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El principal i més gran esdeveniment mundial centrat 
en els esports d’acció.

Creat i organitzat per ESPN, líder mundial en la 
comunicació esportiva -cadenes de televisió, multimèdia 
i esdeveniments esportius- present a 200 països de 
tots els continents i que pertany al principal grup d’oci i 
entreteniment mundial: The Walt Disney Company.

Reuneixen a les principals figures mediàtiques dels 
esports extrems, tant en la modalitat estiu (X Games) 
com en la d’hivern (Winter X Games). Totes dues tenen 
una periodicitat anual.

QUÈ SÓN ELS X GAMES?



Els X Games incorporen diverses modalitats d’esports d’acció. Actualment, la seva programació bàsica es composa 
de 4 esports amb un total de 16 disciplines.

ELS ESPORTS I LES SEVES DISCIPLINES
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X Fest: Zona interactiva i d’activitat   
  comercial de sponsors, expositors i  
  col·laboradors oberta al públic.

Zones infantils: Skateparks i bikeparks per    
  iniciació.

Àrees Vip: Espais reservats a les diferents 
  zones de competició.

Música: Espai musical per concerts oberts a 
  tot el públic.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES



Nascut al 1995, en els seus 17 anys d’història els X 
Games s’han situat en el Top 10 dels esdeveniments 
esportius mundials.

Participen o han participat els millors atletes dels 
esports d’acció  com Tony Hawk, Colin McRae, Dave 
Mirra, Travis Pastrana, Ken Block, Ryan Sheckler o Shaun 
White, entre d’altres.

Des de l’any 2003 s’organitza durant quatre dies d’agost 
a Los Angeles, Califòrnia. Durant tota la seva historia 
s’han realitzat competicions i petites demostracions sota 
la denominació X Games en un total de 14 països, en 
petites incursions a Europa i Àsia.

HISTÒRIA



ESPN està present a 350 milions de cases arreu del   
món i en més de 200 països, en 16 idiomes i en tots   
els continents.

Té desplegats 46 canals de televisió fora dels Estats   
Units, 10 webs, 3 publicacions, multitud d’emissores   
de ràdio i plataformes mòbils en 10 idiomes.

Durant 2010 els continguts en esports d’acció van   
representar 2.857 hores a través de les plataformes   
globals d’ESPN, que inclou 1.646 hores de contingut   
televisiu.



Per tal d’oferir la més 
àmplia distribució en totes 
les seves plataformes, 
ESPN crea pels X Games 
els millors continguts i 
imatges (millors atletes, 
millors trucs, millors proves 
i millors instal·lacions).

L’incorporació de la més 
avançada tecnologia en 
el món de la comunicació 
aplicada als X Games 
és una de les principals 
prioritats per ESPN.

ELS X GAMES ÉS UNA DE LES 
PRODUCCIONS TELEVISIVES 
EN DIRECTE DE MÉS ALTA 
QUALITAT A TOT EL MÓN.

Pels X Games 2011 a Los Angeles, ESPN va incorporar:

•	60 càmeres de TV per la producció íntegra en alta   
	 definició.
•	18 càmeres de 3D, convertint-se en la producció 3D en  
 directe més gran i completa mai feta al món.
•	12 càmeres robot (4 en 3D) per capturar els millors   
 moments de cada competició.
•	10 càmeres In Car/On Board pel seguiment de cada   
 pilot al Rally Car.
•	Càmeres Fly Cam situades al circuit de rally i a    
 l’instal·lació de motos.
•	Càmeres Slow Motion a totes les proves, presentant 4  
 models d’Ultra Slo-Mo.
•	Pantalles de videowall a totes les instal·lacions pel   
 seguiment de proves i repeticions.

PRODUCCIÓ TELEVISIVA
D’ALTA QUALITAT



A partir de 2013 els X Games es reinventen i inicien una 
fase d’expansió.

Dels 3 esdeveniments anuals actuals (1 X Games 
i 2 Winter X Games) es passarà a un total de 6 
esdeveniments:

•	1 X Games EEUU    
•	1 X Games Europa
•	1 X Games Àsia/Sud-amèrica

•	1 Winter X Games EEUU
•	1 Winter X Games Europa
•	1 Winter X Games Resta del món

FASE D’EXPANSIÓ 2013:
Els Global X Games

Tots els X Games tindran 
la mateixa dimensió que 
l’actual a Los Angeles (USA), 
amb la mateixa programació 
esportiva bàsica (16 
disciplines), dotació en 
premis (1.600.000 $), 
instal·lacions espectaculars 
i d’alta qualitat, producció 
televisiva d’impacte mundial, 
i la participació dels millors 
riders del moment.

