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 2 d’agost de 2020
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65%

Un
dels CEMs de la província estan
oberts al públic i ofereixen activitats físico-esportives
als seus usuaris, a 29 de juliol
Evolució de l’obertura dels CEMs de la província segons períodes d’anàlisi
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Un 31% dels CEMs que havien obert,
han hagut de tancar per rebrots de
SARS-CoV-2 en el territori
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dirigides

als
complexos esportius que no s’han pogut realitzar de manera
presencial durant el tancament d’aquests fins al 2 d’agost
Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi amb valors absoluts
Activitats dirigides presencials no realitzades
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Activitats dirigides presencials realitzades als CEMs

58.000 hores d’activitats dirigides als complexos
esportius que s’han realitzat de manera presencial del 22 de
juny al 2 d’agost
La majoria de CEMs continuen oferint activitats dirigides
de manera virtual, posant a disposició el contingut
gratuïtament, tot i l’inici d’activitats dirigides presencials. Les
plataformes més utilitzades continuen sent:
Youtube

Instagram

Facebook
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Els CEMs han adaptat les seves instal·lacions a la
normativa requerida vigent. Les accions més realitzades per
aquests han estat:
Transformació dels sistemes de control de l’aforament

Implantació de noves mesures sanitàries i de seguretat
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Més del 50%

del conjunt de tècnics/ques dels
Serveis d’Esports de la província de Barcelona s’han
incorporat al seu lloc de treball de manera presencial
a partir del juliol

377

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
18
18

16 març- 5 abril

Realitzades
Cancel·lades

25

6 abril - 3 maig

35

Ajornades

18

4 maig- 31 maig

75

20

1 juny- 21 juny

68

10
29

22 juny- 19 juliol

53

3
20 juliol - 2 agost

6

12

17.490.188€

608.830€

acumulats des del 16 de març

acumulats des del 22 de juny al 2 d’agost

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’estat d’incertesa i la capacitat d’adaptació del sector esportiu
Fa poc més d'un mes la reactivació del sector esportiu semblava a tocar; les instal·lacions
esportives obrien al públic i començaven a oferir activitat presencial, la població tornava a
trobar-se amb la pràctica físico-esportiva que la crisi sanitària havia obligat a deixar a un
costat i de manera gradual l'esport reapareixia en el dia a dia de la població.
El sector esportiu ha estat sempre un actor social dinàmic i en constant adaptació, però
cada cop els reptes augmenten de complexitat. En les darreres setmanes l'amenaça de
tornar a posar fre a l'esport arrel l'aparició de rebrots en el territori ha fet encendre novament
les alarmes. S'han de preparar els agents del sistema esportiu per a la segona parada
d’aquest 2020? La rapidesa d'adaptació d'aquests, la previsió i el treball en diferents
escenaris poden tenir la clau amb el que ve, si més no per minimitzar-ne el efectes, però
amb la incertesa com a principal protagonista. Les instal·lacions esportives, per exemple,
amb la seva transformació i adaptació per complir amb les mesures de seguretat i sanitat
requerides, ja s’han anticipat però, serà suficient? N'hi haurà prou amb els escenaris que ja
s'estan treballant per controlar la pandèmia i els efectes que provocarà? Si es torna a parar
l'activitat-física i l'esport abans de finalitzar l’any, quina capacitat de recuperació tindrà
aquesta?
Les properes setmanes i el transcurs dels fets marcaran la realitat amb la qual s'haurà de
conviure, però el que no genera cap mena de dubte és que si el sector esportiu ja era
dinàmic i canviant, actualment l'estan posant davant la prova més difícil. Fins on serà capaç
aquest d'aguantar el pols a la crisi en la qual estem immersos?
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