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PROPOSTES

1.  Elaborarem un Pla Estratègic per a la Recerca, el Coneixement i la Innovació de Barcelona, amb les Universitats 
de la ciutat i l’entorn i amb els equipaments de recerca.

2.  Farem jornades de portes obertes en les instal·lacions de recerca i coneixement de la ciutat.
3.  Dotarem la ciutat amb equipaments per a l’arribada d’estudiants i joves investigadors.
4.  Prioritzarem el coneixement de l’anglès en tots els nivells acadèmics.
5.  Convertirem Barcelona en un centre europeu d’estudis de postgrau.
6.  Fomentarem que la ciutat esdevingui un espai d’experimentació tecnològica, i que els ciutadans coneguin i siguin 

partícips dels processos d’innovació.
7.  Impulsarem, des de l’ajuntament, una canal d’informació on es visualitzi tot allò relatiu al coneixement i la recerca, 

en diversos idiomes. On hi figuri l’oferta acadèmica, l’oferta laboral, la divulgació de continguts i altres elements 
que relacionen la ciutat amb el coneixement i la ciència.

8.  Utilitzarem els canals de comunicació de l’ajuntament, com ara la web i BTV per difondre les activitats d’especial 
interès en els àmbits universitari, de la recerca i del coneixement.

9.  Impulsarem un Fòrum Internacional de la Ciència i Coneixement de manera estable a la ciutat de Barcelona.
10.  Obrirem una línia de beques, complementària a les de la Generalitat, i destinades a estudiants de la ciutat, que 

tot i el seu alt nivel curricular no poden continuar els estudis universitaris per motius econòmics.
11.  Ampliarem les dotacions destinades a l’Erasmus i a propostes que afavoreixin l’intercanvi entre estudiants de 

diferents països europeus.
12.  Crearem línies de col·laboració entre la universitat i els instituts i empreses municipals a fi d’incrementar les 

possibilitats d’estades en pràctiques i contractes de col·laboració amb els joves llicenciats.

1.3.4. Esports
Esport: educació, salut i ciutadania, junts de la mà

DIAGNOSI

Barcelona és una marca esportiva internacional gràcies, sobre tot, al record dels jocs olímpics de 1992 i a la projecció 
internacional dels seus clubs esportius professionals, sobr tot el FCB. Al costat d’aquesta imatge internacional, conviu una 
altra realitat, la d’una ciutat amb un extens teixit esportiu de base, format per centenars de clubs esportius que arriben a tots 
els barris de la ciutat, i amb una ciutadania que manté uns elevats nivells de pràctica esportiva, que utilitza una important 
xarxa d’equipaments esportius -la majoria d’ells de titularitat pública- i que sovint fa servir l’espai públic de la ciutat com a 
lloc on desenvolupar la seva pràctica esportiva.

L’elevada demanda d’instal·lacions i espais per a la pràctica esportiva, fa que la xarxa bàsica d’equipaments esportius 
municipals sigui insuficient. La demanda d’espais en pavellons i pistes poliesportives supera l’oferta existent, com també 
passa amb els camps de futbol. D’altra banda, l’augment d’altres pràctiques esportives, com el running, fa necessària la 
definició d’itineraris per a aquesta pràctica amb la qualitat i la seguretat necessàries. Finalment, la demanda d’espais on 
combinar la pràctica del fitness amb les activitats aquàtiques, han portat al límit de la seva capacitat a les instal·lacions dels 
Centres Esportius Municipals (CEM).

El teixit esportiu de la ciutat pateix també unes dificultats que li són específiques. D’una banda, la competència entre l’esport 
escolar i l’esport federat, ha portat a la duplicació d’esforços en aquest àmbit, tant des del Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona, com des dels clubs i les federacions esportives catalanes. La manca d’actuacions concertades entre tots els 
agents esportius i educatius en aquestes franges d’edat porta a una disminució de la pràctica esportiva dels adolescents, 
associada al canvi de l’escola primària a la secundària.

