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EL MEU COMPROMÍS: UN AJUNTAMENT QUE PROMOGUI L’ESPORT COM A PRÀCTICA 

HABITUAL DE LA CIUTADANIA, POTENCIANT-LO COM UNA EINA DE COHESIÓ I INCLUSIÓ 

SOCIAL. 

Presentació de Jaume Colboni 

El prestigi internacional assolit des dels jocs olímpics del 92, tot i que la tradició en 

l’organització d’esdeveniments era ja abans prolífica i exitosa, i la gestió del llegat han fet 

perdurar el trinomi Barcelona-Esport-Desenvolupament fins al dia d’avui.  L’èxit dels jocs ho va 

ser des d’un punt de vista organitzatiu, però també per la generació d’un model diferent 

d’afrontar l’esdeveniment olímpic, on es va pensar i treballar perquè hi hagués un llegat 

tangible i intangible que deixarien a la ciutat i a la ciutadania. Ens han quedat els equipaments 

que han estat àmpliament utilitzats, hi va haver una feina de cosir els barris que ha permès 

una ciutat més equilibrada i articulada, i finalment la pràctica esportiva es va eixamplar i 

prestigiar. El reconeixement de la feina ben feta, el creixement de la ciutat gràcies a la fita 

olímpica i la vitalitat del nostre teixit associatiu esportiu han portat a què el sector creixés 

d’una manera exponencial.  

La xarxa d’equipaments, pensada en un primer moment per als programes a l’escola, i les 

campanyes de promoció esportiva sectorialitzada i territorialitzada han anat creixent fins 

arribar a l’important xarxa que tenim a dia d’avui.  

No obstant, el vell objectiu republicà de “l’esport com a dret de la ciutadania” continua, per 

desgràcia, esdevenint un gran desig perquè en tot aquest temps no s’ha assolit la pràctica 

esportiva amb la plenitud que caldria.  

És l’hora de reivindicar, amb força, la importància de l’activitat física per a la població, en un 

moment en el qual, com ho demostren les enquestes i el creixement de practicants, fer esport 

es transforma en l’obtenció de beneficis per a la salut personal. També és important l’esport 

per la vàlua que representa en termes econòmics a Barcelona, amb una facturació anual 

superior als 1.600 M d’€  i amb uns 30.000 llocs de treball directament relacionats.  

A Barcelona, l’esport es troba atrapat entre la desacceleració com a capital internacional i la 

manca d’iniciativa política per projectar l’esport en totes les seves dimensions. 

Per això, com el vostre alcalde, i per tal de posar en valor l’esport, em comprometo a potenciar 

els següents eixos d’actuació que abordarem des de la gestió de la política esportiva: 

• L’accés universal a la pràctica esportiva. 

• La cohesió i la inclusió social.  

• Salut i esport. 

• La xarxa d’equipaments esportius. 

• El desenvolupament econòmic de l’esport.  

• La projecció de l’esport de Barcelona al món. 

Aquest és el meu compromís i aquestes són les meves propostes per aconseguir-ho. 

 

 

 

Jaume Collboni 
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COLLBONI 19’: SÍNTESI-10 MESURES PRIORITÀRIES 

1. Impulsarem polítiques de gratuïtat per garantir l’accés dels clubs als equipaments 

municipals.  

2. Ampliarem el programa de beques esportives per assegurar que arribi a totes les famílies 

de la ciutat, sobretot a les que no puguin accedir a fer esport per motius econòmics.  

3. Elaborarem un Pla de suport als clubs esportius de la ciutat per donar resposta a les 

seves necessitats actuals: la formació dels tècnics, la difusió d’activitats o el suport 

material. 

4. Instarem les entitats i els clubs esportius a donar suport a les categories femenines de 

l’esport base. 

5. Treballarem, a través d’ajudes públiques, perquè l’activitat física desenvolupada a la 

Xarxa de Centres Esportius Municipals per persones amb diversitat funcional amb un 

grau important pugui ser bonificada per tal de facilitar el seu accés a tot el col·lectiu 

encara que no tinguin la targeta rosa. 

