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1. QUI

SOM I QUÈ FEM

La Plataforma ProSeleccions Esporti-

a 21 esports on els esportistes catalans

ves Catalanes és una associació sense

han aconseguit el dret de competir en

ànim de lucre que va néixer el 5 de maig

l’àmbit internacional. Entre d’altres,

del 1998 amb un objectiu molt clar:

futbol sala, hoquei patins, biketrial,

aconseguir el reconeixement interna-

korfbal, pitch & putt, bowling o dards. I

cional de les seleccions esportives ca-

tenim el suport de la majoria de la po-

talanes. Des de la Plataforma ProSelec-

blació catalana, com ho demostra la re-

cions Esportives Catalanes no només

collida de signatures que es va fer l’any

creiem en aquest dret sinó que hi treba-

1999 per modificar la llei de l’esport al

llem fent costat a les federacions cata-

Parlament de Catalunya, en què se’n

lanes perquè dia a dia augmenti el nom-

van aconseguir 521.249. La Plataforma

bre d’esports on les nostres seleccions

treballa amb el suport de les adminis-

són reconegudes oficialment. Hi haurà

tracions públiques, com la Generalitat

qui dirà que això és un somni però les

de Catalunya, els ajuntaments, els con-

xifres demostren el contrari. Hi ha fins

sells comarcals i les diputacions.
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2. PRESENTACIÓ
Aquest 2017 ha estat un any important

Les agressions de l’estat, no només físi-

per Catalunya. El país ha continuat tre-

ques sinó també contra la democràcia, i

ballant per aconseguir l’objectiu de la

la conculcació de drets i llibertats ha po-

independència. El govern català ha com-

sat en joc la democràcia al nostre país:

plert el mandat democràtic del 27S del

presos polítics, procediments judicials

2015 i ha culminat el full de ruta esta-

a càrrec electes, registres a mitjans de

blert amb la celebració del referèndum

comunicació, l’aplicació del 155, la in-

de l’1 d’octubre. Aquesta data ha mar-

constitucional dissolució del Parlament

cat un abans i un després en el decurs

de Catalunya i el cessament del govern

de l’any: les imatges de la violència de la

legítim...

policia espanyola contra ciutadans que
només volien exercir el seu dret a vot
han fet la volta al món.

Com a entitat, hem estat al costat dels
nostres representants i institucions en
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aquests moments tan convulsos, i en els

i en el qual hem participat amb propos-

quals el món de l’esport també ha que-

tes, seguiment i difusió, i que vam firmar

dat afectat. En aquest context, des de la

conjuntament amb 250 entitats del món

Plataforma ProSeleccions, i durant tot el

de l’esport català. També destaquem

2017, hem seguit desenvolupant un se-

projectes de caràcter internacional com

guit de projectes i activitats amb l’objec-

la Fira SportAccord (abril), la presentació

tiu de difondre els beneficis econòmics i

de l’Estudi sobre l’impacte econòmic de

socials que tindrà la independència pel

la independència en les federacions es-

sector esportiu en tots els seus àmbits i

portives catalanes (maig), l’organització

agents: esportistes, tècnics, presidents,

i celebració del Crans Montana Fòrum

clubs i federacions.

(juliol) i la campanya per l’1-O (setembre), on vam explicar els beneficis de la

Aquest 2017 tenia un calendari amb

independència per a l’esport.

molts esdeveniments importants. Vam
començar amb l’inici del Pacte Nacional

Aquest any també ha estat important

de l’Activitat Física i l’Esport, que ha im-

seguir impulsant el Comitè Olímpic de

pulsat el govern de la Generalitat a tra-

Catalunya, COC, després de la seva re-

vés de la Secretaria General de l’Esport,

activació el desembre del 2016. Hi hem
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participat com a membres actius en les

crementar la nostra comunicació insti-

seves juntes i en la modificació dels es-

tucional. Per això, ens vam adherir a la

tatuts de l’entitat. El COC també va en-

Taula per la Democràcia en defensa de

gegar una campanya de l’Esport pel Sí en

les institucions catalanes i dels drets i lli-

el marc de la celebració del Referèndum

bertats dels ciutadans i ciutadanes.

