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313 
àrees 

esportives  
Urbanes  

6.64 m2 
d’espais 
verds / 

ciutadà/na 

1,85 m2 a l’Eixample o 3,15 m2 a Gràcia  

4 kms 
de 

platges 

Parc de 
Collserola 

8.259 
hectarees 

Espais naturals i urbans  a la ciutat de Barcelona    

On podem jugar o fer activitat  
físico-esportiva a la ciutat  ? 



Distribució  
de les àrees  
esportives 
urbanes  
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313 
àrees 

esportives  
Urbanes  

1.160 espais i elements  

 



Evolució de la pràctica esportiva a Barcelona 

71,6% adults BCN 2017 

76,0% Població escolar 
BCN 2013 

55,6% adults BCN 2013 

66,8% Població escolar 
BCN 2007 

76,1% 
Població escolar BCN 

2018 

Enquestes sobre els hàbits esportius de la població de Barcelona  



Enquesta d’hàbits esportius de 
la població adulta de Barcelona 
2017. Escenaris de práctica  
 El 50,1% dels enquestats que fan esport utilitzen 

habitualment una instal·lació esportiva i un 4,4% 
l’utilitzen de tant en tant. El 45,2 %, però no utilitza 
mai una instal·lació esportiva. 

o El carrer continua sent l’espai més utilitzat per a fer 
esport (el 45,9% el fa servir), seguit del parc i la platja. 

o Qui més fa servir el carrer per fer esport són les persones 
majors de 45 anys i especialment els de 75 anys. 

o El parc és l’espai que més adeptes sumen respecte a fa 

quatre anys amb un 24,9% (+7,8 punts).   
 El 69,8% dels que van a una instal·lació esportiva 

fan servir els espais de lliure accés, 14 punts 
percentuals més que a la darrera edició de l’estudi. 
Un augment que s’ha produït homogèniament en 
homes i dones.  

 un 97,6% de les persones que utilitzen instal·lacions, 
com a mínim fan servir una instal·lació a Barcelona i 
un 6,7% utilitza alguna de fora de la ciutat. 

 Un 46,9 % de les instal·lacions utilitzades són de 
titularitat privada (associativa o comercial) i un 31 % 
són de titularitat pública. 

Altres espais utilitzats per a la pràctica esportiva: 



Un 70,6 en practica organitzada 

2018 Barcelona  

Enquesta d’hàbits esportius de la població en edat escolar de 
Barcelona 2018 

En comparació amb l’estudi realitzat l’any 2013 es pot 
veure que la pràctica esportiva s’ha mantingut.   

1. Índex de pràctica esportiva 

76,1 % 

S'observa un creixement dels índex de pràctica 
des del 2007, tot i la consolidació en el 76% 
 
Amb aquestes dades Barcelona es situa com 
una de les ciutats amb major volum de 
pràctica esportiva.  
 
Destaquen 2 elements:  
• En l’estudi de 2018 es presenta un sensible 

increment del volum de persones que 
practica esport de manera organitzada, 
passant del 62,7% el 2013 al 70,6% al 
2018. 

 
• La pràctica esportiva femenina 

s’incrementa en un 3,1% respecte del 
2013. 

2011 Catalunya 
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2018 Barcelona 76,1%
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66,8%

40,1%
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2016 Catalunya 72,8%
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63,0%

84% Finlàndia73% Austràlia 66% França

2014 Castella-la
Manxa

55,0%



Les noies fan més pràctica esportiva en relació al 2013 
(increment de 3,1 punts percentuals). 
 
En conseqüència, respecte el 2007, la diferència entre 
gèneres s’ha reduït en 9,1 punts percentuals. 
 
Els nois segueixen presentant un índex de pràctica 
superior al de les noies, un 8,3% més.  

2. Factors primaris que influeixen en l'índex de pràctica esportiva. Gènere 

50,5%

75,4%
82,5% 80,6%

32,1%

58,0%

69,2%

72,3%

41,3%

66,8%

76,0% 76,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Estudi 1998 Estudi 2007 Estudi 2013 Estudi 2018

Nois Noies Total 

Continua existint una diferència en el moment d’iniciar-
se a la pràctica esportiva: 

1r-3r Primària:  Nens: 78% pràctica 
 Nenes: 72,5% pràctica 

Es preocupant l’abandonament pràctica femenina en el 
pas de primària a secundària:  

4tr-6è Primària: 74,3% pràctica 
1r-2n ESO: 71,7% pràctica 
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Canvi de tendència en el pas de primària a secundària. A diferència del que succeïa al 2017, fins i tot, de forma lleugera, 
l’índex de pràctica a 1r i 2n d’ESO creix en relació al que es dona en els cursos de 4t a 6è de Primària.  

2. Factors que influeixen en l'índex de pràctica esportiva. Edat 
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En general, els índexs de pràctica es 
mantenen estables en totes les etapes 
educatives. 

L’índex més alt de pràctica, ara el 2018,  
es registra en els primers cursos de 
secundària.  
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El 2013, els escolars 
practicants d’esport tant 
de forma organitzada com 
per lliure era d’un 40,5%,  
 
 
Ara el 2018 és del 53,4%, 
aspecte que afavoreix a 
l’índex de pràctica on es 
pot reflectir l’interès dels 
nois i noies en fer pràctica 
esportiva de manera 
lliure.  
.   

