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INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 

DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

1. NOM DE LA TROBADA: 

 

Sessió oberta extraordinària del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona. 

 

DATA I LLOC DE LA TROBADA: 

 

29 de febrer de 2020 

Pavelló Esportiu Camp del Ferro, carrer de Pare Manyanet, 40. 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  147 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 49 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

111 36  
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6. ORDRE DEL DIA 

 

1. (15’) Benvinguda i presentació institucional.  

2. (10’) Per què estem aquí avui? Contextualització i explicació de la dinàmica de la 

sessió. 

3. (60’) Primera part del treball deliberatiu. 

4. (30’) Descans. 

5. (60’) Segona part del treball deliberatiu. 

6. (20’) Plenari de conclusions del debat en grups. 

7. (5’) Cloenda de la sessió. 

 

7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL I DE DISTRICTE (PAM/PAD) I 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el qual la 

ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de 

projectes d’inversió als 10 districtes.  

 

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. La ciutadania valora i 

delibera sobre les propostes del PAM perquè siguin estudiades pel govern municipal. 

 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes sorgides de la 

sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

El treball de propostes s’ha dut a terme al voltant dels següents àmbits d’actuació i han estat 

relacionats amb el següent color: 

 

→ Pavelló Blau: blau 

→ Recepta esportiva: verd 

→ Pla de suport als clubs: groc 

→ Barcelona al món: vermell 

→ Gabinet d’equitat de gènere: lila 

→ 22@ de l’esport – Tecnologia de l’esport: taronja 

 

La sessió de treball ha tingut una durada de quatre hores, amb la següent estructura: 

 

9:30 – 10:00 (30’) Registre d’assistència i distribució per taules. 

→ Les hostesses de l’entrada han rebut a les persones assistents i han repartit el 

material de merchandising  amb el gomet de color corresponent a la temàtica a 

treballar. 

 

https://www.decidim.barcelona/
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→ Les persones participants s’han distribuït segons interès personal a les taules 

habilitades a mesura que s’han incorporat a la sala. A cada taula hi havia un cartell 

indicatiu del tema a treballar en aquella taula, i amb el color del gomet. 

 

10:00 – 10:15h (15’) Benvinguda i presentació institucional. 

 

10:15-10:23h (10’) Per què estem aquí avui? (contextualització): explicació del 

plantejament general del procés participatiu del PAM, les principals vies de participació 

i dinàmica de la sessió per grups temàtics (EDAS). 

 

10:23 – 11:30h (60’) 1a part del treball deliberatiu entorn de: 

a. Reptes: identificar i consensuar tres reptes entorn de la temàtica a treballar. 

b. Oportunitats: Identificar i consensuar tres oportunitats entorn de la temàtica 

a treballar. 

 

11:30 – 12:00 (30’) Descans. 

 

12:00 – 13:30 (60’) 2a Part del treball deliberatiu per l’elaboració de tres propostes 

consensuades, en cada una de les taules. 

 

13:30 – 13:55 (20’) Plenari per la posada en comú. Els dinamitzadors de cada un dels 

grups han exposat les tres principals propostes sorgides del debat durant 1’, a la resta 

de participants en la sessió. 

 

13:55 – 14:00 (5’) Cloenda  

 

S’ha treballat amb 20 taules simultàniament, en els sis diferents àmbits d’actuació. Cada taula 

ha treballat únicament un àmbit, tot i que el mateix àmbit ha estat treballat en diferents 

taules. Cada una de les taules ha estat dinamitzada per una persona provinent de l’àmbit de 

l’esport. D’altra banda, hi ha hagut una persona coordinadora de cada àmbit temàtic (sis en 

total) i que per tant, ha donat suport a aquelles persones dinamitzadores que estaven facilitant 

el debat a les taules. Aquestes coordinadores han donat suport als dubtes que han sorgit en els 

grups, qüestions relatives a la dinàmica i gestió del debat i en la gestió del temps. 

 

A la primera part de la dinàmica deliberativa s’ha treballat amb un model de fitxa (es mostra a 

continuació) en el qual la persona dinamitzadora de cada taula havia de consensuar tres reptes 

i tres oportunitats amb les persones participants de la taula en qüestió. 

 



 

Procés participatiu del Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM) i dels Pressupostos Participatius      4 

 

   
 

D’altra banda, a la segona part de la dinàmica de treball les persones dinamitzadores han 

treballat amb un model de fitxa (es mostra a continuació) en el qual havien d’elaborar tres 

propostes, tenint com a punt de partida els reptes i oportunitats identificats prèviament. Les 

propostes han estat i s’ha recollit quins són els agents socials responsables i rols per l’adequat  

desenvolupament de l’actuació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop finalitzat el debat als grups, les persones dinamitzadores han exposat a totes les 

persones participants quines han estat les propostes resultants, durant un minut per grup.  
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9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

GRUP: PAVELLÓ BLAU 

 

Les oportunitats identificades en la primera part de la dinàmica de treball grupal han estat les 

següents: 

• El Pavelló Blau com a impulsor del concepte ESPORT, SALUT, OCI I LLEURE a la sorra i a 

l’aigua. Un projecte atractiu per a tota la població de Barcelona. 