de l’1-O. Va enviar al Comitè Internacional Olímpic una carta -signada pel seu

A més, hem continuat donant un suport

president, Gerard Esteva, i pel Secretari

intens i continuat a les federacions i a les

General de l’Esport, Gerard Figueras- on

seleccions catalanes que competeixen

s’explicava la situació social i política a

internacionalment i fent difusió al web i a

Catalunya, un país que treballa per acon-

les xarxes socials d’aquelles notícies rela-

seguir un Estat que aspira a ser recone-

cionades amb l’esport i el país.

gut per la comunitat internacional.
Tot seguit, fem un recull dels projectes
Els esdeveniments polítics del darrer
trimestre també ens han portat a in-

més importants que hem dut a terme
durant el 2017.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2017

6

3. CAMPANYES

DESTACADES
3.1. FIRA SPORTACCORD
La promoció a l’exterior per defensar
els interessos de l’esport català és vital
per a l’assoliment de l’objectiu principal de la nostra entitat. Enguany vam
tenir la possibilitat de fer-la en un dels
millors espais possibles com és la Fira
Internacional d’SportAccord que se celebra anualment en alguna ciutat del
món.
La fira SportAccord reuneix més d’un
miler de delegacions i persones influents del món de l’esport, a banda
de 92 federacions internacionals. És
l’esdeveniment anual més important
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Thomas Bach (el quart per l’esquerra). President del CIO.

del món de l’esport per facilitar la seva

En aquesta ocasió va ser a Aarhus,

col·laboració i connexió, on participen

Dinamarca, del 2 al 7 d’abril. Hi vam

representants de gairebé 100 federa-

participar de forma molt activa, amb la

cions esportives internacionals, així

col·laboració de la Secretaria General

com de comitès olímpics nacionals,

de l’Esport i el CAR de Sant Cugat, ges-

ciutats i empreses que es dediquen al

tionant i coordinant el viatge de la de-

desenvolupament de l’esport. SportAc-

legació catalana, el disseny i instal·lació

cord és l’associació internacional més

de l’estand de Catalunya, i les reunions

potent després del CIO, perquè hi són

de tots els representants de l’esport ca-

totes les federacions internacionals,

talà presents.

olímpiques i no olímpiques.

Dragomir Cioroslan (sisè per l’esquerra). Director de
relacions internacionals del Comitè Olímpic dels
Estats Units, amb la delegació catalana.

Besim Hasani (al centre). President del Comitè
Olímpic de Kosovo.
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Amb el lema “Catalonia, a sports

de Catalunya (INEFC), el Canal Olímpic

country”, el nostre estand va lluir a la

de Catalunya, el Rafting Parc del Parc

zona d’expositors, on vam poder pro-

Olímpic del Segre o el Circuit de Barce-

jectar l’esport català i els seus diri-

lona-Catalunya per tal que altres països

gents al món, i explicar no només el

puguin entrenar-s’hi i fer-hi estades.

seu potencial esportiu, organitzatiu i
d’infraestructures, sinó també la recent

Hi vam mantenir reunions d’alt nivell i

activació del Comitè Olímpic de Cata-

vam reforçar lligams amb representants

lunya (COC). Així, es van oferir les ins-

de comitès olímpics de tot el món, amb

tal·lacions i els serveis del Centre d’Alt

alcaldes de ciutats olímpiques com París

Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cu-

i Los Angeles, i amb presidents de federa-

gat, l’Institut Nacional d’Educació Física

cions internacionals com la de bàsquet.

Anne Hidalgo (esquerra). Alcaldessa de Paris.

Horacio Muratore. President de la FIBA.

Eric Garcetti (quart per la dreta). Alcalde de Los Angeles.

