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: del 16 de març fins al 21 de juny de 2020

L’impacte del SARS-CoV-2 en l’esport

esmentat, permetent visualitzar l’evolució
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De la mateixa manera que en l’anterior

organitzada pel propi ens local a través de

informe, 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, fins

Serveis d’Esports de la Diputació de

el 21 de juny a partir de diferents

Barcelona presenta el tercer informe

indicadors agrupats en 4 àmbits diferents:

referent a la incidència del SARS-CoV-2 a

practicants,

l’esport local.

recursos humans.

Aquest tercer informe desenvolupat a

La reflexió final sobre els diferents reptes

continuació, engloba les dades del sector

que es presenten en l’entorn esportiu

des de la declaració de l’estat d’alarma

local, en el present informe, fa referència

fins al 21 de juny. Així doncs, en aquest

a l’adaptació de l’oferta esportiva d’estiu a

es mostra l’actualització de les dades de

la nova realitat.
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pràctica

local

de
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província
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agents

de

i

l’informe anterior en el període

* A partir de càlculs i mitjanes per a la província, excloent Barcelona ciutat
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26%

d’usos 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
69.955.126
69.281.074

66.637.681

18.065.335 usos

65.869.791

26%
2016

2017

2018

no realitzats en les
darreres 14 setmanes

2019

160.000

Més de
hores d’activitats dirigides als
complexos esportius que no s’han pogut realitzar de manera
presencial en el període analitzat
Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi amb valors absoluts i percentuals

166.514
141.714
116.914
79.714

Des del 16 de març

Fase 0

Fase 1

Fins al 21 de juny
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119.515

hores de tancament de complexos

esportius municipals a la província en el període analitzat
Volum d’hores totals des del 16 de març de 2020

Des de 16 de març fins finalització fase 0
104.054 hores

Fins finalització fase 1
12.918 hores

Un 30% dels CEMs han obert d’acord a
la normativa vigent referent a la
demanda de cita prèvia i els espais
oberts

Fins 21 de juny
2.543 hores

Hores de tancament total durant 14 setmanes:
Total hores any anterior

21%

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

71%

Un
dels CEMs de la província que han ofert
activitats virtuals en aquest període, van començar amb
aquesta iniciativa al mes de març
La plataforma digital més utilitzada pels CEMs per dur a
terme activitats esportives virtuals en aquest període ha
estat

Instagram
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27%

S’ha deixat d’ingressar un
per taxes i preus
públics per complex esportiu en comparació als ingressos
totals per aquest concepte de l’any anterior
Acumulat total per complex esportiu municipal des del 16 de març de 2020

Aquest % representa unes pèrdues al
voltant de 290.000€ ingressats per
CEM en aquest període per taxes i
preus públics

218.758mhores

27%
Total
ingressos any
anterior

d’activitats

d’entitats

esportives no realitzades, en les darreres 14 setmanes,
per municipi major de 10.000 habitants

Total hores any anterior

% que representa en relació a l’any anterior en el període analitzat

26%

Un
de les hores anuals
d’activitats d’entitats esportives
realitzades l’any anterior
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Persones treballadores afectades per expedients
de regulació temporal d'ocupació en l’àmbit de les
activitats esportives i d’entreteniment*
*D'acord amb la Classificació Catalana d‘Activitats Econòmiques CCAE-2009

13.318 persones a la província
26.636 persones a nivell català
a 20 de maig de 2020

13.332 persones a la província
26.664 persones a nivell català
a 9 de juny de 2020

13.332 persones a la província

Es mantenen
les xifres del
9 de juny

26.664 persones a nivell català
a 19 de juny de 2020

277

curses no realitzades en

relació a les dates previstes de realització

71%

Ajornades

29%

Cancel·lades

Es comptabilitzen curses de ruta, de muntanya,
caminades, btt, xathlons i curses d’orientació
Acumulat des del 16 de març de 2020 segons períodes d’anàlisi
196
168

Ajornades
123

53
71

81

57

Cancel·lades

43
Des del 16 de març

Fase O

Fase 1

12.314.281€ acumulats
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

Fins 21 de juny
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La reflexió
L’adaptació de l’oferta esportiva d’estiu a la nova realitat
L’esport local comença a donar les primeres passes en la reactivació de les seves activitats, tant
aquelles realitzades als complexos esportius municipals els quals comencen a rebre usuaris,
com activitats més concretes i puntuals del període de l’any actual com és l’estiu. L’oferta
esportiva d’estiu es caracteritza generalment per anar dirigida al col·lectiu d’escolars els quals
participen de tot un conjunt d’activitats en casals, campus o estades esportives.
Per aquest any i en el moment d’excepcionalitat viscut derivat de la crisi sanitària pel COVID-19,
a les mesures i protocols ja establerts per un correcte desenvolupament de les activitats, se li
han d’afegir noves mesures de prevenció i seguretat sanitària per minimitzar el risc de
transmissió del COVID-19, garantint alhora la continuïtat d’aquestes activitats i permetent als
infants i joves gaudir de l’activitat física i l’esport amb les màximes garanties de qualitat en un
marc diferent al d’altres anys.
En les darreres setmanes s’han publicat mesures i criteris bàsics per a l’organització d’aquest
tipus d’activitats, en els quals es tractaven temes com les ràtios i el personal tècnic, els
protocols específics, la distància de seguretat i l’aforament dels espais utilitzats, etc. Aquestes
són mesures que s’han hagut de definir arrel la crisi sanitària del COVID-19 però, es posicionen
com les que donaran el tret de sortida a les que s’hauran de definir per a la tornada a les
activitats esportives extraescolars per aquest col·lectiu? És el preàmbul de les que vindran a la
tardor per fer front a la nova situació?
Es poden consultar els recursos publicats a la web d’Esports de la Diputació de Barcelona aquí
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