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01. Presentació 
 

Arreu del món, l’esport pot esdevenir una eina per al desenvolupament sostenible i la construcció de 

la pau. Conscient d’aquest potencial, el Govern impulsa l’esport per al desenvolupament com a 

part integral de la política pública de cooperació al desenvolupament. Amb el lideratge de l’Acció 5 

del Pla d’Acció de Kazan de la UNESCO, Catalunya fa un pas endavant per a promoure l’esport i 

l’activitat física com a eina de la transformació social. Ho fa des de la voluntat de sumar actors, 

intercanviar experiències reeixides i, en definitiva, millorar la vida de les persones arreu del món, en 

especial aquelles que es troben en situació de més vulnerabilitat. El Govern veu aquest lideratge 

com un repte i, alhora, com una oportunitat per contribuir a la pau i la defensa dels principis 

fonamentals que recullen els drets humans i l’Agenda 2030. Uns principis amb els quals el Govern 

de Catalunya està compromès. 

L’Acció 5 és un projecte transversal de Govern, que permet treballar la transformació social a través 

de la recerca i el coneixement, amb les universitats i l’expertesa acadèmica com a socis fonamentals. 

L’acció liderada per la Generalitat és una aliança, una suma d’esforços d’un equip multidisciplinar, 

intercultural i internacional, amb l’objectiu de cercar, analitzar, avaluar i promoure la 

implementació de les millors polítiques públiques d’esport i activitat física. També és una 

oportunitat per connectar Catalunya amb molts altres actors internacionals, de l’àmbit polític, social, 

esportiu, acadèmic i de la societat civil organitzada. 

Els valors de l’esport van més enllà dels hàbits saludables, els grans esdeveniments internacionals 

i la superació de fites professionals de la competició professional i d’elit. D’acord amb el compromís 

del Govern amb els reptes globals, Catalunya aposta per un enfocament multidimensional i per 

l’esport i l’activitat física com una estratègia per facilitar la inclusió, la responsabilitat social, la 

convivència, la tolerància, els respecte pels drets humans i la construcció de la pau; per promoure 

noves identitats col·lectives i recuperar les que s’han malmès; per a l’apoderament de les nenes i les 

dones; per evitar i reconduir discriminacions; i per resoldre situacions de violències, post conflictes i 

emergències humanitàries, especialment amb població refugiada o desplaçada interna.   

Catalunya té una llarga tradició esportiva i una cultura de l’esport que abasta tota mena 

d’esdeveniments, capacitats formatives i acadèmiques, i de divulgació general: des de museus o 

observatoris, a festivals de cinema especialitzats. També existeix un lligam històric amb l’esport i 

l’organització d’esdeveniments esportius. Tot plegat és possible gràcies a la presència d’un potent 

teixit associatiu format per centenars d’entitats arreu de la geografia catalana, coordinades en 

múltiples federacions esportives que cada dia fan de l’esport i l’activitat física un espai per aprofundir 

en l’educació en valors i el benestar físic i emocional. 

L’Acció 5 permetrà enfortir el multilateralisme, tan necessari en aquesta època, el sistema de 

governança i les estratègies d’agendes compartides, imprescindibles per garantir els valors i principis 

democràtics. Alhora, facilitarà generar aliances i sinergies entre actors d’arreu del món per posar en 

valor el coneixement, l’expertesa, les bones pràctiques i la innovació per promoure el 

desenvolupament global, la defensa dels drets humans fonamentals i la cultura de pau a través de 

l’esport i l’activitat física. 
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02. L’esport per al 
desenvolupament 

 

L’esport i l’activitat física han demostrat ser una eina de treball eficaç en contextos de crisi 

humanitària i, més concretament, en col·lectius en situació de refugi o desplaçament intern. Els 

desplaçaments forçosos provocats per conflictes bèl·lics i catàstrofes naturals han provocat una de 

les crisis més greus des de la Segona Guerra Mundial, amb gairebé 80 milions de persones 

refugiades i desplaçades internes arreu del món. 

Davant una crisi, el conjunt d’actors humanitaris –Estats, agències de les Nacions Unides, ONGD 

internacionals i organitzacions locals– duen a terme una resposta inicial que prioritza la cobertura de 

les necessitats bàsiques de la població afectada. Malauradament, moltes d’aquestes crisis es 

prolonguen en el temps i, fins i tot, poden esdevenir cròniques. 