• La prolongació del Passeig Marítim / Port Fòrum / Plataforma Marina per a millorar la 

connectivitat amb els municipis veïns, així com la comunicació vertical amb la resta de 

districtes. 

• La sorra/ la platja com a nou parc esportiu de la ciutat vinculat als operadors / 

equipaments específics existents o que s’hagin de generar. 

• La làmina d’aigua i el fons marí. 

• La sorra i el Front marí. 

• Alt retorn sobre la inversió a realitzar. 

• Creure en les entitats i potenciar-les. 

• Dinamitzar tots els espais, aprofitant infraestructures en desús o infrautilitzades. 

• Accessibilitat en transport públic i per a persones amb dificultats de mobilitat. 

 

D’altra banda, els reptes identificats s’assenyalen a continuació: 

• Impulsar i mantenir el Pavelló Blau i les diferents activitats, preservant l’entorn marí i 

les platges (BINOMI ESPORT-MEDI AMBIENT). 

• Compatibilitzar/ fer conviure les activitats esportives de lleure i de negoci que es 

desenvolupen a tot el litoral (córrer, bici, patins, caminar, etc.). Cal reglamentar per a 

ordenar l’espai, el temps, les atribucions... 

• Regular l’explotació econòmica “lucrativa” que actualment es realitza a l’aigua, la 

sorra, els parcs propers... 

• Ordenar de forma equilibrada i sostenible. 

• Unir els equipaments i espais amb accessibilitat. 

• Donar a conèixer l’oferta existent. 

• Formació/promoció 360º. 

• Barcelona al món (comunicació, actes internacionals...). 

• Sostenibilitat, nou ús del litoral. 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Planificar urbanísticament i 
paisatgísticament la connectivitat 
de vials i facilitar la mobilitat i la 
pràctica física-esportiva (caminar, 
marxa nòrdica, patinar, córrer...) 
de la façana litoral mitjançant 
itineraris esportius 

A desenvolupar per: 
Ajuntament de Barcelona – Identificar usos i activitats 
esportives al Pal del Litoral 
IBE – Completar el mapa d’equipaments esportius amb 
itineraris esportius  
Municipis veïns (Sta. Coloma, Sant Adrià, Badalona...) – 
Dissenyar els mapes d’equipaments esportius, incorporant els 

 
X 
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itineraris esportius 
AMB, Consorci del Besòs, Diputació de Barcelona – 
Coordinació supralocal  

Vertebrar el Pavelló Blau en relació 
a tres aspectes: 

- Circuits/ Espais blaus 
- Horaris i moments blaus 
- Operadors blaus 

Vertebrar el Pavelló Blau en relació amb tres aspectes: 
- Circuits/ Espais blaus: Crear i ordenar espais a les 
diferents modalitats d’activitats físiques i esportives 
- Horaris i moments blaus: Reglamentar els usos, 
definint quan es pot desenvolupar activitats 
- Operadors blaus: Identificar operadors autoritzats per 
a organitzar les activitats, els quals facin propostes renovades 
i consensuades amb la resta d’operadors, generant xarxa 

 
X 

Promoure  a les escoles i instituts 
programes d’iniciació als esports 
nàutics i activitats marines i de 
platja generant a la vegada 
consciència envers la conservació 
de l’ecosistema marí 

Activitats a desenvolupar tant en horari lectiu com mitjançant 
activitats extraescolars, i en període vocacional, a partir de 
campus i casals 

 
X 

Programa d’activitats esportives i 
lúdiques familiars a les platges de 
Barcelona durant tot l’any per 
trencar l’estacionalitat i promoure 
els esports de mar i platja 

A desenvolupar per: 
Ajuntament de Barcelona – Oferir l’espai i els recursos per fer 
el programa d’activitats, coordinat per l’IBE. 
Entitats esportives d’esports nàutics i del mar – Organitzar les 
activitats i convidar els seus associats. 
Empreses privades vinculades a l’esport – Promoció i inversió 
dels esdeveniments. 