D’altra banda, la dificultat d’accés a instal·lacions esportives cobertes (pavellons i piscines, bàsicament) per a la pràctica 
esportiva de base dels clubs federats, els porta a assumir uns costos molt elevats en concepte de lloguers d’instal·lacions, 
que limiten el seu creixement i, sovint, posen en perill la seva viabilitat econòmica. Costos que, en la majoria de poblacions 
catalanes, són més baixos o inexistents, atenent al dèficit crònic que la ciutat de Barcelona presenta en aquest tipus 
d’instal·lacions de xarxa bàsica. Finalment, un darrer problema del teixit esportiu federat és la dificultat d’establiment d’una 
certa jerarquia de dimensions entre els clubs purament de base i els grans clubs professionals, bàsicament el FCB i els grans 
clubs d’aigua (CNC, CNAB, CNB). Per la seva dimensió, Barcelona hauria de tenir una major quantitat de clubs professionals 
de dimensió petita o mitjana, o de clubs “amateurs” que fessin d’enllaç entre la base i l’alt nivell professional. Una part del 
problema rau en el dèficit d’instal·lacions: segurament aquesta és l’explicació de la inexistència de clubs d’hoquei patins o de 
handbol de primer nivell a la ciutat –tret de les seccions del FCB- mentre que altres ciutats de mida mitjana o petita, poden 
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generar i mantenir aquests clubs dins l’èlit de la competició a nivell estatal. L’altra part del problema també es pot atribuir 
a una certa disfunció del teixit esportiu, una macrocefàlia dels grans clubs esportius professionals que no ha ajudat prou al 
creixement d’una xarxa de clubs de mida mitjana a la ciutat de Barcelona.

Barcelona ha apostat per la ubicació de grans esdeveniments esportius internacionals en la ciutat. Sovint, la prioritat de 
les polítiques esportives municipals s’ha centrat en aquest àmbit, amb la destinació de grans quantitats econòmiques a la 
promoció de candidatures per a l’organització de competicions internacionals, d’àmbit europeu o mundial, mentre que les 
mancances de l’esport de base de la ciutat no rebien la mateixa atenció. En alguns casos, candidatures fallides davant la 
competència d’altres ciutats que tenien darrera grans poders econòmics regionals amb els quals no teníem la capacitat de 
competir. En altres candidatures que han portat esdeveniments a la ciutat, però que han deixat un balanç irregular per al 
teixit esportiu local amb la millora d’algun equipament esportiu o, senzillament, amb la projecció de la ciutat a nivell de marca 
global, però sense un impacte directe i específic per al sector esportiu.

Barcelona és coneguda internacionalment pel seu paper en l’organització d’esdeveniments esportius internacionals. Ha estat 
tant manifesta l’organització d’aquests esdeveniments, que segurament s’han obviat altres competicions esportives que 
podien ajudar a articular la ciutat com a capital esportiva d’una Catalunya independent. Ens trobem que, davant la lluita pel 
reconeixement internacional de l’esport català, Barcelona no s’ha destacat pas per organitzar esdeveniments esportius on hi 
participessin seleccions catalanes reconegudes, ans el contrari s’ha prioritzat l’organització de campionats amb la presència 
de seleccions espanyoles.

Aquesta preeminència de l’esport espectacle ha anat en detriment de tot l’esport de base, tant dels clubs federats com de 
l’esport escolar de la ciutat. Una situació que s’ha agreujat dramàticament amb les noves mesures impulsades pel Govern 
Estatal que han provocat el rebuig unànime de tot el teixit esportiu català, encapçalat per la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya. Una situació que se suma als dèficits crònics de la ciutat com la falta d’espais esportius amb preus assequibles 
als clubs i que pot portar a la desaparició de moltes d’aquestes entitats. Gran part del pressupost destinat a l’esport 
espectacle de Barcelona es podria associar a diners invertits en promoció turística. Això fa que el món de l’esport a Barcelona 
no reconegui com a seus molts d’aquests esdeveniments. És per això que s’hauria de buscar la fórmula que els practicants 
d’esport a Barcelona vegin reconegut d’alguna manera aquesta manca d’inversió clara en activitat esportiva: per exemple, 
tan sols amb els diners invertits a la Barcelona World Race es podria pagar la mutualitat esportiva obligatòria de tots els 
infants que practiquen esport a Barcelona.

