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BARÇA

Retorn al
bon passat
Contra el Granada, el Barça va fer més de mil
passades i va tenir més del 80% de possessió,
xifres que no s’havien aconseguit ni amb
Valverde ni amb Luis Enrique

PABLO ALFARO ENTRENADOR DE L’EIVISSA

“Vull que
els jugadors
competeixin
contra
el Barça
disfrutant”

FUTBOL

Leandro Cabrera fortifica
la defensa de l’Espanyol
El jugador uruguaià, de 28 anys, arriba del Getafe a canvi
de nou milions d’euros i fitxa fins a l’any 2024

HANDBOL EUROPEU

La selecció
espanyola venç
Bielorússia i
s’assegura un lloc
en les semifinals

WATERPOLO

L’equip espanyol
guanya
Alemanya i passa
als quarts de
final de l’Europeu
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A la mateixa hora que el go-
vern de la Generalitat i En
Comú Podem escenifica-
ven el seu acord per al re-
partiment de la despesa
del pressupost del 2020, el
món de l’esport denuncia-
va al davant de la conselle-
ria d’Economia el menys-
preu sistemàtic al sector
esportiu. El president de la
Unió de Federacions Es-
portives de Catalunya
(UFEC), Gerard Esteva,
acompanyat de més d’un
centenar de presidents de
federacions i dirigents de
clubs esportius, va llegir el
manifest Salvem l’esport!
Volem l’1%. El món espor-
tiu mostrava simbòlica-
ment una targeta groga al
govern de la Generalitat

com un primer senyal d’ad-
vertència i avisava de més
mobilitzacions si no s’ate-
nen les seves reivindica-
cions.

En el manifest que s’ad-
junta en aquesta plana
s’enumeren fins a set
punts per reclamar l’1%
del pressupost. En aquest
sentit, Esteva ressalta que
Catalunya és a la cua d’Eu-
ropa en polítiques públi-
ques esportives. “El finan-
çament mitjà europeu és
del voltant dels 200 euros.
Suècia inverteix 256 euros
per habitant en matèria
d’esport; Dinamarca, 192;
Holanda, 199; Itàlia, 74;
Espanya, 98, i Catalunya,
8 miserables euros. En el
context europeu això ens
sembla inadmissible, però
encara hi ha una raó amb
molt més de pes. Si el 2009

Catalunya tenia 161 mi-
lions d’euros en matèria
d’esports, el 2016 baixava
fins als 63 milions, i aquest
any, en aquesta situació
extraordinària en què s’ha
d’assumir la despesa del
2019, ens n’anem a unes
retallades del 40%. Per
tant, és una situació total-
ment inadmissible”, reite-
ra el president de la UFEC.

Una vaga en l’horitzó?
Tot i deslligar aquesta re-
clamació pressupostària
de la proposició de la llei de
l’esport que segueix el seu
curs al Parlament, Esteva
posa de manifest la inco-
herència: “Són dues qües-
tions processalment inde-
pendents; el que no pot ser
és que la proposta de llei
pretengui anar a l’1% i que
la realitat en aquest any si-

gui retallar un 40%.”
I etziba una sentència

d’un comissari d’esports i
cultura europeu: “Mal-
fieu-vos dels polítics que
us diuen coses boniques
però no les pressupos-
ten.” Segons Esteva,
s’han mantingut reu-
nions en tots els àmbits
del govern: “A Economia
hi hem enviat cinc cartes.
El conseller no ens ha po-
gut rebre mai, però hem
tingut una reunió amb el
cap de gabinet. També ens
hem reunit amb Presidèn-
cia i amb la secretaria ge-
neral de l’Esport, que al
nostre entendre compar-
teix les nostres reivindica-
cions, però el pressupost
no expressa aquesta vo-
luntat que ens havien dit.”

I hi afegeix: “No pot ser
que el pressupost de la Ge-
neralitat s’incrementi
amb més de 3.000 milions
d’euros i que siguem inca-
paços de destinar 20, 30 o
40 milions al món de l’es-
port després d’haver-lo
castigat com s’ha fet. No hi
ha cap país que castigui
l’esport com ho fa Catalu-
nya.” Amb aquest panora-
ma, el president de la
UFEC no descarta una va-
ga general. “Si aquest país
para l’esport no un cap de
setmana sinó diversos, si
en aquest país ens aturem
i ens plantem, això no hi
ha cap govern que ho
aguanti. Estem conven-
çuts que ens en sortirem”,
sentencia. ■

REIVINDICACIÓ · El president de la UFEC, Gerard Esteva,
acompanyat de més d’un centenar de presidents de federacions
i dirigents de clubs, denuncia el menyspreu sistemàtic del sector
esportiu en el pressupost de la Generalitat de Catalunya

Clam a favor
de l’1%

Xavier Agustí
BARCELONA

Més d’un centenar de presidents de federacions i dirigents esportius mostren una targeta groga al govern de la Generalitat en un acte de protesta davant la seu de la conselleria d’Economia ■ UFEC

1. VOLEM L’1% perquè 
Catalunya està a la cua d’Europa 
en polítiques públiques esportives 
i les nostres entitats en pateixen 
les conseqüències i són 
condemnades a la precarietat 
permanent. La majoria de països 
europeus inverteixen una mitjana 
de 200 euros per habitant mentre 
que a Catalunya només són 8,14.