6. Dibuixarem un nou equipament esportiu a la ciutat: el litoral. Els espais dedicats ara a 

l’oci i als cotxes es destinaran a la pràctica dels esports nàutics i de platja. Des del BISC fins 

a la Nova Bocana s’obrirà esportivament al mar. 

7. Ampliarem la xarxa actual amb el condicionament dels espais esportius escolars per ser 

utilitzats en la pràctica i en la competició dels clubs del barri. 

8. Projectarem internacionalment la ciutat a través de l’esport. 

9. Potenciarem el binomi esport-salut 

10.  Promourem la col·laboració públic-privada per generar un 22@ de l’esport com a àrea de 

dinamització de la indústria i agents vinculats al sector de l’esport i l’activitat física. 
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OBJECTIUS I MESURES 

OBJECTIU 1: Promoure l’esport com a pràctica habitual entre la ciutadania 

 Continuarem i aprofundirem el programa d’activitats actual per incrementar el nombre 
de participants en les activitats del Pla “l’Escola fa esport a la ciutat”.  

 Incrementarem el nombre de clubs i entitats homologades per tal que es pugui rebre el 
màxim de joves beneficiaris de beques. 

 Ampliarem el programa de beques esportives per assegurar que arribi a totes les famílies 
de la ciutat, que els motius econòmics no siguin una raó per no accedir a l’esport. 
Estudiarem i ampliarem, si escau, l’edat per poder-se acollir a les ajudes, actualment de 6 a 
17 anys. 

 Treballarem en la creació d’un segell de qualitat dels agents organitzadors d’activitats 
esportives per assegurar-ne la seva excel·lència. 

 Aprofundirem en la creació de la Xarxa de Centres d’Esportius Municipals de manera 
conjunta amb els gestors. 

 Definirem un nou programa de vacances esportives per a joves a partir d’un nou 
plantejament,  on els propis joves siguin els protagonistes a l’hora de definir-lo. 

 Elaborarem un Pla de suport als clubs esportius de la ciutat per donar resposta a les seves 
necessitats actuals: la formació dels tècnics, la difusió d’activitats i el suport material. 

 Conservarem, dins la nova estructura al servei d’atenció i assessorament esportiu 
d’entitats,  l’Oficina d’Atenció als Clubs de Barcelona, la qual ha esdevingut una eina amb 
un èxit notable que cal apropar als territoris. 

 Promourem activitats de difusió/participació per promoure la participació, sobretot en 
aquelles franges d’edat on la pràctica esportiva cau. 

 Farem que els Premis Dona i Esport tinguin repercussió i presència institucional al màxim 
nivell per ser una de les fites destacades en el calendari esportiu. 

 Instarem les entitats i els clubs esportius a donar suport a les categories femenines de 
l’esport base, especialment en les disciplines amb menys nivell de participació. 

 Difondrem, per posar-les en valor, les tarifes especials d’accés als CEM per a les persones 
grans i persones amb discapacitat lligades a la possessió de la targeta rosa.  

 Ampliarem l’oferta del programa “Activa’t als Parcs” i posarem en marxa una campanya 
específica de promoció de l’esport amb noves activitats, especialment en l’esport 
col·lectiu.  

 Treballarem, a través d’ajudes públiques, perquè l’activitat física desenvolupada a la 
Xarxa de Centres Esportius Municipals per persones amb diversitat funcional amb un 
grau important pugui ser bonificada per tal de facilitar el seu accés a tot el col·lectiu 
encara que no tinguin la targeta rosa 

 Eliminarem la matrícula als CEMs per als col·lectius amb més del 65% de grau de 
discapacitat, amb necessitat de tercera persona. 

 Crearem un Centre de suport intensiu per a persones amb gran discapacitat o 
pluridiscapacitat. 
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OBJECTIU 2: Intensificar la dimensió de cohesió i inclusió social vinculada a l’esport 

 Avançarem en les polítiques de tarificació social per ampliar les ja existents  

 Ampliarem el programa d’ajudes a la pràctica esportiva –les beques–, per assegurar que 
cap família de la ciutat quedi exclosa de la pràctica esportiva fora de les hores lectives. 

