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Conclusions
I. Ajuts i subvencions a l’esport a la ciutat de Barcelona

(Pàgines 12-17)

Un nombre significatiu d’entitats reben subvencions però amb imports baixos.
El 44,1% de les entitats relacionades amb l’esport han sol·licitat algun tipus d’ajut durant els darrers dos anys
a l’Ajuntament de Barcelona, i en termes generals en el 89,2% dels casos l’han obtingut; per tant el 39,2% del
total dels clubs esportius han rebut alguna subvenció o ajut per part de l’Ajuntament.
Avaluació positiva respecte l’agilitat en els tràmits burocràtics (valor de 6.12).
I entre el 39,2% del total d’entitats que han rebut alguna ajuda, la meitat estima que el temps que han trigat a
disposar-ne ha estat “raonable”, un 12,3% fins i tot ho valora com a “ràpid”, però una de cada tres entitats en
fa una valoració crítica (el 35,7% considera que el temps ha estat entre “lent i molt lent”).
La majoria de les entitats que han rebut alguna subvenció per part de l’Ajuntament consideren que la dotació
econòmica ha estat entre ”regular” (51,3%) i “baixa o molt baixa” (40,1%).

Absolut desconeixement de les noves línies de subvenció que ha anunciat l’Ajuntament de
Barcelona en relació al món de l’esport i que afecten als clubs i entitats (89,5%); només un 10,5% diu
estar al corrent dels canvis.

Rebuig molt majoritari a que l’Ajuntament hagi retirat les subvencions als esportistes federats
(76,1%).
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Conclusions
II. Suport a l’esport a la ciutat de Barcelona

(Pàgines 18-37)

Escassa notorietat dels tècnics d’esports de districte.
La relació entre les entitats i el tècnic d’esports del districte, es valorada amb un 4.54.
La gran majoria de responsables d’entitats i clubs d’esports “no ha tingut mai” o “només de forma
esporàdica” contacte amb el tècnic d’esports del districte (40,0% i 19,2% respectivament).
Dificultat de contactar amb aquest professional, així ho creu el 61,4% del sector.

Mala avaluació de les accions per promoure l’esport a Barcelona des de l’Ajuntament.
Promoció que es fa del seu esport a la ciutat de Barcelona (valor de 4.14).
Promoció de projectes esportius amb projecció internacional (valor de 3.84).
Suport específic de l’Ajuntament a la seva entitat (valor de 3.38).
De forma quotidiana les entitats i clubs esportius de Barcelona no perceben el suport institucional
exemplificat amb presència i suport de representants de l’Ajuntament quan organitzen actes rellevants
(66,7% “mai hi ha assistit” i un altre 12,9% “només de forma esporàdica”).
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Conclusions
(...) Suport a l’esport a la ciutat de Barcelona
Demanda de la construcció d’un nou pavelló cobert (57,4%), seguit a certa distància per una pista
poliesportiva coberta (46,1%); en canvi, la resta d’equipaments proposats tindrien un nivell de suport
menys rellevant (38,5% piscina coberta; 38,4% pista d’atletisme; 38,3% camp de rugby i només el 27,1%
estima que caldria un nou camp de futbol).
Hores d’obertura dels possibles nous equipaments esportius: franja de tarda-nit (17.00 hores fins les 24.00).

L’Institut Barcelona Esports (IBE), un gran desconegut.
La gran majoria dels responsables de les entitats i els clubs esportius no han tingut contacte ni amb els
tècnics (49,6%) i menys encara amb els representants polítics (66,6%) del IBE, si bé entre els pocs que hi
han tingut tractes, les valoracions respecte els tècnics són més positives que negatives (34,7%) i baixa al
18,9% de valoracions positives quan es tracta dels responsables polítics.

Gran desconeixement del Pla Estratègic de l’Esport.
Només una minoria del 11,2% dels responsables de clubs i entitats esportives de la ciutat de Barcelona
diuen conèixer el Pla Estratègic de l’Esport.
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Conclusions
III. Estat de les instal·lacions esportives a la ciutat de Barcelona

(Pàgines 38-48)

Ús notable i satisfactori d’instal·lacions de titularitat municipal.
La meitat de les entitats esportives realitzen les seves activitats en instal·lacions de titularitat municipal
(51,1%), i avaluen amb una nota de 6.19 al valorar el manteniment d’aquestes instal·lacions així com el grau
de disponibilitat per fer-ne ús.

Molt pocs ajuts per pagar lloguer d’instal·lacions esportives.
El 56,3% de les entitats i clubs esportius de la ciutat de Barcelona en algun moment han de pagar algun
tipus de lloguer per fer ús d’instal·lacions i equipaments esportius, i entre aquests només el 19,8% reben
algun tipus d’ajuda per fer front a aquesta despesa.

El Palau d’esports, un equipament que no s’hauria de perdre per la pràctica de l’esport.
El 71,4% dels responsables d’entitats i clubs esportius consideren que El Palau d’Esports s’hauria d’utilitzar
per finalitats i esdeveniments de tipus esportiu.
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Conclusions
IV. Model esportiu a la ciutat de Barcelona

(Pàgines 49-53)

L’esport vist com una eina de desenvolupament personal i social
Els responsables actuals de les entitats i clubs esportius són conscients que a través de les seves
organitzacions per realitzar i promoure l’esport s’afavoreix la cohesió social, el foment de la no
discriminació, la proximitat amb la ciutadania, el desenvolupament integral de la persona, i per tant,
l’activitat esportiva és quelcom integrat en la vida quotidiana i que aporta clarament retorn social.

