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4.11. Barcelona, ciutat de l’esport 
 
Barcelona té una forta vinculació amb l’esport. L’esport és una de les 
manifestacions socioculturals de més transcendència. 
 
Aquesta presència i qualitat de l’esport a la nostra ciutat és deguda sobretot a 
la tasca dels clubs i de les entitats esportives de Barcelona; per tant, el nostre 
programa defensa l’acció coordinada de l’Ajuntament amb el teixit associatiu, 
veritable eix vertebrador i de cohesió social del món de l’esport. 
 
L’esport pot ser i és un gran generador també de riquesa i de promoció de la 
ciutat, i per això defensarem les gran cites esportives que situen el nom de 
Barcelona en el mapa del món. Però d’una manera especial, el nostre 
programa potencia la funció social de l’esport, tant en el seu vessant educatiu 
com en el competitiu, sense oblidar, però, el que representa per a la salut, per a 
la relació entre les persones i per a la cohesió. 
 
 
També volem donar un gran pes a la combinació d’esport i espais urbans. Els 
parcs, les muntanyes, les platges i les places s’han de dissenyar i viure pensant 
també en l’esport. Barcelona ha de ser una ciutat on l’esport a l’aire lliure sigui 
un referent. 
 
Barcelona educa amb l’esport 
 
L’esport té un veritable component educatiu, ja que pot transmetre molt més 
que uns conceptes teòrics. És una eina de veritable convivència i promoció de 
valors com és el treball en equip, el respecte als altres o l’esperit de superació 
davant les dificultats. 
 
La pràctica de l’esport és un antídot contra alguns problemes actuals, com 
poden ser l’individualisme, les drogues, l’alcohol i les festes sense límit. Ben al 
contrari, l’esport estimula valors com l’esforç, la disciplina, la perseverança, 
l’autocontrol i la convivència. 
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Per això, des de l’Ajuntament de Barcelona promourem l’esport en edat escolar 
com un element educador, integrador, saludable, però alhora també com un 
bressol de futurs esportistes d’elit. 
 

• Donarem un nou impuls al Pla de l’esport en edat escolar i donarem un 
paper més rellevant al Consell de l’Esport Escolar de Barcelona en el 
desenvolupament d’aquest pla. Estarem al costat del CEEB per impulsar 
el seu projecte per al Pavelló de la Mar Bella, que s’ha de convertir en un 
Centre de referència per a l’esport escolar. 

 
• Promourem la pràctica esportiva en horaris escolars, de manera que, 

dins el marc del consorci educatiu de la ciutat, l’esport prengui un nou 
impuls tant des del vessant del currículum escolar com des del projecte 
educatiu dels centres. 

 
• Durant els períodes de vacances, dinamitzarem activitats esportives 

específiques per als escolars i dedicarem una atenció especial als nens i 
les nenes amb discapacitat. 

 
• Facilitarem l’accés dels equips escolars a les instal·lacions esportives 

municipals i alhora obrirem les instal·lacions esportives escolars de cada 
barri en hores no lectives per tal que aquestes instal·lacions estiguin al 
servei de clubs, entitats i persones del barri que vulguin practicar esport.  

 
• Revisarem, juntament amb el CEEB, les condicions econòmiques 

d’utilització de les instal·lacions municipals per poder oferir una oferta 
molt millor als equips d’esport escolar.  

 
• Impulsarem la pràctica esportiva als instituts d’ensenyament secundari. 

 
• Crearem un centre de recursos especialitzat en esport adreçat a l’edat 

escolar. 
 

• Promourem la relació de l’esport escolar amb els diferents clubs 
esportius del barri o ciutat i amb les federacions esportives per tal que 
els esportistes escolars puguin continuar la seva vinculació amb l’esport 
a través dels clubs. 
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• Crearem un campus esportiu internacional adreçat a la infància i joventut 

que uneixi l’esport bàsic amb l’esport d’alt nivell i ens agermanarem amb 
altres ciutats que apostin per l’esport. 