HORITZÓ 2020

Barcelona és una ciutat coneguda a nivell mundial en l’àmbit de l’esport, gràcies als jocs olímpics de 1992 com, també, gràcies 
als seus clubs esportius i associacions, entre d’altres, el FCB. També volem que sigui reconeguda com la capital de l’esport i la 
ciutadania, una ciutat que fa de l’esport un motor de canvi a nivell individual, social, econòmic i nacional. L’esport forma part 
de l’ADN de la ciutadania de Barcelona.

En la primera part del segle XX, l’esport va aparèixer com un fenomen social de masses i va arrelar fortament a la societat 
catalana, que el va incorporar com una manera més de fer ciutadania, de fer país. Dins l’Estat Espanyol, Catalunya va ser 
pionera en la creació de clubs esportius i en l’extensió de la pràctica esportiva més enllà de les elits socials, forjant un binomi, 
–el d’esport i ciutadania–, que guiaria el creixement del teixit esportiu del país i les polítiques que va fer la Generalitat en el 
període republicà. Així doncs, aquesta visió republicana de l’esport forma part de l’ADN de la nostra proposta política des de 
fa més de 80 anys i ha estat actualitzat en aquest començament de segle XXI, a través d’una gestió exitosa de les polítiques 
esportives de la Generalitat en el període 2003-2010, que ha comptat amb el reconeixement de tot el sector esportiu.

La visió republicana incorpora l’esport a la ciutadania com un motor de canvi a quatre nivells:

– Individual, incorporant l’esport com un estil de vida saludable per a tothom.
– Social, com a instrument de cohesió a través de l’educació, la inclusió i l’acollida.
– Econòmic, com un sector capaç d’innovar i generar ocupació i riquesa.
– Nacional, com una targeta de presentació immillorable de Catalunya al Món.

Des de l’Ajuntament potenciarem la pràctica de l’activitat física i de l’esport per a tota la ciutadania, amb independència 
de la seva edat, gènere o nivell socioeconòmic, ja que aquesta pràctica ens permetrà treballar els valors de ciutadania i de 
cohesió social i incorporar un estil de vida saludable. Vetllarem per millorar i ampliar la xarxa de centres esportius municipals, 
que representen la garantia d’un accés de qualitat a la pràctica esportiva, amb el manteniment d’uns preus socials i de 
programes de bonificació per a aquelles persones que pateixin situacions d’atur o d’exclusió social. Treballarem per ampliar 
la disponibilitat d’espais públics per a la pràctica esportiva a l’aire lliure, especialment als parcs i a les platges i en circuits 
urbans, sempre que la qualitat de l’aire ho permeti. Finalment, potenciarem la vinculació de la xarxa de salut d’assistència 
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primària i dels centres esportius municipals, per tal d’aconseguir que els metges prescriguin activitat física per a patologies 
lleus i específiques i que els ciutadans puguin seguir el tractament en les instal·lacions dels centres esportius municipals.

Des de l’Ajuntament defensarem el teixit esportiu de base, facilitant la disponibilitat d’instal·lacions esportives i connectant 
l’esport escolar amb l’esport federat. Incorporarem, com a prioritat, l’elaboració d’un Pla d’Equipaments Esportius que posi 
en valor les instal·lacions esportives escolars i les incorpori a la xarxa pública, i que també recuperi parcialment el dèficit 
crònic de pavellons poliesportius que pateix la ciutat, aprofitant les noves construccions escolars per incorporar pavellons 
d’ús compartit pel centre educatiu i el barri. Impulsarem una organització sostenible de la pràctica esportiva als centres de 
secundària, sempre des d’un punt de vista educatiu, i establirem els lligams necessaris amb el teixit esportiu federat per tal 
que aquesta pràctica pugui tenir continuïtat més enllà dels centres educatius, complementant i alimentant simultàniament 
l’activitat dels clubs esportius federats. Tampoc oblidarem la realitat dels esports minoritaris, que requereixen una atenció 
singular per l’especificitat de les seves instal·lacions i que, gràcies a la seva singularitat, enriqueixen globalment l’oferta i el 
teixit esportiu de la ciutat.

