
 

 
Introducció 
 
Amb la Conferència d’Exploració Estratègica, celebrada a l’INEFC el 23 de febrer del 
2002, es va presentar públicament el Pla Estratègic de l’Esport a Barcelona, amb la 
voluntat de promoure i ordenar una reflexió col·lectiva sobre l’esport a la ciutat i el seu 
futur. 
 
D’aleshores ençà, l’equip tècnic del Pla, amb la col·laboració i la participació de la 
Comissió Coordinadora i les comissions permanents de ciutat i de districte, han treballat 
en l’elaboració de la diagnosi del. Per fer-ho, s’ha recollit, ordenat analitzat i elaborat tot 
un seguit d’informacions i de dades en les quals es fonamenta aquesta diagnosi i que és 
el punt de partida per a la definició de les línies estratègiques que conformaran, 
finalment, el Pla i que han de respondre a les qüestions plantejades per a cada un dels 
3 eixos en què s’organitza el Pla 
 

  Eix 1. Barcelona, ciutat de l’esport entre les ciutats del món  

  Eix 2. Barcelona, centre direccional de les activitats econòmiques 
i de coneixement vinculades a l’esport 

  Eix 3. Barcelona, una ciutat que promou la pràctica de l’esport. Un 
esport que construeix socialment la ciutat 

 
S’ha recollit tant informació quantitativa, (informes, treballs fonts secundàries, etc.) , 
com qualitativa: 
 

 La visió del agents. Buidatge d’entrevistes en profunditat. 
 Eix 3: aportacions i propostes de les comissions permanents de 

Districte del Pla Estratègic de l’Esport a Barcelona 
 
S’ha combinat la informació disponible sobre els entorns com l’estrictament interna de 
la ciutat. S’han encarregat estudis específics sobre la pràctica de l’esport a la ciutat: 
 

 L’opinió dels responsables i els professionals del sistema 
esportiu de la ciutat 

 Enquesta d’opinió ciutadana sobre la pràctica esportiva 2002 
 

Tot això, està inclòs en aquest disc. Per a l’elaboració i estructuració de la informació de 
cadascun d’aquests documents hem partit de les Conclusions de la Conferència 
d’Exploració Estratègica, que ens va permetre una primera identificació dels temes clau 
de l’esport a la ciutat, informació qualitativament molt valuosa que ha estat la base 
sobre la qual s’han anat aprofundint i analitzant les qüestions essencials per al futur de 
l’esport a Barcelona 
 
Per a una millor comprensió de la documentació que es presenta, s’ha elaborat un 
resum de tots els documents que incorpora una primera proposta d’estratègies: 
 

 Síntesi de la diagnosi i orientacions estratègiques 
 
Tot aquest corpus documental, que anomenem “documents de treball” és la base sobre 
la qual es construiran les propostes estratègiques del Pla Estratègic de l’Esport a 
Barcelona. 
 
 

 


