
 
 

 

EL VALOR DE L’ESPORT EN EL SEGLE XXI 

Desenvolupament sostenible i esport 

El preu de la sostenibilitat 

 

La tercera 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, al voltant de la temàtica “Desenvolupament 

sostenible i esport”, porta per títol “El preu de la sostenibilitat”. Aquesta 

tercera trobada té la voluntat d’esbrinar quins són els beneficis que aporta 

a una empresa el fet d’estar alineada en els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS), i quin cost suposen a les empreses, entitats i institucions 

l’adequació dels equipaments i la celebració dels esdeveniments esportius 

sota uns criteris inclosos en el desenvolupament sostenible, el respecte al 

medi ambient i la lluita contra l’emergència climàtica.  

“Aquest cicle dedicat a la sostenibilitat i a assolir els reptes que ens marca 

l’Agenda 2030 ens ha deixat ben clar que l’aposta per la sostenibilitat és un 

element imprescindible i que, per molt que costin, s’han de fer totes les 

inversions que siguin possibles en aquesta direcció”, va destacar la gerent 

de l’Institut Barcelona Esports, Susana Closa.   



 

 

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

El primer en intervenir va ser el creador i fundador de L’ORIGEN, empresa 

d’innovació, ecologia i comunicació, Eloi Burriel. “El binomi esport i 

sostenibilitat és imprescindible per educar-nos i preparar-nos per al que ens 

vindrà a nivell mediambiental i d’emergència climàtica, perquè l’esport és 

l’única activitat preparada per afrontar els nous reptes i situacions que ens 

esperen”, va explicar Burriel, convençut que “hem de fer una aposta per 

nous tipus d’esdeveniments que conscienciïn a nivell de sostenibilitat i que 

generin espectacle, amb la presència de grans estrelles de l’esport: 

m’imagino, per exemple, una competició entre diferents equips per netejar 

el fons marí”, va explicar Burriel. 

També va intervenir Marta Segú, directora general de la Fundació del FC 

Barcelona. “Més que mai és important promoure una ciutadania global 

crítica, responsable i compromesa, i això és el que fan la Fundació i el Barça, 

adherits al compliment dels ODS per construir un món més just, equitatiu i 

respectuós amb la diversitat i el medi ambient. Una societat en què la 

infància i la joventut tinguin millor qualitat de vida i es puguin desenvolupar 

en igualtat d’oportunitats, utilitzant l’esport com a eina de canvi i 

transformació social”, segons Segú.   

 

El tercer dels experts convidat va ser Ignasi Senabre, director comercial 

d’Sports & Landscape, una empresa d’instal·lació de gespa artificial en 

camps de futbol “enfocada a assolir els ODS, focalitzada en reutilitzar la 

gespa. Els clients principals són els ajuntaments, però també col·laboren 

amb la Fundació del Barça i els Cruyff Court, totes són sostenibles i 

ecològiques”, segons Senabre, que va afegir que “sostenibilitat i reciclatge 



 

 

porten associats més despesa, però reculls el benefici que fan per al medi 

ambient. Reduir plàstics i emissió de gasos d’efecte hivernacle comporta 

molts diners en I+D, però és un concepte de llegat”. 

 

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

president del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i de l’Esport de 

Catalunya. “La nostra entitat atorga una mena de segell de qualitat a l’hora 

d’assolir l’excel·lència a aquells que treballen en educació física, intentem 

assenyalar la direcció correcta i ajudar a les entitats”, segons Manuel. 

 

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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