Aquest és un dels exemples de situacions en què l’esport esdevé una eina de treball transformadora, 

sobretot quan es treballa amb el col·lectiu d’infants i joves, que representen un dels grups de població 

més vulnerable en situacions de crisi. L’esport i l’activitat física són una eina estratègica per millorar 

la salut, lluitar contra l’exclusió social i la desigualtat de gènere, facilitar la inclusió, reduir conflictes i 

situacions de violències, i fomentar la cultura de pau. 

Alhora, l’esport és essencial per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Destaquen específicament l’ODS 3, que garanteix una vida sana; l’ODS 4, que promou una educació 

inclusiva i equitativa; l’ODS 5, sobre la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes; 

l‘ODS 11, per a que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i 

sostenibles; l’ODS 16, per promoure societats justes, pacífiques e inclusives; i també l’ODS 17, per 

impulsar xarxes i aliances que sumin sinèrgies i complementin capacitats. 

Conscient del potencial de l’esport i l’activitat física com a instrument per al desenvolupament global 

i la pau desenvolupament, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la 

Generalitat de Catalunya endega l’any 2018 una nova línia de treball sobre esport i,: una oportunitat 

per impulsar la cooperació transformadora i contribuir en la defensa dels drets humans i la pau. 

Aquesta voluntat queda recollida en l’elaboració del Pla director de cooperació al desenvolupament 

2019-2022, el qual s’elabora en coherència amb la voluntat del Govern de Catalunya d’implementar 

l’Agenda 2030 i els 17 ODS.  

Amb l’objectiu de fer visible el ferm compromís de Catalunya per l’esport per al desenvolupament, la 

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i la Secretaria General d’Esports i de 

l’Activitat Física van promoure, l’octubre de 2019, la celebració del Congrés Esport i Cooperació 

Internacional. La trobada va reunir més de 180 persones expertes provinents de desenes d’entitats 

i organitzacions vinculades al sector de l’esport, el desenvolupament i la cooperació, tant a nivell 

nacional com internacional.  

El Congrés va permetre identificar la necessitat urgent de crear mecanismes i metodologies que 

permetin mesurar la capacitat transformadora de les accions d’esport per al desenvolupament, així 

com la seva contribució a la consecució dels ODS. També va fer palesa la manca de xarxes i de 

plataformes especialitzades que facin possible l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques entre 

les entitats i organitzacions actives en el sector. En el marc del Congrés, el Govern va proposar a la 

UNESCO assumir el lideratge de l’Acció 5. 
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03. Què és el Pla d’Acció de Kazan?  
 

 

La ciutat de Kazan (Rússia) va acollir l’any 2017 la Sisena Conferència Internacional de Ministres 

d’Educació Física i Esport de la UNESCO (MINEPS VI). Els estats, organitzacions multilaterals, ONGs 

internacionals i persones expertes participants van aprovar el Pla d’Acció de Kazan amb l’objectiu de 

potenciar l’esport com a motor del desenvolupament sostenible i la pau i, alhora, vincular les polítiques 

de l’esport i l’activitat física amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. El pla establia les cinc àrees 

prioritàries per a la cooperació dels actors implicats a nivell global.  

Cadascuna de les línies d’acció del Pla d’Acció de Kazan està liderada per una organització o govern 

diferent. Totes les accions giren entorn a la generació, compilació i visualització d’informació sobre 

polítiques públiques d’esport i activitat física. En concret, les accions i els organismes implementadors 

són les següents:  

 Acció 1: Elaborar una eina de promoció que 

inclogui arguments amb base empírica a favor de 

la inversió en educació física, activitat física i 

esport. Institut de Tecnologia Tralee, Irlanda. 

 Acció 2: Fer indicadors comuns per mesurar la 

contribució de l'educació física, l'activitat física i 

l'esport als ODS i les fites prioritàries. Secretariat de 

la Commonwealth.   

 Acció 3: Unificar i continuar elaborant normes internacionals en suport 

a les accions dels ministeris de l'esport i l’activitat física en l'àmbit de la 

integritat de l'esport. Consell d’Europa.  

 

 

 Acció 4: Realitzar un estudi de viabilitat sobre la 

creació d'un observatori mundial de la dona, l'esport, 

l'educació física i l'activitat física. Govern de Suïssa.  

