
Memòria d’assumptes pendents relacionats amb el taitxí. 

Aquesta memòria te com a finalitat demanar la mediació de la UFEC ens els assumptes que s’hi detallen. 

 Assignació del taitxí a la Federació Catalana de Karate. 

 Publicitat formativa oficial de taitxí per part de la FCK 

 Impossibilitat d’habilitació dels professors amateurs de taitxí sense la recomanació de la FCK 

 Manca de desenvolupament de la disposició addicional cinquena de la LEPE 

 Conseqüències del registre d’una nova modalitat físic esportiva, el txikung. 

 Registre d’Entitats al Municipi de Barcelona 

 

Assignació del taitxí a la Federació Catalana de Karate (FCK) 

L’assignació del taitxí a la FCK es va realitzar de forma arbitrària (en contra de la recomanació dels 
tècnics) i en contra de la voluntat dels clubs registrats en la modalitat taitxí reconeguda prèviament com 
a activitat física esportiva  i sense que a la FCK existís cap club registrat en aquesta activitat. Cal destacar 
les discrepàncies entre el Director del Consell Català de l’Esport (CCE) que va signar la disposició (Sr. 
Macian) de forma extempòria el 2010 després d’haver perdut les eleccions el tripartit i el seu successor 
(Sr. Marco) coneixedor de les diferents modalitats. També ens va fer costat el grup parlamentari de CiU 
el qual va fer preguntes per escrit al Govern tripartit sobre aquest tema. 

Hi ha sentència del contenciós administratiu el 2014 declarant nul·la aquesta decisió tot i que està 
pendent de recurs per part de Presidència. 

Les entitats relacionades amb el taitxí generalment no estan institucionalitzades com a clubs esportius i 
les que ho estan i efectivament desenvolupen una activitat esportiva i formativa volen la seva pròpia 
federació i per això van constituir una Unió Catalana de Taitxí (UCT) que no es va inscriure donat que es 
va inscriure el taitxí com a disciplina del karate a la FCK com a conseqüència de la disposició del Director 
del CCE (Sr. Macian). 
 
Els clubs, molts d’ells amb un llarg recorregut, coneixen i han estat membres ocasionals de la Federació 
Catalana de Judo (FCJ) i de la FCK sota les modalitats de wushú, kungfú o taitxí i per diverses raons 
veuen inviable l’encaix en aquestes federacions. La difusió del taitxí a Catalunya s’ha fet i es fa al marge 
de les federacions esportives. 

Avui en dia és públic l’impacte social de l’activitat a Catalunya i no hi ha cap política (policy) ni entitat 
esportiva que orienti el seu desenvolupament tot i que s’hi destinen fons públics en forma d’activitats 
subvencionades per part de la Generalitat de Catalunya i de diversos Ajuntaments. D’aquesta forma el 
desplegament de l’activitat és anàrquic, fora de control i en ocasions clandestí (o no sancionat en els 
successius períodes de moratòries) doncs avui en dia no es pot parlar de para legalitat o de vuit jurídic. 
Això és greu quan estem parlant d’un volum rellevant de població i quan aquesta població en la majoria 
és gent gran. 



Una part important de les entitats vam institucionalitzar la modalitat amb la voluntat d’ordenar-la i se’ns 
ha donat l’esquena.  

El taitxí és una activitat a la que hi ha diferents estils i que per desconeixement i exigència del mercat ha 
patit la intromissió de professionals de l’activitat física desconeixedors dels estàndards internacionals. És 
convenient que l’activitat es vagi regulant d’acord amb els estàndards però la majoria de clubs creuen 
que això s’ha de fer d’una forma natural a partir d’una entitat que els hi permeti una participació 
democràtica decisòria  i no per imposició d’una majoria aliena. L’experiència ha mostrat que la 
integració en una federació esportiva (FCJ, FCK) ha provocat que una persona poc acceptada pel 
col·lectiu però vinculada a la junta directiva (candidatura única) intentés imposar el seu mètode i estil als 
altres per interessos particulars en ocasions econòmics o simplement espuris. Això ha esdevingut en 
poques competicions, competicions discutides i en la sensació que pagar quotes era tirar els diners. 

La necessitat d’una UCT rau no ja en l’accés als ajuts públics que s’estableixin amb els quals de moment 
no es compta sinó en el perill que suposa atorgar la potestat de la formació específica a una entitat 
aliena als mateixos. Una formació sense la qual no es pot accedir al Registre de Professionals de l’Esport 
(RPE). 

Per això demanem que s’anul·li l’assignació del taitxí a la FCK i s’inscrigui la UCT. 

Publicitat formativa oficial de taitxí per part de la FCK 

La FCK, el 2011, va rebre instruccions per part del Director de l’Escola Catalana de l’Esport (ECE) (Sr. 
Nebot) en el sentit de no oferir formació oficial donat que no existia un marc legal que permetés el seu 
desenvolupament. 

