
Date: 03/03/2017 08:58 AM CET 

From:  "Vilaro Mendiola, Gemma" <gvilaro@gencat.cat> 

To:  "m_joseph@usa.net" <m_joseph@usa.net> 

Cc:  "Segura Castell, Montserrat" <mosegura@gencat.cat>, "Reig Casassas,Antoni" 
<areigc@gencat.cat>, Perisé Duaigües, Joaquim <jperise@gencat.cat> 

Subject:  RV: taitxí 

Benvolgut Sr. Joseph 
Per part de l'Escola Catalana de l'Esport, estem a l'espera de la informació 
tant del CSD com de la federació de karate (on està adscrita la seva 
modalitat), per trobar els mecanismes,  dins de la legalitat vigent d'oferir una 
formació en taitxí a Catalunya. 
Referent als altres temes que ens exposa, passem el seu correu tant a Assessoria 
Jurídica, com  a la Direcció  del Consell Català de l'Esport, que en tenen la 
competència. 
atentament 

Gemma Vilaró i Mendiola 
Cap de l'Àrea de Formació (e.f.) 
Directora de l'Escola Catalana de l'Esport 
Consell Català de l'Esport 
Departament de la Presidència 

Avinguda dels Països Catalans, 40-48| 08950 Esplugues de Llobregat|  
Telèfon : 934804905 | Fax: 934804914 
 Adreça de correu :gvilaro@gencat.cat | web: Escola Catalana de l'Esport 
 Aquest missatge s'adreça exclusivament al seu destinatari i pot contenir 
informació privilegiada o confidencial. Si no sou el destinatari indicat, us 
recordem que la utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està 
prohibida en virtut de la legislació vigent. Si heu rebut aquest missatge per 
error, us demanem que ens ho feu saber immediatament per aquesta via i que el 
destruïu. 

-----Missatge original----- 
De: ESCOLA CATALANA PR C.C. ESPORT  
Enviat: dimecres, 1 / març / 2017 09:13 
Per a: Vilaro Mendiola, Gemma 
Tema: RV: taitxí 

________________________________________ 
De: Manuel Joseph [m_joseph@usa.net] 
Enviat el: dimarts, 28 / febrer / 2017 14:26 Per a: ESCOLA CATALANA PR C.C. 
ESPORT 
Tema: Re: taitxí 

Benvolguts Srs., 

En relació a la trucada telefònica que han tingut l'amabilitat de realitzar em 
permeto recollir per escrit algunes de les manifestacions que els hi hem fet per 
tal de deixar-ne referència. 

En primer lloc reiterar-li la nostra preocupació pel fet que en aquest moment 
hi ha ciutadans que no sols no poden exercir la seva professió o ho han de fer 
de forma clandestina sinó que a més es troben desemparats i sense sortida i 
són atesos de forma incorrecta per l'administració la qual els adreça a un 
programa Acreditat inexistent per la modalitat taitxí o a formacions que no 
tenen res a veure i en molts casos tractats amb una mena de criteri 
col·lectivista justificant la situació en el fet que hi ha altres que estan en 
la mateixa situació. 

En segon lloc indicar que la nostra modalitat què es va preocupar des de l'any 



2008 de les conseqüències de la Llei i ha estat sempre amatent a col·laborar 
amb el Consell Català de l'Esport, ha estat reiteradament menystinguda i 
maltractada doncs no es pot qualificar d'altre forma les comunicacions rebudes 
fins ara i per mostra la darrera resposta a la bústia de la Generalitat de la 
qual els hi hem lliurat còpia. 

En tercer lloc manifestar que l'adscripció de la modalitat taitxí a la 
Federació Catalana de Karate es va realitzar contra la voluntat de tots els 
Clubs inscrits i que ha estat considerada nul·la en primera instància al 
Tribunal Contenciós Administratiu sentència que ha estat recorreguda per la 
Generalitat. 

En quart lloc indicar-li que la FCK incompleix la Llei de l'Esport perquè no 
convoca competicions de taitxí que és el mínim que estableix la Llei. 

En cinquè lloc manifestar que en la nostra opinió la FCK té un comportament 
mafiós que només pretén obtenir un hipotètic benefici econòmic en regular 
el Bloc de coneixements específics en la formació relacionada amb la 
modalitat. 