 Acció 5: Crear un mecanisme d'intercanvi de 

informació d'acord amb el marc de seguiment de les 

polítiques d'esport elaborat a la Conferència MINEPS 

VI. Generalitat de Catalunya.   
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04. En què consisteix l’Acció 5? 
 

 
 

Una de les demandes clares identificades durant el Congrés Esport i Cooperació, recollides al Document 

de Principis Bàsics1, va ser la necessitat “d’unificar i compartir informació i bones pràctiques a través del 

reforç de les xarxes internacionals existents o la creació de noves, així com l’establiment d’un 

mecanisme internacional d’intercanvi d’informació”. És per donar resposta a aquesta voluntat que la 

UNESCO proposa al Govern de Catalunya liderar l’Acció 5 del Pla d’Acció de Kazan. 

L’Acció 5 del Pla d’Acció de Kazan té els següents objectius: 

A. Crear un fòrum legítim i únic per intercanviar informació sobre polítiques públiques d’esport. 

B. Reforçar la cooperació internacional i el seguiment de l’elaboració de polítiques públiques 

esportives mitjançant la definició comuna de les principals esferes polítiques. 

C. Donar suport a la creació de capacitats de les administracions públiques encarregades de 

l’esport a través de la promoció de noves eines i bones pràctiques. 

 

El Govern afronta el desenvolupament de l’Acció 5 amb tres fases d’implementació diferenciades:  

 Fase 1: Creació d’una base de dades i establiment de les estructures de gestió de l’Acció 

5. 

 Fase 2: Creació d’un observatori internacional sobre polítiques públiques d’esport per al 

desenvolupament. 

 Fase 3: Celebració del segon Congrés Esport i Cooperació internacional. 

 

1a fase d’implementació: Creació d’una base de dades i establiment de les estructures de gestió 

de l’Acció 5 

 

Amb la creació d’una base de dades internacional, el Govern de Catalunya dona resposta a la necessitat 

urgent de crear un espai únic on intercanviar informació sobre polítiques públiques d’esport. Aquesta 

base de dades es materialitzarà en un lloc web i d’accés lliure, i contindrà informació rellevant sobre 

polítiques públiques d’esport a tots els nivells. Alhora permetrà mesurar, a través d’informació veraç i 

contrastada, el grau de contribució de les polítiques públiques d’esport envers l’assoliment dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Un grup de treball d’experts internacionals amb llarga trajectòria tècnica i acadèmica en el món de 

l’esport i anàlisi de polítiques públiques és l’encarregat en una primera fase del programa d’elaborar 

una metodologia de treball, fer un mapeig d’iniciatives similars existents arreu del món, i seleccionar i 

crear indicadors per a la recollida d’informació dels diferents estats i organitzacions del sector. 

                                                
1  Generalitat de Catalunya (18 d’octubre de 2019). L'esport com a instrument per a la cooperació al 
desenvolupament. Document de principis bàsics. Disponible a  
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/continguts/que_fem/congres_esport_cooperacio/documents/princi
pis-basics-ca.pdf 
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 Membres del grup de treball d’experts 

o Dr. Xavier Pujadas, Universitat Ramon Llull/GRIES (Catalunya) 

o Dr. Marion Keim, University of Western Cape (Sud-àfrica) 

o Jackie Lauff, Sport Matters (Austràlia) 

o Dr. Artur Borkowski, UNICEF Research Center/Innocenti (Itàlia) 

o Nancy McLennan, UNESCO Senior Consultant on Sports Education (Irlanda) 

o Catherine Carty, UNESCO Chair Tralee (Irlanda) 

o Renato Opertti, Universidad Católica (Uruguai) 

o Jadranka Stikovac, Generations for Peace-Jordània (Bòsnia i Hercegovina) 

o Aniol Maria Vallés, Universitat Autònoma de Barcelona (Catalunya) 

 

L’Acció 5 compta amb un Secretariat, adscrit a la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 

de la Generalitat de Catalunya. El Secretariat s’encarrega de la gestió global de totes les activitats, 

coordinació de reunions, redacció d’informes tècnics de seguiment, relació i reunions amb l’UNESCO, i 

assistència als fòrums globals com CIGEPS i MINEPS. 