En conèixer el 2014 la sentència en primera instància que anul·lava l’assignació del taitxí a la FCK ens 
vam posar en contacte amb Vicepresidència (Sr. Homs) que es va comprometre a que no hi hauria cap 
desenvolupament formatiu fins que no hi hagués resolució judicial definitiva. 

L’ECE (Sra. Vilaró) informa que no s’ha desenvolupat la formació oficial de taitxí. 

A pesar de tot això la FCK fa publicitat d’un curs oficial de Monitor de taitxí i de propers d’instructor, 
director de centre... Aquesta publicitat és enganyosa donat que en realitat es tracta d’un curs bàsic de 
60 hores de matèries comuns restringit a qui disposi del cinturó negre d’aquesta modalitat i –lletra 
petita- acrediti 700 hores de pràctiques. 

D’aquest forma la FCK d’una banda aprofita la facultat que li atorga la Llei de l’Exercici Professional de 
l’Esport (LEPE) per validar les hores de pràctica amateur en el seu propi benefici i enganya al sector fent 
publicitat d’un curs oficial de Monitor de taitxí. 

La FCK en cap moment ha obert una opció de validació de les hores de pràctica amateur a professionals 
de llarg recorregut als que ha intentat imposar la permanència d’un mínim de tres anys i l’acompliment 
d’un programa de formació que no s’ha consensuat amb criteris tècnics amb les diverses entitats pre-
existents. Sotmesos a més a l’arbitrarietat d’un responsable no elegit pels clubs de la modalitat sinó 
vinculat a la junta directiva.  



Per això demanem que la FCK cessi en les pràctiques de publicitat enganyosa de cursos oficials de 
formació com a professional de taitxí de les que es podrien derivar responsabilitats econòmiques front a 
tercers cas que es considerés nul·la l’assignació del taitxí a la FCK. 

Impossibilitat d’habilitació dels professors amateurs de taitxí sense la recomanació de la FCK 

La LECE finalment va reconèixer la possibilitat d’habilitació dels PROAM, professionals amateurs o 
voluntaris en base a l’experiència professional però va subjectar el reconeixement d’aquest experiència 
al vistiplau de les federacions esportives. 

L’activitat de taitxí en la majoria de casos està relacionada amb entitats vinculades amb l’administració 
però no vinculades a federacions esportives. I en el cas de desenvolupar-se en clubs federats aquest ho 
han estat en diferents federacions distintes de la FCK. 

Tot i que el taitxí a Catalunya tenia una amplia difusió abans de la seva institucionalització i que la FCK 
no comptava amb cap entitat reconeguda ni inscrita en aquesta activitat la seva política no ha estat 
integradora ans el contrari, amb caràcter rapinyaire han establert que els professionals tenien que partir 
de zero i sotmetre’s al seu jou, al jou d’una persona designada per la junta directiva. La seva intenció ha 
estat munyir les butxaques del professionals en tenir la clau per la seva habilitació o la formació 
específica de nous professionals. 

Per això demanem que en el cas del taitxí s’estableixin noves formes de reconeixement de les hores de 
pràctica amateur per poder accedir al Registre de professionals de l’Esport. 

Manca de desenvolupament de la disposició addicional cinquena de la LEPE 

La manca de desenvolupament de la disposició addicional cinquena de la LEPE suposa que en la pràctica 
els nous professionals no tinguin accés al mercat de treball si no és de forma clandestina doncs no 
poden accedir al RPE i per això són rebutjats per les empreses contractants. 

La difusió que ha fet la Secretaria General de l’Esport (SGE) i el CCE de la LEPE fa que avui en dia ninguna 
empresa es plantegi si hi ha moratòria sancionadora o no, si no estàs registrat i no ets autònom no en 
volen saber res. 

D’altre banda l’ECE (Sra. Vilaró) ens ha comentat que es plantegen el desenvolupament de la formació 
en col·laboració amb la federació corresponent, en aquest cas la FCK. Entenem que la Llei 25/2010 per la 
qual s’incorpora la disposició addicional cinquena permet mànega ample a l’ECE i donat el conflicte 
existent si es vol que el professors s’hi interessin la determinació dels continguts específics no pot estar 
en mans de la FCK que tothom rebutja. 

Per això demanem el desenvolupament de la disposició addicional cinquena de la LEPE amb 
determinació dels continguts específics per part d’un col·lectiu sobre el que hi hagi cert consens. 

Conseqüències del registre d’una nova modalitat físic esportiva, el txikung 

Properament tenim previst demanar el reconeixement com activitat física esportiva del txikung amb els 
següents arguments: 

“Els darrers anys a Catalunya hi ha hagut un increment de la difusió i en conseqüència de la pràctica del txikung i 
està relacionada amb col·lectius que requereixen especial atenció: gent gran i malalts. 