2. VOLEM L’1% perquè l’esport 
és salut. Les persones que fan 
esport costen menys diners a la 
sanitat pública que les que són 
sedentàries, una mitjana de 350 
euros menys que les que no en 
practiquen, i una societat més 
esportiva també és una societat 
més sana i feliç.

3. VOLEM L’1% perquè l’esport 
és benestar social. Les polítiques 
d’integració en l’esport són la 
millor manera d’integrar els 
nouvinguts i trencar barreres, 
sense l’esport no tindrem una 
societat cohesionada i vertebrada 
transversalment.

4. VOLEM L’1% perquè l’esport 
és cohesió social. Els valors de 
l’esport en infants en edat escolar 
i joves són molt importants. A MÉS 
esport, MÉS educació i MÉS valors 
per una societat millor.

5. VOLEM L’1% perquè 
l’esport és projecció internacio-
nal. Estem perdent competi-
cions, practicants, esportistes i 
tècnics d’alt nivell. No ens 
podem permetre perdre 
competitivitat a l’Estat i en 
l’àmbit internacional, estem 
eliminant oportunitats a una 
generació sencera i és 
inadmissible.

6. VOLEM L’1% perquè 
l’esport és economia. L’esport 
català representa un 2,1% del 
PIB català, més de 8.000 
empreses estan vinculades a 
l’esport i donen feina directa a 
prop de 80.000 persones. 
Mereix un finançament just, 
digne i permanent. I també el 
reconeixement de la seva funció 
com a quart pilar de l’estat del 
benestar.

7. VOLEM L’1% per fer 
accessible la pràctica de l’esport 
a tothom. Tenim més de 12.500 
clubs sense ànim de lucre, 71 
federacions esportives, entitats 
universitàries, més de 700.000 
federats i 3, 5 milions de 
catalans associats als nostres 
clubs, cal que el govern els doni 
suport i no els giri l’esquena.

M A N I F E S T
Salvem l’esport! Volem l’1%

◆Avui som aquí per ensenyar una targeta groga al govern de la Generalitat com un 
primer senyal d’advertència si no rectifica la seva voluntat pressupostària de 
menysprear l’esport sistemàticament.

◆Aquest 2020, sembla que la situació, lluny de millorar, anirà a pitjor, perquè, malgrat 
que es destini la mateixa quantitat de diners a esport en el pressupost, la Generalitat 
haurà d’assumir les despeses compromeses i no atorgades al llarg del 2019, la qual 
cosa suposarà unes noves retallades de més del 40%.

◆Des de fa 10 anys, el pressupost de la Generalitat en matèria d’esport acumula 
retallades de més del 70%, cosa que aboca el sector, i especialment les entitats sense 
ànim de lucre, a una situació insostenible.

◆Per això som avui aquí representants de federacions, clubs, dirigents, esportistes, 
treballadors d’entitats esportives: per reclamar el que creiem que és JUST i DIGNE per 
a l’esport.

◆Avui diem PROU. Diem que VOLEM l’1% dels pressupostos de la Generalitat. Avui 
manifestem que:

Avui donem el tret de sortida a un seguit de reivindicacions que 
continuaran fins que s’escoltin les nostres demandes!

Fem de Catalunya un país realment modern i homologable a Europa.

SALVEM L’ESPORT! VOLEM L’1%

“No pot ser que
el pressupost
s’incrementi amb
3.000 milions, i no
n’hi hagi 20, 30 o 40
per a l’esport”

“Amb la situació
extraordinària que
s’ha d’assumir, la
despesa del 2019,
ens n’anem a unes
retallades del 40%”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Les frases de Gerard Esteva

“Si no hi ha un canvi,
les reivindicacions
aniran a més; des
d’una vaga fins
a accions més
contundents”

“El finançament
mitjà europeu és del
voltant de 200 euros
per habitant, i a
Catalunya és de 8
miserables euros”



SALVEM L’ESPORT! VOLEM L’1%

20-01-20

L’Esportiu de Catalunya
http://bit.ly/3aswhcw



L’Esportiu de Catalunya
http://bit.ly/2RcxSeJ (+ paper 21 de gener)
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L’acte de protesta es va fer davant del departament d’Economia. UFEC

2,1% del PIB, amb més de 8.000 empre-
ses vinculades a l’esport i que dona fei-
na de manera directa a prop de 80.000 
persones. 

“Els pressupostos no reflecteixen el 
que ens han dit els polítics a les reuni-
ons”, es queixava Esteva. Per a aquest 
2020 l’esport hauria de rebre el mateix 
import que el 2019. “No pot ser que la 

despesa creixi en 3.000 milions i no 
augmenti ni un euro per a l’esport”, re-
clama. Segons els seus càlculs, i en com-
paració amb la resta de partides, l’es-
port patirà “unes retallades del 40%”. I 
si es compara amb la darrera dècada, 
la retallada arriba al 70%, segons els 
càlculs de la UFEC. 

Tot i aquestes amenaces, fonts prò-
ximes al govern consideren que és “im-
possible” que els pressupostos de la Ge-
neralitat arribin a l’1% que reclama la 
UFEC. De tota manera, deixen oberta la 
possibilitat perquè es pugui augmentar 
en alguns milers d’euros la despesa des-
tinada a l’esport a través de les esmenes 
que presentin els grups durant la trami-

La UFEC reclama que la Generalitat “rectifiqui” els pressupostos perquè destinin l’1% al sector esportiu

FEDERACIONS ESPORTIVES

L’esport català ha decidit plantar-se i 
reclamar l’1% dels pressupostos de la 
Generalitat. Consideren que reben un 
tracte inferior al que es mereixen i que 
els diners públics que s’hi destinen 
són insuficients. Per això exigeixen al 
govern que es compensi el que, per a 
ells, és un greuge. I amenacen amb una 
vaga general si no se’ls fa cas. 