Des de l’Ajuntament seguirem treballant per mantenir Barcelona com a referència internacional en l’organització 
d’esdeveniments esportius, amb criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental i garantint un retorn de la inversió que 
beneficiï directament els clubs de la ciutat i la xarxa bàsica d’equipaments esportius.

Farem que Barcelona actuï ja com a capital de l’esport català reconegut internacional, de manera que les organitzacions 
esportives catalanes vegin en Barcelona un suport decidit per al reconeixement internacional de les seves respectives 
disciplines.

PROPOSTES

Promoció de l’activitat física per a tothom

1.  Actualitzarem la planificació de l’oferta de Centres Esportius Municipals (CEM) a tota la ciutat, per tal d’evitar 
l’excés d’oferta en algunes zones i els buits d’oferta en d’altres.

2.  Apostarem per continuar amb l’actual model de gestió compartida dels CEM amb entitats sense ànim de 
lucre, augmentant la transparència en els concursos de concessió de la gestió i introduint fórmules de 
corresponsabilitat real entre l’Ajuntament i les entitats gestores.

3.  Afavorirem la despesa en promoció esportiva que han de fer les entitats gestores dels CEM, introduint fórmules 
de càlcul del canon que primin aquest concepte.

4.  Mantindrem els programes de bonificació de la quota d’accés als CEM per a persones en atur i desenvoluparem 
noves bonificacions per facilitar l’accés als CEM a col·lectius amb risc d’exclusió social.

5.  Afavorirem l’ús de les instal·lacions dels CEM per part de persones amb discapacitat i per part de les entitats que 
treballen l’activitat física amb aquests col·lectius, optimitzant l’ús de les instal·lacions en horari de baixa ocupació.

6.  Desplegarem el Programa d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) a tots els barris de la ciutat, establint 
vinculacions directes entre els CAP i els CEM, de manera que s’activin protocols mèdics de prescripció d’activitat 
física per a patologies lleus i que els pacients puguin desenvolupar aquests tractaments als CEM sota l’atenció de 
personal professional qualificat i amb control de seguiment per part del metge prescriptor.

7.  Establirem circuits urbans de qualitat per a la pràctica del running i d’altres modalitats d’activitat física a l’aire 
lliure, prioritàriament a les zones verdes i a les platges. Incorporarem en aquests circuits sistemes d’informació 
que permetin conèixer als practicants el nivell de qualitat de l’aire.

8.  Posarem en marxa el programa “Esport als Parcs”, que ampliarà l’oferta dels CEM, traient l’activitat a l’aire lliure i 
oferint a la ciutadania activitat física o esportiva monitoritzada, prenent com a referència les platges, els 71 parcs 
i els 44 interiors d’illa recuperats de la ciutat. Vehicularem aquesta oferta a través de les xarxes socials, tant les 
físiques com les virtuals, i oferirem la possibilitat d’aprofitar els recursos de la ciutat (Bicing, transport públic, 
patrimoni històric i cultural) per potenciar aquesta oferta.

9.  Posarem en marxa el programa “Juguem al carrer”, adreçat especialment als infants i als joves, recuperant el 
carrer com a espai de joc i pràctica esportiva durant els diumenges, amb una oferta de competició de lleure en 
esports d’equip i amb circuits urbans de bicicleta o patinatge, sobre els carres en els quals circulen els cotxes 
durant la setmana. Organitzarem aquesta oferta a nviell de barris, rotant l’ubicació dels carrers tallats cada 
diumenge.

10.  Farem un Pla d’Impuls de l’Esport Femení de la ciutat, en coordinació amb les diferents Federacions i Clubs, 
que permeti la pràctica esportiva de la dona i de les nenes, així com l’accés sense barreres de gènere a la gestió 
i direcció esportiva a qualsevol nivell. Cap equip femení d’un Club esportiu hauria de perdre la categoria o 
desaparèixer per manca de recursos.

