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Trias assegura que amb els X Games Barcelona tornarà a 
demostrar la seva capacitat organitzadora  

 

 

La ciutat acollirà aquesta cita internacional de jocs extrems de les edicions de 2013, 2014 

i 2015

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha assegurat avui que l’aposta de l’organització dels X Games per la 

ciutat de Barcelona “torna a demostrar la capacitat organitzadora de grans esdeveniments que té aquesta 

ciutat, que sempre ha estimat l’esport i l’ha promocionat en tots els seus vessants”. Trias ha assegurat que 

“serà un plaer acollir els X Games en una ciutat que ha fet de l’esport una manera d’entendre la vida”.  

 

La ciutat acollirà aquest esdeveniment, la primera vegada que se celebren a Europa, entre els dies 9 i 12 

de maig de 2013. També serà la seu dels jocs els anys 2014 i 2015. L’organització espera atraure un total 

de 140.000 persones, i generar un retorn per a la ciutat d’un total d’entre 60 i 70 milions d’euros.  

 

Segons Trias, aquesta cita internacional, que es retransmetrà per tot el món, ajudarà a posar de nou 

Barcelona en la primera línia de l’esport mundial, una posició que es va aconseguir amb els Jocs Olímpics 

del 1992, dels que enguany se celebren vint anys.  

 

“Barcelona ha estat escollida per la seva capacitat organitzativa i la seva experiència de ciutat com a seu 

de grans esdeveniments esportius”, ha valorat l’alcalde, durant la roda de premsa de presentació de 

l’esdeveniment, que s’ha celebrat avui a l’Ajuntament de Barcelona, i que ha comptat amb la presència del 

vicepresident d’ESPN –organitzadora de l’esdeveniment--, Chris Stiepock; de la tinent d’alcalde de Qualitat 

de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, i del codirector de Seven Marketing, l’empresa que ha elaborat la 

candidatura barcelonina.  

 

L’alcalde ha afegit que Barcelona ha de ser “cultura, innovació, creativitat i també esport, com un mitjà de 

difusió dels valors saludables i socials, però també com a mecanisme de generació de riquesa”.  

 

D’altra banda, l’alcalde ha considerat que aquesta cita internacional dels especialistes de Skateboard, BMX, 

Rally Car i Moto X “ens servirà també per a ordenar la pràctica d’aquests esports a la nostra ciutat”. En 

aquest sentit, la tinent d’alcalde Maite Fandos ha recordat que la voluntat de l’organització és que aquest 

esdeveniment acabi deixant un llegat a la ciutat, en forma d’instal·lació per a la pràctica del skate en algun 

punt de Barcelona.
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