Xerrant amb David Evans, del govern galés.
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3.2. ESTUDI IMPACTE ECONÒMIC DE LA INDEPENDÈNCIA
EN LES FEDERACIONS ESPORTIVES CATALANES
Des de la Plataforma, el mes de maig

La independència implica necessària-

vam presentar un Estudi sobre l’impacte

ment una nova configuració dels pres-

econòmic de la independència en les fe-

supostos de les federacions esportives

deracions esportives catalanes.

i possiblement un model de finançament diferent de l’actual. Tot canvi im-

Els darrers anys han proliferat els es-

plica una sèrie d’incerteses que es mi-

tudis adreçats a conèixer l’impacte

nimitzen amb recerques com la que es

econòmic de l’organització d’esdeveni-

presenta, atès que ajuden a aportar les

ments esportius o de l’activitat realit-

dades necessàries a fi que l’Administra-

zada per entitats esportives, i fins i tot

ció i les federacions esportives catala-

periòdicament s’obtenen les dades dels

nes puguin traçar les estratègies que els

hàbits esportius dels ciutadans. Aquest

permetran assolir els objectius que es

estudi pretén conèixer l’impacte econò-

proposin.

mic que sobre les mateixes federacions
esportives generarà el reconeixement

En el treball també s’ha analitzat la

de Catalunya com a Estat independent.

realitat esportiva d’altres estats de ca-

MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL 2017

10

racterístiques similars a les de Cata-

Gimnàstica,

lunya per extrapolar la informació i per

Triatló i Vela.

Natació,

Rugbi,

Tennis,

visualitzar l’evolució i projecció econòmica esportiva de les federacions espor-

Finalment, l’acte es va fer el 10 de
maig al Palau de la Generalitat i va ser

tives catalanes.

presidit per l’aleshores consellera de
L’estudi es va començar a elaborar

la Presidència, Neus Munté, acompan-

l’abril del 2015 i les fonts d’informació

yada del Secretari General de l’Esport,

que s’han emprat han estat estudis i

Gerard Figueras, i del Vicepresident de

articles especialitzats, pressupostos

la Plataforma ProSeleccions, Sergi Blàz-

de les federacions i estadístiques i re-

quez. En la presentació, els dos autors

sultats esportius. Fonamental ha estat

de l’estudi van explicar com l’havien tre-

la col·laboració de les 10 federacions

ballat i quines eren les principals dades

esportives catalanes estudiades. Els

i conclusions.

seus dirigents i tècnics han facilitat
tota la informació sol·licitada i han po-

La difusió de l’estudi es va allargar en

sat a disposició el seu temps, experièn-

el temps fins a l’estiu, amb una cam-

cia i coneixement per dur a bon terme

panya gràfica amb dades, entrevistes a

l’estudi.

diferents presidents de federacions esportives, baners a mitjans digitals i pu-

Federacions que surten a l’estudi: Futbol, Bàsquet, Ciclisme, Esports d’Hivern,

blicitat en la revista Fosbury, i xerrades
al territori.
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3.3. CRANS MONTANA FÒRUM
Des de la Plataforma, i amb la Se-

L’esdeveniment va convocar més de

cretaria General de l’Esport, vam pro-

400 participants d’arreu del món i la

moure la celebració d’aquest fòrum a

primera gran sessió, cel·lebrada a la

Barcelona i vam poder introduir l’es-

seu de la INEFC de Barcelona, va comp-

port entre les matèries a debat. Això

tar amb la intervenció del President

ens va permetre uns dies de contactes

de la Generalitat, Carles Puigdemont.

directes amb diplomàtics i represen-

La sessió inaugural del Crans Montana

tants de governs de països de tot el

Fòrum 2017, es va dedicar a la poten-

món, a qui vam poder explicar quins

cialitat de l’esport com a agent per a

són els objectius de l’esport català a

la pau mundial. Tots els ponents van

curt termini.

coincidir en la seva importància a l’hora
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d’omplir de valors la joventut de tots els

nor”: Elisabeth Maragall (hoquei sobre

països, que ha de ser l’encarregada de

herba), Natàlia Via-Dufresne (vela), Lau-

tancar, en la mesura del possible, les di-

ra Tramuns (natació adaptada), Carles

ferències geopolítiques actuals. L’acte

Folguera (hoquei sobre patins) i Daniel

s’englobava en la commemoració dels

Ballart (waterpolo).