11.  Estudiarem la implantació a Barcelona de la Ciclovia. Una espai de promoció de l’esport a través del tancament 
de circuits urbans en festiu per poder fer activitat física, amb activitats paral·leles relacionades amb l’esport i la 
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salut. D’aquesta manera també es promou el turisme barceloní dins de la ciutat, apropoant tots els barris als seus 
ciutadans.

Pla d’Equipaments Esportius

12.  Elaborarem el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM), com a instrument local de planificació dels 
equipaments esportius, previst al Pla Director d’Infraestructures Esportives de Catalunya (PIEC). En aquest mapa 
inclourem les necessitats d’equipaments de la xarxa bàsica (pavellons i pistes poliesportives, piscines cobertes, 
camps i pistes d’atletisme), com la necessitat d’equipaments de la xarxa complementària.

13.  Programarem, dins el Pla d’Inversions Municipal 2015-2019, la construcció d’equipaments esportius de xarxa 
bàsica (pavellons poliesportius, piscines cobertes) en aquells barris en el qual l’oferta sigui especialment 
deficitària.

14.  Construirem, de manera acordada i cofinançada amb la Generalitat de Catalunya, un pavelló de tipus PAV-1 en 
cada construcció escolar nova que es faci a la ciutat. Aquests pavellons escolars donaran servei a les necessitats 
del centre en l’horari lectiu i estaran obert a les necessitats del barri fora de l’horari lectiu.

15.  Impulsarem el programa “Pistes escolars” per a la posada en valor de les pistes poliesportives dels centres 
educatius públics, ja siguin de titularitat municipal o de la Generalitat, per tal que siguin utilitzables fora de 
l’horari lectiu i en totes les èpoques de l’any, de manera preferent per part dels clubs escolars i federats del barri. 
Aquest programa inclourà una dotació per a la inversió necessària per a la cobertura i il·luminació d’aquestes 
pistes (per a facilitar el seu ús en condicions climatològiques i de llum adverses) i establirà un model de 
col·laboració amb els clubs esportius de barri per tal que es pugui optimitzar la seva gestió.

Suport al teixit esportiu de base

16.  Farem un Pla d’Impuls de l’Esport Escolar, a través del suport de les Associacions Esportives Escolars (AEE) a 
tots els centres públics de secundària. Aquestes AEE són clubs escolars organitzats i dirigits pel propi alumnat 
dels centres, amb el suport i la implicació de l’equip docent i de l’AMPA. Aquesta figura associativa, ja existent, 
permet la implicació dels joves en el disseny i organització de la seva activitat esportiva i reforça la sostenibilitat 
de la pràctica esportiva en l’àmbit escolar en la franja d’edat dels 12 als 18.

17.  Impulsarem la coordinació entre l’esport escolar i l’esport federat, a través de la participació dels clubs escolars 
i federats en els Consells d’Esports de cada districte. Treballarem per a la creació de vincles estables entre els 
clubs escolars i els clubs federats de cada barri, de manera que els esportistes que es desvinculen del centre 
educatiu puguin continuar la seva pràctica en els clubs del barri. Aquesta vinculació també permetrà la detecció 
de talent esportiu als centres educatius i el seu treball específic en l’àmbit dels clubs federats, si és el cas.

18.  Facilitarem la relació entre els clubs esportius, –majoritàriament gestionats per personal voluntari–, i 
l’administració de l’Ajuntament. Proposem passar a un sistema que alliberi els clubs de la burocràcia i que faci 
transparents els criteris d’adjudicació dels recursos públics que l’Ajuntament destina al finançament d’aquestes 
entitats i de les seves activitats. Proposem la creació d’un panell públic d’indicadors esportius, basats en 
informació pública i objectivable, que determinin a través d’un sistema de punts, el valor d’uns premis econòmics 
als clubs, els “Premis Barcelona a l’esport base”.

19.  Crearem dins de l’àmbit de la prevenció de la violència esportiva d’una figura entre els mateixos pares; dins de 
cada club o escola que sigui l’encarregat de vetllar pel bon comportament dels pares a les graderies esportives.