Barcelona, referent mundial internacional en organitzar esdeveniments internacionals
Barcelona hauria de liderar i organitzar grans esdeveniments esportius (70,9%).
Barcelona hauria d’optar a organitzar els JJOO d’hivern Barcelona-Pirineus (77,7%).
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Balanç dels ajuts a l’esport a la ciutat de Barcelona
I.1. Entitats que han demanat una subvenció
Durant els darrers 2 anys, el seu club ha sol·licitat alguna subvenció o ajut a l’Ajuntament de Barcelona?
I finalment, ha obtingut aquesta subvenció o ajut per part de l’Ajuntament de Barcelona?
(Base: 44,1% que han sol·licitat alguna subvenció o ajut a l’Ajuntament de Barcelona)

El 44,1% de les entitats de Barcelona relacionades amb l’esport han sol·licitat algun tipus d’ajut durant els
darrers dos anys a l’Ajuntament de Barcelona, i en termes generals en el 89,2% dels casos l’han obtingut (62,0%
“sempre” i 27,2% “només han rebut l’ajut per algun dels conceptes sol·licitats”); per tant el 39,2% del total dels
clubs esportius de la ciutat de Barcelona han rebut alguna subvenció o ajut per part de l’Ajuntament.
(Base: 44,1% que han sol·licitat alguna subvenció o ajut a l’Ajuntament de Barcelona)
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Balanç dels ajuts a l’esport a la ciutat de Barcelona
I.2. Agilitat en els tràmits per demanar una subvenció i en rebre l’import (sub-base)
En una escala del 0 al 10, segons estigui gens o molt satisfet, com valora l’agilitat en els tràmits que cal realitzar per demanar una
subvenció municipal? (Nota mitjana. Escala del 0 al 10. Base: 44,1% que han sol·licitat alguna subvenció o ajut a l’Ajuntament de Barcelona)

Entre el 44,1% de les entitats esportives
que han sol·licitat alguna subvenció a
l’Ajuntament de Barcelona, en termes
generals fan una bona valoració de
l’agilitat burocràtica en tramitar aquesta
ajuda, de forma que en una escala que
oscil·la de 0 a 10 segons el nivell de
percepció d’agilitat, valoren tot el procés
amb un 6.12.

I específicament entre el 39,2% d’entitats esportives que han
sol·licitat alguna subvenció a l’Ajuntament de Barcelona i
l’han obtingut, la meitat estima que el temps que han trigat a
disposar-ne ha estat “raonable”, un 12,3%· fins i tot ho
valora com a ràpid, però una de cada tres entitats en fa una
valoració crítica (35,7% el temps ha estat entre lent i molt
lent). Es dóna la circumstància que les entitats relacionades amb
el futbol i el futbol sala, que són les més nombroses, fan una
valoració negativa del temps que han trigat a rebre la subvenció
(50,8% consideren que ha estat lent o molt lent ), però la seva
percepció es compensa per les valoracions més positives
d’esports amb menys nombre d’entitats.
I quina valoració fa del temps que han trigat a rebre l’ajut des del moment en que
va ser concedit?; (Base: 39,2% que ha rebut un ajut o subvenció)
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Balanç dels ajuts a l’esport a la ciutat de Barcelona
I.3. Grau de satisfacció amb l’import de la subvenció (sub-base)
I com valora la dotació econòmica rebuda?
(Base: 39,2% que ha rebut un ajut o subvenció)

El nombre d’entitats esportives que han demanat
alguna subvenció o ajut a l’Ajuntament en els
darrers dos anys ha estat moderadament alt
(44,1%), i una gran part d’aquestes organitzacions
han rebut alguna quantitat (el 89,2%, que
representa el 39,2% del total de les entitats del
sector); i en termes generals s’ha vist que es fa
una valoració acceptable en relació a l’agilitat dels
tràmits que cal realitzar (valor de 6.12 en una
escala entre 0-10), i només un 35,7% de les entitats
que han rebut finalment la subvenció consideren
que el temps que han hagut d’esperar ha estat lent
o molt lent, la majoria l’han avaluat com “un temps
d’espera raonable” (50,8%).
Però... La majoria de les entitats que han rebut
alguna subvenció per part de l’Ajuntament
consideren que la dotació econòmica ha estat
entre ”regular” (51,3%) i “baixa o molt baixa”
(40,1%); és a dir, un nombre significatiu d’entitats
reben subvencions però amb imports no molt alts.
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Nova política de subvencions municipals
I.4. Coneixement de les noves línies per les subvencions municipals
Coneix les noves línies de subvenció que ha anunciat l’Ajuntament en relació al món de l’esport i que afecten als Clubs i Entitats
Esportives?

Absolut desconeixement de les noves línies de subvenció que ha
anunciat l’Ajuntament de Barcelona en relació al món de l’esport i que
afecten als clubs i entitats, només un 10,5% diu estar al corrent dels
canvis, els quals –de forma espontània- els verbalitzen en dos grups
d’opinió: d’una banda els que ho relacionen amb temes econòmics
(més subvencions de tipus social, i es menor mesura també citen més
beques, subvencionar activitats extraescolars, més equipaments i
subvencionar més l’esport femení), i en segon terme genera també un cert
recel (una mesura electoralista i que afavorirà els clubs més grans).

Pel que vostè sap, en què
consisteixen aquestes
noves línies de subvenció?
(Resposta espontània i
múltiple. Base: 10,5% que
coneixen les noves línies de
subvenció relacionades amb
el món de l’esport)
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Nova política de subvencions municipals
I.5. Subvencions i esportistes federats
Està d’acord en que l’Ajuntament hagi retirat les subvencions a esportistes federats?

