
Les relacions entre 
esport i ciutat poden 
abordar-se des de  
diferents punts de vista 
 

! En primer lloc, la revolució de les comunicacions i la universalització 
del fenomen esportiu han incrementat encara més la importància dels 
esdeveniments esportius per a la projecció externa de les ciutats i la 
construcció d�una imatge atractiva.  

 
! D�altra banda, estudis recents posen de manifest la importància de 

l�impacte de l�esport i els serveis relacionats en la creació de riquesa, 
coneixement i ocupació i emfasitzen el seu potencial de creixement. 

 
! Finalment, l�esport facilita un marc privilegiat per a aprendre i viure els 

valors més positius de la convivència: el respecte per la diversitat, 
l�exercici de responsabilitats i compromisos cívics, l�adquisició 
d�habilitats personals i socials o la creació d�un sentit d�identitat i 
pertinença a una comunitat. Des de la necessitat d�enfortir aquests 
objectius, l�esport adquireix en el context actual un protagonisme 
renovat.  

 
! A Barcelona, la incidència del sector de l�esport en els objectius de la 

ciutat �la qualitat de la convivència, la creació de riquesa i ocupació, la 
seva projecció exterior� és i pot ser especialment significativa.  

 
! En aquest sentit, la imatge, les dotacions i les activitats associades a 

l�esport constitueixen un actiu de primer ordre per a aprofitar 
l�oportunitat que significa per a Barcelona el creixement de l�esport 
com a fenomen social, econòmic i cultural. 

 
! El  desenvolupament de la política esportiva des de 1985 ha estat clau 

per assolir els objectius de ciutat, ja que l�esport ha estat un important 
dinamitzador del posicionament internacional de la ciutat, de la 
localització d�inversions per a la construcció d�infrastructures i de la 
capacitat organitzativa de la ciutat. Barcelona ha de sentir-se 
satisfeta, però sobretot ha de renovar la seva il·lusió i la seva ambició 
de continuar guanyant el futur. 

 

www.bcn.es/esports/plaestrategic 



! L�exemple de Barcelona ha estat paradigmàtic i avui moltes ciutats 
volen ser també capital de l�esport. Per això i perquè estem 
compromesos amb la qualitat de vida de les persones, ens cal 
innovar, desenvolupar els nostres coneixements, la nostra imaginació i 
la nostra capacitat de col·laboració i la voluntat de compromís perquè 
a 10 anys dels jocs fem un nou pas endavant en matèria esportiva. 
Vèncer amb l�esport és portar Barcelona «més enllà» i també «més 
endins». 

 
! Es per això que el Pla Estratègic de l�Esport vol esdevenir la base 

per definir -des del rigor i amb la implicació de tots els agents- una 
estratègia global de ciutat per al sector i des del sector que ens 
permeti orientar i aprofitar la contribució que l�esport pot fer a la 
ciutat i facilitar, al mateix temps, el desenvolupament del sector 
mateix.  

 
! Una estratègia entorn d�una visió de futur compartida que 

identifiqui els objectius i projectes clau amb perspectiva de futur. 
Una estratègia que ha de comptar amb el compromís de tots els 
agents del sector i generar sinergies beneficioses per a tots ells i 
per a la ciutat mateixa 