 
X 

Facilitar i/o millorar l’accessibilitat 
a tot el litoral amb transport públic 
i adaptat, tant en sentit muntanya-
mar, com en paral·lel a la línia de 
mar 

A desenvolupar per: 
 
Ajuntament i AMB – mitjançant la millora de les línies de 
transport públic 

 
X 

Apostar per la formació i promoció 
d’esports de platja i mar i donar-li 
continuïtat per incrementar el 
nombre de participants 

Ajuntament – Dotació de recursos 
Escoles – Rebre-ho i implementar-ho per oferir-ho 
Institucions, clubs, associacions i federacions – Promoció de 
l’acció 
Ciutadania compromesa – Compartir coneixements i recursos 

 
X 

Major control i eliminar usos no 
sostenibles al litoral 

Aquesta proposta contempla tres aspectes: 
- Aplicació rigorosa de la normativa existent 
- Més capacitat sancionadora amb major control 
- Reconduir usos no sostenible a altres indrets de la 

ciutat 
A desenvolupar per: 
Guàrdia urbana i mossos d’esquadra -  Informar de la 
normativa, controlar i sancionar 
Ajuntament de Barcelona – Restringir permisos d’activitat 

 
X 

Generació i promoció d’activitats 
esportives i lúdiques 
 

 

Es proposa el desenvolupament de les següents activitats: 
- Espais lúdics per a infants a la sorra amb serveis 
- Espai esportius a la sorra 
- Creació d’un parc subaquàtic (pecio) 
- Establir i regular una zona de kitesurf 
- Potenciar les aules de mar de vela escolar  
 
A desenvolupar per: 

 
X 
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Ajuntament de Barcelona – Definició dels espais, aportar 
recursos i fer tasques de promoció 
Capitanies marítimes – Definir i regular l’activitat 
Costes (estat i Generalitat) -  Definir usos 

Millora i promoció de les 
infraestructures facilitadores de 
l’activitat nàutica 

Aquesta proposta contempla quatre aspectes: 
- Reordenar, millorar i adequar les existents 
- Dissenyar i crear nous espais 
- Ampliar canals de sortida d’embarcacions 
- Ampliar rampes d’ús públic 
 
A desenvolupar per: 
Ajuntament de Barcelona i agents privats (federacions, clubs, 
entitats)-  Analitzar i ordenar la demanda existent 

 
X 

 

Total de propostes realitzades 9 

 

 

GRUP: RECEPTA ESPORTIVA 

 

Les oportunitats identificades en la primera part de la dinàmica de treball grupal han estat les 

següents: 

• Entorn favorable de la ciutat de Barcelona: clima favorable, ciutat esportiva (el 

percentatge de pràctica esportiva és alt), bona xarxa d’instal·lacions i de centres de 

salut. 

• Consciència social que relaciona l’esport amb la salut. 

• Consciència institucional. 

• Augment de la formació del personal sanitari en el coneixement de l’activitat esportiva 

com a eina terapèutica. 

• Augment de formació dels tècnics esportius en àmbits específics de la població, com 

l’obesitat infantil, gent gran i grups de població especial en l’àmbit social i 

discapacitats. 

• Desenvolupament del programa ‘Vincles per a gent gran’.   

 

D’altra banda, els reptes identificats s’assenyalen a continuació: 

• Aprofitament dels recursos existents (instal·lacions i circuits de salut) 

• Coordinació dels agents i formació dels agents 

• Aconseguir adherència a l’AF, a través de campanyes de comunicació, major 

coneixement de l’oferta, i format i condicions de la mateixa recepta. 

• Compartimentalització dels sistemes sanitaris i esportius. Transversalitat en el 

coneixement, tant de la indicació d’activitat física com el seu desenvolupament. 

• Vehicular la comunicació i la informació pels diversos grups socials del món actual, 

utilitzant des del fulletó fins a les xarxes socials.   

• Incloure inputs d’activitat esportiva a través de l’aplicació ‘Vincles per a gent gran’. 
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Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Recepta Esportiva 

La Recepta Esportiva ha de tenir un suport físic que disposi i 
contingui informació i que derivi d’un servei multidisciplinari 
d’assessorament. 
 
Per fer efectiva la proposta caldria que: 

- Els metges s’encarreguessin del diagnòstic, recepta i 
seguiment del pacient. 

- Un equip multidisciplinari escoltés i tingués en compte els 
interessos del pacient, per després poder cercar i 
consensuar l’oferta més adequada per a ell/a. 

- L’oferta esportiva de la ciutat adeqües l’activitat física al 
pacient en qüestió i elaborés un informe de seguiment.  

X 

Formació dels professionals dels 
sectors implicats (esport i salut) 

En l’àmbit de salut,  incloure en la formació inicial la derivació 
esportiva, així com formar als metges en els protocols de 
derivació i en el coneixement de l’activitat física i esportiva 
com a eina terapèutica. 
 
En l’àmbit d’esports, donar pautes específiques als tècnics 
esportius de prescripció d’exercici físic, sobretot pel que fa a 
l’obesitat infantil, la gent gran i altres àmbits/grups específics 
(integració social, discapacitat, patologies mèdiques del món 
occidental) als tècnics esportius. 
 
Per fer efectiva la proposta caldria que: 

- El consorci de salut i l’IBE s’encarreguessin de la formació 
tant als metges com els tècnics esportius. 

