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L’Any de l’Esport 2007 a Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona, impulsor de la celebració
de l’Any de l’Esport 2007 a la ciutat, vol agraïr expres-
sament totes les entitats, clubs, associacions i perso-
nes que, d’una manera o altra, hi han participat.

Especial menció per als patrocinadors oficials de l’Any,
la Caixa, Mondo i Damm, per la seva decidida aposta
per promocionar l’esport a la ciutat.
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Barcelona és més que una ciutat. Així ho ha demostrat en molts
àmbits. Ara, l’Any de l’Esport arriba al final deixant una gran porta
oberta, que posa de manifest que Barcelona no només viu l’esport
sinó que vol en fer un estil de vida. 

La ciutat ha aconseguit que l’esport sigui un eix fonamental del seu
progrés social i urbà. L’esport ens ajuda a gaudir de forma saluda-
ble de les instal·lacions esportives però també dels parcs i els jar-
dins, les places, les platges i els carrers. 

L’esport ens transmet valors necessaris per continuar construint la
nostra ciutat, que és un projecte constant: esforç, superació, treball en equip, respecte als
altres, constància. Són valors que ens ajuden a créixer com a persones i com a societat inte-
gradora, solidària, constructiva i acollidora. 

Els beneficis saludables de l’esport tenen un impacte positiu i directe en el nostre dia a dia.
Quan practiquem alguna activitat esportiva ens sentim millor i això ens ajuda a afrontar
els reptes laborals i personals, a relacionar-nos i a trobar moments per gaudir amb la famí-
lia o amb els amics.

L’Any de l’Esport acaba com a tal, però a Barcelona continuarà tenint un paper important
les prop de 300 activitats esportives que s’hi organitzen cada any, la xarxa d’instal·lacions
esportives municipals, la complicitat de federacions, entitats i associacions i, sobretot, el
teu esforç. Perquè junts fem créixer la ciutat de Barcelona amb un estil de vida saludable i
de futur. 

Practica Barcelona!

Jordi Hereu

Alcalde de Barcelona
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4 Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona

La ciutat ha celebrat l’Any de l’Esport amb la voluntat de compartir el gran compromís de
tota la ciutadania amb l’esport. 

Aquest Any especial ha servit per acostar, a les persones que en practiquen i les que vol-
drien practicar, tota la oferta d’activitats, d’instal·lacions, d’equipaments a l’aire lliure, de
federacions i entitats, que tenen a la seva disposició per fer alguna activitat física. A més,
s’ha compartit aquesta complicitat amb totes les persones, associacions i col·lectius que
participen d’aquesta vida esportiva. 

En definitiva, l’Any de l’Esport ha posat de relleu el potencial de la ciutat de Barcelona com
a model de gestió esportiva i com a indret amb un estil de vida propi on l’esport és un refe-
rent excepcional.

L’Any de l’Esport arriba al final, però Barcelona augmenta el seu compromís amb l’esport. I
deixa les bases per a un futur prometedor per reivindicar la integritat del model de ciutat
de futur que entre tots construïm. 

Continuem Practicant Barcelona! Perquè tots formen part d’aquest teixit que pren el millor
de l’esport per compartir-ho. I sobretot, perquè amb l’esport construïm un estil de vida salu-
dable i positiu per tota la societat. 

Pere Alcober

Delegat d’Esports 
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1. Situació de partida

1.1. Barcelona: la instal·lació esportiva més gran. 
Barcelona és esport. La ciutat ha construït dins seu tot un àmbit on es pot practicar esport
en qualsevol moment i en qualsevol lloc. I per això la ciutat ha contribuït a formar un estil
de vida, on la salut i el benestar són cabdals en la quotidianitat de les persones, i els valors
socials són fonamentals per al creixement de la ciutadania del present i del futur. Barcelo-
na ha estat capdavantera en la creació de clubs esportius, en l’impuls a les federacions i a
la pràctica esportiva, posada a l’abast de tota la ciutadania, i en la construcció d’una xarxa
d’instal·lacions esportives de primer ordre. 

1.2. L’esport, l’accent històric de Barcelona.
La pràctica esportiva de l’esport a la ciutat de Barcelona té una ja llarga tradició històrica,
que arrenca a finals del segle XIX, quan la ciutat comença a viure la pràctica de diverses
disciplines esportives.

1.3. Les instal·lacions esportives. 
La Xarxa d’infraestructures permet la pràctica de l’esport i situa Barcelona com a model
de ciutat esportiva.

1.4. El teixit social.
La ciutat compta amb un consistent entramat d’entitats, associacions i clubs, de llarga
tradició histórica, pioners en l’impuls de les activitats esportives diverses.

1.5. La projecció internacional.
Amb la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, els Mundials de Natació’03 o 
l’Eurobaseball’07, la ciutat es va desenvolupar en diferents àmbits, especialment en l’esportiu

Anella OlímpicaActivitat física en un centre esportiu
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Camp Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas Piscines Municipals Bernat Picornell

Centre Esportiu Municipal Bac de Roda

i en l’urbanístic, i es va situar com un model de referència i en quant a l’organització d’esdeve-
niments esportius.

1.6. El model de gestió de referència
El Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona, instaurat des del 2003, estableix les bases de
la gestió i la promoció esportives de la ciutat, en consolida els objectius i li obre nous horit-
zons esportius. El 2005 es va crear l’Institut Barcelona Esports, que coordina l’acció espor-
tiva de la ciutat.

El model de Barcelona promou no solament l’organització d’esdeveniments esportius sinó
que també aposta per noves formes de practicar esport, basades en la promoció de valors,
com la participació i la integració. 

1.7. La pràctica esportiva constant
Els equipaments esportius són un punt neuràlgic per a la pràctica esportiva a la ciutat:

� Els equipaments d’ús col·lectiu, com pistes poliesportives o camps de futbol, tenen
un total de 231 entitats o clubs usuaris, el que representa un volum anual de 13.874
usuaris regulars, a més de 3.400 escolars. 

� L’any 2007, la xarxa de centres esportius municipals, formada per 128 instal·lacions,
comptava amb prop de 176.939 persones abonades (42 centres), més de 254.000 usua-
ris practicants ocasionals, 428 entitats i clubs usuaris, i 358 centres educatius amb un
total de 30.845 nens i nenes.