El col·lectiu d'entitats actives en taitxí que organitza anualment 
competicions i que forma als esportistes no en vol saber res de la FCK ni 
d'altres Federacions alienes per l'experiència acumulada en més de 30 anys. 

En aquesta situació qualsevol tipus de mecanisme que s'articulés amb la FCK 
podria estar sotmès a l'anul·lació de tots els seus resultats. 

Per aquesta raó, tenint en consideració el caràcter excepcional de la 
disposició addicional cinquena i que aquesta habilita a l'Escola Catalana de 
l'Esport per actuar lliurement sense restriccions i no necessàriament en el 
mateix marc que el de les modalitats reconegudes pel Consejo Superior de 
Deportes, agrairíem que es cerquessin solucions viables que donin solució d'un 
cop per tots a aquesta modalitat. 

Per part nostre i mentre no s'arribi a un acord pel que fa a l'entitat que pot 
regular el Bloc específic crec que una solució podria ser l'exigència del 
Bloc Comú i l'acreditació d'hores o bé d'experiència no limitades a 
professionals sinó acceptant les de voluntaris o bé de pràctiques. 

Salutacions, 

Manuel Joseph 

President del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable 

------ Original Message ------ 
Received: 27/02/2017 11:07 PM CET 
From: "Manuel Joseph" <m_joseph@usa.net> 
To: <escola.presidencia@gencat.cat> 
Subject: taitxí 

> Benvolguts Srs., 
> 
> Donada l'entrada en vigor de la Llei de l'exercici de les professions  
> de l'esport hi ha entitats com són els Poliesportius Municipals que  
> rebutgen 
la 
> contractació de professionals que no estiguin inscrits al Registre  
> d'Esports. 
> 
> Es va lliurar consulta per mitjà de la bústia de la Generalitat sobre  
> la formació que permet a les persones amb formació específica de  
> taitxí inscriure's al Registre i es va obtenir la següent resposta  
> signada pel Consell Català d'Esport: 
> 
> Benvolgut/uda, 



> 
> Us comuniquem que s'ha donat resposta a la vostra comunicació amb codi: 
> M9F0BG1CH-1. 
> 
> Data d'emissió: 07/02/2017 
> 
> Resposta: 
> 
> Senyor, 
> 
> la seva modalitat no té formació vinculada com moltes altres i, per  
> tant, 
ha 
> de buscar la formació genèrica que més s'aproximi a les seves  
> característiques i és en aquest cas un procediment de l'Acreditat del  
> Departament d'Ensenyament d'activitats dirigides. 
> 
> Cordialment, 
> 
> Consell Català de l'Esport 
> 
> Donat que la nostra entitat segueix aquest tema d'ençà de la proposta  
> de Llei de l'exercici de les professions de l'Esport ens ha estranyat  
> aquesta resposta i l'hem posat en coneixement del Síndic de greuges. 
> 
> Es considera que la Llei és clara i és l'Escola catalana de l'Esport  
> la 
que 
> ens ha d'oferir una solució. 
> 
> "LLEI 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de 
l'exercici 
> de les professions de l'esport. 
> 
> Article 7. Addició d'una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 
> 3/2008 
> 
> S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, a la Llei 3/2008,  
> amb el text següent: 
> 
> Cinquena. Acreditació de professionals de les modalitats i disciplines  
> esportives 
> 
> 1. L'Escola Catalana de l'Esport ha de dur a terme, d'una manera 
transitòria 
> a Catalunya, la formació de les modalitats esportives que estan  
> inscrites 
en 
> el Registre d'Entitats Esportives, del Consell Català de l'Esport,  
> però 
que 
> no són reconegudes com a modalitats esportives pel Consell Superior  
> d'Esports, per la qual cosa no se'n pot desenvolupar la formació  
> oficial i reconeguda en l'àmbit estatal." 
> 
> Salutacions 
> 
> Manuel JOSEPH 
> 
> President del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable Data de  
> constitució 5/5/2007 Núm. Registre 13393 NIF G65701641 Telèfon 664 04  
> 08 16 
> 