Un canvi històric que 
permetrà donar un pas de 
gegant en la progressió 
mundial d’aquest 
esdeveniment i gaudir 
en tota la magnitud i per 
primera vegada dels X 
Games a Europa.



dels X Games
L’IMPACTE



•	Cobertura	televisiva	dels	X	Games	a	232 milions de 
   cases arreu del món 
•	Cobertura	en	directe	i	en	diferit	per	192 països i 
   territoris (175 en directe).
•	25 hores de cobertura en directe per ESPN en alta 
			definició.
•	21 hores de contingut per ESPN en 3D (9 hores en 
   directe).
•	29 hores de cobertura en diferit per ESPN3.
•	35 milions de telespectadors als EEUU sintonitzant
   els X Games per ESPN, ESPN2, ESPN3 i ESPN 3D.

Dades Edició 2011

L’IMPACTE TELEVISIU 



Web
•	2 milions de visites a la web ESPN.com/action durant 
   els dies previs i posteriors a l’esdeveniment.
•	14 milions de minuts de visualització de la web durant 
   els dies previs i posteriors a l’esdeveniment.
•	5,3 milions de minuts de visualitzacions de vídeos a la 
   web.

Youtube
•	6,4 milions d’espectadors a Youtube en dos setmanes.

Facebook
• 2,2 milions de fans a Facebook.

Twitter
•	113.000 seguidors dels X Games a Twitter
•	21 milions de comptes de Twitter que han visualitzat 
   notícies referents als X Games.

Aplicacions per mòbil i altres plataformes
•	145.000 descarregues a travès de les App per iPhone, 
   iPad, Android...
•	91.000 visites a través d’ESPN Mobile durant 
   l’esdeveniment i dies previs.

L’IMPACTE ON LINE I 
ALTRES PLATAFORMES 



2011 X Games 17 Los Angeles, CA 141.500 espectadors

2010 X Games 16 Los Angeles, CA 138.525 espectadors

2009 X Games 15 Los Angeles, CA 111.200 espectadors

2008 X Games 14 Los Angeles, CA 109.725 espectadors

2007 X Games 13 Los Angeles, CA 122.402 espectadors

2006 X Games 12 Los Angeles, CA 138.000 espectadors

2005 X Games 11 Los Angeles, CA 122.614 espectadors

2004 X Games 10 Los Angeles, CA 170.471 espectadors

2003 X Games 9 Los Angeles, CA 187.141 espectadors

2002 X Games 8 Philadelphia, PA 221.352 espectadors

2001 X Games 7 Philadelphia, PA 234.950 espectadors

2000 X Games 6 San Francisco, CA 201.126 espectadors

1999 X Games 5 San Francisco, CA 275.000 espectadors

1998 X Games 4 San Diego, CA 233.000 espectadors

1997 X Games 3 San Diego, CA 221.000 espectadors

1996 X Games 2 Newport, RI 200.000 espectadors

1995 Extreme Games Newport, RI 198.000 espectadors

ASSISTÈNCIA DE PÚBLIC



L’impacte	dels	X	Games	2010	va	suposar	un	benefici	de 50 milions de dòlars per 
l’economia de Los Angeles*

L’esdeveniment	reporta	importants	beneficis	a	la	ciutat	generats	per	quatres	grans	
eixos:
1.		Despeses	directes	i	indirectes	pel	turisme	específic	de	l’esdeveniment	(Transport,	
    allotjament, menjars i begudes, compres, oci...) 
2. Despeses generades per la producció integral de l’esdeveniment (Estructures i 
    instal·lacions, personal, proveïdors...)
3. Efecte econòmic multiplicador generat pels ingressos directes a la ciutat.
4. Valor de la repercussió mediàtica de la marca Los Angeles vinculada als X Games, 
    tant de la cobertura televisiva com on line, premsa i altres mitjans.

Pel que fa a altres edicions, els X Games 2002 de Philadelphia va representar un 
impacte de més de 40 milions de dòlars** i els de San Francisco***, l’any 2000, van 
generar un total de 42 milions de dòlars per la ciutat.

L’IMPACTE ECONÒMIC 

*Font:Anàlisi	de	Micronomics	Inc.	encarregat	per	LA	Sports	&	Entertainment	Comission	(filial	de	LA	Inc.	The	Convention	&	Visitors	Bureau)

**Font: The City of Philadelphia

***Font: The City of San Francisco 



a Barcelona

ESPN va iniciar el passat mes de juny el procés de candidatura per seleccionar les dues ciutats 
(1 a Europa i 1 resta del món) que seran seu dels X Games per un període mínim de tres anys 
(2013, 2014 i 2015)

En aquest procés, ESPN prioritza els següents aspectes:
• Capacitat organitzativa i experiència contrastada de la ciutat com a seu de grans
   esdeveniments esportius.
• Atractiu de la ciutat i les seves instal·lacions.
• Avantatges principals que pot aportar la ciutat.