25 anys dels Jocs Olímpics i Paralímpics
del 1992, als quals es van fer diverses

El Fòrum va durar tres dies (5-7 juliol)

referències pel seu caràcter únic, posi-

i es va celebrar a la INEFC, i al Recinte

tiu i conciliador. En aquest sentit, cinc

Modernista de Sant Pau. També es va

medallistes catalans van ser guardo-

fer un sopar oficial amb les personali-

nats amb la distinció “Nous Líders d’Ho-

tats assistents al Camp Nou.
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3.4. PACTE NACIONAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
El 30 de gener d’enguany, el govern de

llei de l’esport, des de la Plataforma

la Generalitat, va presentar les tres lí-

s’han tingut converses amb els impul-

nies mestres per una nova llei catalana

sors de les iniciatives, SGE i UFEC, així

de l’esport: un canvi de paradigma per

com amb la Unió de Consells Esportius

aconseguir una societat més saludable

i s’ha participat de forma activa als de-

i més èxits esportius; un nou model de

bats organitzats per aquestes entitats.

finançament; i un Pacte Nacional del
Després del treball de tot l’any, l’acte

món de l’esport del sector.

de signatura del Pacte es va fer al PaAmb motiu d’aquest Pacte Nacional de

lau de la Generalitat el passat 14 de

l’Activitat Física i de l’Esport i dels movi-

setembre. La cita va estar presidida pel

ments entorn de la redacció d’una nova

conseller de la Presidència i portaveu
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del Govern, Jordi Turull, que va destacar que el consens aconseguit assentava les bases “d’un ambiciós horitzó per
a l’activitat física i l’esport català”. El
document consensua les aportacions de
més de 250 entitats, administracions i
empreses de l’àmbit esportiu, de la salut
i de l’educació, i compleix els objectius
d’establir l’esport i l’activitat física com
a quart pilar de l’estat del benestar, de
simplificar la legislació vigent i de garan-

Xavier Vinyals, president de la Plataforma
Proseleccions, signant el document del Pacte.

tir l’estabilitat del sector a partir de la
col·laboració pública-privada. La Plataforma Pro Seleccions i el COC van ser
dues de les entitats que van signar el document, base d’una futura Llei adaptada
als nous temps.
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4. DIFUSIÓ
4.1. PROMOCIÓ DE LES SELECCIONS CATALANES
RECONEGUDES
Durant tot l’any, des de la Plataforma

Durant tots els mesos de l’any no hem

ProSeleccions hem fet una intensa difu-

deixat de publicar notícies a través dels

sió de la participació de les seleccions

nostres canals habituals de difusió. Tam-

catalanes en les competicions interna-

bé hem fet campanyes de bàners a mit-

cionals. Hem informat a través del web

jans digitals catalans o anuncis de pre-

i de les xarxes socials dels resultats ob-

msa donant a conèixer les Seleccions

tinguts per Catalunya en competicions

Catalanes reconegudes, buscant nous

internacionals. Hem seguit de forma

col·laboradors, o explicant els beneficis

especial determinades participacions

econòmics que l’estat propi comporta-

de les seleccions catalanes en directe a

ria pel món de l’esport.

través de les nostres xarxes socials i pàgina web. I també hem estat de forma

A la Plataforma preparem, editem,

presencial en moltes d’elles. Destaquem,

mantenim i actualitzem la pàgina web

per exemple, els partits de la selecció

www.seleccions.cat.

catalana absoluta masculina de futbol

manera curosa la creació de continguts

sala contra el Brasil, el Mundial de Tam-

i tenim una estreta relació amb totes

borí o el Mundial de futbol sala femení a

les federacions esportives. Aquest 2017

Balaguer.

hem elaborat més de 270 notícies, re-

Planifiquem

de

portatges, prèvies, cròniques, comuni-

Estàs
convocat!

Faltes tu
al nostre equip!

Fes-te col·laborador!
I et regalem
aquesta samarreta!
www.seleccions.cat

Aquest 2017 tenim
l’oportunitat de fer
un gran pas com a país i...