En una setmana clau, en què s’han 
pactat els pressupostos per al 2020 de 
la Generalitat entre el govern i els Co-
muns, la UFEC ha volgut fer una de-
mostració de força davant del departa-
ment d’Economia. Un centenar de per-
sones, “representants dels 12.500 clubs 
i 70.000 federats catalans”, es van con-
centrar amb unes cartolines grogues on 
es podia llegir el missatge “Volem l’1%”. 

“És una targeta groga d’advertència 
abans d’emprendre accions més con-
tundents”, explicava Gerard Esteva, el 
president de la UFEC. D’entre aquests 
possibles actes destaca la vaga general, 
que es produiria “en funció de la reac-
ció” que tinguin les protestes del sec-
tor català de l’esport en relació amb els 
pressupostos. “Si ens plantem, no un 
cap de setmana sinó més d’un, tenim 
molta força”, assegurava el màxim man-
datari de la UFEC, que també afegia que 
“si l’esport s’atura, el país s’atura”. 

L’acte va consistir en la lectura d’un 
manifest per part de Gerard Esteva i 
d’altres representants de les federaci-
ons catalanes. Consideren que el trac-
te que reben no es correspon amb la im-
portància del sector, que representa un 

BARCELONA
MARTÍ MOLINA

L’esport català amenaça amb una vaga general

tació parlamentària dels pressupostos, 
que durarà uns dos mesos. 

Comparativament, Esteva recorda-
va que la mitjana europea és d’uns 200 
euros per habitant a l’any. En canvi, a 
Catalunya, i d’acord amb aquests 
pressupostos, significarien només 8 
euros per ciutadà. “Estem a la cua 
d’Europa i això fa que les nostres enti-
tats esportives en pateixin les conse-
qüències i estiguin condemnades a la 
precarietat permanent”, afegia. 

A l’acabar els parlaments i després 
de fer-se la fotografia amb les cartoli-
nes grogues, els representants de la 
UFEC van fer arribar el manifest al 
departament d’Economia.e

Paula Badosa ja sap què és 
guanyar en un Grand Slam

La lluita de Badosa per arribar fins 
aquí no ha sigut només de perfecciona-
ment de joc, de tècnica. Ha sigut més 
aviat mental. Encara no fa un any, el ju-
liol de l’any passat, explicava a les xar-
xes socials com una depressió va estar 
a punt de posar fi a la seva carrera, i com 
havia hagut de treballar per tornar a 
creure en ella mateixa. Es va adonar que 
sortia a la pista i la pressió per guanyar 
feia que no disfrutés, que no tingués 
il·lusió per agafar la raqueta, per jugar 
partits. “No volia competir”, assegura-
va. I això que només tenia 20 anys.  

En aquell moment, segons va afirmar, 
el seu tècnic, Xavier Budó, va ser una pe-
ça clau perquè recuperés la il·lusió. Pot-
ser per això va ser la primera persona 
amb qui es va abraçar després del seu tri-
omf contra Larsson. “M’he mentalitzat 
molt bé, m’ha sortit un partit molt bo. 
L’any passat l’aspecte mental va ser una 
barrera que no vaig poder superar”, va 
dir. Tot i això, Badosa no ha arribat a Mel-
bourne en plenitud. “Encara no estic al 
cent per cent. He tingut febre els últims 

dies, així que he hagut de dominar i im-
posar el meu joc ja d’entrada per desgas-
tar-me el mínim possible”. 

El 21è Open d’Austràlia de Federer 
Per a Roger Federer aquest és el 21è 
Open d’Austràlia i s’ha convertit en el 
tenista amb més aparicions a la pista del 
Melbourne Park. I l’ha començat amb 

TENIS - OPEN D’AUSTRÀLIA

Paula Badosa ja pot dir que sap què és 
guanyar un partit d’un Grand Slam. Des-
prés d’anys perseguint-ho, aquest 2020 
ho ha aconseguit a l’Open d’Austràlia. De 
retruc, la tenista, nascuda a Nova York 
però criada a Begur, es va convertir en la 
primera participant que va passar a la se-
gona ronda del torneig de Melbourne. 
Ho va aconseguir dilluns a la matinada, 
després de superar la veterana tenista 
sueca Johanna Larsson per 6-1 i 6-0. 

En la següent ronda s’enfrontarà a la 
txeca Petra Kvitová, finalista en l’edició 
del 2019 del Grand Slam australià, que 
ahir es va desfer de la seva compatrio-
ta Katerina Siniaková per 6-1 i 6-0. 
“Quan vaig veure el quadre em vaig ado-
nar que aviat em podria tocar enfron-
tar-me a ella. És la màxima favorita per 
guanyar qualsevol Grand Slam, però 
contra ella intentaré fer el meu joc i dis-
frutar al màxim”, va reconèixer Badosa. 

