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APARICIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

ADECAFF CELEBRA ELS AJUTS RECLAMATS,
AIXÍ COM EL RECONEIXEMENT DE L’ACTIVITAT

FÍSICA I L’ESPORT COM A BÉNS ESSENCIALS

La patronal, que feia mesos que treballava per aconseguir els ajuts i un pla de
reactivació del sector, acull amb satisfacció la mesura.

August Tarragó, president d'ADECAFF, comparteix la seva satisfacció tot
demanant que “aquests ajuts s’atorguin amb celeritat, el sector no pot suportar més
la pressió econòmica a la qual està sotmès des de fa ja 3 anys”. 

“Estem satisfets del fet que el Govern ens hagi escoltat i hagi comprès que el nostre
sector és essencial". - August Tarragó, president d'ADECAFF

L'ESPORT CATALÀ CLAMA AL GOVERN
UNA “ACTUACIÓ IMMEDIATA” PER A
“EVITAR EL TANCAMENT IMMINENT
D'EMPRESES”

"Ens aproximem cap a un primer trimestre de
2023 molt complicat, en el qual és possible que
comencem a assistir al tancament d'empreses
del sector esportiu."

August Tarragó, President ADECAFF

MANIFEST DEL SECTOR ESPORTIU
EMPRESARIAL DE CATALUNYA EN RELACIÓ

AMB L’AUGMENT DELS COSTOS DE L’ENERGIA

La formació efectiva de la taula del
sector i l’activitat física de Catalunya.
L’elaboració del Pla de reactivació del
sector.
Informació i formació sobre les fonts
d’energia alternatives i l’accés a
aquestes.
Ajuts econòmics directes, ràpids i àgils
per implementar la instal·lació de fonts
d’energia noves.
Ajuts directes per poder suportar les
despeses energètiques, com es va fer
amb els que es van destinar a pal·liar els
efectes de la pandèmia.
La rebaixa de l’IVA, que el govern ha de
negociar sense treva.
La bonificació de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques i de
l’Impost de Societats.
La creació d’un bo esportiu.

Demanem, de forma immediata:

Sessió amb la
Secretaria General

de l'Esport per
explicar els ajuts

extraordinàris

Que els fons europeus arribin de
manera àgil i fàcil, i siguin
accessibles per a tothom.
Reclamem un acompanyament en
el procés i que els fons es destinin a
implementar solucions per a la
sortida de la situació actual
d’elevadíssims costos energètics.
Establir un topall del cost de
l’energia per a pimes, com ja es fa
en altres països d’Europa.

https://www.matrixfitness.com/es/esp
https://ribesalat.com/
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-multideporte/deporte-catalan-clama-al-govern-una-actuacion-inmediata-evitar-cierre-inminente-empresas/
https://www.lesmills.es/
https://www.aerobicyfitness.com/
https://www.suris.es/
https://adecaff.cat/comunicacio/
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