 
• Ampliarem el programa d’iniciació escolar a altres disciplines esportives i 

reforçament del programa Aprèn a nedar. 
 
Barcelona, ciutat de clubs i associacions 
 
Si Catalunya pot presumir de tenir una personalitat pròpia és gràcies a 
l’aportació de la societat civil, que s’ha vertebrat dins el teixit associatiu. 
 
Hem de treballar amb les associacions, els clubs i les federacions i els ho hem 
de posar fàcil, perquè són els veritables artífexs del que és l’esport a Barcelona 
en l’actualitat. 
 
Una política social no es pot construir al marge del teixit associatiu. No volem 
fer això sols, sinó que ho volem fer col·laborant estretament amb les 
associacions, els clubs i les federacions que dia a dia gestionen i impulsen 
l’esport a la nostra ciutat. 
 

• Impulsarem un programa de promoció de l’esport juntament amb els 
principals clubs esportius de la ciutat 
 

• Donarem el màxim suport i protagonisme al teixit associatiu, que és qui 
dia a dia s’encarrega de tirar endavant clubs i federacions que mantenen 
la pràctica de l’esport i que són el bressol dels esportistes professionals. 
Amb tots ells, coordinarem actuacions a favor de l’esport de base, de 
preparació de futurs esportistes professionals, però també, i sobretot, de 
formació en valors, com ara la solidaritat, l’esforç personal i formes de 
vida saludables, de les noves generacions. 
 

• Facilitarem la feina de gestió dels clubs, de les entitats i de les 
federacions simplificant els tràmits i posant a la seva disposició eines i 
recursos. 
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• Potenciarem la formació i promoció de les persones dirigents dels clubs i 
federacions de la ciutat. La presència de dirigents barcelonins i catalans 
en l’esport mundial és també una manera de posicionar Barcelona al 
món. 

 
• Establirem la modalitat de contracte programa per a les entitats per anar 

més enllà de les subvencions actuals. 
 

• Prioritzarem que els clubs, les entitats i les federacions gestionin les 
instal·lacions municipals per tal que els guanys generats reinverteixin en 
benefici de l’esport. 

 
• Amb la intenció que l’esport arribi a tothom, impulsarem programes 

d’iniciació i promoció esportiva en el si dels clubs i entitats i posarem al 
seu abast els mitjans necessaris per dur-los a terme. 

 
• Augmentarem el pressupost destinat a fomentar la pràctica esportiva. 

 
• Establirem mecanismes per posar les instal·lacions olímpiques a l’abast 

dels clubs i les federacions esportives  
 

• Proposarem Barcelona com a ciutat de sortida del Tour de França. Però 
també elaborarem un pla d’instal·lacions per al ciclisme a la ciutat, amb 
infraestructures, com ara un circuït de BMX, i la millora de les 
instal·lacions actuals, com, per exemple, la cobertura del velòdrom 
d’Horta. 
 

• Crearem un pla específic per ajudar les federacions d’esports minoritaris. 
Reformularem el funcionament del Pla estratègic de l’esport i establirem 
una dinàmica que permeti un veritable participació de clubs i 
associacions en la planificació esportiva de la ciutat. 

 
• Crearem el Consell Municipal de l’Esport perquè sigui un veritable òrgan 

de participació dels clubs i associacions en la planificació esportiva. 
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• Farem un pla estratègic del rugbi a Barcelona amb la participació dels 
clubs històrics de la ciutat. 

 
Barcelona i l’esport per a tothom 
 
L’esport és un vehicle valuós de vertebració social i educativa i també 
d’integració social, ja que crea espais de convivència entre les persones. 
 

• Eliminarem qualsevol tipus de barrera perquè les persones amb 
discapacitat puguin accedir a l’esport. Avui dia les instal·lacions 
esportives són les instal·lacions municipals que presenten més barreres 
per a la gent amb mobilitat reduïda. En aquesta línia, donarem suport i 
facilitats als clubs perquè facilitin l’accés a les seves instal·lacions. 