Palau Sant Jordi
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� Les instal·lacions específiques,
que responen a les necessitats
de federacions i disciplines
esportives concretes i federa-
cions concretes, comptaven 
l’any 2006 amb 6.056 abonats i
26.685 usuaris. A més, n’eren
usuàries 48 entitats o federa-
cions i 256 centres educatius
amb prop de 9.000 escolars.

L’esport és protagonista a la ciutat:

Barcelona compta amb un teixit asso-
ciatiu de gran envergadura, on les
entitats esportives són un referent
important. 

� El 21% del total de persones associades a la ciutat, ho estan a una entitat espor-
tiva.

� Unes 300.000 persones tenen els espais urbans de Barcelona com a escenari de la
seva pràctica esportiva regular. 

� La ciutat compta amb una programació anual que supera les tres-centes activitats
relacionades amb l’esport, adreçades a un públic ampli que inclou tant l’esportista
consumat com el novell o l’eventual.

9Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona
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1.8.L’horitzó de futur internacional
Context internacional on l’esport i el model Barcelona es projecten amb papers de gestió
esportiva de futur, com per exemple la celebració del Campionat Europeu d’Atletisme del
2010.

Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona10

Estadi Olímpic Lluís Companys

Logotip de Barcelona 2010 Barcelona World Race
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2. La visió ciutadana 
de l’esport a Barcelona 

La ciutadania participa de la Barcelona esportiva en molts dels seus àmbits i, per tant, és
una part imprescindible en l’activitat que la ciutat genera. També és la destinatària de les
activitats i esdeveniments que es promouen, i de les instal·lacions i altres infraestructures. 

2.1. L’esport, un tema ciutadà cabdal: l’Enquesta Hàbits Esportius a
Barcelona:1
� Els ciutadans i ciutadanes consideren l’esport com un dels temes que més interès

els suscita, després de la salut, la cultura i l’educació.

� La major part dels barcelonins i barcelonines mostren un gran interès per l’esport,
independentment de si practiquen o no una activitat física o esportiva. 

� La major part de la ciutadania vol reconèixer que les instal·lacions on sovint practica
esport són de titularitat municipal.

� El 76,9% dels ciutadans i ciutadanes creu que és important que l’Ajuntament es pre-
ocupi d’organitzar activitats esportives per a tothom.

� Segons els resultats de l’enquesta, es necessiten més instal·lacions com piscines,
poliesportius i gimnasos.

� Un 95% dels consultats es mostra a favor de la millora dels equipaments esportius
al carrer i a l’aire lliure en general.

11Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona

Piscina descoberta Camp Municipal de Tir Olímpic, a Montjuïc
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� Un 45% dels enquestats pensa que és fàcil trobar les instal·lacions adequades quan
vol fer esport.

� El 51,6% diu que habitualment utilitza instal·lacions esportives per practicar
esport.

� El 61,4% dels enquestats està a favor de rebre més informació sobre l’activitat espor-
tiva.

� El 91% vol que s’incrementi la informació sobre l’esport a les escoles.

Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona12

Activitat física en un Centre esportiu

Cistelles de bàsquet a parcs i placesDansa Ara, activitat esportiva escolar

TICB d'Esgrima
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3. El naixement i la construcció 
de l’Any de l’Esport

3.1 Barcelona, on el repte de l’esport aposta pel futur.
L’Any de l’Esport neix de la conjunció de voluntats i del compromís de la ciutat amb la pràc-
tica esportiva. Així, la sessió plenària de l’Ajuntament de Barcelona, celebrada el 23 de juny
de 2006 declarava l’any 2007 com l’Any de l’Esport a Barcelona, amb l’objectiu que esde-
vingués l’aglutinador i catalitzador de la vida esportiva de la ciutat. 

L’Any de l’Esport té l’eix en el fet de posar de relleu tot allò que es crea a la ciutat a l’entorn
de l’ esport: activitats, formació, entitats, equipaments, eines de gestió, valors, i un llarg
etcètera. 

L’Any de l’Esport ha estat un any temàtic singular en el seu gènere, ja que com a model únic
de gestió s’ha centrat en la posada en valor d’una activitat ja existent, així com també en
la transmissió d’un impuls entre els diferents agents implicats en la vida esportiva de la ciu-
tat de Barcelona.

3.2. Barcelona, plataforma de l’esport: objectius. 
� Donar visibilitat a tota l’oferta esportiva existent a la ciutat: més de tres-centes

activitats anuals.

� Incentivar la participació mitjançant la difusió de les activitats organitzades.

� Reactivar l’orgull de la ciutat i la ciutadania per encetar i promoure el procés de
consolidació de Barcelona com a model esportiu de primer ordre a nivell internacio-
nal.

13Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona

Copa del Món de Tennis de Taula Festa de la Bici i dels Patins
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3.3. Col·lectius ciutadans a qui s’adreça.
� Practicant, que és protagonista actiu de l’activitat esportiva de la ciutat de forma

directa, ja que participa en les activitats i serveis esportius.

� Espectador, que de forma indirecta viu l’activitat esportiva de la ciutat com un espec-
tacle i com una forma d’entreteniment i oci. 

� Familiar, col·lectiu que cerca activitats i serveis per realitzar-les de forma col·lectiva,
amb el nucli familiar, apostant per ser espectador o practicant, segons s’escaigui.

� Escolar, a qui es destina la promoció dels valors de l’esport, per afavorir que incorpo-
ri en el seu estil de vida hàbits saludables i actituds positives al llarg del seu període
de formació.

3.4. Quadre genèric d’activitats

Barcelona, escenari de la pràctica esportiva

Practicant: Cursa de El Corte Inglés; Marató de Barcelona, Cursa Atlètica de Sant Antoni; Mitja Mara-
tó de Barcelona; Triatló Sprint BCN; Duatló Sprint BCN (circuit urbà); Cursa Popular Festa del Poble-
nou; Cursa dels Nassos-IX Sant Silvestre de Barcelona; Cursa dels Bombers; XII Cursa Popular del Gui-
nardó; Cursa de la Mercè; TICB Jean Bouin; XXIX Cursa Popular del Barri de Sant Andreu; Cursa de la
festa Major de la Barceloneta; Memorial Raimon Lozano (Marxa Atlètica)-Campionat de Catalunya per
clubs; Cursa de les Dones;  Cros Popular de Sants; Cursa del Clot-Camp de l’Arpa; TICB Milla Urbana
Sagrada Família; Cursa Popular Vila Olímpica;  Cursa Ciclista Sant Martí; Matinal Ciclista a Montjuïc;
Cercavila Ciclista de Sant Andreu; 3x3 Bàsquet Raval;Torneig de Bàsquet Festa Major Barri de Navas;
Petanca Popular Festa Major de Navas; X Mitja Marató Parc de Collserola; Cursa de l’Amistat; Marxa
Popular en Mountain Bike Collserola-Nou Barris; 4a Pedalada en BTT per Collserola; Cursa Popular del
Poble-Sec, Cursa Popular de la Marina; Cursa Popular del Bon Pastor; Cursa Popular de Trinitat Vella;
XIII Milla Congrés; Cursa Popular Festa Major de la Sagrera.