Per tal de garantir la correcta supervisió de les actuacions derivades de l’Acció 5 i de la feina realitzada 

pel grup de treball d’experts, s’ha creat un Comitè Director. Tant el Secretariat de l’Acció 5 com el grup 

de treball d’experts hauran de retre comptes de manera periòdica als membres del Comitè Director. 

 

 Membres del Comitè Director 

o Manel Vila Motlló, Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 

o Oriol Marcé, Secretaria General d’Esports i de l’Activitat Física 

o Anna Viladevall, Delegació del Govern a França 

o Phillipp Müller-Wirth, UNESCO Paris 

o Liz Twyford, UNICEF Gran Bretaña 

o Olivier Dubfield, Secretariat de la Commonwealth  

o Maria Sacrament Torejon, Universitat Ramon Llull 

o Bessie Malilwe, Ministeri de Joventut i Esports, Govern de Zàmbia 

o Celso Simao, Govern de Moçambic 

 

Durant la fase inicial del programa s’ha identificat la necessitat de treballar de manera coordinada amb 

aquelles entitats que lideren altres accions del Pla d’Acció de Kazan, en particular amb el Secretariat 

de la Commonwealth (Acció 2) i amb el Govern de Suïssa (Acció 4), amb l’objectiu d’evitar duplicitats 

en les activitats previstes en les nostres corresponents accions. 

La presentació oficial de la base de dades coincidirà amb la celebració de la trobada MINEPS VII, 

prevista per al juny de 2021. 
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2a fase d’implementació: Creació d’un observatori internacional sobre polítiques públiques 

d’esport per al desenvolupament 

 

Una vegada creada la base de dades, el Govern promourà la creació d’un Observatori Internacional 

en Polítiques Públiques d’Esport per al Desenvolupament, que englobi tant la base de dades 

elaborada en la fase 1, com una línia de recerca pròpia en polítiques esportives per al desenvolupament. 

L’Observatori fomentarà l’intercanvi d’estudiants de doctorat i d’experts en la temàtica, així com la 

producció pròpia de productes d’investigació.  

S’ha creat també un grup d’assessorament català que treballarà en la posada en marxa de l’Acció 5. 

Aquest grup està constituït per experts de reconeguda trajectòria acadèmica en estudis sobre l’esport, 

així com persones amb experiència en la implementació i disseny de polítiques públiques d’esport i de 

cooperació al desenvolupament. 

Es preveu que l’Observatori Internacional en Polítiques Públiques d’Esport per al Desenvolupament 

estigui adscrit a la Universitat Ramón Llull i que compti amb el segell de qualitat de l’UNESCO (Càtedra 

UNESCO). Alhora, es promourà la participació activa d’altres universitats i centres de recerca en esport 

de Catalunya, com l’Institut Nacional de l’Educació Física de Catalunya (INEFC), l’Institut de Recerca 

sobre l’Esport de la UAB i l’Observatori Català de l’Esport. 

 Membres del Grup d’assessorament català 

o Anna Vilanova Observatori Català de l’esport 

o Susanna Soler INEFC 

o Berta Cerezuela Institut de Recerca de l’Esport-UAB  

o Sixte Abadia Universitat Ramon Llull-GRIES  

o Adrià Martin Universitat de Girona-EUSES  

o Marta Carranza Experta independent 

o Gaspar Maza Universitat Rovira I Virgili 

o Albert Juncà           Universitat de Vic 

 

Amb la creació de la base de dades i l’impuls de l’Observatori, el Govern de Catalunya vol garantir la 

sostenibilitat la línia estratègica d’esport per al desenvolupament i la pau, dotant-la d’una estructura 

física permanent que sigui capaç de donar visibilitat a la tasca que des de Catalunya s’està fent l’àmbit 

de l’esport i el seu impacte en la societat i el desenvolupament. 

 

3a fase d’implementació: Celebració del segon Congrés Esport i Cooperació Internacional 

 

Finalment, el Govern promourà, en el marc de l’Acció 5 del Pla d’Acció de Kazan, la celebració d’un 

segon Congrés Esport i Cooperació Internacional, amb l’objectiu que experts i entitats interessades en 

polítiques públiques d’esport per el desenvolupament puguin compatir experiències i bones pràctiques.  