Aquest increment de la difusió del txikung pot ésser degut al fet del reconeixement del taitxí primer com activitat físic esportiva i posteriorment 
com esport amb la qual cosa la seva pràctica ha passat a estar regulada en els aspectes que correspon tant per la llei de l’Esport com per la Llei 
de l’exercici de les professions de l’esport. Els professors de txikung venen realitzant algunes funcions que abans exercien els professors de 
taitxí en atendre a baix cost aquells col·lectius que hem referit, en xarxes de casals, centres cívics, etc., finançats de forma habitual per ens 
públics com els Ajuntaments i han canviat la seva denominació de monitors per la de talleristes, cursillistes o altres ad hoc amb l’objectiu 
d’esquivar les exigències de la Llei que tants problemes d’implantació ha plantejat en diferents esports i que no ha atès la realitat social 
relacionada amb aquesta pràcticai, la del txikung, tot i que es va demanar de forma reiterada per part del col·lectiu vinculat al taitxí afrontar-ho 
amb solucions. També al fet que les taules de txikung som més senzilles i accessibles que l’ensenyament del taitxí. 

Per això, cal considerar si és convenient el reconeixement del txikung com a activitat físic esportiva per part de la 
Secretaria General de l’Esport per tal de complir la funció que li encomana la Lleiii i fins i tot si en un futur podria 
considerar-se’l esport i formar part com a modalitat d’una federació que inclogués una branca externa 
(kungfú/wushu), una d’interna (taitxí) i un altre energètica (txikung)iii. 

També, l’anunci que Barcelona acollirà l’Hospital de Medicina Xina tradicional més gran d’Europa en terrenys 
cedits per la Generalitat de Catalunya a partir de l’acord signat el passat 27 de gener de 2016 entre el Conseller 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat i el director general de la Beijing Administration of Traditional Chinese 
Medicineiv junt amb el fet que el txikung és contemplat per la medicina tradicional de Xina com una de les seves 
eines terapèutiques i el fet que aquesta és una de les seves formes de difusió principal i de venda de formació, així 
com altres projectes privats del que podem anomenar comunitat xinesa; fan recomanable la consideració per part 
de l’administració esportiva del camp en el que hi és responsable.” 

També cal tenir en compte que al no ser reconegudes aquestes modalitats dins d’una federació pròpia 
en general els observatoris o altres entitats especialitzades no en fan un seguiment específic doncs no 
fan el seguiment per modalitats tenint en compte la possibilitat que una mateixa federació esportiva 
inclogui diferents modalitats principals sinó que consideren que cada federació està vinculada a una 
modalitat principal i que la resta son disciplines derivades. Aquesta concepció és evident que és errònia 
en el cas del taitxí en relació a la FCK. 

Cal una entitat federativa única per aixoplugar el taitxí i el txikung doncs ambdues activitats estan 
orientades fonamentalment a l’activitat física pel benestar i en tot cas anar fins i tot més enllà i agrupar 
en base al principi d’unicitat totes les disciplines vinculades a la cultura de Xina (wushú, kungfú, taitxí i 
txikung) com es fa a França i Itàlia i acabar la dispersió dels clubs descontents amb la FCJ i la FCK què 
competeixen sense caràcter oficial sota el paraigües d’altres entitats distintes de les federacions 
esportives i sense llicència esportiva (vegis per exemple http://www.torneowushubarcelona.com/) 

Per això demanem que es consideri la conveniència d’articular el txikung junt amb el taitxí en una 
entitat federativa pròpia no relacionada amb altres modalitats.  

Registre d’Entitats al Municipi de Barcelona 

Ens desconcerta la manca de coordinació entre el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de 
Catalunya i altres registres municipals. En concret en el cas de Barcelona estem desorientats en relació a 
quin Registre ens hem de donar d’alta per ser reconeguts com entitat esportiva i ser convocats per 
exemple a la mostra d’entitats o altres activitats. 

Per això demanem informació sobre l’alta al registre d’entitats esportives de la ciutat de Barcelona. 



 

 

 

                                                             
i Cal destacar per exemple el cas de l’autor. Tot i haver desenvolupat una activitat docent en taitxí durant més de 
deu anys amb caràcter voluntari i haver contribuït al reconeixement del taitxí en diferents àmbits institucionals i 
socials, no ha pogut accedir al Registre de professionals de l’esport per les restriccions de la Llei a l’esport no 
federat. 
 
ii El Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport enumera en el títol 
preliminar els principis rectors de la política esportiva, aquest són els que marquen la filosofia de Llei. El principi 
rector g) parla de “Fomentar l’activitat física i l’esport com a hàbit de salut”. 
 
iii Diverses organitzacions nacionals d’Europa, com La Federazione Italiana Wushu Kungfu integren dins de les seves 
pràctiques i formació el txikung de la International Health Qigong Federation. 
 
iv http://www.expansion.com/catalunya/2016/02/01/56af5a3f22601d4f758b45c6.html 
 