 
• Incentivarem que els joves amb risc d’exclusió escolar i social participin 

en activitats esportives i culturals perquè puguin millorar les seves 
capacitats i els seus hàbits de comportament. 

 
• Un altre repte de futur és la immigració. En aquest sentit, promourem 

programes adreçats a les persones immigrades perquè facin esport com 
a element d’integració.  

 
• Fomentarem els programes de pràctica esportiva adreçats a la gent 

gran, perquè puguin trobar en l’esport aquella eina que els ajudi a 
funcionar millor i amb més qualitat a la seva vida. En aquesta línia, 
facilitarem que la gent gran pugui utilitzar els equipaments esportius en 
horari laboral. 

 
• Promourem la instal·lació de ludoteques esportives als centres esportius 

per tal que tant els homes com les dones facin esport alhora que inicien 
els infants en la pràctica esportiva. 

 
• Crearem nous programes esportius de prevenció i teràpia per a les 

persones toxicòmanes, afavorirem aquells que estiguin adreçats a la 
integració social dels malalts mentals i farem campanyes de 
sensibilització adreçades a la ciutadania per animar-los a fer esport com 
un mitjà per assolir hàbits per tenir una vida saludable i activa. 
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• Promourem programes esportius als centres penitenciaris i de justícia 

juvenil. 
 

• Elaborarem programes de sensibilització per lluitar contra la violència en 
l’esport adreçats a les famílies i al món educatiu. 

 
• Cercarem l’espai i construirem un circuit d’Agility (educació canina) 

juntament amb les entitats del sector. 
 
Barcelona i l’esport femení 
 
La igualtat en l’esport és encara un repte de futur. Si bé és cert que hi ha un 
nombre elevat de dones que fan esport com a element de lleure i de promoció 
de la salut, la desigualtat entre sexes té lloc en la competició. Per això: 
 

• Incentivarem l’esport femení donant suport, sobretot, als equips 
femenins i a les esportistes amb la idea d’anar avançant cap a la 
igualtat. 

 
• Crearem plans específics per promoure l’esport femení.  

 
• Crearem programes adreçats a les nenes en edat escolar i impulsarem 

accions positives als clubs per a la creació d’equips femenins. 
 

• Farem polítiques transversals en tots els àmbits que repercuteixin en 
l’esport femení. 

 
• Donarem un nou impuls a la Taula Rodona de Dona i Esport i a les 

activitats adreçades a les dones. 
 

Barcelona aposta per l’esport 
 

• Impulsarem la candidatura Barcelona-Pirineu 2022 per organitzar els 
jocs olímpics i paralímpics d’hivern. Ho farem juntament amb la 
Generalitat de Catalunya i amb les institucions del Pirineu. 
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Aquests jocs han de ser una suma de sinergies entre Barcelona i el 
Pirineu. Han d’ajudar a vertebrar la capital i el seu país i han de ser una 
oportunitat per a Barcelona i el Pirineu per guanyar creixement econòmic 
i dinamitzar les comunicacions, el turisme i l’esport.  
 

• Prioritzarem que els rendiments sorgits de la gestió de les instal·lacions 
municipals es reinverteixin en la pràctica de l’esport.  

 
• L’Estadi Lluís Companys i el Palau Sant Jordi són instal·lacions 

esportives, i per aquest motiu han de tenir un ús prioritari i referencial 
esportiu, però també s’han de concretar les fórmules per trobar solucions 
de rendibilitat. La seva gestió ha d’estar coordinada des de l’Institut 
Barcelona Esports. Farem un pla estratègic d’ús de l’Estadi Olímpic. 

 
• Dissenyarem el mapa de necessitats d’instal·lacions esportives bàsiques 

a tots els districtes en el qual tindrem present l’equilibri entre l’oferta 
municipal i la privada. Aquest mapa ens ha de permetre valorar les 
mancances i les possibilitats per aprofitar les instal·lacions, amb 
l’objectiu que arribin a tants ciutadans i ciutadanes com sigui possible. 