- Els centres educatius i l’Ajuntament reforcin i ampliïn la 
base teòrica sobre esport i salut. 

X 

Taula de Coordinació Salut i Esport 

Generar espais de coordinació i compromís que permetin 
gestionar els recursos necessaris per a fer possible (I) la 
recepta esportiva, (II) la formació dels professionals dels 
sectors sanitari i esportiu, i (III) la interrelació dels àmbits 
esportiu i sanitari, així com l’intercanvi de coneixements i 
informació entre aquests. 
 
Per fer efectiva la proposta caldria que: 

- El consorci de salut organitzés consells de salut per 
debatre el procediment adequat a seguir. 

- L’IBE s’encarregués de l’obtenció de recursos i 
emprengués el rol de promotor i facilitador de les taules 
de coordinació. 

- La Xarxa de centres esportius oferissin activitats 
accessibles i de qualitat professional. 

- Els Programes Municipals d’Esports incloguessin una 
oferta universal adequada a pacients de qualsevol nivell 
socioeconòmic. 

- L’Ajuntament i l’Agència de Salut Pública tinguessin 
representació. 

X 



 

Procés participatiu del Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM) i dels Pressupostos Participatius      9 

 

Prescripció d’activitat física com a 
eina d’integració social 

Plantejar l’activitat física i esportiva com a eina d’integració 
social i eina de salut. 
 
Per fer efectiva aquesta proposta caldria un treball conjunt i 
coordinació entre el projecte ‘Vincles per a gent gran’, la 
Fundació Esportsalus i la Federació d’Esports per a Persones 
amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL). 

X 

 

Total de propostes realitzades 4 

 

 

GRUP: PLA DE SUPORT ALS CLUBS 

 

Les oportunitats identificades en la primera part de la dinàmica de treball grupal han estat les 

següents: 

• Màxim arrelament de les entitats esportives als barris, amb recursos com persones, 

coneixement del territori i infraestructures ja establertes.  

• Les entitats esportives tenen objectius comuns que faciliten el seu agrupament. 

• Capacitat per incloure col·lectius amb necessitats especials i/o vulnerables. 

• Gran impacte de l’activitat esportiva a Barcelona, amb un gran nombre d’entitats en 

l’àmbit i un elevat nombre de persones usuàries. 

• Els espais esportius existents tenen marge de millora. 

• Hi ha equipaments esportius que estan infrautilitzats, i d’altres que no són de l’àmbit 

però poden habilitar-se (per exemple, els patis d’escoles fora de l’horari lectiu). 

• Barcelona atrau persones de fora del territori, generant inputs en tots els àmbits, 

incloent-hi l’esport.  

• Voluntat de les juntes directives dels clubs de complir amb la normativa existent. 

• Existència i disponibilitat de noves tecnologies d’informació. 

 

D’altra banda, els reptes identificats s’assenyalen a continuació: 

• Manca d’espais esportius i equipaments a la ciutat, dificultant l’accés de les entitats. 

• Envelliment i problemes d’estat de manteniment d’aquells equipaments més antics.  

• Insuficient accés dels col·lectius d’infants i joves vulnerables a l’esport, principalment 

per raons econòmiques. 

• Competència amb empreses amb ànim de lucre per la gestió de les instal·lacions 

esportives. 

• Necessitat de la figura del voluntari per poder cobrir la demanda d’activitats. 

• Insuficient finançament de les instal·lacions i de les entitats. 

• Manquen espais de debat i treball entre les entitats esportives dels diferents territoris 

(barris, Districtes). 

• Les despeses dels clubs esportius són elevades (llicències, arbitratge, assegurances, 

pressió fiscal...). 

• Inseguretat jurídica i fiscal que pot comportar dificultats per la continuïtat de les 

entitats. 
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• Insuficient pressupost per professionalitzar algunes places lligades a les activitats 

esportives, com les gerències dels clubs. 

• Sistema de beques esportives amb criteris poc equitatius.  

• No hi ha una mutualitat esportiva única per les persones que practiquen esport a la 

ciutat.  

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Establir usos socials de les 
instal·lacions esportives municipals 
fora dels horaris d’activitats 

Establir usos socials de les instal·lacions esportives municipals 
fora dels horaris d’entrenament i aprenentatge. Així, definir 
que aquests usos socials siguin una condició determinant per 
la concessió d’ajuts i/o gestió de les instal·lacions municipals, 
establint-ho als plecs de condicions tècniques.  

X 

Crear la figura del voluntari/a 
“legal” 

Creació de la figura del voluntari/a “legal”, negociant amb el 
Consell Superior de l’Esport i el Departament de Treball. 

X 

Revertir l’actual política municipal 
de cessió d’ús i gestió de les 
instal·lacions municipals i apostar 
per la gestió cívica 

Revertir l’actual política municipal de cessió d’ús i gestió de les 
instal·lacions municipals i apostar per la gestió cívica, de clubs 
esportius o associacions de clubs agrupats. 