Espectador: XXXIV Regata Conde de Godó; Ruta de la Sal; Volta Ciclista a Catalunya Etapa Barcelo-
na; TICB Vela (Setmana Olímpica de Vela); Torneig Futbol base Martinenc; XVII Setmana Futbol Base
Carmel; XVI Trofeu Bolos Leoneses Dte. Horta-Guinardó; 12 hores Petanca Valldaura; Màster de Petan-
ca; Torneig Cloenda Temporada Esportiva Club Pati Congrés; Torneig Futbol Base Club Deportivo Tri-
nidad; Torneig Anual-IXè Memorial Manuel González; XIV Torneig de Futbol Base Penya Blaugrana Tri-
nitat Vella; Cloenda Curs 06-07-Activitats AE Sant Andreu; XXIII Trofeu Baró de Viver: lluita olímpica
i grecoromana; Màster Catalunya Bolos Leoneses; Trofeu BMX La Mercè; Trofeu Bolos Leoneses La
Mercè; XIV Open de Tennis de Taula Enric Minguillón; Torneig Internacional d’Hoquei de Reis; III Cam-
pionat de Catalunya de 10 balls; IX Open Internacional d’Escacs Sants , Hostafrancs i la Bordeta; Open
d’Escacs Barceloneta; Travessa i Copa Nadal de Natació; Open Seat Godó 2007 i Black Rock Cham-
pions Tour; Trofeu Ciutat de Barcelona de Futbol RCD Espanyol; Regata Barcelona World Race; Trofeu
Joan Gamper; Xè Ral·li Montecarlo Històric; Pirena 2007, festa a la platja; Sony Ericsson WTA Tour Bar-
celona KIA; Ral·li Internacional Barcelona-Sitges de Cotxes d’Època; Competició de Bàsquet sobre rodes
Festa Major de Navas; Trofeu Triangular de Futbol sala Arrels 2007; XVII Setmana futbol base Carmel;
XIII Milla Congrés; 75è aniversari del circuit de Montjuïc; Acte de Cloenda dels Trofeus Internacionals
Ciutat de Barcelona 2007, Torneig de Rugbi Pau Buxadé, Competició de bàsquet sobre rodes Festa
Major Barri de Navas; Mulla’t per l’esclerosi múltiple; Regata Grans Velers 2007 Mediterrània; Expo-
sició escultures olímpiques Beijing 2008; TICB Escalada Ciclista al castell de Montjuïc (circuit urbà);
TICB Triatló (circuit urbà); GP Ciutat de Barcelona de BTT; I Duatló Internacional Ciutat de Barcelona;
Open de Futbol del Raval; Trofeu Zegna, Trofeu Internacional de Polo Barcelona Polo Clàssic; Regata
Barcelona; Campionat Internacional de Tennis de Veterans Potter Cup; Concurs de Salts Internacio-
nal Final Samsung Superleague; 18è Supercross Indoor Movistar Internacional i 8è Enduro Indoor Inter-
nacional; Marató d’Escalada HD Marató Climbat; Torneig de la Mercè de Bitlles Catalanes; Torneig de
Rugbi Platja La Mercè; Travessa nedant el Port de Barcelona Mercè 07; Trofeu Festes de la Mercè de
Natació; Campionat de Waterpolo ‘Marià Cañardó’ de la Festa Major de Sant Andreu; Trofeu de Nadal
d’Amics de la Petanca Gaudí; Torneig de Futbol de Botons de la Festa Major de Sant Antoni.
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Escolar: Cursa Atlètica PALCAM; XXVI Cursa Escolar Arrels; Cursa Fi de Curs Nostra Senyora dels
Àngels; Activitat de jocs tradicionals ‘A la recerca del joc perdut’; Dia del Handbol Escola Jesús, Maria
i Josep; Setmana esportiva CEIP El Sagrer; Diada de l’Esport Escola Jesús i Maria; Cursa Ciclista Popu-
lar Infantil; 7es Jornades ‘Fem Atletisme’.

Familiar: Festa de la Bici i dels Patins; Cursa de Patins Ciutat Vella; Cursa i Caminada de Collserola. 

Salut i Valors

Espectador: Fòrum Olímpic Internacional de Medi Ambient; Lliurament de Premis Laureus; Exposi-
ció i conferències ‘Esport i Construcció de Ciutadania’; Estudi ‘Barcelona, immigració, i cultures espor-
tives’; Premi Dona i Esport; III Setmana Esportiva de les Dones; Marxa APPS Special Olympics; Jorna-
des de Prevenció en l’Esport; Seminari ‘Esport i Sostenibilitat’; La Ciutat de les Persones-Mercè 07.

Escolar: Campanya ‘Aprèn a Nedar’ ; Xa Jornada Esportiva ‘Una escola per a tothom’; Programa d’es-
cacs a les escoles ‘Escaqueja’; Flic-flac Circ; Campanya de promoció de valors ‘Compta fins a tres’; V
Jornades Educació i Esport; Pla de l’Esport en Edat Escolar;  Salut i Esport, Biatló i Triatló Escolars; Cam-
panya ‘Mou-te en Bici’; Programa televisiu sobre esport escolar i valors ‘Els consells de les estrelles’;
Grada Jove; Campanya de valors ‘Fair Play’; Bicicletada escolar ‘Per una ciutat a la nostra mida’.

Familiar: Caminada Internacional de Barcelona , Cicle de caminades urbanes Barnatresc; Naturtresc;
Festejajuny; Marxa Gràcia-Montserrat; XII Pujada a Peu a Montserrat; Bicicletada de la Festa Major
del Clot-Camp de l’Arpa

Instal·lacions esportives, espais esportius

Practicant: Open Catalunya d’Atletisme-87è Campionat de Catalunya Absolut d’Atletisme en pista; II
Meeting d’Atletisme Veterà; Diada de l’Activitat Física CC Mare de Déu de la Mercè.

