» Dossier de Premsa
6 d’abril de 2022

L’Ajuntament presenta un pla per desenvolupar les
potencialitats de l’espai esportiu a l’aire lliure més
gran de Barcelona: el “Pavelló Blau”
» El “Pavelló Blau” és el projecte paraigua per articular i posar en
valor l’activitat física al front marítim, que té una longitud de 5 km i
a on s’hi apleguen prop de 40 pràctiques esportives diferents
» El projecte, que es presenta defineix 7 projectes timó, 4 illes
d’actuació preferent - que són els espais on s’iniciarà la
transformació-, i un total de 232 actuacions concretes
» Es tracta d’un pla d’acció que es desenvoluparà en el període 20222030, amb una inversió inicial prevista de 26,7M€
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» Desplegar les potencialitats d’activitat esportiva del litoral
L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat una mesura de govern per desenvolupar les
potencialitats de l'espai esportiu a l’aire lliure més gran de Barcelona: el “Pavelló Blau”. Aquesta
denominació inclou el territori del front marítim - des del Port Vell fins al Port del Fòrum,
incloent-hi la nova bocana del Port, el Port Olímpic, la plataforma marina i totes les platges
barcelonines- i alhora tota la gamma d’usos esportius que té en l’actualitat, que són molts i molt
diversos. Uns usos i uns espais que necessiten ordenació des d’una perspectiva global i
metropolitana per frenar els símptomes d’esgotament i la saturació que comencen a mostrar,
accelerats d’ençà de la pandèmia, quan l’activitat i en concret l’esport a l’aire lliure es van
convertir en obligats, durant un temps i posteriorment en una alternativa més recomanable i
saludable a causa de les restriccions imposades pel Covid-19.

El “Pavelló Blau” no només descriu el territori i la seva activitat, és també el projecte paraigua
que permetrà desenvolupar el front marítim com el gran espai esportiu de la ciutat que és.
Aquest projecte es presenta com a mesura de govern, ja que inclou tot un conjunt d’actuacions
per millorar i organitzar aquest pavelló outdoor format per múltiples i diversos espais esportius
situats a la façana marítima.
El marc conceptual i d’actuació d’aquesta mesura, el gran paraigües en l’àmbit litoral, és
urbanístic, econòmic i mediambiental: el Pla Estratègic dels Espais del Litoral, iniciativa que
inclou la mesura de govern de l’Economia Blava i el “Pavelló Blau”.
Per altra banda, aquesta mesura compta amb la implicació dels agents que intervenen i que hi
poden estar implicats. De fet, l’elaboració de la mesura és fruit d’un procés participatiu impulsat
des del Consell Municipal de l’Esport de Barcelona a través d’un grup de treball format per més
de 60 persones representants dels col·lectius que tenen presència en aquest “Pavelló Blau” a
través dels seus equipaments, centres, entitats cíviques, veïnals i esportives.
Aquest procés participatiu ha generat més de 200 propostes que la mesura de govern ha
prioritzat i ordenat en un pla d’acció amb un marc temporal situat entre els anys 2022 i 2030, i
que arrenca amb una previsió pressupostària per a les primeres actuacions previstes de
26.750.000€.
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» El territori “Pavelló Blau”
El territori “Pavelló Blau” és tot el front litoral i portuari. Té una extensió de més de 5
quilòmetres de longitud. S’estén des del Port Vell fins al Port del Fòrum, passant per la nova
Bocana del Port i el Port Olímpic, incloent-hi la Plataforma Marina i totes les platges de
Barcelona. Dins d’aquesta zona es distingeixen tres grans àrees amb capacitat per acollir
pràctiques físiques i esportives de diferent naturalesa: el mar, la sorra de les platges i les zones
“pre-platges” (passeigs, parcs, i altres espais del litoral de mar).
Pel que fa als equipaments, en tot aquest territori se situen espais especialitzats en activitats
nàutiques amb les seves instal·lacions específiques, rampes d’accés, àrees amb balises per
navegar, etc. Així mateix hi ha espais per a activitat terrestre, activitats que utilitzen la sorra o el
passeig com a terreny de joc o d’activitat. En aquest cas, la pressió del gran nombre de
practicants i de terrenys de joc que s’habiliten fan cada cop més necessari adoptar criteris de
regulació i delimitació de zones on permetre que es facin aquests esports.
Relació dels espais, zones marines i equipaments esportius del “Pavelló Blau”
Platja de Sant Sebastià; Platja de la Barceloneta; Platja del Somorrostro; Platja de la Nova Icària; Platja del
Bogatell; Platja de la Mar Bella; Platja de la Nova Mar Bella; Platja de Llevant; Àrea d’Activitat Física Sant
Sebastià; Àrea Activitat Física Barceloneta; Àrea Esportiva Parc de la Barceloneta; Àrea d’Activitat Física
Avinguda del Bogatell; Àrea d’Activitat Física del Fòrum; Àrea d’Activitat Física Jardins Josep Trueta; Àrea
d’Activitat Física Parc del Poble Nou; Àrea d’Activitat Física Mar Bella; Àrea d’Activitat Física Nova Mar Bella;Àrea
Esportiva Parc Diagonal Mar; Circuit de Fitness del Parc del Litoral; Parc Esportiu Urbà de la Mar Bella; Pista Volei
Platja Avinguda Litoral; Skate Parc Avinguda Litoral; Zona de Banys Parc del Fòrum; Centre Esportiu Municipal
Sant Sebastià; Camp Municipal de Futbol Parc de la Catalana; Instal·lació Esportiva Municipal Espai de Mar;
Centre Esportiu Municipal Marítim; Centre Municipal de Vela de Barcelona; Centre Esportiu Municipal Nova
Icària; Complex Esportiu Municipal Bogatell; Base Nàutica Municipal Mar Bella; Complex Esportiu Municipal de
la Mar Bella; Camp Municipal de Futbol Poble Nou – Agapito Fernández; Barcelona Bosc Urbà; Federació
Catalana d’Activitats Subaquàtiques; Centre Internacional de Vela de Barcelona (BISC); Marina Port Vell de
Barcelona; Marina Vela Barcelona; Port Olímpic de Barcelona; Port Fòrum; Reial Club Marítim de Barcelona;
Reial Club Nàutic de Barcelona; Club Natació Barcelona; Club de Mar Port Olímpic; Club Patí Vela Barcelona, i
Fundació Navegació Oceànica Barcelona.

