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MESURA DE GOVERN SOBRE EL PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT I EL
CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT

» 1. Introducció

Barcelona és una ciutat amb una gran tradició esportiva, ha estat el bressol de molts clubs pioners en
diverses disciplines esportives, i amb el seu impuls s’ha assolit un fort arrelament de l’esport federat a
la nostre ciutat i al nostre país.

Aquest esperit emprenedor de principis del segle XX, sens dubte, marca el caràcter del català i del
ciutadà de Barcelona. La cultura de l’esforç que s’associa al fet esportiu ens ha donat un caràcter
preparat per l’èxit, però també per fer-nos capaços de superar obstacles i reptes per arribar a assolir
els objectius marcats.

Hem assistit en les darreres dècades a la presa de consciència col·lectiva sobre la importància de
l’esport i l’activitat física com a font de salut, benestar i qualitat de vida, fins al punt que més del 64 %
de la població barcelonina manifesta que fa algun tipus d’esport o d’exercici físic amb una certa
freqüència setmanal.

Per aquest motiu el govern de l’Ajuntament de Barcelona manté el seu compromís amb el món
esportiu i també amb la pràctica quotidiana de l’esport. Considerem que l’esport és una eina
vertebradora de la nostra societat i volem potenciar la seva pràctica a tots els nivells.

La Barcelona d’avui, hereva del prestigi aconseguit internacionalment amb els Jocs Olímpics i
Paralímpics d’Estiu de l’any 1992, aspira a continuar engrandint la seva capacitat organitzativa. Amb
els Jocs es va iniciar un camí, que ha permès a la ciutat posicionar-se en el món atraient cap a
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nosaltres l’interès de ser visitats per molts ciutadans de altres països. Però des dels Jocs, Barcelona
ha continuat organitzant esdeveniments de primer nivell internacional, fet que ens situa sens dubte en
la “lliga” de les ciutats esportives més importants del món.
Ara és el moment de que aquest fet reverteixi en l’esport base de la nostra ciutat, és el moment que
l’esport reverteixi en la qualitat de vida de tots els ciutadans, també en aquells que pateixen situacions
difícils i poden ser víctimes d’exclusió social.

Que una mateixa àrea aglutini els temes socials, d’igualtat, joventut i esports, permet fer programes
transversals que vinculin tots aquests temes.

És prioritat d’aquest govern fomentar l’esport de base. Volem millorar la qualitat de l’esport que fan els
nois i les noies de Barcelona, i volem articular els mecanismes necessaris per tal que es garanteixi
l’accés a la pràctica esportiva de qui desitgi realitzar-ne.

Per tots aquests motius ens plantegem, en aquest moment, renovar el Pla Estratègic de
l’esport, donant-li una nova visió més social i influint més en l’esport organitzat en edat
escolar. Aquesta tasca però, serà impossible sense la complicitat de tot el teixit associatiu i
empresarial que avui en dia està impulsant les dinàmiques esportives a Barcelona.

Volem fer entre tots una ciutat de referència en la pràctica esportiva, en la socialització de
l’esport i en la dedicació dels beneficis que genera l’esport per aquelles persones que pateixen
dificultats socials o econòmiques per seguir el ritme de la majoria de ciutadans.

La mesura que avui presentem té dues finalitats:


Impulsar una nova etapa del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona, mantenint i
incrementant els marcs de relació amb els agents esportius de la nostra ciutat.



La constitució del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona.
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» 2. Situació de partença.

2.1. El Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona de 2003
Barcelona es va dotar l’any 2003 d’un Pla estratègic de l’Esport, amb la voluntat de disposar d’un
instrument per definir un projecte global de desenvolupament del sistema esportiu de la ciutat de
forma consensuada amb tots els agents barcelonins implicats en el mateix.

