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Mesura de Govern 

La declaració de l'any 2007 com a Any de I'Esport, és una proposta de 
I'Ajuntament que compta amb l'adhesió de la Comissió Permanent del Plenari de 
I'Esport, federacions, entitats i clubs esportius de la ciutat, Turisme de Barcelona i 
la Secretaria General de I'Esport de la Generalitat de Catalunya. 

L'esport esta molt vinculat a la ciutat de Barcelona, ha jugat un paper important en 
el desenvolupament social i associatiu de la nostra ciutat, i sens dubte som una 
ciutat amb un historial esportiu que poques ciutats del món poden oferir. 

A aquesta situació han contriburt de manera significativa els clubs esportius, molts 
deis quals han estat pioners en la practica esportiva i han reportat una gran 
projecció internacional a la ciutat. 

El moment més important de la relació ciutat i esport són els Jocs Olímpics de 
1992. Els Jocs van ser alhora pretext i motor per realitzar una de les majors 
promocions internacionals de la nostra história. Els Jocs van representar un impuls 
determinant per a l'esport de la ciutat i un canvi d'habits de sectors importants de 
la població. 

El proper any 2007 es complira el quinzé aniversari de la celebració deis Jocs 
Olímpics de Barcelona'92, i vint-i-cinc anys des que la ciutat de Barcelona va 
promoure definitivament davant del CIO la seva candidatura i va constituir !'Oficina 
Olímpica (1982). 

Tenint en compte tot aixó, ens plantegem que l'any 2007 sigui I'Any de I'Esport a 
Barcelona. 

Els principals objectius d'aquest any seran: 

El reconeixement de la ciutat a la feina que fan les associacions i els clubs 
esportius pera la promoció de l'esport i la practica esportiva. 

- Ampliar els vincles de complicitat entre la ciutadania i el teixit associatiu de la 
ciutat per promoure la practica esportiva i els valors de l'esport. 

- Aprofundir en la reflexió del paper que han de jugar les polítiques esportives 
enfront deis nous reptes que té plantejats la nosta ciutat 

Continuar apostant per l'esport com a eina de projecció internacional de 
Barcelona. 



Per aconseguir aquests objectius proposem treballar conjuntament amb tots els 
agents vinculats a l'esport de la ciutat, entés en el seu sentit més ampli: clubs, les 
federacions i les entitats esportives, mitjans de comunicació, sector económic 
vinculat a l'esport, universitats, esportistes, etc. 
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