X 

Garantir el bon estat i 
manteniment de les instal·lacions 
esportives de la ciutat 

Garantir el bon estat i manteniment de les instal·lacions 
esportives de la ciutat, tant públiques com privades (sense 
ànim de lucre) fent inversions periòdiques i supervisant 
estrictament les cessions d’ús. Definir un mapa d’equipaments 
esportius i de quin impacte tenen aquests en el territori.  

X 

Obrir els espais esportius de les 
escoles (patis i interiors) a l’abast 
de les entitats 

Obrir els espais esportius de les escoles, com els patis i els 
equipaments interiors, a l’abast de les entitats esportives per 
desenvolupar activitats. Es podria establir un conveni de 
cessió d’ús fora de l’horari lectiu entre el Consorci d’Educació, 
l’Ajuntament i Districtes i les entitats. 

X 

Diversificar els usos dels 
equipaments esportius actuals 

Diversificar els usos dels equipaments esportius actuals, 
ampliant així la variabilitat d’esports que es poden practicar. 
Augmentar, si és necessari, el finançament per tal de portar a 
terme aquesta adaptació. 

X 

Fomentar la formació entre els 
professionals i tècnics d’esports, 
garantint alhora un sou digne. 

Fomentar la formació entre els professionals i tècnics 
d’esports, garantint alhora un sou digne. Es podria establir un 
conveni de col·laboració pel foment de la formació entre la 
Generalitat, l’Ajuntament, les federacions d’esports i les 
entitats.  

X 

Impulsar la creació de plataformes 
esportives o taules de treball en els 
diferents territoris 

Impulsar la creació de plataformes esportives o taules de 
treball en els diferents territoris: barris i Districtes. 
L’Ajuntament hauria de dotar-les de finançament i incloure-
les en els mecanismes de participació i decisió. 

X 

Flexibilitzar el marc legal per tal de 
permetre ingressos atípics de les 
entitats gestores d’equipaments 
esportius 

Flexibilitzar el marc legal per tal de permetre ingressos atípics 
de les entitats gestores d’equipaments esportius, tal com 
ingressos per publicitat. 

X 

Replantejar el marc actual en 
matèria fiscal en el qual s’inclouen 

Replantejar el marc actual en matèria fiscal en el qual 
s’inclouen les entitats esportives, amb l’objectiu de reduir la 

X 
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les entitats esportives pressió fiscal que pateixen. 

Descentralitzar territorialment el 
SAEB i ampliar els serveis 

Descentralitzar territorialment el SAEB, per Districtes, i 
ampliar els serveis que s’ofereixen, incloent-hi 
l’assessorament tècnic, legal i econòmic. 

X 

Establir una mutualitat esportiva 
única 

Establir una mutualitat esportiva única per la ciutadania que 
practica esport a la ciutat de Barcelona, amb la corresponent 
mutualitat federativa, licitant des de l’administració el servei 
d’assegurança. 

X 

Priorització d’ús de les 
instal·lacions esportives municipals 
a les entitats del barri, Districte i 
ciutat (en aquest ordre) 

Priorització d’ús de les instal·lacions esportives municipals a 
les entitats del barri, Districte i ciutat (en aquest ordre). 

X 

Proporcionar recursos humans de 
gerència a les entitats esportives 

Proporcionar recursos humans professionals, de gerència, a 
les entitats esportives. Aquests gerents poden ser compartits 
per diversos clubs.  

X 

Cercar un patrocinador de ciutat 
per a l’esport  

Cercar un patrocinador de ciutat per a l’esport, repartint els 
beneficis entre les entitats esportives.  

X 

 

Total de propostes realitzades 15 

 

 

GRUP: BARCELONA AL MÓN 

 

Les oportunitats identificades en la primera part de la dinàmica de treball grupal han estat les 

següents: 

• La marca Barcelona i la capacitat d’acollir esdeveniments i la seva experiència 

organitzativa. 

• La situació geogràfica i la climatologia. 

• Creativitat de la societat barcelonina i l’oportunitat d’incorporar nous esdeveniments i 

noves tendències que generin economia. 

• Entorn urbà/natural que afavoreix esports singulars. 

• Comunicació. 

• Llegat. 

• Referents femenins (esport femení). 

• Salut, esports i esdeveniments professionals. 

• Branding Barcelona 

 

D’altra banda, els reptes identificats s’assenyalen a continuació: 

• Necessitat de definir una estratègia valenta i oberta i de llarg termini. 

• Potenciar els esdeveniments propis. 

• Definir una metodologia homologada per a valorar l’impacte dels esdeveniments 

esportius a la ciutat (aportacions públiques i inversors). 

• Adequació dels esports a la varietat i a la demanda. 

• Potenciar la participació. 

• Aprendre de l’experiència. 

• Educació. Canvi cultural. 
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• Sistema educatiu que no canvia des de fa temps. 