Espectador: Inauguració Museu Olímpic i de l’Esport; Eurobaseball 07-XXX Campionat Europeu Abso-
lut i Pre-Olímpic de Beisbol; Copa del Món Individual Masculina de Tennis Taula ‘Liebherr Men’s World
Cup’; IV Copa del Món de Pilota Basca en frontó de 36 metres i VII Campionat del Món Sub22 de Ces-
ta Punta; Copa LEN de Natació; Campionat d’Espanya de Natació Adaptada; TICB Raquetbol; TICB
Halterofília; TICB Esgrima i 1ª Convenció Internacional de Ciència i Tecnologia de l’Esgrima; TICB Nata-
ció; TICB Salts de Trampolí; TICB Vòlei Platja Femení; TICB Bowling; TICB Petanca; TICB Bàsquet en
Cadira de Rodes; TICB Billar; TICB d’Esquaix; TICB Rem; TICB Tir amb Arc; TICB Judo; TICB TICB Polo;
TICB Escacs; TICB Pilota de mà Parelles; TICB Karate; TICB Futbol-7; TICB Beisbol; Bike Show Barcelo-
na 07, la Fira activa de la Bicicleta; Barcelona XIII Torneig Internacional de Judo La Salle-Horta; Trofeu
Internacional Vila de Gràcia de Gimnàstica Artística Femenina; Waterpolo International Youth Cup
2007; Torneig Rugbi Pau Buxadé; TICB Atletisme

Escolar: VII trobada de Tennis Inter-Instituts; Challenge Escolar de Barcelona; Dansa Ara; Orientar-
nos en el Nostre Hàbitat 07; Campus Olímpia; Festival de Patinatge Artístic; Campanya ‘Correm cap
al 2010’ i Raid Atlètic; 

3.5. Estructura

Primera fase de l’Any de l’Esport: 

Termini: mesos de juny i juliol del 2007. 

Objectiu principal: transmetre que el conjunt de la ciutat és tot ell una oportunitat per
fer esport.

Com transmetre-ho: posant de relleu l’oferta esportiva de la ciutat i els múltiples espais
naturals i tancats amb què compta, tot a l’abast dels ciutadans.
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Segona fase de l’Any de l’Esport: 

Termini: mesos de setembre i octubre del 2007. 

Objectiu principal: difondre com l’esport implica un estil de vida saludable que bene-
ficia la forma física, la salut i la ment, així com un creixement en valors positius.

Com transmetre-ho: posant de relleu la possibilitat que ofereix la ciutat i la facilitat de
dur a terme una pràctica esportiva de forma còmoda i constructiva.

Tercera fase de l’Any de l’Esport: 

Termini: mesos de novembre i desembre del 2007. 

Objectiu principal: transmetre com la varietat d’equipaments i espais permet practi-
car esport quan es vol i on es vol, amb una oferta completa. 

Com transmetre-ho: fent conèixer la xarxa d’instal·lacions esportives municipals i la
xarxa social de clubs, associacions i federacions esportives, perquè el ciutadà trobi el
centre esportiu més adequat a les seves necessitats. 

Quarta fase de l’Any de l’Esport: 

Termini: mes de març del 2008. 

Objectiu principal: la ciutat convida els barcelonins i barcelonines a continuar gaudint
de l’esport com a eina de millora en la seva qualitat de vida, i com instrument de cons-
trucció de la ciutat.

Com transmetre-ho: posant de relleu el fet que l’oferta esportiva, els serveis esporti-
us, les instal·lacions, i la gestió creixen anualment i, per tant, és un cicle que no acaba,
sinó que sempre continua.

Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona16
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4. Practica Barcelona!: 
l’estil de vida de la ciutat

Un any després de l’inici de l’Any de l’Esport, la ciutat es troba en un punt d’inflexió pel que
fa a la pràctica esportiva. 

El model vigent té en compte els reptes de futur, i l’Any de l’Esport ha posat al descobert
la confluència de voluntats i esforços que basteixen el dia a dia quant a la gestió esportiva
a Barcelona.

4.1. Barcelona sostenible: esport compromès.

Al llarg de l’Any de l’Esport, l’Institut Barcelona Esports ha desenvolupat l’aplicació de la
normativa ISO-14001 per tal d’incorporar mesures sostenibles a les diferents activitats
esportives de la ciutat. La Marató de Barcelona 2008 ha estat la l’experiència pilot pel que
fa a l’aplicació d’aquestes normes. 

4.2. Participació ciutadana: Barcelona, un estil de vida.

Dins de l’ampli compromís en les diverses disciplines i activitats fiscoesportives, la ciutat
manté un lligam especial amb l’atletisme. 

De fet, aquesta disciplina ha dotat Barcelona d’una eina de complicitat directa amb la ciu-
tadania. A través de l’atletisme, la ciutat –que acollirà el proper Campionat Europeu d’At-
letisme, l’any 2010- ha promocionat la participació ciutadana mitjançant l’impuls de les cur-
ses populars, que s’han convertit en peces claus dins del programa esportiu anual. 

17Practica Barcelona! Memòria de l’Any de l’Esport 2007 a Barcelona

Marató de Barcelona Marató de Barcelona

Mem. int-7filmar:Memòria int.  23/5/08  16:28  Página 17



Com a resultat, les curses de Barcelona creixen cada vegada més. Creixen en nombre de
participants, en ressò i, sobretot, en qualitat. I és que el 2007 ha estat un bon any per a les
proves atlètiques celebrades a Barcelona. D’acord amb el darrer rànquing de qualitat de cur-
ses elaborat per la Reial Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA), que té en compte aspectes
com l’organització, el nombre d’atletes participants i el nivell esportiu, entre d’altres, la majo-
ria de les curses atlètiques celebrades a la ciutat escalen posicions. Segons demostren les
xifres, l’atletisme a Barcelona guanya adeptes i millora en qualitat, ja que la majoria de cur-
ses atlètiques que s’hi han celebrat durant el curs 2006-2007 es col·loquen entre les millors
de tot l’Estat espanyol. 

