
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

Prop de 300 entitats esportives reben el certificat

d’homologació per impartir activitats extraescola

rs 

 

 

Marta Carranza lliura els certificats d’homologació a les entitats esportives de 

Barcelona 

 

L’homologació és una certificació expedida per l’Institut Barcelona Esports que 

reconeix la feina de les entitats que realitzen activitats esportives per als infants 

i joves de la ciutat, com a garantia per a la seva qualitat  

 

 

 

 

Marta Carranza, comissionada d’Esports, lliura aquesta tarda els 

certificats d’homologació a les entitats esportives de Barcelona que 

organitzen activitats esportives per als infants i joves de la ciutat per al curs 2018-19. 

L’acte tindrà lloc a les 18 hores a l’auditori de l’Espai Jove La Fontana (c. Gran de 

Gràcia, 190-192) i enguany són 297 entitats les certificades. 

 

El procés d’homologació es va iniciar l’any 2014, amb un resultat de 

149 entitats certificades. La xifra s’ha anat incrementant any rere any, duplicant-la fins 

arribar a les gairebé 300 per al curs actual. 

 

L’homologació, atorgada per l’Institut Barcelona Esports, certifica i reconeix la 

feina d’aquestes entitats que enforteixen l’oferta esportiva de la ciutat adreçada a la 

ciutadania més jove. Per obtenir-la, les entitats han de complir requisits com: tenir 

propostes esportives engrescadores i d’aprenentatge; fonamentar-se en valors 

com el pluralisme i el respecte, elcivisme, la solidaritat, la protecció del medi ambient, 

la convivència, l'altruisme, els hàbits saludables i el consum responsable; ser 

accessibles, integradores i obertes a totes les famílies; i tenir una planificació 

estructurada al llarg de tot el curs acadèmic, entre d’altres. 

 

L’oferta esportiva d’aquestes entitats certificades constitueix el catàleg d’activitats de la 

convocatòria de subvencions a les famílies per a la promoció de l’esport en horari 

extraescolar que cada any convoca l’Ajuntament de Barcelona. Per al present curs, 

s’han destinat prop de 3.000.000€ en més de 12.600 subvencions, la major part amb 

l’abonament del 90% de l’import de l’activitat. 

 

 

 



 

 

Institut Barcelona Esports. Comunicació 

Ajuntament de Barcelona 

 
Avinguda de l'Estadi, 40 

08038 Barcelona, Catalunya 

 

Més informació: 

Lola Calvo Pousa - lcalvo@bcn.cat - 639 305 871 
 

http://www.barcelona.cat/esports 
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