 100.000 a universitats públiques

- Objectiu: acompanyar el sector davant el com-
plex context econòmic actual.

- L’import de l’ajut serà automàtic i s’establirà 
en funció del nombre de metres quadrats de la 
superfície dels espais.

.

L’ESPORTIU. DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE DEL 2022

 PUBLICITAT · 7