La prova que més creix és la Cursa dels Nassos-Sant Silvestre de Barcelona. Encarregada
de tancar l’any 2007, no només va ser l’edició més multitudinària de la seva història, amb
7.126 corredors i corredores, sinó que, a més, va passar del 7è al 4t lloc d’un total de 46 cur-
ses de 10 quilòmetres analitzades per la RFEA2. Una posició només superada per l’emble-
màtica Cursa de Bombers, que conserva per tercer any consecutiu l’envejable posició del
segon lloc entre les curses de 10 quilòmetres, amb més de 12.000 participants el 2007.

En la mateixa línia, cal tenir en compte l’espectacular salt que ha fet la Mitja Marató de Bar-
celona, ja que ha passat del 32è lloc al 24è d’un total de 86 curses de la categoria de 21,097
quilòmetres. A més, el Marató de Barcelona, la prova de fons per excel·lència de la ciutat,
puja un lloc en situar-se com a 3a millor prova de la seva categoria, d’un total de 14. 

Finalment, també cal tenir en compte altres proves atlètiques: la Cursa Jean Bouin, una de
les més veteranes de l’atletisme barceloní, que es manté en la 9a posició del rànquing de
curses de la RFEA; la Cursa d’El Corte Inglés, un dels referents atlètics de la ciutat, que tam-
bé va créixer en participació (al voltant de 60.000 persones hi van córrer l’any 2007); i la
tradicional Cursa de la Mercè, que també va aconseguir destacar aquest any pel seu meres-
cut rècord d’inscrits respecte les 5 darreres edicions: més de 7.500 atletes participants. 

4.3. Xarxa d’infraestructures: Barcelona millora i amplia la seva xarxa
d’instal·lacions.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports, ha promogut el Pla d’E-
quipaments Esportius 2008-2011. Aquest fet suposa intensificar l’aposta pel manteniment
i la potenciació d’una xarxa d’equipaments municipals esportius de qualitat:
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� La inversió prevista és de 176 milions d’euros, un 158% més que en el mandat anterior.

� El 2011, la superfície per a la pràctica esportiva serà de 439.000 m2, 77.000 m2 més
que els actuals. 

� Es preveu que la xifra d’abonats superarà els 200.000, uns 20 mil més que el 2007.

� Un 76 % dels camps de futbol existents comptarà amb gespa artificial: 16 noves
implantacions.

� Es reformaran 37 instal·lacions esportives.

� Tots els ciutadans tindran, com a mínim, un centre esportiu a una distància màxim
de 10 minuts a peu.

4.4. La Barcelona construïda a través de l’esport: 
suport a projectes esportius.

Les entitats, els clubs, les federacions, les associacions... Tot suma esport a la ciutat. Cons-
cient de la riquesa del seu teixit associatiu, l’Any de l’Esport ha col·laborat i impulsat un
gran nombre de projectes esportius.

Potenciació del calendari esportiu:
� Participació en 47 projectes per impulsar i consolidar diverses activitats fisicoespor-

tives dins del calendari d’activitats anuals de Barcelona, mitjançant la col·laboració
per promoure l’activitat esportiva i millorar la gestió i organització d’actes. L’objectiu
és, també, mantenir i promoure esdeveniments de diferents disciplines esportives per
a tot tipus de públic, amb vocació local com internacional, en funció dels casos.

� En són un bon exemple, entre d’altres, el Congrés EFPA 2007, la 29a Cursa de Barri de
Sant Andreu, la 27a Cursa de l’Amistat, o el Trofeu CB-UCI World Cup Trial.
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Suport a la gent gran:
� Potenciació de 12 projectes que tenen com a fil conductor la promoció de l’esport

entre aquest col·lectiu, al mateix temps que se’ls hi facilita l’accés. Amb activitats i
projectes específics, es difonen els beneficis físics i mentals de l’esport i es promou
la participació de la gent gran amb la voluntat d’ajudar-los a millorar la seva qualitat
de vida. Aquests projectes es desenvolupen amb entitats i instal·lacions per ofertar
activitats especialment dissenyades per aquest col·lectiu.

� Exemples: projectes de cooperació amb diferents instal·lacions o clubs per a la poten-
ciació d’activitats destinades específicament a la gent gran.

Aposta pel col·lectiu femení:
� L’aposta per fomentar el paper de les dones en l’esport implica l’impuls d’un bon nom-

bre d’activitats específiques, que afavoreixen la divulgació de l’esport com a mitjà d’in-
tegració i transmissor de valors socials.

� Exemples: European Women Master’s, projecte solidari Dona i Esport, o la potenciació
d’esports com el waterpolo, el voleibol o el futbol sala femenins. 

Compromís amb la integració:
� Una trentena de projectes permeten situar l’esport com a eina vertebradora del com-

promís per integrar en la vida quotidiana totes les persones que es troben amb difi-
cultats psíquiques o físiques. L’esport adaptat ofereix una possibilitat de fer una pràc-
tica esportiva però, a més, permet compartir cercles socials i espais de relació i
convivència.
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� La col·laboració amb instal·lacions esportives, associacions, clubs i entitats permet l’a-
plicació de projectes com sessions de gimnàstica adaptada, el foment de l’Escola de
Ciclisme Integrada o el Foment de l’Activitat Física Adaptada, entre tants d’altres.

Aposta per l’esport:
� Impuls de més de 50 projectes per a la consolidació de diverses disciplines esporti-

ves i per a la promoció de tot tipus d’activitats físiques destinades a un públic gene-
ral, per a l’arrelament de projectes de difusió de valors i els beneficis de l’esport. L’a-
posta per un programa d’activitats de qualitat passa per la diversificació
d’esdeveniments tant per als practicants de l’esport com per als espectadors. 

� Per exemple, entre els projectes que es potencien cal destacar la promoció de dife-
rents esports com el bàsquet, l’atletisme, el rugbi, o la implantació d’activitats físi-
ques i gimnàstiques, entre d’altres.

Suport a l’esport infantil i juvenil:
� Al llarg dels 18 projectes d’implicació en diferents campanyes d’activitats, formació i

instal·lacions, l’esport destinat als infants i joves és un referent pel que fa a l’aplica-
ció de la difusió dels hàbits esportius saludables i dels valors com la companyonia, el
treball en equip o l’autosuperació per ajudar els més menuts i els joves a integrar l’es-
port dins del seu estil de vida.