» L’activitat al “Pavelló Blau”
Pel que fa a les activitats que es desenvolupen en aquest territori i en aquests espais, s’han
identificat un total de 39 tipus d’activitats físiques i esportives diferents, que inclouen esports
d’ús lliure de la ciutadania i esports associatius o en activitats i serveis organitzats per
equipaments, centres o empreses.
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El “Pavelló Blau” també ha actuat sovint com un gran escenari on s’hi ha portat a terme
competicions i altres esdeveniments esportius de gran, mitjà o petit format.
Alguns dels esdeveniments que el “Pavelló Blau” acull com a seu són els següents:
-

Trofeu Compte de Godó de vela
Trofeu Puig de vela
Triatló de Barcelona
Duatló
Biatló escolar
Regata base mini FNOB
TICB de rem
TICB de vòlei platja
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Aigües obertes
Extreme Barcelona
Primer bany de l’any
Travessia al port de Barcelona
Copa Nadal de Barcelona
3x3 Pro Tour
3x3 circuit català
Campionats de beach tennis
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» Projectes timó, illes d’actuació preferents, i propostes
La mesura de govern que presenta l’Ajuntament de Barcelona desplega un conjunt d’objectius
així com les estratègies per encaminar les polítiques cap a aquests objectius, anomenades
“Cartes de Navegació”. També identifica 7 “Projectes Timó” en els quals basa el pla d’acció, i 4
“Illes d’actuació preferent” que són les zones o equipaments que requereixen una intervenció
prioritària. I finalment concreta 232 propostes a través de les quals es desplega aquest
projecte.

Els objectius a la vista de l’horitzó


Consolidar el “Pavelló Blau” com el gran espai
públic natural, d’atracció, de qualitat, de
convivència i d’oci per la ciutadania.



Encaixar el “Pavelló Blau” amb el model
urbanístic de sostenibilitat de la ciutat.



Aconseguir que el “Pavelló Blau” sigui un contenidor de múltiples activitats esportives de
mar, platja i activitat física.



Dotar el “Pavelló Blau” de circuits i espais adequats per caminar, córrer, patinar o anar
amb bicicleta connectats amb tota la ciutat i els municipis adjacents.



Possibilitar que el “Pavelló Blau” faci de l’economia blava un motor característic del
funcionament de Barcelona.

