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Neix el portal web 'L'esport inclou', adreçat a totes les persones 
amb discapacitat  

 

 

Al nou portal s'hi pot trobar totes aquelles activitats i programes que promouen la inclusió 

de les persones amb discapacitat mitjançant l'activitat esportiva, l'oferta esportiva 

específica o adaptada, els protocols i serveis a les instal·lacions esportives municipals de 

suport a les persones amb discapacitat, entre d'altres. 

 

L'èxit de la celebració de la primera Jornada l'Esport Inclou que va aplegar més de 200 

persones per treballar a favor del dret a la igualtat d'oportunitats en l'àmbit esportiu.

Avui s'ha activat el nou portal esportiu ‘L’Esport inclou’, adreçat a les persones amb discapacitat física, 

intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona i que inclou tota la 

informació d’activitats i programes específics per aquests col·lectius. L’adreça d’aquest nou servei és 

www.bcn.cat/lesportinclou .  

 

La pràctica de l’activitat físicoesportiva ajuda a millorar la qualitat de vida de totes les persones, 

especialment d’aquelles que són més vulnerables com a conseqüència d’alguna discapacitat, incidint 

positivament en aspectes claus com la salut, la inclusió i la cohesió social de la ciutat.  

 

Per aquest motiu, és necessari tenir a l’abast un programa com L’esport inclou. Un programa que el 

consistori impulsa amb la voluntat de facilitar l’accés a les activitats i serveis esportius a totes aquelles 

persones que ho necessitin sinó també aconseguir que Barcelona sigui un referent en accions d’inclusió en 

l’àmbit esportiu.  

 

L’esport per a tothom  

 

En aquest sentit, el programa L’esport inclou col·labora a fer completa i activa la vida esportiva de la 

ciutat, té en compte a tots i cadascun dels col·lectius que conformen el teixit social de la nostra ciutat, 

sense excepcions, i ajuda a bastir de forma més efectiva una societat normalitzada, inclusiva i saludable, 

que no deixi a cap grup en risc d’exclusió social.  

 

Al nou portal s’hi pot trobar totes aquelles activitats i programes que promouen la inclusió de les persones 

amb discapacitat mitjançant l’activitat esportiva, l’oferta esportiva específica o adaptada, els protocols i 

serveis a les instal·lacions esportives municipals de suport a les persones amb discapacitat, entre d’altres.  

 

Jornades pioneres  
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L’activació d’aquest servei a Internet coincideix amb la recent celebració de la I Jornada l’Esport Inclou, 

bones pràctiques d’inclusió de persones amb discapacitat a les instal·lacions esportives. Les primeres 

jornades "L’esport inclou", es van celebrar a Barcelona divendres, dia 30 de novembre, amb la missió de 

posar l’accent en el dret a la igualtat d'oportunitats d'aquest col·lectiu mitjançant l'activitat física esportiva, 

proporcionar exemples de bones pràctiques, i elaborar recursos i estratègies que afavoreixin la inclusió en 

l'àmbit dels equipaments esportius, tant públics com privats.  

 

La jornada va comptar amb la participació de 240 persones inscrites provinents de diferents sectors de la 

ciutat. “La pràctica fisicoesportiva inclusiva és un dret al qual hi han de tenir accés les persones amb 

diversitat funcional, perquè això ajudarà la seva participació plena a la societat, i que la vida esportiva de 

Barcelona tingui una vida realment activa i completa”, va destacar la Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports, Maite Fandos, en el discurs inaugural.  

 

Al llarg de la Jornada es van compartir experiències mitjançant conferències i col·loquis per tal de potenciar 

aquest accent inclusiu en les pràctiques esportives a les instal·lacions amb la principal vocació de mantenir 

l’ideal d'una societat inclusiva. “Cal que totes les instal·lacions esportives municipals siguin útils a totes les 

persones, vetllant per l’accessibilitat als equipaments, adaptant l'oferta, articulant els recursos 

complementaris necessaris per aconseguir-ho”, afegí Maite Fandos.
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