Més de tres de quatre entitats i clubs
esportius de la ciutat de Barcelona
estan
en
desacord
en
que
l’Ajuntament
hagi
retirat
les
subvencions als esportistes federats
(76,1%).
El grau de rebuig és majoritari per
totes les tipologies d’esports, però
arriba als nivells més alts en handbol
i voleibol; gimnàstica-halterofiliafísics i culturisme; piragüisme-rem i
vela; esports d’hivern; pesca i
activitats subaquàtiques; ciclisme i
bàsquet.
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La figura del tècnic d’esports del districte
II.1. Avaluació global de la relació amb el tècnic d’esports del districte
Quina valoració fa de la relació que ha tingut el seu club amb el tècnic d’esports del districte?
Nota mitjana. Escala de 0 al 10.

En termes generals, els responsables de les entitats i clubs
esportius de Barcelona valoren amb un 4.54 la relació que tenen
amb el tècnic d’esports del districte, es una escala que oscil·la
del 0 al 10 segons menys o més satisfets.
La valoració del tècnic d’esports varia segons el districte, de
forma que aprova només en dos districtes:
Sants-Montjuïc (valoració 5.98)
Sant Andreu (valoració de 5.49)
I quasi aprova en altres cinc districtes:
Les Corts i Gràcia (valoració 4.95 respectivament)
Sarrià-Sant Gervasi (valoració de 4.84)
Sant Martí (valoració de 4.67)
Horta-Guinardó (valoració de 4.59)
En canvi, obtenen valoracions clarament negatives en
districtes:

tres

Eixample (valoració de 3.82)
Ciutat vella (valoració de 2.39)
Nou Barris (valoració de 2.84)
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La figura del tècnic d’esports del districte
II.2. Avaluació i facilitat de contacte amb el tècnic d’esports del districte
En els últims dos anys, com qualifica el contacte que ha tingut amb el tècnic d’esports del districte?

La gran majoria “no ha tingut mai” o “només de
forma esporàdica” contacte amb el tècnic
d’esports del districte (40,0% i 19,2%
respectivament), i un altre 15,9% ha tingut
“contacte de forma puntual”. Només un 11,5%
de les entitats del món de l’esport té un
“contacte habitual” amb el tècnic d’esports del
districte.

I aquesta manca de contacte habitual amb el
tècnic d’esports del districte, segurament es
deu també per la percepció que la majoria de les
entitats i clubs esportius tenen de la dificultat
de contactar amb aquest professional, així ho
creu el 61,4%, mentre un altre 38,6% sí que
creuen que és fàcil contactar-hi, malgrat que
després en moltes ocasions tampoc ho fan.
Considera que és fàcil contactar amb el tècnic de districte?
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.3. Promoció de l’esport de forma integral
En termes generals, quina valoració fa vostè dels següents elements de promoció i suport a l’esport que es dóna a la ciutat de
Barcelona (...)
Nota mitjana. Escala del 0 al 10.

En termes generals el sector de l’esport a través dels directius d’entitats i clubs esportius de Barcelona, fan una
mala valoració en relació a la promoció que es fa del seu esport a la ciutat (valor de 4.14 en una escala que
oscil·la del 0 al 10); i encara fan una valoració més crítica respecte a la promoció de projectes esportius amb
projecció internacional (valor de 3.84), i el suport específic de l’Ajuntament a la seva entitat (valor de 3.38).
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.3. Promoció de l’esport de forma integral
En termes generals, quina valoració fa vostè dels següents elements de promoció i suport a l’esport que es dóna a la ciutat de
Barcelona (...) ; Nota mitjana. Escala del 0 al 10.

“Promoció del vostre esport a la ciutat de Barcelona” (valoració mitjana de 4.14 en una escala que oscil·la del 0
al 10 segons menys o més satisfet), amb els següents tres nivells de satisfacció segons l’esport:
Esports per a persones amb diversitat funcional: 6.51
Bàsquet: 5.66
Futbol i futbol sala: 4.96
Atletisme i triatló: 4.94
Natació, salvament i socorrisme: 4.90
Pilota i petanca: 4.31
Esports de muntanya i espeleologia: 4.17
Billar – bitlles i bowling: 4.08
Handbol i voleibol: 3.95
Escacs: 3.79
Ciclisme: 3.77
Tenis i altres esports de raqueta: 3.76
Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: 3.72
Esports de contacte: 3.31
Altres esports: 2.95

Hoquei i patinatge: 2.87
Pesca i activitats subaquàtiques: 1.46
Piragüisme, rem i vela: 1.54
Esports d’hivern: 0.98
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.3. Promoció de l’esport de forma integral
En termes generals, quina valoració fa vostè dels següents elements de promoció i suport a l’esport que es dóna a la ciutat de
Barcelona (...) ; Nota mitjana. Escala del 0 al 10.

“Promoció de projectes esportius amb projecció internacional” (valoració mitjana de 3.84 en una escala que
oscil·la del 0 al 10 segons menys o més satisfet), amb els següents tres nivells de satisfacció segons l’esport:
Handbol i voleibol: 6.16
Natació, salvament i socorrisme: 5.73
Bàsquet: 5.02
Esports d’hivern: 5.02
Esports per a persones amb diversitat funcional: 4.95
Escacs: 4.73
Tenis i altres esports de raqueta: 4.69
Esports de muntanya i espeleologia: 4.35
Altres esports: 4.34
Pilota i petanca: 4.00
Ciclisme: 3.91
Atletisme i triatló: 3.74
Esports de contacte: 3.06

Rugbi i futbol americà: 2.80

Futbol i futbol sala: 2.95

Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: 2.75

Billar – bitlles i bowling: 2.83

Pesca i activitats subaquàtiques: 2.34
Hoquei i patinatge: 2.29
Piragüisme, rem i vela: 1.79
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.3. Promoció de l’esport de forma integral
En termes generals, quina valoració fa vostè dels següents elements de promoció i suport a l’esport que es dóna a la ciutat de
Barcelona (...) ; Nota mitjana. Escala del 0 al 10.