3. Tipus de pràctica: organitzada o per lliure     
 

39,2%

7,4%

53,4%

Només organitzat

Només per lliure

Organitzat i per lliure
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El futbol i futbol sala amb un 
31,4%, seguits de les danses 
(17,0%), del bàsquet (16,0%) i 
la natació (12,1%) són les 
modalitats més practicades.   

4. Tipus de pràctica  realitzada  
 Taula 5. Esports més practicats  

Pràctica organitzada Pràctica per lliure 
Futbol i Futbol sala 31,4% Futbol i Futbol sala 27,9% 

Danses 17,0% Ciclisme/Anar en bicicleta 25,8% 
Bàsquet 16,0% Caminar 23,6% 
Natació 12,1% Córrer 22,2% 

Esports de lluita 10,0% Patinar (patinets, patinets, skate, etc.) 19,6% 
Patinatge 5,8% Gimnàs/Fitness 15,0% 
Voleibol 4,7% Natació 9,6% 
Tennis 3,9% Bàsquet 5,6% 

Gimnàstica rítmica 3,2% Ballar 2,0% 
Gimnàstica artística - esportiva 2,6% Tennis 1,4% 

A continuació els nois i les 
noies es descanten per 
pràctiques esportives com els 
esports de lluita (judo, karate, 
taekwondo) amb un 10,0%, el 
patinatge (5,8%), el voleibol 
(4,7%), i el tennis (3,9%).  La més realitzada torna a ser el futbol/futbol sala (27,9%), seguit del ciclisme/anar en bici (25,8%), 

caminar (23,6%) i córrer (22,2%). En segon lloc quedarien les activitats de patinar (patins, patinets, 
skate, etc.). (19,6%) i les activitats de gimnàs/fitness (15,0%).  

Dins de les activitats 
organitzades: 

Pel que fa a les pràctiques esportives no organitzades – per lliure:  
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Que fem des de l’Ajuntament en relació a la promoció del joc motriu i l’activitat  
físico-esportiva a la ciutat per a infants i adolescents ? 

 En horari lectiu i dins del Pla “l’Escola fa esport a la ciutat” oferim als centres educatius diferents programes que tenen lloc en 
l’espai natural o urbà de la ciutat:  

- El joc perdut  
- Pedala, i apren a pedalar  
- Les curses d’orientación o el rais atlètic  
- La Biatló, la Triatló  
- El volei platja, el corfbol platja, el rem , la vela … fa per tu  

 
 Impulsem el Pla de l’Esport en Edat Escolar (en horari no lectiu): 
-   Homologació d’entitats i difusión d’activitats  
-   Subvencions a les famílies amb nois o noies de 17 o menys anys que participen en activitats en horari no lectiu  
 
 Programa  Convivim Esportivament:  
- Aprenem esportivament per infants  
- Eines per a la convivència per a població adolescent 



Que fem des de l’Ajuntament en relació a la promoció del joc motriu i l’activitat  
físico-esportiva a la ciutat per a infants i adolescents ? 
 
 Tenim àrees esportives. Elements esportius  i espais per a l’activitat física i la pràctica esportiva per a la seva lliure utilització:  
- Circuits esportius (per caminar o córrer)  
- Taules de ping pong o de fut-toc, cistelles de bàsquet,  
- Pistes poliesportives  
- Frontons  
- Parcs esportius urbans  
- Camps de voleibol i d’altres esports a les platges  
- Pistes de petanca 
- O els innovadors itineraris marítims per nadar en aigues obertes  
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Ciutat Vella Eixample Sants -
Montjuïc Les Corts Sarrià - Sant

Gervasi Gràcia Horta -
Guinardó Nou Barris Sant Andreu Sant Martí

2014 9 10 26 8 10 28 18 17 14 9
2015 12 20 38 14 14 28 24 32 28 25
2016 14 21 37 19 17 26 32 31 32 36
2017 14 26 39 18 16 27 39 34 33 45
2018 14 26 44 15 18 27 39 36 29 49
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Evolució d’entitats organitzadores i distribució per districte 
(Font: Programes Municipals d’Esport en Edat Escolar, 2018) 

Pla Esport en edat escolar  
Evolució nº entitats homologades 



Evolució des de l’inici d’aplicació  

Subvencions a les famílies per a les activitats esportives fora d’horari lectiu de 6 
a 17 anys 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Sol·licituds atorgades 3.278 7.601 12.186 13.621 - 

Sol·licituds presentades 3.663 8.307 13.538 15.582 17.912 

Import dels ajuts 584.272 € 1.593.233 € 2.626.327 € 2.950.491 € - 



Que ens proposem que a la població infantil i adolescent?  
  
 
Col·laborar en la impulsió del Pla del Joc: estudiar la Dinamització d’espais lúdics per al joc 

motriu infantil 
 
Ampliar el nombre de Parcs Esportius Urbans  (skate i altres disciplines de la roda petita) : 
 - que a cada districte existeix un parc esportiu urbà  
 
Potenciar les platges i el mar com a espais d’activitat motriu i fisica oberts tot l’any. 
 
Ocupar una gran via de la ciutat els diumenges al matí per promoure el joc, i l’activitat física  
 



Gràcies  
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