20.  Promourem l’ampliació de la competició esportiva escolar organitzada pel CEEB a tots els barris de Barcelona, 
especialment a aquells amb més dificultats de tipus social.

Millora de la gestió esportiva

21.  Proposarem un nou model de concessions per a les instal·lacions esportives, basat en uns paràmetres 
estandaritzats (superfície, inversió realitzada i abonats) per a totes les instal·lacions, que permetin un 
coneixement real de la gestió que s’està realitzant i l’establiment d’unes regles de joc transparents que donin 
garanties a l’administració i als gestors. En els plecs de clàusules dels concursos, es primaran els programes de 
promoció esportiva i el manteniment preventiu de les instal·lacions.

22.  Implementarem un pla de millora organitzativa a l’Institut Barcelona Esports (IBE) amb l’objectiu d’augmentar la 
seva eficiència en l’ús dels recursos públics i la seva eficàcia a l’hora d’obtenir el valor públic desitjat.

23.  Inclourem una submarca esportiva (Barcelona Esports) dins la promoció turística de la ciutat. Sota aquesta 
imatge, inclourem oferta de pràctica esportiva per als turistes que visiten la ciutat, tant en l’àmbit del fitness, 
els esports d’aigua o de pista, com en l’àmbit dels esports nàutics o del motor. Basarem aquesta oferta en la 
xarxa dels CEM, en centres esportius singulars de la ciutat (Escola Municipal de Vela, Velòdrom d’Horta) i en 
instal·lacions properes a la ciutat (Canal Olímpic per al rem i l’esquí aquàtic, Circuit de Montmeló i de Castellolí 
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pels esports del motor, per exemple). Els beneficis d’aquesta oferta turístico-esportiva han de revertir en una 
millor dotació econòmica de les polítiques esportives de la ciutat.

Àmbit internacional

24.  Promourem l’establiment a Barcelona de seus d’organismes internacionals esportius, tant de tipus públic 
(Agència Europea de l’Esport) com de tipus privat (Federacions Internacionals).

25.  Promourem la realització a Barcelona d’assemblees i congressos de federacions esportives internacionals, per 
posar les bases a nous reconeixements internacionals de les nostres seleccions esportives nacionals.

26.  Donarem suport i oferirem les màximes facilitats des de l’Ajuntament de Barcelona a totes les accions 
encaminades a promoure el reconeixement internacional de les seleccions esportives nacionals, oferint 
l’organització de competicions internacionals a la ciutat o facilitant equipaments esportius per al 
desenvolupament de competicions oficials catalanes per als esports que disposen d’estructures federatives 
catalanes independents de les espanyoles.

27.  Treballarem la captació d’esdeveniments esportius internacionals per a la ciutat de Barcelona, sota els criteris de 
sostenibilitat econòmica i ambiental.

28.  Completarem l’oferta de grans equipaments esportius de la ciutat per facilitar la realització d’esdeveniments 
esportius de gran format, amb la planificació i construcció d’un Palau d’Esports d’entre 3.000 i 5.000 localitats, 
que s’oferiria també per a ús del teixit esportiu de la ciutat.

ALTRES PROPOSTES

29.  Desenvoluparem programes de cooperació al desenvolupament a través de l’esport.
30.  Fomentarem des de Barcelona la creació de lligues catalanes de diferents esports amb estructures pròpies.
31.  Inserirem el voluntariat esportiu dins dels programes de voluntariat de la ciutat de Barcelona.
32.  Optimitzarem els recursos de la ciutat per oferir instal·lacions esportives adequades per a la pràctica d’esports 

minoritaris.
33.  Crearem una nova polaritat amb equipaments esportius singulars i d’àmbit ciutat a l’entorn de la zona del Fórum, 

aprofitant la disponibilitat de sòl a l’entorn de l’eix del carrer Josep Pla. En aquesta zona es podria ubicar el nou 
Palau d’Esports, una zona amb dos camps de rugbi (d’ús compartit amb un camp de cricket reglamentari).