BARCELONA
NURIA GARCÍA

bon peu, ja que va superar Steve John-
son (6-3, 6-2 i 6 -2). Tsitsipas es va des-
fer de Stefano Caruso (6-0, 6-2 i 6-3), 
mentre que Novak Djokovic va derro-
tar Jan-Lennard Struff: 7-6 (5), 6-2, 2-
6 i 6-1. En el quadre femení, Naomi Osa-
kava va derrotar Marie Bouzkova (6-2 
i 6-4) i Serena Williams es va imposar 
a Anastasia Potapova (6-0 i 6-3).e

La tenista catalana Paula Badosa ha guanyat a l’Open d’Austràlia el seu primer 
partit en un Grand Slam. DAVID GRAY / AFP

Demà es presentarà en societat la 
plataforma Esport Som Tots, que ha 
nascut per donar resposta “a la inqui-
etud de la majoria del sector de l’es-
port i l’activitat física de Catalunya”. 
Aquest grup no està conforme amb la 
nova llei de l’esport, que està en trà-
mit parlamentari, i considera que “no 
s’ha consensuat degudament amb 
tots els agents del sector”. Entre al-
tres reclamacions, creuen que si el 
text tira endavant “suposaria la pri-
vatització de les polítiques de l’esport 
i l’activitat física a Catalunya, dirigida 
per la Unió Esportiva de Catalunya 
(UEC). L’acte es farà a la seu del Col·le-
gi de Periodistes de Catalunya i 
comptarà amb la intervenció de tres 
membres d’aquesta plataforma.

Neix la plataforma 
Esport Som Tots

 
Gerard Esteva 
PRESIDENT DE LA UFEC 
“Si ens plantem, no un cap 
de setmana sinó més d’un, 
tenim molta força”



Diari Ara
http://bit.ly/2G93USC (+ paper 21 de gener)
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FUTBOL 3 El Saragossa-Mallorca i 
el Recreativo-Osasuna obren 
avui els setzens de final de la Co-
pa del Rei, que es disputen a par-
tit únic. Demà se celebraran l’Ei-
vissa-Barça (19.00 hores) i la res-
ta de xocs amb clubs catalans: 
Badalona-Granada, Girona-Vila-
real i Reial Societat-Espanyol, 
tots tres a les 21.00 hores, igual 
com l’Unionistes de Salamanca-
Reial Madrid.

Primers partits en  
la setmana de Copa

FUTBOL AMERICÀ 3 Els equips de 
Kansas City Chiefs i San Francis-
co 49ers seran els protagonistes 
de la 5  4a edició de la Super 
Bowl, la final del futbol ame-
ricà, que es disputarà el 2 de fe-
brer al Hard Rock Stadium de 
Miami, després d’imposar-se cla-
rament en les seves finals de 
conferència davant dels Tennes-
se Titans (35-24) i els Green Bay 
Packers (37-20), respectivament.

Kansas i 49ers, a la 
final de la Super Bowl

BÀSQUET 3L’equip de Badalona i 
l’aler israelià van tancar la reno-
vació per una tempora da més, 
fins al juny de 2021. Dawson es 
recupera actualment de la rup-
tura del tendó d’Aquil·les de la 
cama esquerra, que es va pro-
duir el 29 d’octubre a l’Eurocup 
davant l’Olimpia de Ljubljana. 
Aquell dia el jugador reaparei-
xia després de nou mesos lesio-
nat al genoll dret.

El Joventut renova  
Shawn Dawson

carrer 1

FUTBOL 3 El club blaugrana i l’Al-
bacete van arribar ahir a un 
acord per al traspàs del davan-
ter. El Barça pagarà 700.000 eu-
ros pel jugador albanès al qua-
dro manxec. La xifra podria as -
solir els dos milions en funció 
de les variables. Manaj, de 22 
anys, ha firmat fins al juny del 
2023. A l’Albacete ha marcat 10 
gols en 39 partits en els dos úl-
tims cursos.

El Barça B fitxa 
l’albanès Rey Manaj

PROTESTA DAVANT LA SEU DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA

SOS de l’esport català

L’
esport català es va 
concentrar, ahir, a 
la seu del Departa-
ment de la Vicepre-

sidència d’Economia i Hisenda 
per protestar contra les retalla-
des que pateixen des de fa una 
dècada i al seu torn reclamar 
l’1% dels pressupostos de la Ge-
neralitat del 2020 que estan 
per aprovar. 

L’acció reivindicativa va te-
nir com a propòsit denunciar 
públicament el menyspreu que 
pateix l’esport català. Des del 
2009 fins al 2020, les polítiques 
cap a l’esport han tingut unes 
retallades del 70%. Gerard Este-
va, president de la Unió de Fe-
deracions Esportives de Cata-
lunya  (UFEC), va denunciar 
que la situació de l’esport ca-
talà és dolenta, ja que estan a la 
cua d’Europa en finançament. 

La relació amb la Conselle-
ria no és del tot bona. L’UFEC 
ha enviat cinc cartes al Govern 
perquè escoltin les seves de-
mandes i, de moment, Esteva 
no s’ha pogut reunir amb el 
conseller d’Economia.  
 
71 FEDERACIONS / Unes cinquanta 
persones de les diferents fede-
racions catalanes juntament 
amb els clubs, dirigents espor-
tius i treballadors es van reunir 
per reclamar un tracte diferent 
respecte al finançament que re-
ben de la Generalitat de Catalu-
nya. Cada manifestant portava 
una cartolina groga amb la fra-
se «Volem l’1%».  