� Així, s’han implantat diferents projectes com la campanya Aprèn a Nedar o el Mou-te
en Bici, o la introducció del rem a les escoles.
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5. L’Any de l’Esport 

5.1 “Barcelona em fa sentir capaç de fer una activitat física i apostar
per portar una vida saludable”

Primera fase de l’Any de l’Esport, juny i juliol de 2007.

Objectius: 
Transmetre que Barcelona és el lloc ideal per fer una activitat física, tant per la seva
oferta com pels múltiples espais amb que compta.

Fer que la ciutadania participi d’aquesta privilegiada situació.

Suports utilitzats: 
La Guia de l’Esport a la Ciutat de Barcelona: edició de la guia Practica Barcelona!, la infor-
mació més completa per fer conèixer totes les oportunitats que ofereix la ciutat per
practicar esport i fer exercici físic. Inclou informació de tota la xarxa d’equipaments
esportius públics i privats –ja siguin a l’aire lliure o coberts-, serveis, entitats, i espais
urbans que hi ha a Barcelona; indrets on dur a terme tot tipus d’activitats esportives,
per a totes les franges d’edat i cobrint totes les necessitats específiques de determinats
col·lectius socials. A més, a la guia, hi consten totes les disciplines esportives que es
practiquen a la ciutat, i totes les activitats i competicions que s’hi celebren al llarg de
l’any. I la tirada ha estat d’uns 300.000 exemplars.

El web http://www.bcn.cat/anyesport/: un web amb tota la informació esportiva de Bar-
celona –activitats, notícies, calendaris, història esportiva, entre d’altres- així com infor-
mació sobre els beneficis de l’esport per a la salut.

Elements informatius exteriors: banderoles, cartells opi, insercions a la premsa escrita
per difondre la capacitat i producció esportiva de la ciutat de Barcelona, tot apropant-
la als ciutadans.

Activitats del període (març-juliol 2007): 
Trofeus Internacionals Ciutats de Barcelona: Setmana Olímpica de Vela, BTT, Milla
Urbana Sagrada Família, Halterofília, Tir amb arc; Vòlei platja; Atletisme; Natació; Salts
de Trampolí; Petanca; Bowling, Futbol-7.

Proves atlètiques: Marató de Barcelona, Cursa de Bombers, Cursa de El Corte Inglés,
XII Cursa Popular Guinardó, Cursa Atletica PALCAM, Memorial Raimon Lozano (Marxa
Atlètica- Campionat de Catalunya per Clubs), Cursa Popular del Poble-sec; Cursa Popu-
lar festes de la Marina, Cursa Popular del Bon Pastor i Cursa Popular de Trinitat Vella,
Open Catalunya d’Atletisme-87è Campionat de Catalunya Absolut d’Atletisme en pista.
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Senderisme: Naturtresc (Santuari de Collbàs–Anoia, Capafonts–La Grallera, Serra del
Catllaràs-Ripollès, Castellcir-Osona, Tavertet-Roca Llarga), Barnatresc (Caminada Besòs-
Llobregat, Caminada Popular, Caminada a Sant Andreu, Caminada de Gràcia), XX Mar-
xa Gràcia-Montserrat, XXI Pujada a peu a Montserrat.

Infantil i juvenil, escolar: V Jornades Educació i Esport, X Jornada Esportiva Una escola
per a tothom, Aprèn a nedar, Campus Olímpia, Dansa Ara, VII trobada de Tennis Inter-
Instituts, Campanya ‘Correm cap al 2010’ Raid Atlètic, Mou-te en Bici; Flic-flac Circ,
Orientar-nos en el Nostre Hàbitat; Salut i Esport: Biatló i triatló escolars, Mar de Jocs,
3x3 Bàsquet petits, Escaqueja, 24 Hores de Bàsquet Jesús, Maria i Josep, Diada de l’Ac-
tivitat Física CC Mare de Déu de la Mercè, VII Trobada d’Atletisme Inter-Instituts; Fes-
tejajuny; Meeting Internacional Universitari Lluis Uribe, Premis ‘Compta fins a tres’, Acti-
vitat de jocs tradicionals ‘A la recerca del joc perdut’; Programa televisiu sobre esport
escolar i valors ‘El consell de les estrelles’.

Esport institucional: Nit de l’Esport de Barcelona, Inauguració del Museu Olímpic i de
l’Esport, Cerimònia dels Premis Laureus; Congrés EFPA 2007, 15è Aniversari de la cele-
bració dels Jocs Olímpics.

Calendari de ciutat: Ral·li de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges, Open Seat Godó i Black
Rock Champions Tour Barcelona 2007, Fira activa de la bicicleta Bike Show, Festa de la
Bicicleta i els Patins, Volta Ciclista a Catalunya Etapa Barcelona, Triatló Sprint Bcn, II
Meeting Català de veteranes i veterans, Trofeu Zegna, Trofeu Internacional de Polo Bar-
celona Polo Clàssic, Regata Trofeu Conde de Godó, Regata Barcelona; Ruta de la Sal,
Matinal Ciclista a Montjuïc, Campionat Internacional de Tennis de Veterans Potter Cup,
Mulla’t per l’esclerosi múltiple, Sony Ericsson WTA Tour Barcelona KIA; Regata Grans
Velers 2007 Mediterrània; Open de Tennis de Taula Enric Minguillón¸ Waterpolo Inter-
national Youth Cup 2007.

Esport als barris: Torneig de Rugbi Pau Buxadé, Torneig de Futbol Sala Festa Major del
Bon Pastor, 3x3 Bàsquet Raval, Torneig de Bàsquet Festa Major del Barri de Navas, Tor-
neig de Petanca La Sagrera, Petanca Popular Festa Major de Navas, Competició de bàs-
quet sobre rodes Festa Major Barri de Navas, XXI Trofeu Triangular de Futbol Sala Arrels
2007, Torneig de Futbol Base UD Bon Pastor, Movem-nos, Gent Gran en Forma, Trofeu
Internacional Vila de Gràcia de Gimnàstica Artística Femenina.
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5.2. “L’esport em permet dur una vida saludable, i Barcelona, la meva
ciutat, així m’ho facilita”

Segona fase de l’Any de l’Esport, setembre i octubre del 2007.

Objectius: 
Difondre el benestar físic de l’esport: millora la resistència a l’esforç i minva el risc de sobre-
pès i obesitat. Així mateix, disminueix o retarda el risc de contraure malalties com la hiper-
tensió arterial, l’osteoporosi, l’excés de greix en sang o els problemes cardiorespiratoris.