CATALUNYA
(Gotham Bold)
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cats, convocatòries i articles d’opinió, i

fans a Facebook i 15.756 seguidors al

ens hem encarregat dels reculls i clípings

Twitter converteixen els mitjans de la

de premsa i del tracte amb els mitjans

Plataforma en els més seguits per veu-

de comunicació.

re les evolucions de les seleccions catalanes reconegudes i la seva activitat. A

També gestionem les xarxes socials

Twitter, per exemple, durant tot el 2017

de les Seleccions Catalanes a través de

hem fet més de 1.100 piulades amb un

Facebook i Twitter. Tenim desenes de

impacte de gairebé 2,5 milions d’impres-

milers de visites i pàgines vistes, 34.210

sions totals.
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4.2. COBERTURA D’ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
AMB LES SELECCIONS CATALANES
Aquest 2017 volem destacar especial-

dards, la Plataforma ha estat al costat de

ment l’àmplia cobertura que hem donat

les seleccions catalanes allà on disputes-

a diferents esdeveniments esportius. Des

sin una competició internacional.

de les raquetes de neu, el korfbal o els
DATA

COMPETICIÓ

LLOC

21 desembre 2016

9a Copa de les Nacions d’handbol
femení

Granollers

22 desembre 2016

Partit Internacional d’handbol
selecció masculina absoluta
Catalunya-Qatar

Granollers

28 desembre 2016

Partit Internacional de futbol
selecció masculina absoluta
Catalunya-Tunísia

Girona

6 de gener

La Ciaspolada de
Raquetes de neu

Fondo, Vall de
Non, Itàlia

29 i 31 gener 2017

Partits amistosos Catalunya –
Brasil de la selecció absoluta
masculina de futbol sala

Granollers i
Sabadell

14 al 16 d’abril

Mundial S19 de Korfbal

Leeuwarden,
Holanda

17 al 20 de maig

Mediterranean Cup de Dards

Poissy, França

25 de maig

Campionat de Catalunya de
Físic-Culturisme

Pallejà, Catalunya

9 de juny

Mundial per parelles de P&P

Galícia

10 de juny

Europeu de Físic-Culturisme

Salamanca,
Espanya

29 de juny al
2 de juliol

Europeu de Twirling

Tortosa,
Catalunya

29 de juny al
2 de juliol

Mundial de Beach Tennis

Barcelona,
Catalunya
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DATA

COMPETICIÓ

LLOC

3 al 7 de juliol

Europeu Sènior de Bèisbol

Novara, Itàlia

17 al 25 de juliol

Europeu Júnior de Bèisbol

Kutno, Polònia

14 al 18 d’agost

Campionat del Món de Bike-Trial

Pujalt, Catalunya

1 al 3 de setembre

Torneig Internacional Tambeach

Vilanova i la
Geltrú, Catalunya

16 de setembre

Copa del Món de Bike-Trial

Barcelona,
Catalunya

12 al 15 d’octubre

Internacional per parelles de P&P

Lleida

4 de novembre

Open Catalunya de
Físic-Culturisme

Pallejà, Catalunya

4 a l’11 de novembre

Copa del Món de Bowling

Hermosillo, Mèxic

18 al 25 de novembre

Mundial de Futsal

Balaguer,
Catalunya

25 i 26 de novembre

Mundial de Físic-Culturisme

Bordeus, França

25 de novembre

T. Ciutat de Barcelona de
Tennis Taula

Barcelona,
Catalunya

8 al 10 de desembre

Mundial de Tamborí

Vilanova i la
Geltrú i Vilafranca,
Catalunya

22 desembre

Partit Navarra – Catalunya de
futbol femení

Navarra

30 desembre

Catalunya – Selecció del Món
selecció absoluta d’hoquei patins
masculí i femení

Vic

Pots consultar tots els resultats de les seleccions catalanes durant el 2017
clicant aquí.
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4.3. BENEFICIS ECONÒMICS DE LA INDEPENDÈNCIA
EN EL MÓN DE L’ESPORT
Un estat propi aportaria molts beneficis a

trevistes a presidents de diferents fede-

esportistes, clubs, federacions, aficionats i

racions participants per explicar com

a l’economia o la imatge de Catalunya. Així

afectarà directament un nou estat en

que durant el 2017 hem continuat amb la

l’economia i el dia a dia de clubs i federa-

tasca de difusió dels beneficis de la inde-

cions. En el marc de la mateixa campan-

pendència per a tot el món de l’esport, es-

ya de difusió també vam publicar una

pecialment per als clubs.