Els representants de l’UFEC, 
que compten amb un total de 
71 federacions i amb més de 
700.000 federats, exigeixen 

l’1% dels pressupostos per mi-
llorar la salut de l’esport català. 
«Les reivindicacions continua-
ran fins que no s’escoltin les de-
mandes del sector esportiu», va 
explicar Esteva. 

El finançament de l’esport 
en països europeus com Suècia, 
Estònia, Països Baixos i França 
és infinitament superior en 
comparació amb Catalunya. La 
mitjana europea està en uns 
200 euros per habitant, que 
contrasta amb els 8,14 euros 
que rep un català. Un suec rep 
de mitjana 256 euros desti-
nats a l’esport i un neerlandès, 
199. Fins i tot, a la resta d’Es-
panya, cada habitant té uns 98 
euros. «Això és inadmissible. El 

2009, Catalunya tenia 161 mi-
lions d’euros en matèria d’es-
port, ara estem en unes retalla-
des del 70%», va denunciar Ge-
rard Esteva.  

Va ser el 2009 quan la Gene-
ralitat va destinar un total de 
161,4 milions d’euros. Aquest 
2020, la previsió de la part pro-
porcional que els pressupostos 
de la Generalitat destinarien a 
l’esport és completament infe-
rior a la de fa 11 anys. Serien 
uns 43,68 milions la quantitat 
de diners que es transferirien, 
fet que suposa una retallada del 
40% respecte al 2019. 

«La proposta de l’1% en la llei 
de l’Esport és a la taula de la 
Conselleria d’Economia, però 
la realitat és que la retallada és 
d’un 40%. Si creuen en l’esport, 
que ens pressupostin». 

 
TARGETA GROGA / La UFEC s’ha re-
unit amb els agents implicats 
del Govern en relació amb la 
distribució dels pressupostos, 
tot i que Esteva ja ha advertit 
que de moment «els treu targe-
ta groga». Si finalment les nego-
ciacions i les demandes de l’1% 
cauen en sac trencat, Esteva ja 
ha advertit que faran accions 
més contundents, com una va-
ga general de l’esport català. Es-
tan convençuts que si és per a 
l’esport, llavors no hi haurà res 
ni ningú que els pari en les se-
ves contínues reivindicacions. 

Un altre dels punts que no 
entenen i que al seu torn se 
senten maltractats per la Ge-
neralitat és que els pressupos-
tos han augmentat en més de 
3.000 milions d’euros, i tot i 
així, el món de l’esport conti-
nua sense percebre una quanti-
tat superior. H

L’UFEC denuncia les retallades i demana l’1% dels pressupostos de la Generalitat
ARNAU CARBALLO 
BARCELONA

FUTBOL

Reinier, al Madrid 
per 30 milions

El Reial Madrid va fer oficial 
ahir a través d’un comunicat el 
fitxatge del jove brasiler Reinier 
Jesus Carvalho fins al juny del 
2026. El club blanc pagarà els 
30 milions d’euros estipulats en 
la seva clàusula de sortida. 

 El club blanc ha fet l’anunci 
un dia després que compleixi 
els 18 anys. Reinier s’incorpo-
rarà al Castella, filial blanc, a 
mitjans de febrer quan conclo-
gui el torneig de classificació 
per a Tòquio 2020, que disputa 
amb la selecció del Brasil a 
Colòmbia. 

El mitjapunta, de 18 anys, recalarà al Castella 
després de jugar el preolímpic amb el Brasil

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Considerat com una de les 
noves perles del futbol brasiler, 
Reinier és un futbolista que pot 
actuar de mitjapunta, i és ca-
paç de rendir també en la posi-
ció de davanter. 

L’arribada de Reinier s’uneix 
a la d’altres promeses del futbol 
brasiler, com Vinicius Jr. i Ro-
drygo Goes, que ja han tingut 
l’oportunitat de jugar amb el 
primer equip del Madrid. 
 Després de passar pel plan-
ter del Vasco da Gama, el Bota-
fogo i el Fluminese, va arribar 
al del Flamengo el 2017, al pri-
mer equip del qual va debutar  
a finals de juny de l’any passat 
en un xoc de la Copa Lliberta-
dors contra l’Emelec i es va es-
trenar al Brasileirao a principis 
d’agost contra el Bahia. H33 Reinier Jesus Carvalho.

Gerard Esteva, 
president  de l’UFEC, 
adverteix de mesures 
més dures si no  
hi ha solucions

33 Gerard Esteva, a la concentració de l’UFEC.

ARNAU CARBALLO
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POLIESPORTIU UNA REIVINDICACIÓ PERSISTENT

L’esport català reclama
més finançament
BARCELONA Redacció

L’esport català reivindica que
s’acabin les retallades continua
des (“mésd’un70%desdel2014”)
queafectenlessevesactivitatsire
clamen l’1% del pressupost de la
Generalitat, “cosa que suposaria
garantir la supervivència de l’acti
vitatesportivadel’esportcatalàen
l’àmbit estatal i internacional”, as
senyalen des de la Unió de Fede
racions (UFEC). Ahir es va orga
nitzar una concentració de repre
sentants del món esportiu davant
de la seu de la Conselleria d’Eco
nomia, on el president Gerard Es
teva va denunciar que “el Govern

no pot continuar menyspreant
l’esport sistemàticament” i va
avisar de futures accions reivin
dicatives. “Som aquí per mostrar
targeta groga com a primer avís”,
però amb la possibilitat de “conti
nuar reivindicant el que ens me
reixem”.
Segons les xifres de quèdisposa

la UFEC, el 2014 el pressupost de
l’esport català va passar de
124,9 milions a 100. El 2015 va ser
de 63, i després va augmentar als
72,8 que es vanmantenir en el pe
ríodedel2019.Elsectordel’esport
“significa un 2,1% del PIB català i
dona feina amés de 80.000 treba
lladors”, assenyalen.c