Les condicions són favorables per Barcelona pel que fa al seu ressò internacional
i a la seva dilatada trajectòria en grans cites esportives.

X GAMES 



Un total de 6 espais de competició i 2 espais 
complementaris son els necessaris pel desenvolupament 
dels X Games. 

ESPN proposa un espai compacte format per diferents 
instal·lacions properes les unes de les altres.

Barcelona té un espai idoni per esdeveniments de grans 
dimensions:

•	L’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc

EL MILLOR ESCENARI: 
El PARC DE MONTJUÏC



  

1- MEGARAMP                                        Palau Sant Jordi 
    Skate Big Air
    BMX Big Air 

2- HALF PIPE                                        Piscina Olímpica Municipal  
    Skate Vert 
    BMX Vert 

3- PARK                                        Explanada Anella Olímpica 
    Skate Park 
    BMX Park  

4- STREET
    Skate Street                                        Explanada Anella Olímpica  
    BMX Street 
    Game of Sk8

5- MOTO DIRT                                        Estadi Olímpic 
    Freestyle                  
    Best Trick
    Best Whip
    Step Up
    Speed & Style 

6- RALLY CAR                                        Estadi Olímpic + 
    Racing                                        traçat urbà Montjuïc
    Rally Cross

7- X FEST                                        Explanada Anella Olímpica 
 
8 - ACT. PARAL·LELES                                     Explanada Anella Olímpica 
                                                                           Sectors parking                                           
                                         

PROPOSTA D’INSTAL·LACIONS 
AL PARC DE MONTJUÏC
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PARK I STREET
EXPLANADA ANELLA OLÍMPICA 



PARK I STREET
EXPLANADA ANELLA OLÍMPICA 



VERT
PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL 

 



VERT
PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL 

 



BIG AIR
PALAU SANT JORDI 



BIG AIR
PALAU SANT JORDI 

BIG AIR
PALAU SANT JORDI 



RALLY I MOTO
ESTADI OLÍMPIC DE MONTJUÏC 

 



RALLY I MOTO
ESTADI OLÍMPIC DE MONTJUÏC 

 



L’ arribada per primera vegada dels X Games a Europa 
representarà un impacte superior al que existeix 
actualment al mercat intern a EEUU. 

La marca X Games té un gran interès i un fort poder 
d’atracció a Europa, Àsia i Sud-amèrica. És un marca 
global reconeguda a tot el planeta, convertida en la 
icona dels esports d’acció.

Per tant, la presència en altres mercats, com l’europeu 
representa	una	nova	àrea	d’influència	que	s’estendrà	
per tot el continent, afavorint no només l’impacte 
mediàtic sinó també l’assistència de públic de molts 
diversos països activant paquets turístics i experiencials.

Degut a la importància esportiva, social i econòmica, 
l’impacte	general	de	l’esdeveniment	(beneficis	locals,	
globals directes i indirectes imputables a la celebració 
de l’activitat a Barcelona) pot oscil·lar entre els 60 i els 
75 milions d’euros/any.

Es tenen en compte els consums directes i addicionals 
generats per l’augment de renda que produeix 
l’esdeveniment, i la repercussió mediàtica d’àmbit 
mundial.

Estimacions de públic durant els quatre dies de 
l’esdeveniment: 140.000 espectadors.

L’IMPACTE ECONÒMIC



Setembre 2011
S’inicia el procés oficial de les ciutats candidates per 
desenvolupar el seu projecte de X Games a partir dels 
requeriments bàsics sol·licitats per ESPN.

Gener 2012
Presentació del projecte final de candidatura a ESPN.

Febrer 2012
ESPN anuncia les ciutats finalistes: Barcelona, Munich y 
Lisboa

Febrer 2012
Visita d’ESPN	a	les	ciutats	finalistes.

Abril 2012
Designació de la ciutat escollida per fer els X Games a 
Europa els anys 2013, 2014 i 2015.

Maig 2012
Constitució del LOC (Local Organizing Comittee), 
operatiu un any abans de l’esdeveniment.

ELS PASSOS DE LA CANDIDATURA



• 9 al 12 maig

DATES DE L’ESDEVENIMENT 2013



“No hi ha res com la pressió dels X Games.” 
Shaun White (skater)

“Quan penses en esports d’acció penses 
en els X Games. Ens van donar un referent. 
És com volar més enllà de l’imaginable. No 
paren de creixer” 

Ryan Nyquist (rider de BMX)



Dóna’ns el teu suport!

www.xgamesbarcelonabid.com






