
 
 
 
 
Barcelona, 13 de novembre de 2020  
 
En relació amb la Nota Informativa publicada avui dia 13 de novembre pel Consell Directiu dels 
Consells Esportius de Catalunya, on s’informa de les principals qüestions tractades en la reunió 
mantinguda el dia 11 de novembre amb la consellera de la presidència i els secretaris d’esports i 
salut per la situació de la pandèmia, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana 
de Municipis manifestem el següent:  
 
• En resposta a la petició de la UCEC de demanar que es tingui present els Ajuntaments en aquestes 
reunions que afecten l’esport, la nota afirma que la consellera de la presidència va explicar que 
l’FMC i l’ACM havien estat convocades a la reunió però que no havien pogut assistir a aquesta 
trobada. Aquesta afirmació no és certa. L’FMC i l’ACM no van rebre cap convocatòria prèvia i 
formal sobre aquesta reunió. Tan sols es va enviar directament a les dues entitats una invitació 
d’una plataforma virtual per connectar-se a aquesta reunió a les 11:07 hores del matí, quan la 
reunió havia estat convocada a les 11 hores del mateix dia.   
 
• Coneixedors per altres fonts que s’havien estat produint en els darreres mesos aquestes reunions 
amb les entitats esportives, des de l’FMC s’ha remès a la consellera de la presidència una petició, 
signada pel President de l’àrea corresponent, sol·licitant que es tingui en compte la participació de 
les entitats municipalistes en aquestes trobades amb les entitats esportives, tenint en compte que 
en aquestes reunions es tracten qüestions en les quals l’administració local té un paper actiu a 
desenvolupar. 
 
• Tant des de la presidència de l’FMC com de l’ACM s’ha traslladat també aquesta petició de viva 
veu al Govern de la Generalitat en les reunions mantingudes en aquests mesos per abordar la 
situació de la pandèmia. 
 
• Com a entitats municipalistes que representem els ens locals de Catalunya volem fer valdre tots 
els esforços que els Ajuntaments estan fent per acompanyar el teixit esportiu dels municipis i per 
adaptar les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica de l’esport segur, perquè les entitats 
esportives continuïn desenvolupant la seva important activitat. Volem recordar que, fins ara, 
aquests esforços han estat assumits pels municipis sense rebre ajudes econòmiques 
complementàries tal i com estem reclamant des de fa mesos.  
 
• Finalment, volem agrair a les entitats esportives del país l’esforç que també estan assumint per 
mantenir viva la seva activitat, que és font de salut física i psíquica dels nostres ciutadans i 
ciutadanes, així com un element de cohesió social molt important per als nostres municipis.  
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