XAVIER CERVERA

La concentració d’ahir davant la Conselleria d’Economia de la Generalitat, a Barcelona

TONI LÓPEZ JORDÀ
Barcelona

D
esprés de passar pel me
cànic a revisarse els cops
que s’ha endut (al maluc,
l’estèrnumieldit índex), i
d’abraçarse a la Cas, la

Mina i en Cigró –les seves dues
gosses i el gat–, Laia Sanz PlaGi
ribert (Corbera de Llobregat, 1985)
comença des d’avui la recuperació
físicaimentaldelDakar2020,onha
acabat 18a en motos. Abans de “fer
uns dies de panxing” esquiant i en
algun paradís tropical, la pilot de
GasGas visitavaLaVanguardiaper
explicar la seva experiència i expo
sar la sevarenovadavisió.

Amb quines sensacions ha tor
natdel seu10èDakar?
Amb una mena de mix: bones per
què he fet el 10 de 10, que és un fet
històric i molt difícil, però tampoc
noempucoblidardelquehapassat
la segona setmana. Ha estat molt
dura en l’aspecte psicològic. És una
barreja: el resultat està bé, acabar
entre els 20 primers els últims set
anys, quesempreésdifícil, peròsoc
ambiciosa i m’hauria agradat aca
barunpèlmésendavant.

A què dona més valor, a aca
bar 10 Dakars seguits o ferho en
el top20?
Acabar 10 Dakars és molt bèstia,
perquè no ho ha aconseguit cap es
panyol, i hem tingut pilots de gran
nivell. I d’estrangers només n’hi ha
dos, Cyril Despres i Hélder Rodri
gues. A més, també té valor haver
acabat els últims 7 anys entre els
20 primers, lluitant prop del top 15,
ambregularitat, fenthoproubé…

Creuqueselidonaproumèrit?
Semblaque jasiguinormal...
Sí, esdonaper fet quehagid’acabar
elDakar,quehofacientreels15pri
mers iquesigui fàcil.Cadaanyhiha
més nivell, tot està més profes
sionalitzat, hi ha més marques, hi
ha una generació nova... Cada ve
gadacostamés.Quehagianattanbé
els últims anys fa que potser no es
valori prou.El 9è lloc alDakar 2015
va posar el llistó molt amunt i tam
pocnoajudagaire:semblaquetotel
que sigui estar fora dels 10 primers
és dolent, i no és així. El 12è lloc de
l’any passat gairebé teniamés valor
que el 9è del 2015, i el 18è d’aquest
any tampoc no estàmalament, per
quèelnivelldepilotsaraésbrutal.

Elseurepteeracompletarel 10
de 10, més que no pas aconseguir
un top5, forademida.Quinobjec
tiuesmarcaràara?

Aramateix no ho sé. S’ha de deixar
reposar aquest Dakar i reflexionar.
Veient com ha estat aquest Dakar,
cadavegadaemvenenmésganesde
passar a les quatre rodes. No sé si
tindré l’opció que m’arribi ràpid o
no,però jaemgiramolt el cap.

Per lamortdeGonçalves?
Encara que en Paulo no s’hagués
mort...SielDakartendeixcapaeta
pes tan ràpides a mi em treu més
opcionsde ferhobé.Lasegonaset
manal’experiènciadepilotarnoera
gaire important, ni la navegació,
que són les meves dues grans qua
litats. O la duresa de les etapes, fí
siques, quepassincoses... Si el futur
delDakarésaixò, janoésunaqües
tióde saberho fer, sinódevoler. Fa
moltsanysquehisoc,hevistmoltes
caigudes, i probablement si el Da
kardepèndelriscqueestàsdisposat

va haver de deixar de córrer. Quan
has vist unes quantes lesions greus
deprop, faqueetcalmis. I l’edat (34
anys) faquehipensis...

Amb aquesta visió cal esperar
quefaciel saltalscotxesaviat?
Tant de bo! És un moment difícil
per fer el salt, però cadacophoveig
mésaprop. I aramés.

Quants anys més de motos es
dona?
No ho sé. De debò. Dependrà de
comemsenti.Tincdosanysmésde
contracte (ambKTMGasGas), pe
rònohosé.Siabansveigelmoment
de fer el canvi, el faré. No he tingut
cap oferta ni ho he pensat seriosa
ment, però aquest Dakar m’ha fet
replantejar lescoses.

Coml’hatractadal’AràbiaSau
dita, sentdona?
Hededirquebé,però, sent sincera,
no hem conviscut gaire amb la po
blació.El bivacésunmónapart; no
et barreges amb els locals i no puc
opinargaire.Hianavamésespanta
dadelquem’hihe trobatal final.

Sí que va viure un episodi de
discriminaciódegènere.
Abans de la sortida, a Jeddah, vaig
anar al gimnàs de l’hotel amb en
Sam [Sunderland, pilot de KTM], a
veure com era. Hi vam entrar. Era
un gimnàs brutal, amb aparells i
màquines, però em van fer fora
amablement. Em van dir que hi
haviaunaaltra salaperadones,que
era forçamerdosa, amb dues bicis i
quatre trastos.