Transmetre l’estabilitat emocional que comporta: és una pràctica integradora que poten-
cia l’autoestima a través de la superació de reptes individuals i col·lectius. Així mateix,
la pràctica esportiva provoca un estat òptim i equilibrat per afrontar l’estrès de la vida
quotidiana, al mateix temps que afavoreix a una millora de la qualitat de vida.

Promoure el procés de socialització: l’esport educatiu afavoreix la cohesió social, la
transmissió de valors i el creixement personal a través del desenvolupament de valors
individuals i col·lectius com l’esforç, la superació, la tolerància, la cooperació, el com-
promís o el respecte.

Suports utilitzats:
Darreres d’autobus: aplicacions als darreres dels autobusos dels circuits de la ciutat
per difondre i engrescar a la ciutadania a la pràctica esportiva.

Suports radiofònics: mencions i microespais en diverses emissores, destacant les pro-
pietats saludables de l’esport i posant de manifest les oportunitats que Barcelona ofe-
reix a tots aquells que vulguin apostar per un estil de vida saludable.

Campanya a Internet: diferents accions per tal de millorar la difusió de la inclusió de
l’esport en la vida quotidiana de la ciutadania, mitjançant diversos elements digitals
com banners, anuncis, entre d’altres, per tal d’arribar al màxim possible de públic.

Elements exteriors informatius: diversos elements exteriors com banderoles, cartells
opi, insercions a la premsa escrita per transmetre la necessitat de comptar amb l’esport
per dur una vida saludable i equilibrada.

Activitats del període (setembre - octubre 2007):
Trofeus Internacionals Ciutats de Barcelona: Bàsquet Cadira de Rodes; Beisbol;
Esquaix; Rem; Triatló; Judo; Escalada Ciclista al Castell de Montjuïc; Polo; Escacs; Kara-
te; Tennis Taula; Billar.

Proves atlètiques: Cursa de les Dones, XXIX Cros Popular de Sants; Cursa Popular de la
Vila Olímpica, Cursa Popular de Festa Major del Poblenou, Cursa de la Mercè, Cursa de la
Festa Major de la Barceloneta, Cursa de l’Amistat, Cursa i Caminada Popular a Collserola.

Senderisme: Naturtresc (Platja Tossa-cala Canyelles, Caminada Internacional de Bre-
no-Txèquia), Barnatresc (Caminada de Sants, Barnatresc Internacional); Caminada Inter-
nacional de Barcelona.

Infantil i juvenil, escolar: Pla de l’Esport en Edat Escolar, Dia de l’Handbol Escola Jesús,
Maria i Josep, Diada de l’Esport Escola Jesús i Maria, Setmana Esportiva del CEIP el
Sagrer, Cursa Fi de Curs Nostra Sra. Dels Àngels.
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Esport institucional: La Ciutat de les Persones; Setmana Esportiva de les Dones, Premi
‘Dona i Esport’, Exposició Escultures Olímpiques Beijing 2008, Centenari Club Natació
Barcelona.

Calendari de ciutat: Trofeu Ciutat de Barcelona de Futbol- RCD Espanyol, Trofeu Joan
Gamper, Eurobaseball 07-Campionat d’Europa de Beisbol i Pre-olímpic de Beisbol, 75è
aniversari del Circuit de Montjuïc, IX Open Internacional d’Escacs de Sants, Hostafrancs
i la Bordeta; Copa del Món de Pilota basca i Copa del Món sub-22 Cesta Punta, Copa
del Món de Tennis de Taula, Concurs de Salts Internacional Final Samsung Superleague;
4a Pedalada en BTT per Collserola, Triatló Sprint Barcelona.

Esport als barris: XX Torneig de Futbol Base Martinenc, XVII Setmana de Futbol Base
Carmel, 12 Hores de Petanca Valldaura, Màster de Petanca, Torneig de cloenda de la
temporada esportiva del Club Patí Congrés, Torneig de Futbol Base Club Deportivo Tri-
nidad, IXè Memorial Manuel González, XIV Torneig de Futbol Base Penya Blaugrana Tri-
nitat Vella, Activitats AE Sant Andreu, XXIII Trofeu Baró de Viver: lluita olímpica i gre-
coromana, Open de futbol del Raval, Cursa de Patins de Ciutat Vella, Torneig de la Mercè
de Bitlles Catalanes, Trofeu de Bolos Leoneses La Mercè, Trofeu BMX La Mercè, Trofeu
Festes de la Mercè de Natació, Travessa Nedant el Port de Barcelona; Torneig de Rug-
bi Platja la Mercè, Open d’Escacs de la Barceloneta, presentació de la temporada espor-
tiva del Club Patí Congrés. 

5.3. “Barcelona em permet fer esport on jo vull, quan vull, 
amb una completa oferta”

Tercera fase de l’Any de l’Esport, novembre i desembre del 2007.

Objectius: 
Difondre la xarxa d’instal·lacions esportives municipals i promoure’n l’ús. La ciutat comp-
ta amb una xarxa d’equipaments que ofereixen activitats i tot tipus de serveis a aque-
lles persones que volen practicar esport o dur a terme una activitat física. 

Potenciar la xarxa social de les associacions, federacions i clubs esportius que poten-
cien l’accés a l’esport i la seva difusió. La ciutat compta amb un nombre molt elevat d’a-
gents implicats en l’esport. Les entitats, associacions, federacions i els clubs són un focus
de potenciació de l’esport i de difusió i producció d’activitats esportives.

Posar en valor la proximitat d’instal·lacions i equipaments esportius que faciliten la pràc-
tica esportiva a la ciutadania.
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Suports utilitzats: 
Finestres de Metro: suport per potenciar la difusió de la proximitat dels centres espor-
tius municipals i que faciliten l’accés a la pràctica esportiva.

Producció i distribució de 60.000 canelleres porta reproductors de música, per poten-
ciar la pràctica esportiva.

Suports radiofònics: mencions i microespais en diverses emissores destacant la xarxa
d’equipaments esportius municipals i tots els serveis que ofereixen posant-los a l’abast
de tot la ciutadania. 

Campanya de e-mailing: per arribar al major públic possible, difusió d’un correu elec-
trònic amb un missatge basat en la possibilitat de fer esport en la xarxa d’equipaments
municipals existents. Ús d’una imatge específica per promocionar les entitats, els clubs
i les federacions que promouen l’esport. 