• Sempre s’ofereixen els mateixos esports a la base. 

• No hi ha una visió col·lectiva i global. 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Treballar per l’harmonització, la 

complicitat i la coordinació entre 

administracions que ajudi a la 

consecució dels objectius de les 

polítiques esportives 

Treballar per l’harmonització, la complicitat i la coordinació 

entre administracions que ajudi a la consecució dels objectius 

de les polítiques esportives i a l’eliminació de les traves que 

existeixen per fer realitat aquestes propostes. 

 

Els agents involucrats serien, per una banda, els polítics, que 

s’encarregarien de facilitar la coordinació; per una altra, els 

tècnics executant els acords; i per últim la societat civil 

treballant amb els anteriors agents esmentats. 

X 

Creació d’un call d’idees  El PAM ha de portar a la creació d’un call d’idees que ajudi a 

desenvolupar-les mitjançant l’elaboració del pla business, la 

construcció d’un pressupost i on es garanteixi la seva viabilitat 

i sostenibilitat.  

 

Els agents involucrats serien els promotors, els tècnics i els 

polítics.  

X 

Treballar en un pla estratègic 

d’esdeveniments internacionals 

Treballar en un pla estratègic que ens porti a fer una 

estratègia hosting de grans esdeveniments espanyols 

internacionals que els defineixi i els proposi  i que determini el 

sistema de mesurament de la sostenibilitat d’aquest. 

 

Els agents involucrats serien: els representants públics i 

privats, treballant conjuntament en la relació i la gestació 

d’esdeveniments; els polítics, consensuant i acordant el pla a 

llarg termini; els tècnics i experts, els quals elaborarien els 

indicadors; i els promotors, desenvolupant les idees, 

elaborant el business plan i el pressupost. 

X 

Organitzar esdeveniments 

internacionals d’esport femení. 

Organitzar esdeveniments internacionals d’esport femení. 

 

Els agents involucrats serien l’Ajuntament, liderant la idea i 

recolzant la iniciativa; les Federacions esportives, exercint 

pressió sobre organitzacions internacionals; i els clubs, 

exercint pressió a les federacions. 

X 

Xarxa d’equipaments esportius en 

perspectiva internacional 

Disposar d’una xarxa d’equipaments adients per 

esdeveniments internacionals. Aquests haurien d’estar ubicats 

i dimensionats en entorns de pràctica esportiva a la ciutat. Fer 

una dinamització del llegat creant  un pla d’usos futur.  

X 
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Els agents involucrats serien l’Ajuntament, amb la inversió i el 

disseny, i els clubs fent-se càrrec de la gestió esportiva, és a 

dir, les activitats.  

Creació del concepte “Anella 

Verda” (condicionament de 

l’entorn urbà) i que es projecti 

internacionalment 

Creació del concepte “Anella Verda” (condicionament de 

l’entorn urbà) i que es projecti internacionalment.  

 

Els agents involucrats serien: l’Ajuntament, definint i fent 

l’arranjament d’espais així com el Pla estratègic de 

dinamització i comunicació; les federacions esportives, 

dinamitzant segons les àrees d’activitats; la comunitat (veïns) 

que també se’n faria càrrec de la dinamització; i un ens gestor, 

que s’ocuparia del monitoratge i la informació. 

X 

Esport integrat al sistema educatiu Integració real de l’esport al sistema educatiu mitjançant un 

“màrqueting global” i involucrant més l’esport femení. 

 

Els agents involucrats serien, per una banda, l’Ajuntament, 

organitzant i creant un branding comú, i la Generalitat, creant 

una regulació. 

X 

Congrés Mundial de l’esport, la 

indústria i la innovació 

Creació d’un Congrés mundial de l’esport, la indústria i la 

innovació que estigui dirigit a les universitat. 

 

Els agents involucrats serien l’Ajuntament com a òrgan 

facilitador d’aquest esdeveniment, i la Generalitat com a ens 

organitzador.  

X 

Creació del Global sports games Creació d’un festival d’esports (un “Sonar esportiu”) 

acompanyat d’una molt bona campanya publicitària. 

 

Els agents involucrats serien l’Ajuntament, facilitant la seva 

creació, i un ens privat que es fes càrrec de l’organització.  

X 

 

Total de propostes realitzades 9 

 

 

GRUP: GABINET D’EQUITAT DE GÈNERE 

 

Les oportunitats identificades en la primera part de la dinàmica de treball grupal han estat les 

següents: 

• Recursos i circuits formatius i educatius ja establerts en els quals es pot incloure la 

perspectiva de gènere en la socialització de joves i infants. 

• Aprofitar la sensibilització en temes de gènere que s’està treballant en els centres 

educatius per reforçar-ho i impulsar-ho en l’àmbit esportiu. 

