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 30 d’agost de 2020

L’impacte del SARS-CoV-2 en l’esport
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* 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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96%

Un
dels CEMs de la província estan
oberts al públic i ofereixen activitats físico-esportives
als seus usuaris, a 30 d’agost
Evolució de l’obertura dels CEMs de la província segons períodes d’anàlisi
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Més del 50%

del personal de les instal·lacions
esportives municipals va rebre formació específica de
cara a la reobertura de les mateixes

Un 40%

del conjunt de tècnics/ques dels Serveis
d’Esports de la província de Barcelona ha combinat el
teletreball amb el treball presencial a partir del juliol

Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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Més de 190.000

d’activitats

hores

dirigides als complexos esportius que no s’han pogut
realitzar de manera presencial
d’aquests fins al 30 d’agost

durant

el

tancament

Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi amb valors absoluts
Activitats dirigides presencials no realitzades
166.514

169.514

188.429

179.629

189.429

190.429

129.314
105.600
81.800

79.714
58.000
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

Fins 2 d'agost

Fins 16 d'agost

Fins 30 d'agost

Activitats dirigides presencials realitzades als CEMs

Més de 105.000

hores

d’activitats

dirigides als complexos esportius que s’han realitzat de
manera presencial del 22 de juny al 30 d’agost

Un 40% dels municipis de la província s’han
plantejat continuar realitzant oferta esportiva
virtual a llarg termini
Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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Molts CEMs de la província estan promocionant i utilitzant
aplicacions mòbils pròpies, per tal que els seus
usuaris puguin:

Fer reserves de cita
prèvia per realitzar una
activitat esportiva a la
instal·lació de manera
presencial

Visualitzar i
participar en
activitats dirigides
virtuals promogudes
pel propi CEM des
de la pròpia llar

Més de 375.000€

Accedir a altres
continguts d'interès
físico-esportiu i/o de
gestió interna del
propi usuari

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
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427.241
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364.718

375.138

354.297

291.774
229.251

Previsió d’€ no ingressats acumulats
dels CEMs que han aturat el servei

145.887

Previsió d’€ no ingressats acumulats
dels CEMs que no han aturat el servei

62.523
Fins 5 d'abril
Fins 5 d'abril

Fins 3 de maig
Fins 3 de maig

Fins 31 de maig Fins 21 de juny Fins 19 de juliol
Fins 31 de maig

Fins 21 de juny

Fins 19 de juliol

Fins 2 d'agost
Fins 2 d'agost

Fins 16 d'agost
Fins 16 d'agost
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Fins 30 d'agost
Fins 30 d'agost
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405

curses no realitzades en relació amb 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
Ajornades

25

6 abril - 3 maig

35

18

4 maig- 31 maig

75

20

1 juny- 21 juny

68

10
29

22 juny- 19 juliol

53

3
6

20 juliol - 2 agost

12

6

3 agost - 16 agost

10

3
17agost - 30 agost

3
9

18.147.195€

700.246€

acumulats des del 16 de març

acumulats des del 22 de juny al 30 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

Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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La reflexió
El nou paradigma laboral
Tot i que fa temps que es parla del teletreball com la tendència de futur en el món laboral,
encara hi havia resistència per part de moltes organitzacions. Tot i això, la inesperada COVID19 ha demostrat que el teletreball és una realitat possible, obtenint uns bons resultats tot i no
estar preparats totalment a nivell tecnològic i organitzatiu.
La major part dels tècnics i tècniques esportius/ves municipals i gestors i gestores
d’instal·lacions esportives han pogut continuar treballant des de les seves llars mitjançant
diverses plataformes virtuals i cercant solucions per al restabliment del servei esportiu. Tant és
que molts tècnics i tècniques esportius/ves han gravat centenars de sessions d’activitat física i
esport des dels menjadors, terrasses i jardins de casa seva.
La improvisació ha estat la gran protagonista d’aquesta adaptació al teletreball, la qual ha estat
possible gràcies a la implicació dels treballadors i treballadores aportant mitjans propis i
autoformant-se sobre la marxa segons les necessitats. Ha estat un repte per a tothom el qual ha
requerit molt d’esforç i temps, però a la vegada ha demostrat la capacitat d’adaptació del sector
per tal de poder continuar oferint activitat física i esport a la ciutadania.
El teletreball i les classes virtuals s’han instal·lat en el nostre dia a dia per quedar-se i és el
moment que tant les organitzacions com personal ha de treballar per adaptar la cultura
organitzativa a un nou sistema de treball. En cap cas, desapareixerà el treball presencial, el qual
també és necessari per reforçar les relacions personals i dinàmiques de treball col·laboratiu. És
més, la proximitat i la relació social són un intangible de gran rellevància en la pràctica
esportiva. El nou paradigma laboral combina un sistema mixt de treball presencial i online en el
que s’han d’establir uns protocols i regles del joc per evitar un excés de treball o l’efecte contrari
d’una menor implicació en aquest. L’èxit radicarà en trobar l’equilibri en aquesta combinació del
que és presencial i l’àmbit virtual, tant en la gestió de l’esport com en la seva execució per part
dels professionals.
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