“Suport de l’Ajuntament a la vostra entitat” (valoració mitjana de 3.38 en una escala que oscil·la del 0 al 10
segons menys o més satisfet), amb els següents tres nivells de satisfacció segons l’esport:
Billar – bitlles i bowling: 6.72
Esports per a persones amb diversitat funcional: 5.57
Handbol i voleibol: 5.24
Natació, salvament i socorrisme: 4.92
Pilota i petanca: 4.55
Escacs: 4.43
Bàsquet: 3.77
Futbol i futbol sala: 3.70
Atletisme i triatló: 3.53
Esports de muntanya i espeleologia: 3.50
Tenis i altres esports de raqueta: 3.49
Altres esports: 3.25

Ciclisme: 1.86

Esports d’hivern: 2.54

Pesca i activitats subaquàtiques: 1.74

Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: 2.36

Esports de contacte: 1.56

Hoquei i patinatge: 1.97

Piragüisme, rem i vela: 1.02
Rugbi i futbol americà: 0.00
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.4. Suport institucional quotidià a les entitats
Durant els darrers 3 anys, la seva entitat ha rebut suport institucional amb presència de representants de l’Ajuntament?

De forma quotidiana les entitats i clubs
esportius de Barcelona no perceben el
suport institucional exemplificat amb
presència i suport de representants de
l’Ajuntament
quan
organitzen
actes
rellevants,
només
el
3,6%
dels
responsables d’aquestes organitzacions sí
manifesten notar aquest suport de “forma
habitual” i un altre 14,1% “puntualment”.
En canvi dues de cada tres de les entitats
“mai” han rebut el suport institucional amb
presència
de
representants
de
l’Ajuntament durant els darrers tres anys
(66,7%), i un altre 12,9% “només de forma
esporàdica”.
Com es veu en la pàgina següent la manca
de presència de representants de
l’Ajuntament
en
els
esdeveniments
esportius organitzats per les entitats i
clubs esportius es molt majoritari per totes
les disciplines.
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.4. Suport institucional quotidià a les entitats
Durant els darrers 3 anys, la seva entitat ha rebut suport institucional amb presència de representants de l’Ajuntament?
Percepció del grau de suport institucional quotidià a les entitats per part de l’Ajuntament, segons la tipologia dels esports:
Hoquei i patinatge: de forma habitual 20,4%; puntualment 17,7%; mai o esporàdicament 62,0%.
Esports per a persones amb diversitat funcional: de forma habitual 9,7%; puntualment 27,2%; mai o esporàdicament 63,1%.
Pilota i petanca: de forma habitual 9,5%; puntualment 42,2%; mai o esporàdicament 69,2%.
Tenis i altres esports de raqueta: de forma habitual 8,2%; puntualment 0,0%; mai o esporàdicament 91,8%.
Atletisme i triatló: de forma habitual 4,8%; puntualment 7,9%; mai o esporàdicament 87,4%.
Esports de contacte: de forma habitual 4,0%; puntualment 0,0%; mai o esporàdicament 89,3%.
Futbol i futbol sala: de forma habitual 2,9%; puntualment 7,9%; mai o esporàdicament 85,8%.
Esports de muntanya i espeleologia: puntualment 32,0%; mai o esporàdicament 68,0%.
Natació, salvament i socorrisme: puntualment 29,8%; mai o esporàdicament 58,8%.
Ciclisme: puntualment 20,7%; mai o esporàdicament 79,3%.
Billar, bitlles i bowling: puntualment 19,2%; mai o esporàdicament 80,8%.
Escacs: puntualment 17,7%; mai o esporàdicament 83,0%.
Bàsquet: puntualment 16,1%; mai o esporàdicament 83,9%.
Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: puntualment 15,7%; mai o esporàdicament 74,6%.
Handbol i voleibol: puntualment 14,5%; mai o esporàdicament 85,5%.
Altres esports: puntualment 7,7%; mai o esporàdicament 92,3%.
Pesca i activitats subaquàtiques: mai o esporàdicament 74,6%.
Piragüisme, rem i vela: mai o esporàdicament 100,0%.
Rugbi i futbol americà: mai o esporàdicament 100,0%.
Esports d’hivern: mai o esporàdicament 100,0%.
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.5. Demanda de nous equipaments esportius
Considera que Barcelona necessita més instal·lacions esportives, com les següents?

De les sis possibles noves infraestructures esportives que es proposaven, la que genera més consens entre els
responsables d’entitats i clubs esportius és la construcció d’un nou pavelló cobert (57,4%), seguit a certa
distància per una pista poliesportiva coberta (46,1%); en canvi, la resta d’equipaments tindrien un nivell de suport
menys rellevant entre aquest col·lectiu (38,5% piscina coberta; 38,4% pista d’atletisme; 38,3% camp de rugby i
només el 27,1% estima que caldria un nou camp de futbol).
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.6. Demanda d’horaris per l’ús dels nous equipaments esportius
I en quina franja horària s’haurien de poder utilitzar aquestes instal·lacions?
Resposta espontània i múltiple. Base: persones que consideren que a Barcelona falten instal·lacions esportives

En termes generals la principal demanda en relació a quines hores haurien d’estar oberts i en funcionament
els possibles nous equipaments esportius és en la franja de tarda-nit (des de les 17.00 hores fins les 24.00),
doncs ho manifesta de forma espontània la meitat dels responsables de clubs i entitats esportives de la ciutat
de Barcelona.