Com s’hovaprendre?
No em va sorprendre perquè hi
anava tan avisada que, per desgrà
cia, t’hoprensdemaneranormal.

Iamblesaltresprohibicions?
Bé. El pernil no m’agrada, però sí
que vaig trobar a faltar la llonga
nissa. Als pilots no ens afecta gaire,
la manca d’alcohol, però als mecà
nicssí,quefanunacervesetaal final
del dia. Però hi havia algun submi
nistrament... (riu).

I les restriccions a les mostres
d’afecte? Ara que competia la se
vaparella,JaumeBetriu…
Allàalbivachemfetvidanormal[ell
assenteix].Alcomençamentanaves
espantat i evitaves saludar fent pe
tons, però al final ens hem acabat
abraçant, fentnospetons, inohiha
hagutcapproblema.

Hapensatarenunciarhi?
Pel fet de ser a l’Aràbia?No.Quan a
algú l’envien a treballar, li agradarà
més o menys, però hi va. Això és la
nostra feina. Si d’alguna manera el
país es va obrint, potser podem
ajudarmésananthi.c

XAVIER CERVERA

LaiaSanzensenyaorgullosaelpremia laguanyadorafemeninadelDakarenmotosper 10èanyconsecutiu

“Cada cop tincmésganes
de les quatre rodes”

ENTREVISTA

Laia Sanz, pilot de motos, 18a del ral∙li Dakar 2020

a assumir, jo segurament no entra
ria a jugar. És un sensació estranya.
Hefet la18aiemsentobéperquèhe
tornatacasasencera.Ambtotelque
ha passat no he tingut gaires ganes
de jugarmela per entrar al top 15.
Segurament un altre any ho hauria
lluitatmés.Amb tot el quehemvis
cutvapassarasegonpla.

La pèrdua d’un amic li fa can
viar lavisióde lacompetició?
Atothom.Quanvampassarpel lloc
del’accidentvamserconscientsdel
quepassava.VeientlacaradelToby
[Price] ho vam entendre. Es va fer
molt difícil acabar aquells 250 km
restants. Jo no podia obrir gas. La
resta de dies es va fer difícil perquè
el tipusd’etapanoajudava.EnPau
lo eraundels paiosmés estimats. Si
homires demanera egoista penses
quepodrieshaverestat tu.

Li fa agafar por per continuar
enmoto?
He vist accidents greus de com
panys, com el PelaRenet, que es va
trencar el coll (a Atacama el 2017) i

L ’EXPERIÈNCIA SAUDITA

“Em van fer fora d’un
gimnàs: havia d’anar
a una sala per a dones;
no em va sorprendre”

UN ALTRE PLANTEJAMENT

“Si el Dakar depèn del risc
que estàs disposat a
assumir, no hi vull entrar;
nome l’he volguda jugar”

PREMSA
Highlight
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Ajedrez

Mundial femenino
La china Ju Wenjun, vigente campeona, de-
rrotó a la aspirante rusa Aleksandra Goryach-
kina en la décima partida del Mundial feme-
nino en Vladivostok. Ju manda 5,5 a 4,5 y le
basta con ganar una de las dos partidas res-
tantes o dos tablas para ser campeona.

Atletismo

Récord de la eDreams Mitja BCN
La 30 eDreams Mitja Marató de Barcelona,
que se disputará el 16 de febrero, ya ha supe-
radoelrécordde19.000inscritosparadejarlo
en 19.800, con 6.500 mujeres. Las inscripcio-
nes, abiertas hasta el 10 de febrero o hasta
que se agoten los 23.000 dorsales.

Ciclismo

Tour Down Under
El Movistar disputa desde hoy y hasta el día
26 el Tour Down Under en Australia, donde
los locales Richie Porte (Trek) y Rohan Dennis
(Ineos) tratarán de evitar la tercera victoria
consecutiva de Daryl Impey (Mitchelton).
Intxausti se retira
Beñat Intxausti anunció ayer su retirada a los
33años,tras13comoprofesional,“satisfecho
y orgulloso” con una carrera marcada al final
por una mononucleosis. Intxausti ganó una
etapa en el Giro, en el que fue maglia rosa.

Golf

Torneo Campeonas LPGA
La mexicana Gaby López ganó el Torneo de
Campeonas de la LPGA en Lake Buena Vista
(Florida), al derrotar a la japonesa Nasa Ha-
taoka en el séptimo hoyo de desempate.
American Express PGA
Clasificación final
262 Andrew Landry (USA) (66-64-65-67)
264 Abraham Ancer (Mex) (68-67-66-63)
265 Scottie Scheffler (USA) (65-64-66-70)

Hockey Patines

Hoy, OK Liga
17ª jornada:
Voltregà Stern-Reus Deportiu 21:00
Taradell-Noia Freixenet 21:00
Plana Girona-Corredor Palafrugell 21:00
Deportivo Liceo-Calafell 21:00
Lloret-Lleida Llista 21:00
Vic-Igualada Rigat 21:00
Recam Laser Caldes-Barça 21:15

Natación

Completa los ‘7 Océanos’
El alicantino Jorge Crivillés completó la trave-
sía del Estrecho de Cook y se convirtió en el
primer español que culmina el desafío de los
'Siete Océanos', un reto que solo habían lo-
grado 19 personas.