Aquesta edició del Congrés estarà orientada prioritàriament a entitats del sector públic, governs i gestors 

polítics. L’objectiu principal serà donar visibilitat internacional a l’Acció 5 i fomentar l’intercanvi de bones 

pràctiques en el disseny i implementació de polítiques públiques d’esport, així com explorar la seva 

contribució al compliment dels objectius marcats en el marc de l’Agenda 2030. 
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05.  Preguntes més freqüents 
sobre l’Acció 5 

 
  

A quin públic va dirigida la pàgina web de l’Acció 5?  

La pàgina web va dirigida principalment a governs, administracions públiques i decisors polítics 

encarregats del disseny i implementació de polítiques públiques d’esport. La pàgina web té com a 

objectiu convertir-se en una plataforma d’intercanvi d’informació entre organismes públics que treballen 

en l’àmbit de l’esport, i ser un referent mundial en aquest àmbit. 

 

Quin contingut tindrà la pàgina web? 

La pàgina web de l’Acció 5 serà la versió actualitzada i millorada d’altres recursos existents creats en el 

marc de MINEPS VI. La web tindrà un disseny més senzill i intuïtiu per facilitar la consulta d’informació. 

S’estructurarà en les tres àrees principals de política pública identificades a MINEPS VI: esport inclusiu, 

esport i ODS, i integritat de l’esport. Pretén ser un instrument interactiu dinàmic, amb informació 

constantment actualitzada i amb nous continguts. 

El valor afegit de la pàgina web és la creació d’una la base de dades sobre polítiques públiques d’esport 

que s’elaborarà a partir d’un formulari complimentat pels governs 

 

Es podrà consultar el contingut de la pàgina web gratuïtament? 

Si, el nostre objectiu es que el públic interessat tingui accés a gran quantitat d’informació de manera 

gratuïta. Només algunes parts de la pàgina web es preveu un registre previ per accedir als continguts, 

però en cap cas tindrà un cost per els usuaris de la pàgina. 

 

Quan està previst el llançament de la pàgina web? 

El Govern de Catalunya té com a objectiu presentar oficialment la pàgina durant la reunió MINEPS VII, 

prevista per al juny del 2021. En una primera fase es recollirà principalment informació qualitativa 

recopilada durant la fase inicial. A mesura que avanci la implementació, s’afegirà més informació amb la 

col·laboració dels governs, que alimentaran la base documental amb publicacions pròpies. 
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06. Presentació pública de 
l’Acció 5 

 

 

El Govern de Catalunya es presenta oficialment com a líder de l'Acció 5 del Pla d'Acció de Kazan de la 

UNESCO a la reunió del Comitè Intergovernamental per a l’Educació Física i l’Esport (CIGEPS), els 

dies 28 i 29 de setembre de 2020. El Comitè està format per representants experts en el camp de 

l’educació física i l’esport de 18 estats membres de la UNESCO. En la trobada s'informa de l'estat de la 

implementació de les cinc accions que composen el Pla d’Acció de Kazan.  

En la trobada virtual, la secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea, Elisabet Nebreda, 

acompanyada del Secretari General de l’Esport i l’Activitat Física, Gerard Figueras, i el delegat del 

Govern a França, Daniel Camós, fa la presentació oficial de la proposta del Govern de Catalunya. La 

UNESCO tenia previst que la reunió CIGEPS tingués lloc a Ginebra, però l’emergència sanitària 

provocada per la COVID-19 ha modificat l’organització i les sessions es desenvolupen de forma virtual.  

L’Acció 5 es presentarà de manera oficial als estats membres de la UNESCO durant la reunió de 

ministres d’esport (MINEPS VII), prevista pel mes de juny de 2021 a Nairobi (Kènia). En aquest espai, 

el Govern de Catalunya demanarà de manera oficial la col·laboració dels estats membres per tal que 

facilitin informació sobre les polítiques públiques d’esport que estan implementant, a través del formulari 

online que posarà a disposició a la pàgina web de l’Acció 5. 
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07. Informació de contacte 
 

  

 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència  
 
 

Laura Casanova Casañas 
Oficina de comunicació del Gabinet del Conseller 
lauracasanova@gencat.cat 
Mòb. +34 667 300 160 

        
Arnau Flórez Canals  
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
arnau.florez@gencat.cat 
Mòb. +34 637 369 692 

 
 
 
Secretaria General d’Esports i de l’Activitat Física 
 

Albert Mayol Cívico 
Departament de Premsa 
amayol@gencat.cat  
Tel. 93 480 49 00 
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