Es va optar per estructurar els processos de diagnosi, participació i formulació de propostes del Pla
Estratègic aglutinant els diferents aspectes de l’activitat física i esportiva a la ciutat en tres eixos
diferenciats:

Eix 1

Eix 2
Eix 3

• Barcelona, ciutat de l'esport entre les ciutats del món. Barcelona, capital i seu d'organismes
vinculats al món de l'esport
• Barcelona, centre direccional dels sectors econòmic i de coneixement vinculats a l'esport
• Barcelona, una ciutat que facilita i promou la pràctica de l'esport, un esport que construeix
socialment la ciutat

2.2. Els instruments definits en el Pla d’Acció del Pla Estratègic de l’Esport 2003

1. Nova organització municipal. Una gestió innovadora i de qualitat per a l’esport de la ciutat.
2. La Fundació. Captació de grans esdeveniments esportius i seus d’organismes i empreses
internacionals que assegurin la projecció mundial de Barcelona.
3. Xarxa d’informació de l’esport de Barcelona.
4. L’observatori de l’esport de Barcelona. L’instrument de diagnosi i seguiment de l’evolució de
l’esport.
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»

3. Impulsar una nova etapa del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona,

mantenint i incrementant els marcs de relació amb els agents esportius de
Barcelona.

El 22 de març de 2003 es van aprovar els projectes, els instruments i les mesures per a la nova etapa
del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona.

La posada en marxa del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona va significar la oportunitat per a tot el
sector esportiu de participar en la definició dels propòsits que haurien de permetre a la nostra ciutat
fer un salt de qualitat en la pràctica esportiva i l’activitat física de les nostres ciutadanes i dels nostres
ciutadans.

Ara, vuit anys més tard, el Govern de la ciutat estima que El Pla Estratègic de l’Esport ha de tornar a
ser la palanca associativa que permeti incidir en la potenciació d’aquelles iniciatives que el 2003 es
van proposar, però al mateix temps ha de servir per a la generació i impulsió de noves estratègies
d’actuació d’acord amb la realitat de les dinàmiques socials, econòmiques i esportives que existeixen
en l’actualitat a la nostra ciutat, tot realitzant l’exercici més complex de preveure quines d’aquestes
dinàmiques seran les que marcaran el futur de Barcelona i, en concret, del món de l’esport i de les
diferents expressions de l’activitat física a la nostra ciutat.

Per tant, és la nostra voluntat que aquests exercicis de validació, correcció, pronòstic i
formulació de noves estratègies es continuïn fonamentant en la participació en la presa de les
decisions de tots els agents esportius amb capacitat d’incidència en el territori, ja sigui a nivell
de barri, o d’àmbit de districte o ciutat, com d’aquells amb capacitat de projecció exterior o
internacional.

D’aquesta manera, el Pla Estratègic es proposa novament com l’eina participativa que hauria de
permetre a col·lectius, entitats, clubs, federacions, organitzacions, ciutadans, esportistes, gestors

www.bcn.cat

5

Tinència d’Alcaldia de Qualitat de Vida,
Igualtat i Esports

d’equipaments públics i privats, associacions de mares i pares d’alumnes, associacions de veïns,
empreses relacionades amb l’esport, periodistes, empreses del món de la comunicació, centres
educatius i universitats, centres de recerca esportiva i a totes les administracions, poder seguir
gaudint de l’oportunitat d’expressar les seves opinions i incidir en el full de ruta que, col·lectivament,
es proposi pel desenvolupament del sistema esportiu de la Barcelona dels propers anys.

El Govern de la ciutat es proposa actuar en la millora de la pràctica de l’esport i de l’activitat física de
la població barcelonina, i considera que recuperar el Pla Estratègic seria una immillorable plataforma
de debat per poder definir el desenvolupament de l’esport.

Una plataforma que se sosté en quatre pilars bàsics que fonamenten la nostra realitat esportiva
avui:
1. El teixit associatiu de la ciutat en què es basa la major part de l’esport de competició
de Barcelona, però també una gran part de l'activitat esportiva quotidiana.
2. La xarxa docent i de recerca relacionada amb el món de l’esport.
3. La dimensió econòmica que representa l’esport i l'activitat esportiva de la ciutadania
en l’actualitat.
4. L'experiència i el reconeixement internacional de Barcelona com a organitzadora i
seu de tota mena d'esdeveniments esportius del més alt nivell.

