
 
 

 

EL VALOR DE L’ESPORT EN EL SEGLE XXI 

L’esport com a eina de salut 

La ciutat, espai de pràctica esportiva 

 

La segona 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, va estar dedicada al paper de la ciutat com a 

espai de pràctica esportiva. Un valor que després de més d’un any de la 

pandèmia de la COVID ha resultat fonamental. 

 

Sota el títol “L’Esport com a eina de salut (la ciutat, espai de pràctica 

esportiva)”, es va abordar l’eclosió de l’esport a l’aire lliure arran de la 

pandèmia i després de les setmanes de confinament estricte, i del paper 

vertebrador de la ciutat per acollir les ànsies d’activitat física de la 

ciutadania. “Qualsevol escenari exterior de la ciutat era bo per a la pràctica 

esportiva i això s’ha mantingut en l’actualitat, on tots tenim clar que l’esport 

a l’aire lliure ha vingut per quedar-se; ara us toca als experts donar-li la 

millor acollida”, va destacar el president de la Fundació Barcelona Olímpica 

i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé. “Dels 

beneficis i avantatges, però també els aspectes a regular i adaptar en 

l’entorn de la ciutat ens n’il·lustraran molt i molt bé els experts que ens 

acompanyen”, va afegir Escudé. 



	

 

Es va comptar amb la col·laboració de quatre convidats experts en la 

matèria. El primer en intervenir va ser l’arquitecte urbanista, especialitzat 

en espais per a la gestió activa i positiva del temps lliure, Juan Andrés 

Hernando. “Aquesta nova realitat és una gran oportunitat per fer que el 

disseny es torni a enrecordar de les persones, perquè se n’ha oblidat. S’ha 

imposat tant la idea que tot ha d’estar ordenat i reglamentat, que ha de 

primar la norma, que ens oblidem de la gent”, va explicar Hernando, per a 

qui ara “no es deixa espai a la imaginació i el joc ara s’anomena esport: és 

competitiu i ja no hi prima la diversió”. 

 

També va intervenir Jordi Cavero, gerent d’Esports de la Diputació de 

Barcelona, un ens supramunicipal “que té pes i sentit a l’hora 

d’interrelacionar municipis i posar d’acord projectes que superen l’àmbit 

municipal. Es va veure molt clar al maig del 2020, quan va acabar el 

confinament domiciliari i es va produir una eclosió de la pràctica esportiva 

al medi natural que s’ha d’organitzar i controlar”. Per a Cavero també és 

prioritari “trobar la manera de connectar el nucli urbà de les ciutats amb 

l’espai natural, facilitar la sortida del centre de la ciutat cap al medi natural”.  

 

El tercer dels experts convidat va ser Carles Meilan, president dels gimnasos 

i centres esportius CET10. “L’aparició del gimnàs a l’aire lliure arran de la 

pandèmia ha vingut per quedar-se, ens hem d’adaptar a aquesta nova 

realitat que ens obliga a estar en un procés de creació constant”, segons 

Meilan, que també va incidir en una millor regulació: “Ens trobem amb una 

competència deslleial perquè l’aposta i el camí és treure les activitats a 

l’aire lliure, i un cop ho fem, ens trobem una mena de mercat negre del 

fitness. Cal una normativa clara”. 



	

 

 

Del mateix parer és la quarta de les expertes, la responsable del tennis 

platja a la junta de la Federació Catalana de Tenis i presidenta del Club 

Beach Tennis Barcelona, Alba Gamell. “El nostre és un club federat, amb 

llicència, i el problema de les platges és que hi ha molta competència 

deslleial i als únics a qui multen són a clubs com el nostre, perquè estem 

reglats i complim la llei”, va explicar Gamell, per a qui “cal una governança 

immediata de les activitats lúdiques i esportives en els espais públics perquè 

estigui ben regulat. Barcelona ha d’adaptar la necessitat de la gent de fer 

esport a l’aire lliure”. 

 

La xerrada-col·loqui no va tenir públic presencial, però sí, virtual, a través 

de Youtube i de la pàgina web de la Fundació Barcelona Olímpica, i va 

registrar prop de 300 visualitzacions. Els assistents també van poder fer 

preguntes des de casa als ponents. 
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