
 
 

 

EL VALOR DE L’ESPORT EN EL SEGLE XXI 

Desenvolupament sostenible i esport 

La sostenibilitat en els esdeveniments esportius  

 

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, porta per títol “Desenvolupament sostenible i 

esport”. Aquesta segona trobada té la voluntat d’analitzar les pràctiques 

dutes a terme en esdeveniments esportius per millorar-ne la sostenibilitat.  

“Els esdeveniments esportius multitudinaris i, en especial, uns Jocs 

Olímpics, juguen un paper amplificador de l’esport vital”, va destacar el 

president de la Fundació Barcelona Olímpica i regidor d’Esports de 

l’Ajuntament de Barcelona, David Escudé, per a qui “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”.  

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

El primer en intervenir va ser el director de Promoció i Esdeveniments 

esportius de l’Institut Barcelona Esports, Gabriel Arranz. “Fa anys que des 

de l’Ajuntament es fa un treball d’ambientalització en els esdeveniments 

esportius. Seguim els 7 grans àmbits de la sostenibilitat, tenim cura a 



	

 

reutilitzar, reciclar, erradicar el plàstic, apostar pels vehicles elèctrics...”, va 

explicar Arranz, i va afegir que “seguim un pla estratègic de sostenibilitat 

que trasllada a l’àmbit de la ciutat el que es vol fer a nivell del planeta”. 

També va intervenir Mònica Bosch, coordinadora de la candidatura 

olímpica i paralímpica Pirineus-Barcelona. “Defensem un projecte que fa 12 

anys que dura, i això vol dir que és bo, amb una estratègia a seguir que ha 

de ser transversal i que involucra moltes coses, com el transport, la 

construcció d’una vila olímpica, decidir on es faran les proves...”, segons 

Bosch, que va explicar que “ha de quedar un llegat per al dia de demà, no 

pot ser que hi hagi unes instal·lacions que quedin en desús. Abans, el 

territori estava al servei dels Jocs i ara són els Jocs els qui han d’estar al 

servei del territori”.   

 

El tercer dels experts convidat va ser David Prieto, director de la Salomon 

Ultra Pirineu, una prova que, “des de sempre ha tingut en compte els valors 

de la muntanya i de la sensibilitat cap al medi ambient, amb una política de 

reduir al màxim l’impacte. I això que hem passat de 200 a 3.500 

participants”, segons Prieto. “L’obsessió no només és per reciclar sinó 

també per reduir –de fet, en l’edició de l’any passat vam reduir la brossa en 

un 74%-, i hem trobat la complicitat dels corredors, a qui ja no donem bossa 

del corredor ni plats ni gots d’un sol ús... La gent està molt més 

conscienciada ara que fa 5 anys”, segons Prieto. 

 

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

de la consultora ambiental Inèdit, que defensa que la sostenibilitat és un 

aspecte estratègic en qualsevol activitat, i que aporta un valor afegit. “Pel 

que fa a l’esport, intentem que no hi hagi la contradicció que millori la salut 



	

 

de les persones però que a la vegada provoqui un desastre a nivell 

sostenible”, segons Gasol, que afegeix que “volem que els valors de salut i 

educació s’apliquin al medi ambient, contribuint a aportar un criteri més 

sostenible a l’hora de dissenyar un esdeveniment esportiu”. 

 

L’acte va tenir públic presencial 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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