entrevista amb el president de la Plataforma ProSeleccions, Xavier Vinyals, i el

Partint de l’estudi presentat aquest
any, hem elaborat tot un calendari d’en-

Secretari General de l’Esport, Gerard Figueras.
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Per estendre la difusió de les dades, vam
publicar bàners a diferents mitjans digitals
i un anunci a la revista Fosbury.

FER EL CIM
DEPÈN DE NOSALTRES
CONEIX QUIN SERÀ L’IMPACTE ECONÒMIC
DE LA INDEPENDÈNCIA EN LES FEDERACIONS
ESPORTIVES CATALANES

Tota la informació a
seleccions.cat
IMPACTE ECONÒMIC
DE LA INDEPENDÈNCIA EN
LES FEDERACIONS ESPORTIVES
COMPETICIONS INTERNACIONALS

+ ingressos
+ programes
d’ajuda
2 milions $

+ atletes
olímpics

+ medalles

Tota la informació a
seleccions.cat

IMPACTE ECONÒMIC
DE LA INDEPENDÈNCIA EN
LES FEDERACIONS ESPORTIVES
NOUS INGRESSOS

93.004.097€

IMPACTE ECONÒMIC
DE LA INDEPENDÈNCIA EN
LES FEDERACIONS ESPORTIVES
OPORTUNITATS LABORALS

Oportunitat
històrica

+705

Federacions
preparades

+ personal

Tota la informació a
seleccions.cat
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llocs de treball

Tota la informació a
seleccions.cat
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4.4. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL
Portem gairebé 20 anys de relació

costat de les institucions i representants

amb el món esportiu, polític i social del

de Catalunya quan ha estat necessari.

país. Tenim una marca i gaudim d’un
reconeixement públic notori. Hem viscut

Fruit

d’aquesta

comunicació

més

amb especial intensitat aquest 2017, i

institucional, destaquem les següents

la Plataforma ProSeleccions ha estat al

accions:

ARTICLES D’OPINIÓ I ENTREVISTES EN PREMSA
Hem gestionat les aparicions de càrrecs

Punt, L’Esportiu, Racó Català, Directe.

de l’entitat en diaris i hem publicat arti-

cat o la revista Vèrtex.

cles d’opinió a diferents mitjans com el

20 · MÉS
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TROBADA AMB L’RCDE (MAIG)
Després del canvi de propietari, el pre-

va fer entrega d’un exemplar de l’estudi

sident i vicepresident de la Platafor-

sobre l’”Impacte de la independència en

ma ProSeleccions es van reunir amb el

les federacions esportives catalanes” als

conseller delegat del RCD Espanyol de

dirigents pericos, i ambdues entitats van

Barcelona, Ramón Robert, i el seu direc-

refermar el seu compromís de seguir tre-

tor de coordinació i gestió de negoci i

ballant conjuntament després del canvi

també conseller, Mao Ye. La Plataforma

de propietari del club.

HOMENATGE A JAUME LLAURADÓ (JUNY)
La Plataforma ProSeleccions Esporti-

les vivències d’al-

ves Catalanes va organitzar, amb l’Ate-

tres persones que

neu Barcelonès, un homenatge en re-

el van conèixer de

cord de Jaume Llauradó, fundador i

prop i que van par-

president d’Honor de l’entitat, que ens

ticipar en l’acte.

