
 
 

 

EL VALOR DE L’ESPORT EN EL SEGLE XXI 

Desenvolupament sostenible i esport 

Contribució de l’esport en l’assoliment dels ODS 

 

La primera xerrada col·loqui del nou cicle de conferències “El valor de 

l’Esport al segle XXI”, organitzat per la Fundació Barcelona Olímpica i 

l’Institut Barcelona Esports, porta per títol “Desenvolupament sostenible i 

esport”. Aquesta primera trobada té la voluntat d’analitzar la contribució 

de l’esport en l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS).  

“Hi ha 17 ODS i 169 fites, però cap parla en concret del paper de l’esport, i 

davant d’aquesta absència el volem reivindicar”, va destacar el president 

de la Fundació Barcelona Olímpica i regidor d’Esports de l’Ajuntament de 

Barcelona, David Escudé, perquè “l’esport és un idioma universal que 

influeix en els joves i en la societat, a més de jugar el paper de ser una 

proclama de pau”, va afegir Escudé.  

Es va comptar amb la col·laboració de tres convidats experts en la matèria. 

El primer en intervenir va ser el comissionat de l’Agenda 2030 de 

l’Ajuntament de Barcelona, Miquel Rodríguez. “L’Agenda 2030 és una mena 

de pla estratègic que vol garantir un futur més sostenible per al planeta, i el 



 

 

que hem fet a Barcelona és traslladar a l’àmbit de la ciutat el que es vol fer 

a nivell del planeta”, va explicar Rodríguez, per a qui a “l’esport és política 

ambiental, genera progrés social, econòmic i mediambiental”. El 82% dels 

objectius de l’Agenda 2030 s’adapten a la ciutat de Barcelona. 

També va intervenir Montse Ortiz, coordinadora de la unitat de 

sensibilització de la Fundació Vicente Ferrer, una ONG de cooperació amb 

més de 50 anys de vida, on tracten “l’esport com a eina de transformació 

social: promou la igualtat de gènere en una societat, la de l’Índia, on és un 

dels pitjors països per néixer dona. A través de l’esport es trenquen 

barreres, les noies i els nois fan esport junts. I també ajuda a superar les 

desigualtats de casta i les discapacitats, a través dels Special Olympics”, va 

explicar Ortiz.   

 

El tercer dels experts convidats va ser Miquel Rafa, vicepresident primer 

d’Ecologia i Sostenibilitat del Centre Excursionista de Catalunya, “una 

entitat que va néixer fa 146 anys amb la voluntat de portar la gent a la 

natura i que ara és el primer club esportiu del món –que en tinguem 

constància- en obtenir la certificació d’alineament en ODS”, segons Rafa. 

“El CEC compleix 14 dels 17 ODS i està treballant en 3 línies -sostenibilitat 

econòmica, social i ambiental- per adaptar-hi aspectes com l’organització, 

la reducció de residus, la gestió dels refugis de muntanya, la sostenibilitat 

en el transport... Era el moment precís de renovar-se o morir i ha estat 

menys difícil del que semblava adaptar-s’hi”, segons Rafa. 

 

La xerrada-col·loqui va comptar amb una Fila 0, formada per Mariona 

Corbella, directora de la Fundació Esportsalus; i Josep Brunet, responsable 

de desenvolupament de negocis a Unit Elements, una empresa que treballa 



 

 

amb dinàmiques de responsabilitat social compartida. L’acte va tornar a 

tenir públic presencial dos anys després, i també de virtual, a través de 

Youtube i de la pàgina web de la Fundació Barcelona Olímpica. Els assistents 

també van poder fer preguntes des de casa als ponents. 
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Periodista esportiu de TV3 

 


