
ACORD ENTRE LA PLATAFORMA PRO SELECCIONS ESPORTIVES
CATALANES I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

El procés de reconeixement de les seleccions  catalanes a nivell internacional és llarg i
té ja una certa història al darrera. Aquest anhel del poble de Catalunya expressat en
ocasions diverses i en formes també diverses esdevé cada cop més una necessitat que
Catalunya té com a nació, però també com a país esportiu.
El potencial esportiu de Catalunya és innegable. La trama associativa en l’àmbit
esportiu que té el nostre país, és de les més potents d’Europa, i el que és més important,
la voluntat expressada per catalans i catalanes de ser presents al món amb veu pròpia,
amb els nostres símbols i representant el nostre país és un dret al que no podem ni
volem renunciar.
En aquests darrers 25 anys Catalunya ha recuperat les institucions democràtiques i
nacionals i els avenços en el nostre autogovern han estat inqüestionables. Tanmateix,
malgrat que el nostre Estatut d’Autonomia reconeix a la Generalitat de Catalunya la
competència exclusiva en matèria d’esports, i per tant la possibilitat de desenvolupar
Catalunya com a país esportiu, les traves i les pegues a què Catalunya disposés de
seleccions catalanes que competissin en l’àmbit internacional ha estat una constant.
Històricament dues formacions, una en l’àmbit polític i l’altra en l’àmbit cívic i social
han estat capdavanteres en aquesta reivindicació.
Així la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes va fer una tasca importatíssima
de recollida de signatures per poder presentar una iniciativa legislativa popular al
Parlament de Catalunya i d’aquesta manera tenir una llei pròpia que regulés les nostres
seleccions. La tasca de mobilització i conscienciació feta per la Plataforma va ser
exemplar.
Paral·lelament Esquerra Republicana de Catalunya a més de donar suport a la
mobilització popular per aquesta reivindicació des de fa molts anys també ha presentat
una quantitat molt important d’iniciatives parlamentàries, tant al Parlament de
Catalunya com al Congrés de diputats, així com al Parlament Europeu, per tal que les
seleccions catalanes fossin reconegudes i poguessin competir en l’àmbit internacional.
També ha presentat nombroses mocions a molts ajuntaments del nostre país en aquesta
mateixa direcció.
Per tant podem ben bé afirmar que els camins de la Plataforma Pro Seleccions
Esportives Catalanes i d’ERC han estat paral·lels durant aquests darrers anys i
absolutament complementaris.
En aquests moments ambdues organitzacions constaten la necessitat que des de l’àmbit
polític i governamental es doni un impuls definitiu a tot el procés per aconseguir
seleccions catalanes i en aquest sentit ACORDEN:

1. ERC concorrerà a les properes eleccions al Parlament de Catalunya amb, entre
d’altres punts, l’objectiu bàsic d’avançar en l’autogovern de la nostra nació en tots el
àmbits, i en aquest sentit considera prioritari poder tenir Seleccions pròpies que
competeixin a nivell internacional.

2. ERC donarà prioritat en els futurs pactes de govern que pugui fer a la qüestió de les
seleccions catalanes, i serà una de les condicions que posarà la damunt de la taula
per formar part del govern de Catalunya.

3. ERC, en el cas que tingui responsabilitats de govern, es compromet a definir, de
comú acord amb la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, i amb els altres
organismes esportius competents, una estratègia específica amb pressupost i
calendari concret per aconseguir el reconeixement internacional de les seleccions
catalanes. Així mateix es compromet a crear dins l’estructura de l’òrgan competent
en matèria d’esports del Govern un òrgan amb nivell de Direcció General dotat dels
recursos humans, materials, econòmics i jurídics que siguin necessaris per tal
d’aconseguir el reconeixement internacional de les seleccions catalanes. Aquest
òrgan serà el competent de la tutela i de donar suport a les entitats associatives
privades que des de la societat civil treballin pel mateix objectiu d’obtenció d’aquest
reconeixement.



4. La Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes dóna suport electoral a Esquerra
Republicana de Catalunya, demanant el vot explícitament per a aquesta formació,
atès que finalment és la formació política que ha demostrat clarament la seva
voluntat i el seu compromís amb la reivindicació de tenir seleccions pròpies
competint en l’àmbit internacional.

5. Es constitueix  una comissió mixta de seguiment d’aquest acord constituïda per tres
representants de cada formació que tindran les següents funcions:
• Fer el seguiment d’aquest document
•  Elaborar l’apartat del programa electoral d’ERC que contempli la creació de
seleccions catalanes i de les accions que es duran a terme per aconseguir-les
• Fer una proposta d’organigrama de l’àmbit esportiu del govern que contempli la
creació de l’organisme que ha de vetllar específicament i monogràficament pel
reconeixement de les seleccions catalanes, i els aspectes que conformin la seva
regulació, funcionament i finançament.
• Resoldre aquells contenciosos o dubtes que puguin sorgir de l’aplicació d’aquest
document.

I en prova de conformitat signen aquest document a Barcelona, el dos d’octubre del
2003

Xavier Vinyals i Capdepon Josep-Lluís Carod-Rovira
Vice-President 2on de la Plataforma
Pro Seleccions Esportives Catalanes Secretari General d’ERC