20

societat

va deixar el passat 2 d’abril. L’acte, que
va ser obert, es va celebrar a la seu de
l’Ateneu Barcelonès i va consistir a un
recordatori del personatge i una glossa
de la seva polifacètica figura a través de

El vicepresident i co
CosmoCaixa visions

Qui r
ser

Adrià i Junq

Crònic

TO

“V
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BA

ull
plat
ran
tud
un
sens dubte, encunya
Adrià, cervell que ma
sar i de crear. “Quan a
no hi anaven els creat
res dolent; en canvi, si
taplats...” Interessan
podria preguntar-se q
creativitat té l’encarr
els plats, però abans A
envolupat l’argument
sostenible: “És un err
la innovació només e
ducte final. La innov
en la producció tant c
queting que se li apli
llestit”. Val la pena es
quinacions argumen

COMITÈ OLÍMPIC DE CATALUNYA (COC)
Sens dubte en aquest àmbit, una de les

cipació del COC a la fira de SportAccord,

activitats més destacables del 2017 de

i la campanya de l’Esport pel Sí per expli-

la nostra tasca en defensa del reconeixe-

car els beneficis per a l’esport d’un canvi

ment internacional de les seleccions ha

normatiu de Catalunya com a estat.

estat el suport a l’impuls del Comitè
Olímpic de Catalunya, després de la seva

La campanya de l’Esport pel Sí amb vista

constitució (desembre 2016). La Plata-

al referèndum de l’1 d’Octubre, aprovada

forma ProSeleccions, com a membre de

per unanimitat per l’assemblea del Comi-

ple dret, s’ha implicat en la represa de

tè Olímpic de Catalunya, va ser portada

la seva activitat amb una participació

terme i coordinada amb la Unió de Fede-

directa en el seu Comitè Executiu que,

racions Esportives de Catalunya (UFEC).

entre altres aspectes va motivar la parti-
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L’Esport pel Sí va incloure un web i uns
comptes de Twitter i Facebook. Es va
fer difusió de continguts, així com l’enviament d’una carta al president del
Comitè Olímpic Internacional abans
de l’1 d’Octubre on se li va comunicar
formalment la voluntat de sol·licitar el
reconeixement internacional tan bon
punt Catalunya esdevingui un estat independent.
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POSICIONAMENTS PÚBLICS
Com a entitat, ens hem posicionat en
favor de la democràcia i la justicia social

el govern legítim i la Generalitat de Catalunya, entre altres qüestions.

en diferents temes com el judici per la
consulta del 9N; la campanya de “Casa

El mes de setembre es va constituir la

Nostra, Casa Vostra” en favor dels refu-

Taula per la Democràcia, una platafor-

giats; el Pacte Nacional pel Referèndum;

ma amb gairebé 150 entitats de tots els

el referèndum de l’1 d’octubre; la defen-

àmbits de la societat catalana, on la Pla-

sa dels drets individuals i col·lectius des-

taforma ProSeleccions s’hi ha adherit i

prés de l’aplicació de l’article 155 contra

participat de forma continuada.

Taula per la Democràcia.
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5. ACTIVITATS
5.1. FESTA DELS SÚPERS
El cap de setmana del 21 i 22 d’octu-

En aquesta edició, a l’espai de la Plata-

bre va tenir lloc una nova edició de la

forma, els assistents a la Festa van poder

Festa dels Súpers on com cada any hi

gaudir d’un circuit esportiu on havien de

van ser presents alguns dels esports re-

jugar a hoquei patins, bàsquet, pitch and

coneguts. La novetat d’enguany va ser

putt, korfbal, tennis taula, handbol i es-

la incorporació d’esports no reconeguts

cacs. Fins a 1.300 nens i nenes s’hi van

dels quals, les respectives federacions

apropar i es van poder endur alguns ob-

esportives, tenen al cap sol·licitar el

sequis simbòlics de record com ara un

reconeixement internacional o formen

pòster, un adhesiu i un globus, això com

part del COC.

material informatiu.

Voluntaris de la Plataforma Proseleccions.
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Vam comptar amb l’assistència de cinc
esportistes olímpics que van participar

van participar tot ajudant els nens i les
nenes amb les activitats.

del circuit plantejat per la Plataforma i

Carles Torrent (ciclisme).