 
• Farem un pla d’acció, esport per esport, en col·laboració amb les 

federacions corresponents per analitzar la situació de les instal·lacions a 
la ciutat de cada modalitat esportiva i per proposar les actuacions que 
cal dur a terme. 

 
• Prioritzarem els criteris socials a l’hora d’avaluar l’adjudicació de la 

gestió de les instal·lacions esportives municipals i farem prevaler el 
rendiment esportiu per sobre del resultat econòmic.  

 
• Analitzarem les contractacions existents per regularitzar aquelles 

situacions que tinguin un contracte precari. 
 

• Revisarem les reclamacions dels pagaments d’IBI als equipaments 
esportius. 
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• Revisarem i unificarem els criteris de pagament de les taxes per l’ús dels 
equipaments esportius. 
 

• Promourem la celebració de competicions nacionals i internacionals 
entre els veterans.  

 
• Impulsarem un pla de seguiment del manteniment dels equipaments i un 

pla de millores. En aquesta línia, donarem suport a les cobertures de 
pistes poliesportives, a la instal·lació de gespa artificial als camps de 
futbol i a la construcció de pavellons i de serveis mínims a les pistes de 
bitlles. 

 
• Crearem el programa Xarxa Esport per tal de facilitar als clubs de 

Barcelona que ho sol·licitin l’accés a les noves tecnologies i també 
promourem la seva interconnexió.  

 
• Donarem suport als equips d’esports amateurs i els facilitarem que 

puguin continuar la seva línia ascendent en les diferents competicions. 
Els equips de competició podran comptar amb el suport de l’Ajuntament 
de la seva ciutat per a la recerca de patrocinadors. 

 
• Cercarem noves fórmules de mecenatge i establirem vincles entre la 

Universitat, el món empresarial i els clubs. 
 

• Editarem una guia esportiva per als turistes que visiten la ciutat, que 
repartirem als aeroports, els hotels i els diferents mitjans de transport. 
Aquesta guia recollirà activitats esportives, serveis i equipaments. 

 
• Potenciarem que Barcelona sigui seu de nous esdeveniments esportius 

de nivell internacional (finals Four, campionats europeus i mundials, etc.) 
i consolidarem i millorarem els que ja se celebren, però ho farem 
respectant i potenciant la federació o les entitats esportives 
corresponents implicades en l’organització. En aquesta línia, hem 
d’aconseguir que quan se celebri una competició esportiva internacional, 
l’acte serveixi per potenciar aquell esport a la nostra ciutat. 
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• Potenciarem la Barcelona World Race i farem que alhora sigui una 
oportunitat de promoció de la pràctica de la vela a través de programes 
conjunts amb la Federació Catalana de Vela. 

 
• Donarem un nou impuls als trofeus Ciutat de Barcelona i en crearem de 

nous 
 

• Tirarem endavant el Pla de l’esport universitari juntament amb les 
administracions corresponents. En aquest sentit, cal que fem una aposta 
clara i decidida per l’esport universitari. Hi creiem i volem fer de 
Barcelona un referent d’aquest esport. 

 
• Farem una veritable xarxa de ciutats esportives amb seu a Barcelona. 

 
• Impulsarem fires del sector de l’esport per atreure inversions en el sector 

a Barcelona i també a Catalunya, i impulsarem l’acollida i l’organització 
de grans esdeveniments adreçats als professionals de l’esport, com ara 
congressos, simposis, trobades, etc. 

 
• Farem que Barcelona sigui la capital mundial de la medicina preventiva. 

 
• Procurarem que la celebració del Campionat Mundial de Natació de 

2013 sigui una oportunitat per promoure la natació. Cercarem solucions 
per tenir una piscina especialitzada en natació sincronitzada i una 
piscina de salts coberta.  
 

• Donarem suport des de l’Ajuntament a tornejos com els trofeu Conde de 
Godó, Joan Gamper, Ciutat de Barcelona, entre altres.  
 

• Crearem un pla per homenatjar i recordar el Circuit d’automobilisme de 
Montjuïc. 

