Els Centres Esportius Municipals de Catalunya uneixen forces per la
recuperació del sector sota l’eslògan “Reforça’t amb la vacuna de
l’esport”
●

El hashtag #lesportessalut esdevé l’eix de la campanya que presenta l’Associació Gestiona
per recuperar abonats i abonades als CEMs adherits

●

La campanya pretén demostrar els grans beneficis de la pràctica esportiva per reforçar el
sistema immunològic a totes les edats

Barcelona, 13 de setembre de 2021
Gestiona, l'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques, ha posat en
marxa aquest la campanya #lesportessalut. Sota l’eslògan “Reforça’t amb la vacuna de l’esport”, la
iniciativa pretén apropar a la població catalana tots els beneficis que aporta la pràctica esportiva per
reforçar el sistema immunològic i combatre malalties com la COVID-19.

CEMs com a part de la solució en la lluita contra la COVID-19
La campanya, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, identifica la pràctica
esportiva com a part de la solució en la lluita contra malalties com la COVID-19, apostant per la
“vacuna de l’esport”.
A través de diferents estudis de reputades institucions mèdiques internacionals es conclou que les
persones amb un bon nivell d’activitat física han patit menys conseqüències greus a l’infectar-se per
COVID-19, millorant fins i tot els nivells d’ingressos en UCI i de mortalitat.
Segons Josep Viladot, president de la Junta de Gestiona, destaca la voluntat de la campanya
#lesportessalut d’anar “més enllà de les accions particulars de cada gestor per tal d’unificar els
esforços dels CEMs en la recuperació del sector”.

Espais segurs per la pràctica esportiva
La campanya, a més de donar informació rellevant per tal de fomentar la pràctica esportiva per
millorar el sistema immunològic, també destaca la important tasca d’adaptació dels espais que han
fet els CEMs durant els mesos de pandemia perquè els seus usuaris puguin seguir fent exercici físic
en un entorn segur.
Participen a la campanya un llistat de 88 CEMs gestionats per 36 entitats i/o empreses
concessionàries adherides a l’Associació Gestiona.

Afirma Josep Viladot que “els Centres Esportius Municipals han fet un gran esforç al llarg dels mesos
de tancament per tal d’adaptar i millorar els seus espais, i seguir així oferint als abonats/des el millor
servei tot i les restriccions amb les que s’ha trobat el sector”.

#lesportessalut
La campanya, enfocada especialment al canal digital, compta amb una pàgina web
www.lesportessalut.cat, on l’usuari pot consultar tota la informació rellevant a més de contactar
amb el llistat de CEMs adherits a l’Associació Gestiona i que formen part de la iniciativa “Reforça’t
amb la vacuna de l’esport”.
A més, Gestiona estrena perfils a les xarxes socials des d’on també vehicularà la comunicació de la
campanya amb el hashtag principal #lesportessalut.

Gestiona
Gestiona és l’Associació catalana d’entitats de gestió d’instal·lacions esportives públiques. L’entitat
representa i defensa els interessos econòmics, socials i laborals dels gestors d’instal·lacions
esportives i vetlla per la qualitat del servei esportiu públic a Catalunya.
L’Associació, que neix l’any 2014, treballa en fomentar les relacions de cooperació entre els seus
afiliats, compartint informació d’interès i serveis comuns per la millora de les instal·lacions
esportives públiques.

Pàgina web de la campanya:
www.lesportessalut.cat
Pàgina web de Gestiona:
www.gestiona-associacio.cat

Atenció als mitjans:
Sergi Larripa
slarripa@claror.cat
616 99 84 38

