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
Període: 16 de març fins 24 de maig de 2020 (finalització fase 0)
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1.345.291

usos

setmanals

no realitzats
d’activitats esportives municipals i en complexos esportius
municipals de la província en relació a l’any passat
% que representa en relació a l’any anterior en el període analitzat
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104.514

92.114
79.714
67.314
54.914

37.200

44.286

24.800
12.400

16.03

23.03

30.03

06.04

13.04

20.04

27.04

04.05

11.05

El 73% dels CEMS de la província
han ofert activitats virtuals
Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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20.841€

setmanals no ingressats per taxes i

preus públics per complex esportiu en comparació als
ingressos per aquest concepte de l’any anterior
Acumulat total per complex esportiu municipal des del 16 de març de 2020

Aquest % representa unes pèrdues de
més de 200.000€ ingressats per CEM en
aquest període per taxes i preus públics

19%
Total
ingressos any
anterior

11.036

Un 45% dels CEMS de la província tenen
un model de gestió indirecta (contracte
de concessió)

hores setmanals de tancament de

complexos esportius municipals a la província
Volum d’hores acumulades per mes tancat i sumatori total des del 16 de març de 2020

Març: 33.108 hores
124 CEMS
tancats

Abril: 37.838 hores
Maig: 33.108 hores

89 hores setmanals
de mitjana per CEM

48

Principals espais de
pràctica de la població
adulta i gent gran

Un 18% de les hores
anuals d’obertura de
l’any anterior

hores de tancament de pavellons esportius municipals
per setmana
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40

hores de tancament de camps esportius municipals
per setmana

Principals espais de pràctica del teixit associatiu i de l’esport escolar

16.290 hores d’activitats d’entitats esportives
no realitzades, de manera setmanal, per municipi major de
10.000 habitants
Acumulat setmanal per municipi des del 16 de març de 2020
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370.714

escolars de 6 a 16 anys han deixat de
realitzar pràctica físico-esportiva fora de l’horari
lectiu, com a mínim un cop per setmana, tal i com feien
abans de la crisi sanitària

Un 73% dels escolars de la província, de 6 a 16 anys,
s’han vist afectats

Impacte en l’àmbit local de la província de Barcelona, excloent la ciutat de Barcelona
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36.750

hores de teletreball de 98 tècnics/ques

dels Serveis d’Esports de la província de Barcelona
acumulades en les 10 darreres setmanes

13.318

persones treballadores afectades per
expedients de regulació temporal d'ocupació en
l’àmbit de les activitats esportives i d’entreteniment* a 20
de maig de 2020 a la província
*D'acord amb la Classificació Catalana d‘Activitats Econòmiques CCAE-2009

180

curses no realitzades

en relació a les dates previstes de
realització
Es comptabilitzen curses de ruta, de
muntanya, caminades, btt, xathlons i curses
d’orientació

68%

Ajornades

32%

Cancel·lades

Estimació d’un impacte econòmic
de 8.448.828€ sobre el territori
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La reflexió
La distribució dels espais esportius convencionals
Anteriorment a la situació viscuda aquests darrers mesos, els ens locals es
trobaven immersos en una reflexió entorn la distribució dels espais de les
seves instal·lacions esportives municipals a les demandes del teixit
associatiu a partir de diferents criteris adaptats a les seves necessitats.
Aquest nou context deriva en una urgència en la necessitat de tornar a posar
sobre la taula aquesta reflexió però ara amb més fronts oberts de cara a la
nova normalitat, a la vegada incerta, que es preveu assolir en les properes
setmanes.
Així doncs, la necessitat d’espais ja identificada anteriorment, es veurà
agreujada pel compliment de les diferents mesures de seguretat establertes
per a la realització de pràctica físico-esportiva, entre altres elements a
considerar. Apareixeran els espais esportius dels centres educatius com els
nous protagonistes principals davant aquest repte? El plantejament de
criteris per una distribució d’espais equitativa haurà d’adoptar una mirada
més global amb la cerca de nous agents de col·laboració per unir esforços?
El futur es presenta incert però començar a treballar en possibles escenaris
futurs pot esdevenir la clau de l’èxit per afrontar una situació d’emergència
com l’actual.
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