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Ho vam anunciar aquí, abans que tingués lloc, i cre-
iem que és just, fet i fet, que ara us expliquem com
va anar. I va anar molt bé. El matí del passat dis-
sabte 27 d’octubre, tot i l’amenaça de la pluja, el
DiFT Challenge va desplegar a la plaça de l’Univers
de Reus un circuit de deu estacions amb dos ni-
vells de dificultat per als adults i un minicircuit per
als menuts.

I no resultava fàcil. Proves com la corda amb nu-
sos –que s’ha de pujar a força de braços, engra-
pant bé la corda– o com el mur de fusta –que cal
superar combinant empenta, equilibri i braços–
demanaven pràctica. No resultava fàcil, però sí en-
grescador, i fins i tot divertit, tant de fer com de
veure.

Al cap i a la fi, com sempre diem, es tractava de
moure’s. I de transmetre a la societat –a les perso-
nes que no van deixar-se espantar pel gris del cel i
passaven per aquella plaça a tocar d’un enorme
centre comercial– que l’exercici és bàsicament di-
versió. I salut.

A més a més, era una activitat solidària amb la
Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarra-
gona i Terres de l’Ebre i amb Fisios Mundi. L’import
de les inscripcions (un donatiu, la quantitat del
qual triava cadascú) anava destinat íntegrament a
aquestes dues ONG.

L’objectiu era doble: fomentar la pràctica de
l’exercici físic entre la població i donar a conèixer
el col·lectiu de la fisioteràpia. I tots els participants
van rebre una samarreta tècnica de record, així
com aigua, plàtans, mandarines i fruita seca, entre
altres coses, per recuperar forces. Cosa que il·lus-
trava amb un exemple pràctic el tercer objectiu: fo-
mentar una alimentació saludable, consumir peces
de fruita diàriament i beure aigua, la millor manera
de rehidratar-se.

El CFC aprofita per donar les gràcies a tots els
participants, voluntaris, estudiants i personal del
col·legi, que van fer possible el DiFT Challenge
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Saludable i divertit
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El president de la UFEC,
Gerard Esteva, i el secreta-
ri general de l’Esport, Ge-
rard Figueras, han mani-
festat per escrit en les últi-
mes setmanes les seves di-
ferències en un afer sem-
pre sensible en l’esport ca-
talà, el de les subvencions.
Esteva va alertar per carta
el 25 d’octubre passat a Fi-
gueras de la situació críti-
ca d’algunes federacions.
“N’hi ha –escriu– que fa
més de cinc mesos que no
poden pagar el seu perso-
nal. Això ens posa a tots
plegats en una situació
d’extrema gravetat i de pa-
timent que no és pròpia i
que no ens mereixem.” De
fet, la UFEC ha hipotecat
la seva seu a la rambla Ca-
talunya per avançar més
de tres milions a les federa-
cions en espera que aques-
tes cobrin les subvencions
que els pertanyen.

Gerard Figueras, per la
seva banda, va respondre
la setmana passada al pre-
sident de la UFEC també
per carta recordant-li la
“situació d’excepcionali-
tat” que la Generalitat de
Catalunya ha viscut els
anys 2017 i 2018. En qual-
sevol cas, Figueras assegu-
ra que el Consell Català de
l’Esport continua amb la
tramitació dels expe-
dients pendents perquè
les federacions puguin co-
brar en les pròximes set-
manes i “dins el mes de no-
vembre”.

Davant la preocupació
de les federacions, el ma-

teix Figueras va convocar-
les a una reunió el 12 de se-
tembre per exposar-los els
passos que estava fent per
evitar més retards en la
tramitació i pagament de
la convocatòria de subven-
cions, que fins ara “no s’ha
pogut resoldre per causes
alienes a la nostra volun-
tat.”

Esteva recorda que el
conveni pactat per al 2018
ja suposa una forta retalla-
da de 510.000 euros –un
40,48%– i assegura que la
Generalitat mai havia tri-
gat tant a resoldre aquesta
qüestió. “Les federacions
han deixat de fer activitats
planificades”, hi afegeix
amb preocupació.

Malgrat tot, el secretari
general insisteix en la com-
plexitat de la governança a
Catalunya els darrers dos

anys: “Aquesta no és una
omissió calculada; la prin-
cipal institució d’autogo-
vern a Catalunya ha estat
intervinguda i el govern de
la Generalitat ha estat des-
tituït durant poc menys
d’un any, i exiliat i empre-
sonat encara avui. Situació
d’excepcionalitat que ha
provocat, en primera ins-
tància, una extrema difi-
cultat per gestionar el
pressupost del 2017 i la im-
possibilitat d’iniciar l’exe-
cució de la pròrroga del
2018 fins pràcticament
l’estiu d’aquest any.”

Mar de fons
Més enllà de la qüestió eco-
nòmica, els dos dirigents
es retreuen en el seu inter-
canvi epistolar altres dife-
rències. Així, Esteva cons-
tata la decepció pel fet que

el govern “estigui impul-
sant altres iniciatives
–sense citar-les– oblidant
la seva primera obligació,
el bon funcionament ordi-
nari i de suport a les enti-
tats esportives”, mentre
que Figueras assenyala
que la proposta sobre una
legislació esportiva a Cata-
lunya, treballada conjun-
tament amb la UFEC i al-
tres entitats, “està essent
objecte d’interpretacions
que disten de la voluntat
real del govern segons dife-
rent documentació elabo-
rada per l’entitat que pre-
sideix i comentaris de pre-
sidents de federació pre-
ocupats”. Per això, el se-
cretari general proposa a
Figueras una trobada per a
dimecres vinent per parlar
de tots aquests assump-
tes. ■
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La UFEC i el govern topen pel
retard en les subvencions

Política esportiva. Esteva alerta de la situació “d’extrema gravetat” de
les federacions pels retards i Figueras recorda la situació d’“excepcionalitat”

Gerard Figueras (esquerra) i Gerard Esteva, en un acte conjunt ■ L’ESPORTIU


