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ES CONVOQUEN AJUDES A L'ESPORT CATALÀ
PER 23,6 MILIONS D'EUROS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar les bases reguladores per a la concessió d’ajuts
extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes al sector de l’activitat física i
l’esport, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19 durant l’any 2021.

MANIFESTACIÓ VIRTUAL
DEL SECTOR ESPORTIU

 

ADECAF COORDINA LES DEMANDES
DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
CONTRA L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
PER LES PÈRDUES DERIVADES DE LA

PANDÈMIA

ADECAF, INDESCAT, UFEC, Gestiona, COPLEFC i AECNC van
col·laborar per dur a terme una manifestació virtual amb
l’objectiu principal de reivindicar la importància del sector
esportiu en la societat. L’acció, la qual es va desenvolupar a
través de xarxes socials mitjançant el hashtag
#EsportEsEssencial, va acumular més de 3.500 publicacions;
gran part del sector va donar suport a la iniciativa, fent que
aquesta fos tot un èxit.

Programa d'ajuts per a entitats gestores d'instal•lacions esportives
l'obertura al públic de les quals s'hagi vist suspesa o limitada. 

• Beneficiaris:  

a) Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades en el Registre
d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen instal•lacions
esportives.

 
b) Les persones jurídiques titulars de la gestió d’instal•lacions o equipaments
esportius a Catalunya.  
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August Tarragó 
"Les condicions són les
mateixes que abans; la

experiència que tenim amb
aquestes mesures és

dolenta. Al final, signifiquen
un tancament encobert"

Font: https://bit.ly/3aFaBdY

"Una instal·lació no pot
funcionar sense vestidors"

Font: https://bit.ly/2MCIDYj

 

Manel Martínez

"No som un generador de
mobilitat i de contagis; la

primera manera de fer salut
és realitzant activitat física"

Font: https://bit.ly/2MFrzkN
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Iolanda Latorre

"No només som espais
segurs, sinó que som
espais on la salut es
protegeix i s'amplia"

Font: https://bit.ly/2N3cGIE