• Aprofitar que alguns esports no convencionals (o minoritaris) no tenen estereotips 

forts masculins o femenins i fer modalitats esportives paritàries. 
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• Presència de dones referents, en major o menor mesura, en les competicions 

esportives (campionats, olimpíades). 

D’altra banda, els reptes identificats s’assenyalen a continuació: 

• Cal visualitzar l’esport femení en els mitjans de comunicació. 

• Menor presència de les dones en la pràctica esportiva, sobretot en aquelles modalitats 

fortament masculinitzades. 

• Menor presència de les dones en els òrgans decisoris dels clubs esportius. 

• Cal estudiar les dades esportives en perspectiva de gènere. 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Impuls de tallers formatius i 
divulgatius sobre gènere orientats 
a diferents col·lectius 

Impuls de tallers formatius i divulgatius sobre gènere orientats 
a diferents col·lectius (juntes directives, entrenadors/es, 
famílies, jugadors/es), especialment en llenguatge no sexista, 
LGTBI, protocols d’assetjament sexual, etc. 

X 

Donar visibilitat a l’esport femení 
en els diferents mitjans de 
comunicació, equiparant les quotes 
de televisió i premsa entre l’esport 
masculí i el femení 

Donar visibilitat a l’esport femení en els diferents mitjans de 
comunicació, equiparant les quotes de televisió i premsa 
entre l’esport masculí i el femení. 

X 

Establir quotes femenines en els 
usos de les instal·lacions esportives 
municipals i en la presència en els 
clubs i federacions esportives i els 
seus òrgans de decisió 

Establir quotes femenines (un percentatge mínim) en els usos 
de les instal·lacions esportives municipals i en la presència en 
els clubs i federacions esportives i els seus òrgans de decisió. 

X 

Crear una taula de treball d’esport i 
gènere 

Crear una taula de treball d’esport i gènere, amb capacitat per 
prendre decisions i amb finançament,  i convidar les 
federacions esportives, les entitats socials i els centres 
educatius per participar-hi. 

X 

Fer una diagnosi de l’impacte 
econòmic de l’esport femení per 
elaborar els pressupostos de 
l’àmbit esportiu en perspectiva de 
gènere 

Fer una diagnosi de l’impacte econòmic de l’esport femení per 
elaborar els pressupostos de l’àmbit esportiu en perspectiva 
de gènere.  
 
D’altra banda, en els plecs de condicions per les empreses 
licitadores s’hauria d’establir un percentatge mínim de 
dotació econòmica per promocionar l’esport femení.  
 
L’Ajuntament també hauria d’identificar necessitats de les 
dones que volen practicar esport i no hi accedeixen. 

X 

Millorar les condicions salarials, 
laborals i de cures de les dones per 
tal de tenir temps i que aquestes 
puguin accedir a la pràctica 
esportiva 

Millorar les condicions salarials, laborals i de cures de les 
dones per tal de tenir temps i que aquestes puguin accedir a 
la pràctica esportiva. En paral·lel, es poden desenvolupar 
activitats esportives familiars i intergeneracionals amb 
l’objectiu que les dones, i no només els homes i els infants, hi 
participin. 

X 

 

Total de propostes realitzades 6 
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GRUP: 22@ DE L’ESPORT – TECNOLOGIA DE L’ESPORT 

 

Aquelles oportunitats que s’han consensuat en les tres taules són les següents: 

• Associació amb altres capitals del binomi Esport i Tecnologia, com per exemple 

Londres, Singapur... 

• Niu de professionals (inversors, professionals independents, entitats, emprenedors...) 

en nous negocis del sector esports. 

• E-sports (nova indústria, educació i integració, transversalitat). 

• Col·laboració públic-privada amb l’esperit dels Jocs del 92. Definició d’un marc de 

col·laboració (qui fa què) per sumar, però començar a avançar. 

• Concentració, massa crítica, empreses, instal·lacions... 

• Marca tecnologia Barcelona i augment de la inversió (Pier-1). 

 

D’altra banda, els reptes identificats de forma col·lectiva s’assenyalen a continuació: 

• Digitalització: tecnologies per a l’automatització, connectivitat en instal·lacions, 

ordenar infraestructures. 

• Integració del turisme esportiu (espectacles i pràctica) al potencial turístic de 

Barcelona. 

• Més pes polític de l’esport (més recursos, més presa de decisions) a les ciutats i a 

Catalunya. 

• Col·laboració públic-privada en tecnologia, no rivalitzar sinó sumar empoderant a 

l’administració perquè sigui qui ho coordini i que hi participi Promoció Econòmica.  

Falten especialistes en aquests àmbits. 

• Internacionalització: obertura de mons. 

• Posicionament com a ciutat, coneixement científic (universitats) i innovació que arribi 

al ciutadà. Ajuntar visions i mons: startups. Gestió de la dada, que cada vegada és més 

personal. La tecnologia ha portat a la individualització, però l’administració hauria de 

poder-hi accedir. 