Les Cartes de Navegació
Les estratègies a seguir per assolir els objectius d’aquesta
mesura són:
 La inclusió del “Pavelló Blau” en el Pla Estratègic
dels Espais Litorals de la ciutat (ja realitzada)
 Desenvolupar el Front Litoral de Barcelona com a
“Pavelló Blau”, amb usos i equipaments vinculats als esports de mar i de platja.
 Fer possible una distribució equilibrada de l’oferta esportiva de la ciutat, potenciant
modalitats esportives de platja i mar.
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 Reobrir la ciutat al mar: “maritimitzar” la ciutat i apropar la ciutadania al mar, impulsar
programes divulgatius i educatius, incidint especialment en la població jove.
 Redefinir el desenvolupament de l’esport en l’àmbit de la mar, de la sorra, dels passejos
i dels espais públics de primera línia de mar. I potenciar el paper que hi juguen els
equipaments públics i privats que promouen l’activitat física i esportiva en aquest àmbit.
Els Projectes Timó
1. La conquesta del mar: apropar més la ciutadania al mar
En realitat es tracta d’una “reconquesta”, ja que un tret diferencial i que cal posar en valor i
consolidar és precisament la relació històrica de la ciutadania de Barcelona amb la mar. El
principal objectiu d’aquesta “reconquesta” és omplir el litoral de Barcelona d’embarcacions
esportives i practicants de diferents modalitats nàutiques.
2. El Pla Director Estratègic del Port Olímpic
Aquest document de planificació permetrà donar al Port Olímpic un caire més familiar i esportiu,
alhora facilitarà l’entrada d’empreses i iniciatives vinculades a la nova Economia Blava, on
l’esport juga un paper important.
3. L’Economia Blava
L’esport de mar està molt estretament vinculat al concepte d’Economia Blava a través
d’activitats com la construcció, el manteniment i el refet d’embarcacions d’esbarjo; l’organització
d’esdeveniments esportius, la formació d’esportistes d’elit i altres activitats econòmiques
vinculades al sector de l’esport. L’esport, per tant, és també un factor clau des del punt de vista
econòmic per a la ciutat.
4. La governança
Per tal d’incorporar de manera cívica i equilibrada noves tendències, l’increment de practicants,
i diferents operadors que s’afegiran als actuals, caldrà planificar i desenvolupar tot un seguit
d’estratègies des d’un punt de vista de la governança.
5. El passeig Marítim de Sant Martí
El tram de litoral que inclou les platges de la Nova Mar Bella i de Llevant, és a dir, el tram entre
l’actual Camp de Futbol Municipal Agapito Fernández i la Plataforma Marina, ha iniciat el
procés que culminarà amb la urbanització, que permetrà donar continuïtat al front litoral de la
ciutat. El projecte proposat parteix de la idea de facilitar la connectivitat entre els diferents
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barris, millorar la naturalització d’aquesta zona i contribuir a la seva capacitat futura de
resiliència. I és un espai d’oportunitat per incloure també la pràctica esportiva.

6. La Plataforma Marina
Es tracta d’un gran espai d’oportunitat per ubicar infraestructures esportives que permetin
esponjar la resta del territori del front marítim, sobretot les platges, que actualment pateixen
situacions de saturació. També és un espai que ha d’afavorir la connectivitat cap a la llera del
Besòs i els municipis veïns, i les pràctiques esportives de recorregut (caminar, córrer, patinar,
anar en bicicleta, etc.)
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7. El projecte de la “T invertida” i la connectivitat amb els municipis veïns
La denominació “T invertida” simbolitza la unió territorial que abasta el Parc Fluvial del riu
Besòs i la seva llera, així com el front litoral de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs i de
Badalona. El projecte planteja crear un motor de promoció esportiva que uneixi el municipi de
Barcelona amb els municipis veïns propers a la llera del Besòs i més enllà cap a les comarques
del Maresme i del Vallès Oriental. Es tracta de connectar la població esportiva de tots aquests
territoris amb una gran oferta natural, obrir un nou camp a explorar, proposar i gaudir.
Les Illes d’Actuació Preferent
La mesura de govern identifica les zones i els equipaments a on es prioritza la intervenció. Són
els següents:
 El Port Olímpic : a on l’Ajuntament ha començat a desplegar les primeres actuacions
per convertir aquest àmbit en un nou espai de la ciutat amb vida veïnal i que fomenti la
nàutica, l’economia blava i la gastronomia. La transformació es duu a terme a través del
Pla Director Estratègic del Port Olímpic, que busca transformar aquest entorn en un nou
motor de promoció de l’esport. El projecte repensa el paper que hi juga el Centre
Municipal de Vela, que es remodelarà per ampliar i millorar la seva oferta de serveis, i
es complementa amb la construcció d’un Nou Centre del Mar. A més a més, aquesta
intervenció es reforça amb la ubicació en un renovat Moll de Mestral d’organitzacions i
projectes empresarials vinculats a la nova economia blava.
 La Base Nàutica: és un equipament clau situat en un punt estratègic entre la Platja del
Bogatell i la Platja de la Nova Marbella. Actualment s’hi ofereixen serveis
d’emmagatzematge de naus lleugeres (wind-surf, pàdel surf o caiacs), serveis de
vestidors, serveis de restauració, lloguer de material, classes d’iniciació i
perfeccionament i campus d’estiu.
 El passeig Marítim de Sant Martí: L’Ajuntament de Barcelona promou el projecte
d’urbanització del passeig marítim en el tram de les platges de la Nova Mar Bella i de
Llevant. Es tracta d’un projecte que ha d’acabar de connectar tot el litoral barceloní de
cap a cap, i ha de finalitzar i completar l’obertura de la ciutat al mar i la integració dels
barris propers al mar del districte de Sant Martí a la zona del front litoral.
 La Plataforma Marina: L’espai contigu al Fòrum situat al litoral està pendent de
desenvolupar o de replantejar el planejament vigent. La intervenció en aquest entorn es
planteja com una oportunitat per fomentar la cohesió social, millorar la connectivitat del
litoral, i crear un pol d’activitats culturals, científiques, i educatives relacionades amb el
mar.
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