 Consolidarem i ampliarem el programa “l’Esport Inclou” com a política esportiva 
exemplar en la garantia de l’accés a la pràctica esportiva per a les persones amb 
discapacitat. 

 Crearem programes específics per a la població infantil i adolescent en risc d’exclusió 
social. 

 Afavorirem la utilització de l’espai públic per a la pràctica lúdica i esportiva, així com la dels 
centres educatius, obrint-los al barri i creant la figura de l’agent dinamitzador. 

 

OBJECTIU 3: Reforçar la xarxa d’equipaments esportius 

 Aprovarem definitivament un Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) que 
ens serveixi com a instrument per valorar les necessitats i efectuar la corresponent 
diagnosi de futur de les instal·lacions de la ciutat i, per tant, dissenyar el necessari Pla 
d’Equipaments Esportius de Barcelona per als propers 25 anys.  

 Executarem les inversions previstes i no executades a l’actual PIM, incorporant el Palau 
d’Esports de Barcelona i el cobriment del velòdrom d’Horta. 

 Dibuixarem un nou equipament esportiu a la ciutat: el litoral. Els espais dedicats ara a 
l’oci i als cotxes es destinaran a la pràctica dels esports nàutics i de platja. Des del BISC fins 
a la Nova Bocana s’obrirà esportivament al mar. 

 Farem que el Port Olímpic torni als seus orígens i es converteixi de nou en un gran port 
esportiu.  

 Mantindrem la subvenció a equipaments esportius privats. 

 Ampliarem la xarxa actual i condicionarem els espais esportius escolars perquè siguin 
utilitzats pels clubs per a les seves pràctiques i competicions.  

 Tornarem a constituir la mesa de treball per evolucionar l’actual model de gestió dels 
equipaments de la ciutat, unificant, clarificant i racionalitzant criteris. 

 Posarem en valor la Xarxa de Centres Esportius Municipals perquè puguin continuar 
oferint la màxima qualitat i promovent les entitats del barri. 

 

OBJECTIU 4: Incidir en el desenvolupament econòmic de l’esport 

 Treballarem en l’enfortiment de les empreses de gestió d’equipaments.  

 Impulsarem la creació de noves indústries vinculades amb l’esport, com, per exemple, la 
nàutica o el món de les noves tecnologies. 

 Buscarem complicitats i treball conjunt amb el clúster català de l’esport, l’INDESCAT, per 
obrir nous horitzons.  

 Treballarem conjuntament el sector privat i el sector públic per potenciar la marca 
Barcelona (en sentit ampli, com a identificació d’una conurbació de la qual la ciutat en 
forma part) per estudiar la viabilitat d’impulsar projectes amb la filosofia del Barcelona 
22@ per al sector esportiu. 
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 Impulsarem una gran cita mundial a Barcelona de l’economia i del coneixement associats 
a l’esport: el “Barcelona Sport World Congress“. 

 

OBJECTIU 5: Projectar internacionalment la ciutat a través de l’esport 

 Seguirem donant suport a l’organització d’uns JJOO i JJPP. 

 Promourem que Barcelona sigui receptora d’esdeveniments internacionals d’esport 
“popular” i d’esport de base. 

 Impulsarem l’organització de congressos i seminaris relacionats amb el coneixement i la 
divulgació en l’àmbit de l’ecosistema esportiu. 

 Executarem compromisos adquirits, que els fem nostres, com els propers World Roller 
Games el juliol de 2019 o el Campionat Mundial de Handbol femení el 2021, i captarem 
nous esdeveniments.  

 Participarem en la definició internacional d’un nou model per a l’organització dels grans 
esdeveniments esportius. L’esdeveniment ha d’adaptar-se a les ciutats organitzadores i no 
a l’inrevés.  

 Continuarem estan presents, i de forma activa, a diversos organismes de caire 
internacional.  

 

 

 

 



 



socialistes.barcelona