 
• Farem una promoció important del Museu Olímpic amb un nou pla 

estratègic. 
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• Crearem una estructura d’assessorament d’esportistes d’elit de la ciutat 
organitzada en diferents taules amb representació d’esportistes de 
diferents disciplines esportives. Aquestes taules assessoraran la 
regidoria amb l’objectiu d’analitzar i planificar la política esportiva de la 
ciutat i d’impulsar tornejos, competicions i altres iniciatives. Així mateix, 
aquests esportistes seran referents i promotors de les seves disciplines 
esportives. 

 
Barcelona, parcs i esports 
 

• Farem que Barcelona sigui una ciutat que promogui l’esport a l’aire lliure; 
per aquest motiu, farem una gestió més coordinada entre parcs i 
esports.  

 
• Convertirem l’espai públic en un espai per a la pràctica de l’esport, tot 

condicionant espais naturals, com ara les platges, els parcs i la 
muntanya en zones on es practiqui l’esport. 

 
• Crearem circuits esportius per tota la ciutat. 

 
• Instal·larem estructures esportives en places, parcs i jardins, de manera 

que acostarem la pràctica de l’esport a tothom.  
 

• Transformarem la muntanya de Montjuïc en un veritable parc de l’esport 
de Barcelona. 

 
• Convertirem Collserola en el gran parc metropolità de la pràctica 

esportiva. 
 

• Convertirem els Tres Turons en un espai referent per als esports 
d’aventura.  

 
• Farem un pla de rocòdroms urbans. 

 
• Obrirem Barcelona al mar en la pràctica esportiva. Volem que Barcelona 

sigui capital internacional de la vela. També potenciarem els esports 
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nàutics fent que les escoles s’introdueixin en la seva pràctica i potenciant 
la Base Nàutica, el Port Olímpic i el Centre d’Alt Rendiment de la Vela. 
Donarem suport a les regates impulsades pels clubs.  

 
• Dissenyarem un pla per potenciar els esports nàutics juntament amb la 

Federació de Vela i els clubs nàutics. En aquesta línia, promourem que 
la Barcelona World Race sigui també un generador d’oportunitats per a 
la promoció de la pràctica de la vela. 

 
• Establirem, juntament amb les federacions corresponents, estratègies 

per oferir activitats que puguin complementar l’oferta de la ciutat, com 
ara excursionisme, esquí, esports d’aventura, ala de pendent... 
D’aquesta manera, donarem suport a l’excursionisme català i 
potenciarem les escoles de muntanya de les entitats excursionistes. 

 
• Defensarem la pràctica del surf a les nostres platges. 

 
• Entenem que les platges han de ser un espai d’esport. Per aquest motiu, 

potenciarem, entre altres, el vòlei platja i el tennis platja juntament amb 
les associacions i clubs existents 

 
• Crearem un espai per la pràctica del Urban Golf i acostarem aquest 

esport als nens i les nenes de la ciutat.  
 

• Impulsarem la pràctica de l’hípica a Collserola en col·laboració amb el 
Patronat. 
 

• Convertirem Barcelona en la capital dels esports extrems i urbans i 
crearem parcs esportius on practicar-los. 

 
Barcelona, Catalunya i el món de l’esport 
 

• Impulsarem la presència de la selecció de Catalunya en les competicions 
esportives que se celebrin a Barcelona. 

 
• Donarem suport a les federacions que promoguin les seleccions 

nacionals catalanes. 
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• Assegurarem la presència i la promoció de la llengua i la cultura 

catalanes en tots els esdeveniments esportius de caire nacional, estatal i 
internacional que se celebrin a Barcelona. 

 
• Convertirem Barcelona en una ciutat que faci de l’esport una eina de 

cooperació. Crearem esdeveniments esportius solidaris i donarem suport 
a les entitats que promoguin la cooperació internacional a través de 
l’esport als països en via de desenvolupament 

 
• Promourem l’esport com un element de diàleg i cooperació entre les 

cultures. 
 