Elements exteriors informatius: banderoles, cartells opi i insercions a la premsa escri-
ta per difondre la xarxa d’instal·lacions i d’equipaments i esportius municipals existents
a la ciutat.

Activitats del període (novembre-desembre del 2007):
Trofeus Internacionals Ciutats de Barcelona: Pilota de mà parelles, Raquetbol, Jean
Bouin d’Atletisme.

Proves atlètiques: X Mitja Marató Parc de Collserola-XIII Itinerari/Marató de Parc Coll-
serola, XIII Milla Congrés, Cursa Populat Festa Major de Sagrera, Cursa de Festa Major
del Clot-Camp de l’Arpa, XXIX Cursa Popular del Barri de Sant Andreu, Cursa dels Nas-
sos/Sant Silvestre de Barcelona.

Senderisme: Naturtresc (Rupit–la Casassa, Circuit del Pedraforca, Serra de Llancers-
Garrotxa, Castell de Montesquiu-Osona), Barnatresc (Caminada de Montjuïc, Camina-
da de Nadal). 

Infantil, juvenil, i escolar: Bicicletada escolar ‘Per una ciutat a la nostra mida’. 

Esport institucional: VII Nit de l’Esport del Dte Sant Andreu, Fòrum Olímpic Interna-
cional (Medi Ambient), Acte de Cloenda dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelo-
na, Presentació de l’Equip Repsol Dakar 2008, Medalla d’or al Mèrit Esportiu al Club
Natació Barcelona i al Club Esportiu Europa.

Calendari de ciutat: Regata Barcelona World Race; XVIII Supercros Indoor Movistar
Internacional i VIII Enduro Indoor Internacional; Torneig Internacional d’Hoquei de Reis;
Festa del Mar i del Cel de la Barcelona World Race, Marató d’Escalada HD Marató Clim-
bat, Competició Len Trophy Women 2007, III Campionat de Catalunya dels 10 Balls i el
I Trofeu Arte Barcelona; Regata Pro Am Saló Nàutic 2007, Màster Catalunya Bolos Leo-
neses, Travessa i Copa Nadal de Natació, Marxa APPS Special Olympics.

Esport als barris: Cursa Ciclista Popular Infantil, Torneig Internacional de Judo La Salle-
Horta (VII Trobada Judo H-G); Campionat de Waterpolo Marià Cañardo FM Sant Andreu,
Cercavila Ciclista de Sant Andreu, Marxa Popular en Mountain Bike Collserola-Nou Bar-
ris, ‘Primer bany de l’any’; Bicicletada Festa Major Clot, Trofeu Nadal Amics de la Petan-
ca Gaudí, Trofeu Nadal de Bitlles Catalanes. 
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5.4. “La ciutat no s’atura: continuem practicant Barcelona!”

Quarta onada de l’Any de l’Esport, març del 2008.

Objectius:
La ciutadania pot participar per consolidar aquest model de futur. Perquè la pràctica
esportiva es consolida amb més participació.

Construir el model de ciutat esportiva és una feina conjunta, on les persones tenen un
paper molt important.

Suports utilitzats:
Elements exteriors informatius: banderoles, cartells opi, insercions a la premsa escrita
per difondre el missatge que la consolidació del futur de la ciutat de Barcelona passa
pel Practica Barcelona! Perquè la ciutadania té la potestat de participar i contribuir a la
construcció d’aquest model.

5.4.1 Acció específica de difusió d’Instal·lacions Esportives Municipals.

Acció derivada de la tercera fase de l’Any de l’Esport, per ampliar la difusió dels centres
esportius municipals de forma específica i personalitzada.

Temporalitat: 
Mesos de març i abril del 2008

Objectius:
Buscar la complicitat amb diferents entitats gestores de les instal·lacions esportives
municipals, per impulsar conjuntament la campanya i l’oferta específica de les ins-
tal·lacions adherides.

Suports utilitzats:
Suports exteriors informatius (banderoles, cartells i desplegables), tot promovent les
instal·lacions esportives municipals adherides, adaptant els elements gràfics de la ter-
cera fase amb missatges específics i adients per a la promoció dels centres esportius
adherits. 

Activitats del període:
Trofeus Internacionals Ciutats de Barcelona: Esgrima, Setmana Olímpica de Vela-Pha-
ro Regatta, BTT, Milla Urbana Sagrada Família.

Proves atlètiques: Cursa Atlètica de Sant Antoni, Ford Econetic Mitja Marató de Bar-
celona, Marató de Barcelona.
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Senderisme: Naturtresc (Campdevànol–Sant Llorenç, Castellnou de Bages, Castellar
de n’Hug–Pobla de Lillet, Santuari de Queralt, Serra del Montnegre), Barnatresc (Cami-
nada de Barcelona, Caminada d’Horta, Caminada Popular, Caminada Besòs-Llobregat).

Escolar: Orientar-nos en el Nostre Hàbitat; Campanya Fair Play; Grada Jove; 7es Jorna-
des ‘Fem Atletisme!’.

Esport institucional: Lliurament de premis de la Cursa dels Nassos-Sant Silvestre de
Barcelona, Lliurament de premis de la Ford Econetic Mitja Marató de Barcelona, Lliura-
ment dels Pins del Barnatresc 07, Jornades Educació i Esport, Reunió executiva del Comi-
té Olímpic Espanyol; Seminari ‘Esport i Sostenibilitat’, Exposició ‘Esport i Construcció
de ciutadania’, Presentació del projecte Pole Runner 2008; Presentació de l’Estudi d’Hà-
bits Esportius Escolars a la Ciutat de Barcelona; Signatura conveni de col·laboració entre
la Diputació i l’Ajuntament per a la celebració del Campionat Europeu d’Atletisme 2010. 

Calendari de ciutat: Pirena a la Platja, Ral·li Montecarlo Històrics, Ral·li Barcelona-Sit-
ges, Copa de Barcelona de Waterpolo, Nit de la Vela; Lliurament de premis de la Barce-
lona World Race,Campionat d’Espanya de Natació Adaptada, X Duatló de Barcelona-Sant
Martí; 1a Convenció de Ciència i Tecnologia de l’Esgrima, Torneig Internacional d’Ho-
quei de Reis; Jornades de Prevenció en l’Esport

Esport als barris: Cursa Ciclista de Sant Martí, Torneig de Futbol de Botons de la FM
de Sant Antoni. 
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