• Protecció de dades, definir continguts, trobar aplicacions per integrar-la. 

• Trobar finançament i definir sectors estratègics (manca de múscul financer). 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Col·laboració 
públic-privada en 
l’àmbit de la 
tecnologia i l’esport 

Potenciar la col·laboració públic-privada amb una legislació específica (que 
afavoreixi la innovació i la tecnologia) i un equip impulsor que defineixi com 
aplicar la innovació i l’ús de la tecnologia. En aquesta col·laboració s’haurà de 
parlar de: 

- Hub i House of Sports 
- Gran esdeveniment de l’esport i la tecnologia 
- Premis d’innovació 
- Institut tècnic en materials 
- Com s’han de coordinar els agents públics i privats existents, ja que si 

es volen crear relacions, s’ha de definir el marc. 

X 



 

Procés participatiu del Programa d’Actuació Municipal 2020-2023 (PAM) i dels Pressupostos Participatius      16 

 

 
Aquesta proposta la desenvolupa l’Ajuntament (IBE, Promoció econòmica, 
digitalització, Agenda 2030) que regula i genera l’equip impulsor amb 
representants públics i privats i col·labora amb els agents de l’ecosistema 
esportiu perquè arribi a tothom 

Protocol de foment 
de la innovació en 
l’esport 

Aquest protocol s’hauria d’aplicar a instal·lacions esportives (per exemple, 
marcador nou, del tradicional al de pantalla), esdeveniments i entitats 
esportives 

X 

Plataforma digital 
on s’uneixi esport i 
salut 

Aquesta plataforma digital ha d’unir l’activitat física i la salut del ciutadà a 
través de: 

- Prospecció de metges i accions de medicina esportiva 
- Coneixement de l’activitat 
- Monitoratge de l’activitat 
- Oferta esportiva existent 
- Participació dels professionals per validar la pràctica de qualitat 

X 

Web de ciutat. 
Booking de l’oferta 
esportiva a 
Barcelona 

Plataforma d’oferta esportiva on s’hi trobin activitats i esdeveniments. Des 
d’aquest web es podrien trobar packs d’entrades per esdeveniments 
esportius amb la reserva hotelera i activitats d’oci relacionades, per exemple.  
L’Ajuntament lideraria el projecte d’aquest web 

X 

Centralitzar tota la 
informació sobre 
rutes, activitats i 
centres esportius 
en un servei de 
difusió tecnològica 

Centralitzar tota la informació sobre rutes, activitats i centres esportius en un 
servei de difusió tecnològica, mitjançant Apps obertes. És a dir, és un servei 
de promoció d’oferta de la ciutat de cara a la ciutadania i als turistes. 
 
L’institut Barcelona Esport realitzaria la centralització de les dades. 
Strava, Runtastic, Polar, Gartin, etc. Difondria l’oferta per interès 
UFEC/ADELCAF realitzarien la supervisió de l’oferta. 

X 

Hub tecnològic i de 
l’esport  

Espai físic o virtual per interconnectar empreses, clubs i entitats per 
intercanviar, accelerar i desenvolupar idees, com per exemple un World Sport 
Congres. Valorar que hi ha un teixit econòmic i promoure’l en l’àmbit 
internacional. Aconseguir una xarxa d’instal·lacions i entitats esportives com a 
banc de proves. 
 
L’ajuntament seria el catalitzador. Barcelona Activa podria fomentar el viver 
d’empreses, definir la seva creació i exercir un paper de mentoria 
L’Institut Barcelona Esports definiria la xarxa d’instal·lacions que serviran de 
banc de proves i connectaria les empreses amb els gestors esportius i 
d’esdeveniments. 
La UFEC connectaria les empreses amb els clubs i federacions perquè també 
serveixin com a bancs de proves. 
ACCIÓ Ajuntament de Barcelona faria la captació i promoció internacional. 
Finalment emprenedors locals i internacionals aportarien el talent i el 
coneixement. 

X 

Capital risc aplicat 
a l’esport 

L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat realitzarien promoció i cerca 
d’inversors i facilitarien un marc jurídic per aquesta activitat per tal de 
millorar el finançament en les iniciatives de foment de l’empresa a través de 
l’esport. 

X 

Apropament als e-
sports 

Acostament a l’esport digital a través de la creació de projectes educatius i 
competitius en l’àmbit de l’esport base i juvenil, lligats a equips i entitats 
esportives com a aliats naturals.  
 
L’Ajuntament hauria de ser el catalitzador de la iniciativa. Els clubs esportius 

X 
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l’acostament i visualització al públic. Els publishers realitzarien la gestió de les 
llicències i les entitats i projectes formatius, startups i inversors haurien de 
desenvolupar el projecte. 

 

Total de propostes realitzades 8 

 

 

11. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

No hi ha observacions rellevants. 

 

 

12. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 
 