En segon terme, un 24,1%
demanda un horari
d’obertura entre les 8 del
matí fins les 24.00 hores.
En les pàgines següents es
detalla per cada possible
nou equipament esportiu la
demanda d’hores d’obertura
desitjable.
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.6. Demanda d’horaris per l’ús dels nous equipaments esportius
I en quina franja horària s’haurien de poder utilitzar aquestes instal·lacions?
Resposta espontània i múltiple. Base: persones que consideren que a Barcelona falten instal·lacions esportives

PAVELLÓ COBERT

PISTA POLIESPORTIVA DESCOBERTA

Demanda del 57,4%

Demanda del 46,1%
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.6. Demanda d’horaris per l’ús dels nous equipaments esportius
I en quina franja horària s’haurien de poder utilitzar aquestes instal·lacions?
Resposta espontània i múltiple. Base: persones que consideren que a Barcelona falten instal·lacions esportives
PISCINA COBERTA

PISTA D’ATLETISME

Demanda del 38,5%

Demanda del 38,4%
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.6. Demanda d’horaris per l’ús dels nous equipaments esportius
I en quina franja horària s’haurien de poder utilitzar aquestes instal·lacions?
Resposta espontània i múltiple. Base: persones que consideren que a Barcelona falten instal·lacions esportives

CAMP DE RUGBY

CAMP DE FUTBOL

Demanda del 38,3%

Demanda del 27,1%
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Avaluació accions per promoure l’esport a la ciutat de Barcelona
II.7. Avaluació de la tasca de suport de l’Institut Barcelona Esports (IBE)
Respecte l’Institut Barcelona Esports, ¿com valora vostè el tracte rebut per part dels seus tècnics? ¿i com valora el tracte rebut per part
dels seus responsables polítics?

Entre el desconeixement i la bona valoració; la gran majoria dels responsables de les entitats i els clubs
esportius no han tingut contacte ni amb els tècnics (49,6%) i menys encara amb els representants polítics (66,6%)
del Institut Barcelona Esports (IBE), si bé entre els pocs que hi han tingut tractes, les valoracions respectes els
tècnics són més positives que negatives (34,7%) i baixa al 18,9% de valoracions positives quan es tracta dels
responsables polítics.
VALORACIÓ DEL TRACTE REBUT PER PART

VALORACIÓ DEL TRACTE REBUT PER PART

DELS TÈCNICS DEL IBE

DELS RESPONSABLES POLÍTICS DEL IBE
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Avaluació del Pla Estratègic de l’Esport
II.8. Coneixement del Pla Estratègic de l’Esport
Coneix el Pla Estratègic de l’Esport?

Només una minoria del 11,2% dels
responsables de clubs i entitats esportives
de la ciutat de Barcelona diuen conèixer el
Pla Estratègic de l’Esport.
En la majoria de disciplines esportives cap
persona de la mostra de l’enquesta coneix el
PEE, i només es registra un relatiu major
coneixement respecte el 11,2% de mitjana
entre els responsables de clubs i entitats
esportives relacionats amb el piragüisme i el
rem i la vela (51,6%), la gimnàstica,
l'halterofília, físics i culturisme (31,3%), i
baixa encara més fins el 19,2% en billar,
bitlles i bowling; 18,6% en handbol i voleibol;
18,4% en natació, salvament i socorrisme;
18,3% en atletisme i triatló; 18,1% en futbol i
futbol sala i 17,9% de coneixement del Pla
Estratègic de l’Esport entre els responsables
d’entitats relacionades amb el bàsquet.
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Avaluació del Pla Estratègic de l’Esport
II.9. Identificació dels eixos bàsics del Pla Estratègic de l’Esport (sub-base)
Pel que vostè sap, quins són els aspectes més destacats d’aquest Pla Estratègic de l’Esport?
Resposta espontània i múltiple. Base: 11,2% que coneixen el Pla Estratègic de l’Esport

Entre la minoria del 11,2% de responsables de clubs i entitats esportives que
diuen saber en què consisteix el Pla Estratègic de l’Esport, quan de forma
espontània han de concretar els eixos bàsic d’aquest pla, un de cada tres
realment no sap concretar doncs “li falta informació” (32,6%), i la resta, més
enllà de conceptes genèrics com “promoció i ajuda a l’esport” (28,3%),
concreten en dues idees força: (1) promoció de consells escolars i activitats
extraescolars per infants i (2) afavorir la vessant social per ajudar a la
integració (30,4% i 26,0% respectivament).
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Avaluació del Pla Estratègic de l’Esport
II.10. Valoració del Pla Estratègic de l’Esport (sub-base)
En una escala del 0 al 10, segons estigui gens o molt d’acord, com valora El Pla Estratègic de l’Esport?
Nota mitjana. Escala del 0 al 10. Base: 11,2% que coneixen el Pla Estratègic de l’Esport

Entre la minoria del 11,2% de responsables de
clubs i entitats esportives que diuen saber en què
consisteix el Pla Estratègic de l’Esport, i malgrat
que una tercera part no sap situar cap eix bàsic
d’aquest important element de planificació, en fan
una valoració positiva amb una nota de 6.15, en
una escala que oscil·la entre el 0 i el 10 segons
més o menys satisfet.
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Avaluació del Pla Estratègic de l’Esport
II.11. Arguments a favor del Pla Estratègic de l’Esport (sub-base)
Per què en té aquesta opinió positiva sobre el Pla Estratègic de l’Esport?
Resposta espontània i múltiple. Base: 7,8% amb valoracions positives sobre el Pla Estratègic de l’Esport
Entre la minoria del 7,8% del total de responsables d’entitats i clubs esportius que coneixen i valoren positivament el
Pla Estratègic de l’Esport, posen en valor “la bona voluntat i l’intent de treballar de forma professional” (57,8%), seguit
a molta distància d’una expectativa que “hi haurà més recursos” (35,6%), “promourà la integració” i “hi haurà més
recolzament a l’esport de base” (28,2%).
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Avaluació del Pla Estratègic de l’Esport
II.12. Arguments en contra del Pla Estratègic de l’Esport (sub-base)
Per què en té aquesta opinió negativa sobre el Pla Estratègic de l’Esport?
Resposta espontània i múltiple. Base: 2,5% amb valoracions negatives sobre el Pla Estratègic de l’Esport
Entre la minoria del 2,5% del total de responsables d’entitats i clubs esportius que coneixen i valoren negativament el
Pla Estratègic de l’Esport, ho fan per tenir una “baixa expectativa respecte els recursos econòmics que realment s’hi
destinaran, i per tant, poc suport efectiu” (89,3%), i en molta menor mesura, consideren que aquest pla té “massa
dirigisme polític” (24,5%) i està basat en la “improvisació” (20,5%).
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III.1. Identificació indret on les entitats realitzen les seves activitats
Normalment (citar nom del club / entitat), on desenvolupa les seves activitats?

La meitat de les entitats esportives de Barcelona
realitzen les seves activitats en instal·lacions
municipals (51,1%), ja sigui perquè el 45,2% ho fa
de forma habitual, o bé, un altre 5,9% combina
instal·lacions pròpies i municipals.
Com es pot veure en la relació de la pàgina següent,
l’ús d’instal·lacions municipals depèn molt de la
tipologia de l’activitat esportiva.
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III.1. Identificació indret on les entitats realitzen les seves activitats
Normalment (citar nom del club / entitat), on desenvolupa les seves activitats?
Espais d’ús d’instal·lacions per realitzar la seva activitat esportiva, segons la tipologia dels esports:
Rugbi i futbol americà: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 100,0%
Pilota i petanca: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 88,3%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 11,8%
Futbol i futbol sala: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 87,4%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 8,7%; altres 3,9%.
Billar, bitlles i bowling: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 83,2%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 16,8%
Esports per a persones amb diversitat funcional: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 72,8%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 9,4%; altres
17,8%
Handbol i voleibol: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 70,2%; altres 29,8%
Escacs: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 56,8%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 43,2
Altres esports: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 55,7%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 9,9%; altres 34,3%
Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 53,6%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 46,4%
Piragüisme, rem i vela: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 51,6%; altres 48,4%
Atletisme i triatló: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 51,0%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 11,6%; altres 37,5%
Hoquei i patinatge: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 43,6%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 35,6%; altres 20,8%
Bàsquet: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 37,4%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 39,9%; altres 22,9%
Tenis i altres esports de raqueta: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 35,0%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 49,8%; altres 15,3%
Esports de contacte: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 24,6%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 75,4
Natació, salvament i socorrisme: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 18,4%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 81,6%
Ciclisme: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 18,3%; altres 81,7%
Pesca i activitats subaquàtiques: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 15,3%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 7,1%; altres 77,6%
Esports de muntanya i espeleologia: instal·lacions municipals + pròpies i municipals 10,0%; pròpies + pròpies i d’altres entitats 8,7%; altres 81,3%
Esports d’hivern: altres 100,0%
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III.2. Entitats que empren instal·lacions pagant un lloguer
En l’ús d’alguna instal·lació l’entitat ha de pagar algun lloguer?
El 56,3% de les entitats i clubs esportius de la ciutat
de Barcelona en algun moment han de pagar algun
tipus de lloguer per fer ús d’instal·lacions i
equipaments esportius, com es pot veure en la relació
de la pàgina següent les proporcions varien molt
segons l’especialitat esportiva.
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III.2.1 Rep alguna ajuda per aquest lloguer?
Base: 56,3% d’entitats que paguen lloguer d’alguna instal·lació

Entre el 56,3% d’entitats i clubs que paguen
algun lloguer per emprar instal·lacions
esportives, només el 19,8% reben algun tipus
d’ajuda per fer front a aquesta despesa.
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III.2. Entitats que empren instal·lacions pagant un lloguer
En l’ús d’alguna instal·lació l’entitat ha de pagar algun lloguer?
Proporció d’entitats que paguen un lloguer per fer ús d’instal·lacions per realitzar la seva activitat esportiva, segons la
tipologia dels esports, i en quin percentatge reben ajuts per fer front a aquesta despesa:
Handbol i voleibol: 100,0% (reben ajuts: 18,5%)
Rugbi i futbol americà: 100,0%(reben ajuts: 31,4%)
Esports de contacte: 89,1%(reben ajuts: 4,7%)
Futbol i futbol sala: 31,9%
Atletisme i triatló: 71,4%(reben ajuts: 26,7%)
Bàsquet: 66,3%(reben ajuts: 17,6%)
Pesca i activitats subaquàtiques: 62,9%(reben ajuts: 0,0%)
Natació, salvament i socorrisme: 56,8%(reben ajuts:0,0%)
Tenis i altres esports de raqueta: 52,3%(reben ajuts: 0,0%)
Hoquei i patinatge: 51,2%(reben ajuts: 14,2%)
Esports d’hivern: 50,8%(reben ajuts: 100,0%)
Altres esports: 48,1%(reben ajuts: 16,0%)
Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: 47,7%(reben ajuts: 0,0%)
Escacs: 43,2%(reben ajuts: 0,0%)
Esports per a persones amb diversitat funcional: 33,3%(reben ajuts: 54,3%)
Billar, bitlles i bowling: 31,6% (reben ajuts: 0,0%)

Pilota i petanca: 29,5% (reben ajuts: 19,9%)
Piragüisme, rem i vela: 22,9% (reben ajuts: 0,0%)
Esports de muntanya i espeleologia: 14,2%(reben ajuts: 61,5%)
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Ciclisme: 12,0%(reben ajuts: 0,0%)
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III.3. Avaluació instal·lacions esportives municipals (sub-base)
En termes generals, quan la seva entitat utilitza instal·lacions municipals, com valora els següents aspectes...
Nota mitjana. Escala del 0 al 10. Base: 51,1% que utilitzen alguna vegada instal·lacions municipals

Entre el 51,1% de les entitats i clubs esportius que en algun moment fan ús d’instal·lacions de titularitat
municipal, globalment es dóna un acceptable nivell de satisfacció amb l’estat del manteniment de les
instal·lacions municipals, així com amb el grau de disponibilitat per fer ús d’aquests equipaments, doncs
obtenen una valora de 6.19 en una escala que oscil·la del 0 al 10 segons el nivell de satisfacció.
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III.3. Avaluació instal·lacions esportives municipals (sub-base)
En termes generals, quan la seva entitat utilitza instal·lacions municipals, com valora els següents aspectes...
Nota mitjana. Escala del 0 al 10. Base: 51,1% que utilitzen alguna vegada instal·lacions municipals
Nivell de satisfacció amb l’estat de manteniment de les instal·lacions municipals, segons la tipologia dels esports (nota
mitjana entre 0 i 10):
Escacs: 8.23
Esports de muntanya i espeleologia: 8.00
Pesca i activitats subaquàtiques: 8.00
Billar, bitlles i bowling: 7.27
Esports per a persones amb diversitat funcional: 7.25
Ciclisme: 7.24
Handbol i voleibol: 7.21
Atletisme i triatló: 7.10
Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: 6.93
Altres esports: 6.66
Bàsquet: 6.47
Esports de contacte: 6.34
Futbol i futbol sala: 5.67
Natació, salvament i socorrisme: 5.49
Pilota i petanca: 5.38

Tenis i altres esports de raqueta: 5.38

Tenis i altres esports de raqueta: 5.38

Hoquei i patinatge: 5.20
Piragüisme, rem i vela: 3.46
Rugbi i futbol americà: 3.87

Juliol 2018

Esports d’hivern: ---
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III.3. Avaluació instal·lacions esportives municipals (sub-base)
En termes generals, quan la seva entitat utilitza instal·lacions municipals, com valora els següents aspectes...
Nota mitjana. Escala del 0 al 10. Base: 51,1% que utilitzen alguna vegada instal·lacions municipals
Nivell de satisfacció amb l’estat de manteniment de les instal·lacions municipals, segons districtes (nota mitjana entre 0 i
10), on destaca només Ciutat Vella com l’únic districte on els responsables d’entitats esportives que empren instal·lacions
municipals donen una mala valoració a l’avaluar l’estat de manteniment d’aquestes, en la resta de districtes la valoració és
positiva.
Sants – Montjuïc: 6.88
Horta – Guinardó: 6.81
Les Corts: 6.80
Sant Martí: 6.50
Nou Barris: 6.24
Sant Andreu: 6.12
Sarrià – Sant Gervasi: 6.00
Eixample: 5.35
Gràcia: 5.74
Ciutat Vella: 4.33
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III.3. Avaluació instal·lacions esportives municipals (sub-base)
En termes generals, quan la seva entitat utilitza instal·lacions municipals, com valora els següents aspectes...
Nota mitjana. Escala del 0 al 10. Base: 51,1% que utilitzen alguna vegada instal·lacions municipals
Nivell de satisfacció amb el grau de disponibilitat per fer ús de les instal·lacions municipals, segons la tipologia dels
esports (nota mitjana entre 0 i 10):
Pilota i petanca: 8.73
Escacs: 8.63
Billar, bitlles i bowling: 8.58
Esports de muntanya i espeleologia: 8.35
Esports per a persones amb diversitat funcional: 7.19
Gimnàstica, halterofília, físics i culturisme: 7.14
Ciclisme: 6.97
Atletisme i triatló: 6.91
Bàsquet: 6.68
Tenis i altres esports de raqueta: 6.23
Altres esports: 5.90
Pesca i activitats subaquàtiques: 5.53
Handbol i voleibol: 5.28
Futbol i futbol sala: 5.27
Rugbi i futbol americà: 4.68
Natació, salvament i socorrisme: 4.49

Piragüisme, rem i vela: 4.08
Esports de contacte: 3,66
Hoquei i patinatge: 3.72

Juliol 2018

Esports d’hivern: ---
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III.3. Avaluació instal·lacions esportives municipals (sub-base)
En termes generals, quan la seva entitat utilitza instal·lacions municipals, com valora els següents aspectes...
Nota mitjana. Escala del 0 al 10. Base: 51,1% que utilitzen alguna vegada instal·lacions municipals
Nivell de satisfacció amb el grau de disponibilitat per fer ús de les instal·lacions municipals, districtes (nota mitjana entre 0
i 10), amb una únic districte (Sant Andreu) on la disponibilitat per fer-ne ús es valorada de forma moderadament negativa:

Gràcia: 8.38
Les Corts: 7.47
Sants – Montjuïc: 7.34
Sant Martí: 6.65
Ciutat Vella: 6.62
Horta – Guinardó: 6.18
Sarrià – Sant Gervasi: 5.42
Eixample: 5.33
Nou Barris: 5.30
Sant Andreu: 4.45
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III.4. Avaluació de l’ús actual del Palau d’Esports
Com valora que el Palau d’Esports no s’utilitzi per finalitats i esdeveniments de tipus esportiu?

El Palau d’Esports s’hauria
d’utilitzar per finalitats i
esdeveniments de tipus
esportiu, així ho creu el 71,4%
dels responsables d’entitats i
clubs esportius de Barcelona, i
només un 9,3% està d’acord en
que actualment s’empri per
altres usos.
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IV.1. Avaluació del rol de les entitats esportives
En termes generals, fins quin punt està més o menys d’acord amb les següents afirmacions...
Nota mitjana. Escala del 0 al 10
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IV.1. Avaluació del rol de les entitats esportives
En termes generals, fins quin punt està més o menys d’acord amb les següents afirmacions...
Nota mitjana. Escala del 0 al 10

Elevada autopercepció per part dels responsables de clubs i entitats esportives de Barcelona, que les
seves organitzacions realitzen les següents aportacions a la societat, de forma que...
L’activitat que desenvolupa el seu club...
(...) “Fomenta la diversitat i la no discriminació ni les desigualtats” (valor d’acord de 9.34).
(...) “Desenvolupa un model esportiu de proximitat” (valor d’acord de 9.06).
(...) “Fomenta la cohesió social, la sostenibilitat i l’exercici de la plena sobirania” (valor d’acord de 8.80).
(...) “Té retorn social” (valor d’acord de 8.72).
(...) “Ajuda a estendre l’activitat física de forma quotidiana a la totalitat de la ciutadania” (valor
d’acord de 8.25).
És a dir, els responsables actuals de les entitats i clubs esportius són conscients que a través de les seves
organitzacions per realitzar i promoure l’esport s’afavoreix la cohesió social, el foment de la no
discriminació, la proximitat amb la ciutadania, el desenvolupament integral de la persona, i per tant,
l’activitat esportiva és quelcom integrat en la vida quotidiana i que aporta clarament retorn social.
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IV.2. Rol de Barcelona en l’organització d’esdeveniments esportius
internacionals
De les dues frases que ara li llegiré, quina valora com a més positiva per la ciutat de Barcelona...

De forma clara els responsables de
clubs i entitats esportives ubicades
a Barcelona estan d’acord en que la
ciutat hauria de liderar i organitzar
grans esdeveniments esportius
(70,9% d’acord amb l’enunciat).
Només un 13,7% dels responsables
de clubs esportius recolza la
política actual d’haver deixat de
prioritzar
grans
esdeveniments
esportius tal i com s’ha fet en els
darrers anys
Finalment, destacar com un altre
13,5% d’aquests responsables de
clubs esportius seria partidari de
buscar un punt d’equilibri entre les
dues opcions contradictòries.
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IV.3. Suport al Jocs Olímpics d’hivern Barcelona-Pirineus
És favorable a la celebració dels jocs olímpics d’hivern a Barcelona-Pirineus?

De forma clara els responsables de
clubs i entitats esportives ubicades
a Barcelona estarien d’acord en que
Barcelona hauria de competir per
aconseguir els Jocs Olímpics
d’Hivern
Barcelona-Pirineus
(77,7%).
Només un 14,9% del sector s’hi
oposa i un 7,4% no té una opinió al
respecte.
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Annex: Fitxa tècnica
Àmbit de l’estudi: clubs esportius de la ciutat de Barcelona.
Univers: la persona responsable dels clubs esportius (univers entorn els 1.013 centres).
Mètode: enquesta telefònica previ contacte amb la persona responsable de l’entitat, el que ha Implicat en molts casos fer
més d’un contacte per establir el moment de l’entrevista.
Mostra: 319 enquestes a responsables d’entitats esportives de la ciutat de Barcelona.
Tècnica de mostreig: la selecció dels casos s’ha realitzart a partir d’un mostreig aleatori sistemàtic tenint en compte una
estratificació en funció de les següents variables: (1) Tipologia del club i (2) Districte de la ciutat.
Condicions estadístiques: marge d’error total possible de +4,64%, per una població finita, amb un nivell de confiança del 95,5%,
on K=2, i el supòsit de màxima indeterminació (p=q=50/50).
Treball de camp: les enquestes s’han realitzat entre el dijous 5 i el divendres 13 de juliol de 2018,
En la presentació de les taules de resultats, quan les diferències són significatives a efectes estadístics en relació amb els
valors esperats (mitjana), i atesa la correlació entre univers-mostra-marge d’error, a partir de la prova “chi square” s’indica amb
els signes “>” o “<” segons la diferència del valor en aquella cel·la estigui per sobre o per sota dels valors mitjans globals, i per
tant, les diferències es consideren estadísticament significatives.

Pressupost:
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Mostra

Marge d’error

319 enquestes

+ 4,64%

Condicions estadístiques per un univers entorn els
900 clubs
Amb un nivell de confiança del 95,5% (K=2) i el
supòsit de màxima indeterminació on p=q=50/50
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Annex: Fitxa tècnica
ENTITATS ESPORTIVES (AGRUPACIÓ)
Futbol
Futbol sala
Taekwondo
Judo
Karate
Esports de contacte
Kick Boxing i Muaythai
Lluita
Boxa amateur
Bàsquet
Bàsquet
Cecs i deficients visuals
Sords
Esports per a
persones amb
Discapacitats físics
diversitat funcional
Disminuïts psíquics
Paralítics cerebrals
Entitats excursionistes
Esports de muntanya
Curses d’orientació
i espeleologia
Espeleologia
Ciclisme
Ciclisme
Atletisme
Atletisme i Triatló
Triatló
Pilota
Pilota i
Petanca
Petanca
Tennis
Tennis taula
Tenis i altres esports
Pàdel
de raqueta
Bàdminton
Esquaix
Hockey
Hockey i patinatge
Patinatge
Pesca esportiva i càsting
Pesca i activitats
subaquàtiques
Activitats subaquàtiques
Handbol
Handbol i Voleibol
Voleibol
Escacs
Escacs
Futbol i futbol sala
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ENTITATS ESPORTIVES (AGRUPACIÓ)
Billar
Billar - bitlles i
bowling
Bitlles i bowling
Gimnàstica
Gimnàstica –
Halterofília – Físics /
Halterofília
culturisme
Físics / culturisme
Natació
Natació, salvament i
socorrisme
Salvament i Socorrisme
Piragüisme
Piragüisme, rem i
Rem
vela
Vela
Rugbi
Rugbi i futbol
americà
Futbol americà
Esports d’hivern
Esports d’hivern
Coloms esportius
Coloms missatgers
Aèria
Hípica
Polo
Motociclisme
Esgrima
Altres esports
Motonàutica
Ball esportiu
Tir amb arc
Tir olímpic
Beisbol i Softbol
Agility
Dards
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