És voluntat del govern pactar amb els agents interessats i amb tots els grups polítics el
desenvolupament del nou Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona, que a continuació
desgranem molt esquemàticament i que han d’inspirar el Pla, amb les aportacions de tothom.
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En aquesta nova etapa del Pla Estratègic s’hauria de revisar el que ja s’hagués fet i el que encara no
s’ha dut a terme, però a més a més, el Govern de la Ciutat considera imprescindible que, entre altres,
es contemplin les següents línies d’actuació:



Esport en edat escolar:
Impulsar una nova estratègia de política esportiva per incrementar la participació de la població
infantil, adolescent i juvenil en la pràctica de l’esport organitzat, basada en la concertació amb les
federacions, entitats i clubs de la ciutat i, molt especialment, amb el Consell de l’Esport Escolar de
Barcelona (CEEB) com a instrument central de la promoció de l’esport en edat escolar.



Nou Reglament dels espais esportius de la ciutat que permeti:


Millorar la xarxa d’equipaments esportius de la ciutat i garantir una oferta esportiva pública en
les millors condicions d’accessibilitat, proximitat i qualitat. Homogeneïtzant criteris per a totes
les instal·lacions esportives de la ciutat (centres esportius municipals, pavellons, pistes
poliesportives, camps de futbol o altres espais esportius) tant pel que fa a la política de preus,
com a les normatives a respectar, a la determinació dels seus usos i als reglaments interns
que els regulen, a l’explotació publicitària, a la gestió de la informació i als òrgans de
participació en el seguiment i control de la gestió dels equipaments.



Garantir la conservació i el manteniment dels equipaments esportius, així com el compromís
d’inversió per part dels gestors dels mateixos.





Revisió o regularització de les concessions dels diferents tipus d’instal·lacions esportives.

Definir un nou mapa d’equipaments esportius de la ciutat, prioritzant la construcció d’aquells
esports on hi ha dèficit d’equipaments.



Fer dels clubs i les entitats esportives l’eix fonamental de l’estructura esportiva de la
ciutat. Promoure, concertar o convenir amb els clubs, entitats i les federacions, programes de
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promoció i pràctica dels seus esports. Superant les dinàmiques de convocatòries anuals de
subvencions. Incidint especialment en les modalitats que a la nostra ciutat requereixin un major
impuls o atenció.



Impulsar conjuntament amb les administracions implicades un Pla de l’Esport Universitari a
Barcelona.



Fer de la mateixa ciutat l’escenari de la pràctica esportiva i de l'activitat física. Facilitar i
habilitar espais urbans o naturals de la pròpia ciutat per aconseguir-ho.



Impulsar la relació de Barcelona amb el mar i amb l’espai aquàtic, per fer que l’aigua
esdevingui una oportunitat per millorar la qualitat de vida dels seus habitants. Aigua, com a espai
d’aprenentatge, salut i lleure. Aigua, com a esport i espectacle.



Impulsar programes transversals utilitzant l’esport com a eina de cohesió i d’inclusió social,
amb especial atenció a les persones amb discapacitats.



Enfortir la projecció internacional de la marca Barcelona acollint la organització dels grans
esdeveniments esportius europeus o mundials, que comporten beneficis per la nostra ciutat.



Aprofitar els esdeveniments esportius que es facin a la ciutat per promocionar l’esport de base i
l’esport escolar. Igualment aprofitar-los per desenvolupar projectes de caràcter solidari
preferentment per a la població en risc d’exclusió social.



Revisar i potenciar els Trofeus Ciutat de Barcelona.
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Enfortir el caràcter de motor econòmic de l’esport, treballant per la celebració del major
número de fires comercials, projectes i centres de recerca i congressos de temàtiques esportives
o directament relacionades amb el món de l’esport.



Fer de Barcelona un destí turístic per la pràctica de l’esport.



Dissenyar un nou Pla d’usos i gestió de les grans instal·lacions esportives de l’Anella Olímpica
de Montjuïc.



Crear la Xarxa de Ciutats Esportives amb seu a Barcelona.



Potenciar el Museu Olímpic i de l'Esport i del Centre d'Estudis Olímpics.



Impulsar la candidatura Olímpica Barcelona - Pirineus pels Jocs Olímpics i Paralímpics
d’Hivern del 2022.

A més a més s’haurien de desenvolupar i impulsar el projectes que, proposats en l’anterior etapa
del Pla Estratègic, no han estat encara engegats:


La Fundació de l’Esport de Barcelona.



Impulsar la creació de l’Observatori de l’Esport i l’activitat física de la ciutat de Barcelona.



Xarxa d’informació de l’esport de Barcelona.
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» 4.

Una renovada proposta de participació

Barcelona no disposa en l’actualitat d’un organisme consultiu actiu d’àmbit de ciutat que permeti als
integrants del sector de l’esport participar en la valoració i proposició de línies estratègiques per
planificar i desenvolupar el món de l’esport - de Barcelona.

L’actual Reglament de les Instal·lacions Esportives de la ciutat de Barcelona (aprovat pel Consell
Plenari de l’Ajuntament el 29 de novembre de 1992) i encara vigent, determina en el seu capítol III,
article 50, que són òrgans de participació el Consell Municipal de l’Esport i els Consell Municipals
d’Esports dels Districtes.

El Consell Municipal d’Esports de la ciutat va estar en funcionament fins a final de l’any 1999 moment
en que per Decret d’Alcaldia es va deixar sense efecte la seva existència.

Amb el procés del Pla Estratègic de l’Esport de la ciutat, i sobretot, mitjançant el seus òrgans de
participació, fonamentalment el Plenari, se’l va substituir parcialment com a òrgan de recepció de les
propostes del món de l’esport barceloní.

El Plenari del Pla Estratègic de l’Esport, des de la sessió d’aprovació del Pla d’Acció de març de
2003, es va reunir un cop a l’any entre el 2004 i el 2007 (amb les reunions preparatòries prèvies
corresponents de les Comissions Permanents dels 3 eixos del Pla). Des d’aleshores no s’ha reunit el
Plenari, ni cap altre òrgan del Pla Estratègic, com a tal.

Avui en dia, la posada en marxa del Consell Municipal de l’Esport requeriria l’adaptació del mateix a
les Normes reguladores de la participació ciutadana de Barcelona.
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Pel que fa als Consells Municipals d’Esports de Districte la seva regularitat i funció és molt desigual i,
per tant, també caldria revisar-los.
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» 5.

La constitució del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona

El Govern de la Ciutat estima adient la constitució del Consell Municipal d’Esports, de forma
que pugui convertir-se en l’espai de participació representatiu de tot el sector esportiu de la ciutat,
d’acord amb les actuals Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades en Consell
Plenari el 22 de novembre de 2002.

El Consell Municipal d’Esports hauria de jugar un rol de connexió entre el Govern de la Ciutat i tots els
agents que estan vinculats al món de l’esport a Barcelona. Es tracta que les persones membres
d’aquest Consell Sectorial representin les diferents visions del món de l’esport i que també ostentin la
representació de les diferents sensibilitats territorials o temàtiques que en l’actualitat conviuen a
l’entorn del “fet esportiu”.

En el Consell Municipal de l’Esport hauria de tenir veu i vot el món de l’esport en edat escolar, el de
l’esport federat, la pràctica de l’esport d’elit, els gestors d’equipaments esportius públics i privats, dels
formadors de professionals vinculats a l’esport i a l’activitat física, els organitzadors de grans
esdeveniments, els consellers d’esports dels 10 districtes municipals, els mitjans de comunicació i les
empreses vinculades a l’esport com a negoci, així com els representants dels grups politics presents
en el consistori municipal. Hauria de ser l’espai de participació on s’agrupen tots els agents del sector
esportiu de la ciutat.

El Consell Municipal de l’Esport determinaria quins aspectes del món de l’esport de la ciutat haurien
de ser objecte d’anàlisi i desenvolupament de noves propostes, en funció de l’evolució del sistema
esportiu i de les demandes de la població.
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Una proposta inicial de temes/grups a abordar podria ser:


L’esport i l’activitat física en edat escolar



L’esport federat



L’esport, instrument de cohesió, inclusió, convivència, salut



Capitalitat esportiva internacional de Barcelona



L’esport sector econòmic i clúster de coneixement

A més a més el Consell Municipal de l’Esport pot considerar convenient consultar a experts que
aportin la seva experiència o coneixements en aquelles temàtiques del món de l’esport i l’activitat
física de la ciutat que els siguin pròpies.

Temes que podrien ser objecte de taules d’experts:


Aprofitament de l’esport d’alt nivell en benefici de la ciutat.



Gestió d’equipaments esportius (públics i privats).



Dona i esport.



Esport sense barreres.
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» 6. Funcions del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona

Les principals funcions, entre d’altres, del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona serien:

1. Assessorar al Govern Municipal en matèria d’esport i d’activitat física.
a. Generar debat i coneixement sobre l’esport i l’activitat física a la ciutat.
b. Elaborar l’informe anual de l’esport a la ciutat.
c.

Elaborar propostes i formular recomanacions en matèria d’esports i activitat física.

d. Participar en la definició del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM).

2. Participar en el disseny, avaluació i seguiment dels plans, programes i actuacions
esportives a l’àmbit de la ciutat.
a. Actualitzar el Pla Estratègic de L’Esport de la ciutat de Barcelona de manera
regular, en funció de l’assoliment de fites o de la determinació de noves línies
estratègiques.
b. Informar sobre els projectes normatius i reglamentaris municipals que incideixin
sobre temes de política esportiva i de la pràctica de l’activitat física de la
ciutadania.

3. Revisar i fer una nova proposta de Pla Estratègic de l’Esport.

4. Validar les propostes dels grups de treball o de les taules d’experts per tal de fer-les
arribar al Govern Municipal.
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» 7.



Òrgans del Consell Municipal de l’Esport

El Ple del Consell Municipal de l’Esport
Presidit per l’Alcalde de la ciutat, o en qui aquest delegui, estaria compost per:


Un representant de cadascun dels grups polítics amb representació a l’Ajuntament de
Barcelona.



Un representant del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB).



Un representant de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).



Representants de les entitats, clubs, associacions i federacions esportives, fins i tot d’àmbit
català, estatal o internacional, que tinguin seu a Barcelona ciutat.



Representants dels gestors d’equipaments esportius públics i privats.



Representants dels centres educatius escolars i els centres i universitats de formació de
professionals del món de l’esport.



Representants dels Consells d’Esports dels districtes.



Persones de reconeguda vàlua, escollides per la Presidència del Consell a proposta dels
representants de les entitats, clubs, associacions i federacions esportives membres del Ple
del Consell.



Els 10 Consellers d’Esports de Districte.



La Secretaria del Consell i tots els tècnics municipals que la Presidència determini (amb veu
i sense vot)



Comissió Permanent del Consell Municipal de l’Esport
El Consell disposaria d’una Comissió Permanent, on un nombre més reduït dels membres
escollits des del propi CM de l’Esport (d’acord amb el seu reglament intern de funcionament)
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podrien debatre amb profunditat les propostes suggerides des del Consell Municipal de l’Esport o
el Govern de la Ciutat.



Els Consells Municipals d’Esports dels Districtes ja existents
Òrgans que, des d’un àmbit territorial es reprodueixen els debats plantejats en el Consell de
Ciutat, o be se’n plantegen de més específics, propis de cada districte, i que poden ser elevats a
la consideració del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona.

Reglament del futur Consell Municipal de l’Esport
S’haurà de redactar un reglament que desenvolupi els òrgans i les funcions del Consell Municipal de
l’Esport seguint les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades en Consell Plenari
el 22 de novembre de 2002, i seguint el procés d’aprovació administrativa necessari per a la seva
constitució.

Aquesta només és una proposta de desenvolupament d’una mesura que considerem
fonamental per a l’impuls de l’esport a la nostra ciutat, però que volem consensuar amb el
sector esportiu de la ciutat i amb la resta de grups municipals, de manera que el
desenvolupament de la mateixa es durà a terme en el marc d’una col·laboració estable i estreta
en la formulació dels òrgans, les funcions i els membres que els integrin.
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