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El Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona (PEEB) és l’instrument que defineix l’estratègia d’actuació per
aconseguir la millora de tot el sistema esportiu de la ciutat de Barcelona.
Actualment està vigent la segona edició del PEEB, la primera fou aprovada el 2003, i revisada i actualitzada a partir de 2010 amb la participació de tots els agents i actors relacionats directa o indirectament
amb l’esport a Barcelona.
La Complexitat del sistema esportiu de la ciutat va fer que pel seu anàlisi es formulés un plantejament
amb les múltiples interrelacions que es donen entre els diferents àmbits de la pràctica esportiva:
• Esport educatiu
• Esport, ciutat i benestar
• Esport i cohesió social
• Esport i clubs
• Projecció internacional de Barcelona
• Esport, motor econòmic

Ara, abans de la seva darrera etapa, és el moment de fer-ne una nova valoració. Amb aquesta finalitat es
convida a tots els agents esportius i a totes les persones interessades en el món de l’esport de Barcelona
a participar en la seva revisió, procés que permetrà actualitzar la diagnosi del sector i identificar els elements claus a considerar en la continuïtat del Pla.
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EL PROCÉS DE REVISIÓ
Proposem fer-ho, participant en sessions de treball, agrupant ara, l’anàlisi i el debat en 4 eixos / grups
de reflexió:

L’esport com a l’exercici d’un dret
L’esport en l’àmbit educatiu i associatiu: la pràctica organitzada i lliure
L’esport a la ciutat: equipaments i espais públics
L’esport i el seu paper en la projecció internacional de Barcelona

A PARTIR DE DUES ACCIONS PRINCIPALS:
Una primera fase de revisió de la daignosi de l’esport a la ciutat de Barcelona, o fase exploratòria
I una segona fase propositiva, en la que revisant la planificació del PEEB s’identificaran els elements clau
per poder procedir a la definició del seu darrer Pla d’Acció

Procés Intern IBE
Nov. – Des 2018

Gener 2019

Procés obert al Sistema Esportiu de la ciutat
Gener 2019

Febrer 2019

Març 2019

Doc exploratori
Guia de Debat

Disseny Procés
Avaluació
Balanç intern
Anàlisi
resultats i
motius
assoliment
projectes

Fase
Informativa
7 febrer 2019

Fase
Exploratòria
o Diagnosi

Fase
Formulació
Propostes

4 Sessions
temàtiques
identificació
elements clau

4 Sessions
temàtiques
formulació de
propostes

Document
propostes
Pla d’Acció
2019-2022

Sessió ampliada
Plenari MESPORT
28 març 2019
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REUNIONS GRUPS REVISIÓ PEEB
Dies: 14/02, 15/02, 19/02, 20/02, 26/02, 27/02, 06/03, 07/03
A continuació, us passem la informació dels 4 grups de revisió del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona
2012-2022.

FASE EXPLORATÒRIA:
L’esport com a l’exercici d’un dret
Data: dijous 14 de febrer de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: Institut Nàutica Barcelona. Carrer de l'Escar, 6-8
Continguts:
L’esport entès com un dret per a tota la ciutadania, potenciant els beneficis que comporta la seva bona praxis, des de la utilitat com a
instrument de construcció, inclusió i cohesió social, des de la pràctica de col·lectius o segments de la població específics, així com els
diferents aspectes a considerar per a cada franja d’edat.
Adreçat a:
A tots els agents a qui interessa la promoció de la pràctica esportiva com a dret per a les persones, i les diferents mirades d’aquest
dret des de les perspectives de la dona, o de les persones amb diversitat funcional o d’altres col·lectius específics. Així com la generació d’hàbits saludables que l’esport comporta.

L’esport en l’àmbit educatiu i associatiu: la pràctica organitzada i lliure
Data: divendres 15 de febrer de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: INEFC Barcelona. Avinguda de l'Estadi, 12-22
Continguts:
L’esport dintre de l’àmbit formatiu, educatiu o de lleure, de les entitats i organitzacions formals i no formals que treballen en la
promoció i iniciació en la pràctica esportiva fins a les necessitats de les que gestionen l’esport de competició a diferents nivells,
passant per les noves formes d’associació i gestió dels equipaments esportius i de l’esport recreatiu o de lleure.
Adreçat a:
A tots els agents relacionats amb l’organització de l’esport per a promoure la seva pràctica des de les perspectives de la iniciació,
el lleure o la competició esportiva en diferents nivells.

L’esport a la ciutat: equipaments i espais públics
Data: dimarts 19 de febrer de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: INEFC Barcelona. Avinguda de l’Estadi, 12-22
Continguts:
L’esport vinculat a tot el que està relacionat amb les instal·lacions i els diferents espais convencionals o no, de titularitat pública o
privada que són utilitzats per la ciutadania i les organitzacions per a duu a terme l’activitat esportiva.
Adreçat a:
A tots els diferents tipus de gestors, agents, professionals i persones interessades en les qüestions relacionades amb els espais i
els equipaments esportius de la ciutat.
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L’esport i el seu paper en la projecció internacional de Barcelona
Data: dimecres 20 de febrer de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: INEFC Barcelona. Avinguda de l’Estadi, 12-22
Continguts:
L’esport a partir de la seva capacitat de projecció internacional de la ciutat. Des de l’anàlisi dels esdeveniments, clubs i esportistes
amb projecció internacional, però també des de la participació en organismes internacionals, la projecció internacional dels professionals i de les empreses del sector de l’esport, i la pròpia capacitat de la ciutat de ser una capital internacional de l’esport.
Adreçat a:
A tots els agents interessats en la capitalitat internacional de la ciutat, i en la seva projecció arreu del món.

FASE DE FORMULACIÓ DE PROPOSTES:
L’esport com a l’exercici d’un dret
Data: dimecres 27 de febrer de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: Institut Nàutica Barcelona. Carrer de l’Escar, 6-8

L’esport en l’àmbit educatiu i associatiu: la pràctica organitzada i lliure
Data: dijous 28 de febrer de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: Institut Nàutica Barcelona. Carrer de l’Escar, 6-8

L’esport a la ciutat: equipaments i espais públics
Data: dimecres 6 de març de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: Institut Nàutica Barcelona. Carrer de l’Escar, 6-8

L’esport i el seu paper en la projecció internacional de Barcelona
Data: dijous 7 de març de 2019
Horari: de 17.00h a 19.30h
Lloc: INEFC Barcelona. Avinguda de l’Estadi, 12-22