Snowboard

Romero, bronce en Lausana 2020
Álvaro Romero fue bronce en snowboard
crossdelosJuegosdelaJuventuddeInvierno
deLausana2020,consiguiendolaquintame-
dalla española a dos días de la clausura.

competitividaddeldeportecatalán
en el ámbito estatal e internacio-
nal.

En la concentración, varios re-
presentantesdelmundodeldepor-
te leyeron un manifiesto para ex-
ponersusdemandas.Elpresidente
de laUnió deFederacionsEsporti-
ves de Catalunya (UFEC), Gerard
Esteva, afirmó que el Govern no
puede “continuar despreciando el
deportesistemáticamente” H

Prórroga

Cerca de 200 personas mostraron una tarjeta amarilla en señal de protesta FOTO: PEP MORATA

n El deporte catalán sufre recortes desde el año 2014

Reclaman el 1% a la Generalitat
nAyer, cerca de 200 representan-
tes de entidades deportivas y del
sector sin afán de lucro se concen-
traron ante la sede de la Conselle-
ría d’Economía para reclamar el
1%delpresupuestoactualdelaGe-
neralitat de Catalunya, actual-
menteennegociación.
Esto significaría tenerunospre-

supuestos dignos que garanticen
lasupervivenciadelaactividadde-
portiva y el mantenimiento de la
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C
erca de 200 representantes de entidades de-
portivas y del sector sin ánimo de lucro se  
concentraron frente a la sede de la Conselle-
ría de Economía para reclamar el 1% del pre-
supuesto actual de la Generalitat de Cata-

lunya, actualmente en negociación. Esto significaría te-
ner unos presupuestos dignos que garanticen la 
supervivencia de la actividad deportiva y el manteni-
miento de la competitividad del deporte catalán en el 
ámbito estatal e internacional. 
En la concentración, varios representantes del mundo 
deportivo leyeron un manifiesto para exponer sus de-
mandas. El presidente de la Unión de Federaciones De-
portivas de Catalunya (UFEC), Gerard Esteva, explicó 
que el gobierno no puede “continuar despreciando el de-
porte sistemáticamente”. “Estamos aquí”, agregó Este-
va, para “enseñar una tarjeta amarilla al gobierno como 

una primera señal de 
advertencia”. Si la 
administración sigue 
“girando hacernos la 
espalda, seguiremos 
reivindicando lo que 
nos merecemos”, 
afirmó. 
El comunicado se 
reafirma en que el 1% 

de los presupuestos representa el mínimo que se mere-
ce un sector castigado de forma continuada por los re-
cortes, especialmente desde el 2014. Así, ese año ya se re-
bajó el presupuesto de 124,9 millones de euros por el con-
junto de la deporte a 100. En 2015, la asignación fue de 63 
millones. Una cifra que aumentó ligeramente a 72,8 mi-
llones, que se han mantenido en el periodo del 2019. Es-
tas reducciones significan un recorte del 72% en los últi-
mos cinco años. 
 
Peligro de supervivencia Si se mantiene el mismo 
presupuesto que en 2019, se prevé que el deporte sufra 
recortes de cerca de un 40%.En la práctica, si este 
2020 se mantiene el presupuesto, significará menos 
recursos para las entidades algo que consideran into-
lerable bajo todo concepto.

Cerca de 200 entidades deportivas 
de Catalunya se concentraron en 
la Conselleria de Economía de 
la Generalitat para reclamar el 1% de 
los presupuestos que se negocian

UFEC    ► POR LA DIGNIDAD Y SUPERVIVENCIA

El deporte 
catalán se   
manifiesta

Las continuos 
recortes que ha 
sufrido el sector 
significan un 
descenso del 
72% en la partida

S.F. 
Barcelona

Gerard Esteve y el deporte catalán reclaman el 1% // VALENTÍ ENRICH
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TN Migdia
https://www.ccma.cat/tv3/telenoticies/tn-migdia/ (min 57:58)
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RAC1 – El primer toc
https://www.rac1.cat/a-la-carta/primer-toc (min 22.55)



RAC1 – El Món a RAC1
https://api.audioteca.rac1.cat/embed/77debb9e-ec74-416c-b25f-6debb521e9c3 (min
49:46)



Catalunya Ràdio – Esports Catalunya Ràdio
https://www.ccma.cat/catradio/esports-catalunya-radio/ (min 11:01)



Catalunya Ràdio - Catalunya Migdia
http://bit.ly/2uljSGA (min 51:05)



Cadena SER
https://cadenaser.com/emisora/2020/01/20/sercat/1579520541_074454.html



Cadena SER – portada web



Cadena SER – Què t’hi jugues
https://play.cadenaser.com/audio/1579524093946/ (min 06:12)



Esports en Xarxa
https://www.alacarta.cat/esports-en-xarxa-radio/capitol/esports_en_xarxa_20012020
(min 08:12 titulars; min 54:43 peça llarga)



Radio 4, Radio 5 i RNE – Edició Migdia Esports
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_DEDESPR/mp3/4/7/1579524055874.mp3
(min 12:30)



Radio Marca – Tribuna Marca
http://bit.ly/2NMZJjP (min 13.15)



La Fosbury
https://fosbury.cat/fosbudiary/un-1-per-salvar-lesport-catala/
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Iusport
http://bit.ly/38s5Ce5



Racó català
http://bit.ly/2RB6VR0



Diari El Segre
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La Mañana
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