Judit Pla (atletisme).

Ona Meseguer (waterpolo).

Roc Oliva (hoquei sobre herba).

Cindy Lima (bàsquet).

Torrent i Pla.
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Una part molt important d’aquesta

els dos dies, alguns d’ells de les federa-

festa són les persones que d’una forma

cions d’escacs, handbol i patinatge van

desinteressada col·laboren de forma ha-

fer possible la Festa. El lema de la nos-

bitual amb les activitats que organitzem.

tra activitat va ser “SEMPRE ENDAVANT,

En aquesta ocasió, 40 voluntaris durant

Cap al Reconeixement Internacional”.
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5.2. ALTRES ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE
LES SELECCIONS RECONEGUDES
Paral·lelament a tot això, aquest any

disposat d’una parada informativa. Més

també hem realitzat altres actes per a

enllà de la promoció esportiva sempre és

la promoció de les Seleccions Catalanes,

necessari donar a conèixer perquè Cata-

de l’esport per als més petits i dels be-

lunya té seleccions que competeixen en

neficis del procés d’independència per a

l’àmbit internacional. Per això des de la

l’esport català.

Plataforma hem estat presents en fires
i activitats vàries per donar a conèixer

Alguns on hem estat presents:

aquesta realitat. Un exemple n’és la par-

• 11 de setembre. Hem estat presents

ticipació en la Fira d’entitats que cada

a la Fira d’Entitats de l’11 de setembre,

11 de setembre té una visibilitat molt

que un any més ha estat situat al passeig

gran amb la presència de desenes de mi-

Lluís Companys de Barcelona. Aquí hem

lers de persones.
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5.3. ACTIVITATS AMB ALTRES ENTITATS
DEBATS I XERRADES
Com sempre, hem continuat partici-

– Difusió sobre la celebració de la

pant en activitats, xerrades i conferèn-

cursa Olla de Núria, amb la que hi

cies a tot el territori.

col·laborem fa anys.
– Difusió (dia 29) de la Xerrada de la

Alguns exemples:
• 25 Maig. Xerrada Esport i República.

Universitat de Vic sobre Naciona-

Amb la participació del vicepresident

lisme i regionalisme en l’esport in-

Sergi Blàzquez.

ternacional on també va participar
Sergi Blàzquez.

• Juny.
– Xerrada sobre l’estudi sobre l’impacte econòmic de la Independència a
les terres de l’Ebre: Flix i Amposta.
Vam fer dues jornades amb els dos
investigadors.
X E R R A D A I D E B AT
Oportunitat
històrica

Federacions
preparades

Presentació de l’estudi
“IMPACTE ECONÒMIC
DE LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA
EN LES FEDERACIONS ESPORTIVES
CATALANES”

+ atletes
olímpics

a Flix
+ medalles

Dimecres 14 de juny, 19.30h.
Ca Don Ventura

Ponents:

d’ajuda

Coautor de l’estudi. Doctor en Dret. Professor
Titular de l’INEFC. Vicepresident de l’Associació de
Gestors Esportius de Catalunya (ACGEP).

Sergi Blàzquez

comunicació de l’entitat.

Presentaran l’acte:

Albert Mani

Regidor d’Esports de Flix

treball

Andreu Carranza
Coordinador de l’ANC

Organitza:

+ personal

hi van ser el coordinador d’activitats de
Cornet, periodista del departament de

Vicepresident de la Plataforma Pro Seleccions
Esportives Catalanes. Advocat. President de
l’Associació de juristes DRETS.

+ ingressos

+ llocs de

ta-debat de TV al canal TE Tortosa, on
la Plataforma, Francesc Serra, i Marc

Vicente Javaloyes

+ programes

• 28 juliol. Participació en l’entrevis-

Col·laboren:

Flix per la independència

AJUNTAMENT DE FLIX
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Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes
Passatge Permanyer, 3 - 08009 Barcelona
Tel. 935 538 220 - info@seleccions.cat
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Amb la col·laboració de:

