Gerència de Serveis d'Esports

SERVEI PÚBLIC LOCAL EN MATÈRIA
D’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT
Seguiment de la incidència del SARS-CoV-2 a l’esport local
Evolució comparativa des del 16 de març fins al 19 de juliol de 2020

L’impacte del SARS-CoV-2 en l’esport

dades, com

local ha incidit de manera directa sobre la

reactivant de manera gradual durant la

població

nova normalitat.

amb

instal·lacions
l’aturada

de

el

tancament

esportives
la
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municipals

pràctica
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l’esport local s’ha anat
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De la mateixa manera que en els anteriors

organitzada pel propi ens local a través de

informes, les dades* presentades mostren

diferents actors intermediaris com pot ser

la fotografia de la situació del sector

el teixit associatiu, entre altres.

esportiu

Davant aquesta situació, la Gerència de

Barcelona, excloent Barcelona ciutat, a

Serveis d’Esports de la Diputació de

partir de diferents indicadors agrupats en

Barcelona presenta el cinquè informe

4

referent a la incidència del SARS-CoV-2 a

instal·lacions, agents i recursos humans.

local

àmbits

de

la

província

diferents:

de

practicants,

l’esport local.

El present informe, engloba les dades del

La reflexió final sobre els diferents reptes

sector fins al 19 de juliol, mostrant

que es presenten en l’entorn esportiu

l’impacte en aquest període així com la

local, fa referència a l’adquisició de nous

seva evolució setmana rere setmana.

hàbits per part de la població.

També es mostra a través de diferents

* A partir de càlculs i mitjanes per a la província, excloent Barcelona ciutat
Es poden consultar els recursos publicats a la web d’Esports de la Diputació de Barcelona aquí
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84%

Un
dels CEMs de la província estan
oberts al públic i ofereixen activitats físico-esportives
als seus usuaris
Evolució de l’obertura dels CEMs de la província segons períodes d’anàlisi
Tancats

96%

89%

82%

84%

80%

72%

12%

Un
dels CEMs que havien
obert, han hagut de tancar per
rebrots de SARS-CoV-2 en el territori

28%

Oberts

20%

18%

11%

16%
4%

A 7 de juny

A 14 de juny

343.877€

A 21 de juny

A 28 de juny

A 5 de juliol A 19 de juliol

no ingressats per taxes i preus públics

per complex esportiu en comparació als ingressos per
aquest concepte de l’any anterior
Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi amb valors absoluts i percentuals

32%

27%
20%
12%
145.887
145.887

6%
62.523
62.523

Fins 5 d'abril
Hasta 5 de abril

Fins 3 de maig
Hasta 3 de mayo

343.877
270.993

291.774
291.774

229.251
229.251
Els complexos esportius municipals
comencen a ingressar per aquest
concepte durant el mes de juliol
Fins 31 de maig
Hasta 31 de mayo

Fins 21 de juny
Hasta 21 de junio

Fins 19 de juliol
Hasta 19 de julio
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Les activitats més ofertades pels CEMs de manera
presencial durant aquestes primeres setmanes d’obertura al
públic són:
Treball autònom
a la sala de

fitness

sobretot terrestres

cursets intensius i
natació lliure

un

un

un

76%
dels CEMs

179.628

Activitats
aquàtiques,

Activitats
dirigides,

hores

60%

34%

dels CEMs

dels CEMs

d’activitats

dirigides

als
complexos esportius que no s’han pogut realitzar de manera
presencial durant el tancament d’aquests fins al 19 de juliol
Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi amb valors absoluts
Activitats dirigides presencials no realitzades

166.514

169.514

179.628

129.314

79.714

42.000

37.200
21.800

Fins 5 d'abril

Fins 3 de maig

Fins 31 de maig

Fins 21 de juny

Fins 5 de juliol

Fins 19 de juliol

Activitats dirigides presencials realitzades als CEMs

42.000 hores d’activitats dirigides als complexos
esportius que s’han realitzat de manera presencial del 22 de
juny al 19 de juliol
Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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251.339

d’activitats

hores

d’entitats

esportives no realitzades, per municipi major de 10.000
habitants, fins al final de la temporada esportiva
% que representa en relació a l’any anterior segons períodes analitzats

6%

48.871

Total hores any anterior

218.758

Fins 5 d'abril

169.886

104.724

12%

20%

Fins 3 de maig

Fins 31 de maig

26%

Fins 21 de juny

30%

Fins 5 de juliol

Fins 19 de juliol

A partir de juliol, moltes entitats esportives han iniciat

l’oferta puntual dels seus campus esportius
d’estiu, sobretot a nivell escolar
Aquestes s’han trobat amb un seguit de barreres per desenvolupar-les

Mesures d’higiene i
condicionament de
les instal·lacions

Normativa
sanitària i de
seguretat

Distància de
seguretat entre
participants

Reducció de
ràtios dels
grups

Cerca d’espais a
l’aire lliure/tasques
de ventilació

Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona

Ús de
vestidors
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Els conjunt de tècnics/ques dels Serveis d’Esports de la
província de Barcelona ja s’han incorporat al seu lloc de
treball de manera presencial de forma continua o
combinada amb teletreball

359

curses no realitzades en relació a les dates

del gráfico
previstes de Título
realització
(cancel·lades i ajornades)

Es comptabilitzen curses de ruta, de muntanya, caminades, btt, xathlons i
curses d’orientació
Total curses des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi
16 març - 5 abril

18
18

Realitzades
Cancel·lades
Ajornades

25

6 abril - 3 maig

35

4 maig- 31 maig

18
75

1 juny - 21 juny

20

68

10
29

22 juny- 19 juliol

53

16.660.788€

576.207€

acumulats des del 16 de març

acumulats des del 22 de juny al 19 de juliol

Estimació de la despesa que els participants
i els seus acompanyants haguessin realitzat
al territori si s'haguessin celebrat aquests
esdeveniments. Referit a despeses de
transport, restauració, allotjament i comerç

Impacte econòmic estimat sobre el territori
per la realització de manera presencial dels
esdeveniments esportius que ja s’han
pogut dur a terme en el període analitzat
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La reflexió
L’adquisició de nous hàbits per part de la població
La crisi sanitària del SARS CoV-2 no només ha provocat una afectació significativa a
nivell econòmic sobre la població sinó que aquesta, juntament amb el període de
confinament passat, ha causat un seguit de conseqüències sobre la població a nivell
conductual, provocant l’adquisició de nous hàbits. La forma de consum continua sent la
mateixa? Les activitats del dia a dia són iguals?
Des de la davallada de la pràctica físico-esportiva al consum d’aliments i canvi d’hàbits
alimentaris o, fins i tot, la gran dedicació de temps a la tecnologia i a les xarxes socials,
en serien clars exemples. També hi ha hagut canvis positius en determinats col·lectius
que han vist l’oportunitat d’iniciar-se en la pràctica físico-esportiva des de casa i
descobrir els beneficis d’aquesta sobre la seva salut. Seran aquests nous usuaris
potencials de les activitats esportives del municipi? S’aconseguirà l’adquisició de la
pràctica esportiva com un hàbit de vida més? I els que ja eren actius i han fet esport des
de casa, tornaran a fer-ne en espais esportius convencionals? L’esport a casa,
anteriorment amb uns baixos índex de practicants, ha agafat molt pes en els darrers
mesos. Pot considerar-se ja una nova opció de pràctica que perdurarà en el temps?
Aquestes són preguntes amb les que els agents esportius de l’àmbit local hauran de
treballar per tal d’identificar els nous hàbits adquirits de la seva població i garantir-ne un
accés universal, especialment en aquells que majors dificultats d’accessibilitat tinguin.
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