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La Festa de l’Esport ha estat el bressol del Dia de l’Esport 
a Europa, iniciativa de la Diputació de Barcelona. Amb 
l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, el 2009, l’esport 
ha esdevingut nou àmbit de competència on pot interve-
nir-hi la Unió Europea. El ple del Parlament Europeu va 
aprovar a Brussel·les el passat 2 de febrer l’informe so-
bre la dimensió europea a l’esport, del qual ha estat po-
nent l’eurodiputat popular Santiago Fisas. El text recull 
la proposta de crear un dia europeu de l’esport, la qual 
ha estat impulsada per Esports de la Diputació de Bar-
celona. El text aprovat pel Parlament Europeu comprèn 
un total de 100 mesures estructurades en cinc apartats:

1.- Funció social de l’esport.

2.- Dimensió econòmica de l’esport.

3.- Organització de l’esport.

4.- Cooperació amb tercers països i organitzacions inter-
nacionals.

5.- Identitat europea a través de l’esport.

una iniciativa
P i o n e r a
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Dins del cinquè apartat, en la mesura 99 s’insta a la Co-
missió Europea a que ”organitzi anualment un Dia 

Europeu de l’Esport que fomenti la funció social 
i cultural de l’esport amateur i professional i els 
beneficis de l’esport en termes de salut pública”.

Suposa el reconeixement del rol que juga l’esport 
en el desenvolupament econòmic i social euro-
peu, una feina de més de tres anys que ha comp-

tat amb el suport de l’eurodiputat Santiago Fisas 
i ha rebut adhesions d’esportistes d’elit com Rafa 

Nadal o Marc Gasol, associacions, partits polítics, 
ciutadans i entitats d’arreu del país i de l’Estat.

Concretament, el nombre d’adhesions recollides per 
aquesta iniciativa són els següents:

Municipis adherits: 408

Municipis de Barcelona adherits: 80

Esportistes a títol individual: 90

Entitats, clubs, associacions, etc: 174

(Per consultar el nombre d’adhesions actuals es pot en-
trar a l’enllaç: 
http://www.diba.cat/esports/Dia_Esport_Europa.asp)

Esportistes com 

Marc Gasol i Rafa nadal 

han donat suport al Dia 

de l’Esport a Europa
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Amb l’objectiu de reforçar la iniciativa impulsada per la Di-
putació de Barcelona del reconeixement del Dia de l’Esport 
a Europa, la Corporació, el 30 d´octubre del 2008 va apro-
var un protocol de col·laboració per a la difusió de la Festa 
de l’Esport amb la finalitat d’assolir el Dia de l’Esport a 
Europa.

Ara, un cop assolit el reconeixement per part de les institu-
cions europees del Dia de l’Esport a Europa, la Diputació 
encara manté un canal obert perquè qualsevol institució 
o particular pugui donar el seu suport a aquest acte. La 
iniciativa vol traspassar fronteres i fer extensiu el seu mis-
satge positiu i de potenciació dels beneficis que comporta 
la pràctica de l’esport com a sinònim de salut, integració i 
cohesió social, educació, competició i diversió.

L’esport és sinònim 

de salut, integració i 

cohesió social, educació, 

competició i diversió
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11a FEsta DE l’esPort
La Festa de l’Esport vol apropar l’activitat física a 

tota la ciutadania promovent la cohesió social, la 
salut i la participació. La iniciativa de la Gerència 
de Serveis d’Esports de la Diputació, en coopera-
ció amb els ajuntaments i dels 15 Consells Espor-
tius de la província, compta amb la participació 
de diverses entitats esportives que conformen el 
teixit associatiu esportiu del territori. Tot arrenca 

l’any 2001 arrel d’un projecte que es va dur a ter-
me a Torí (Itàlia). Des d’aleshores, ha anat creixent 

tant en el número de municipis participants com en la 
qualitat de les activitats organitzades. Enguany se cele-

bra l’11a edició els propers 2 i 3 de juny.  

Es tracta d’un esdeveniment esportiu de caire recreatiu i 
popular que pretén que els municipis que se sumin a la ini-
ciativa realitzin activitats en instal·lacions esportives mu-
nicipals (com per exemple les piscines o els poliesportius), 
així com a les places, carrers o la muntanya, perquè els 
veïns puguin gaudir de l’esport. Es vol apropar la pràctica 
de l’esport i l’activitat física a tota la ciutadania, a banda de 
difondre els valors propis de l’esport, com ara un estil de 
vida actiu i emfatitzar els beneficis per a la salut i el respec-
te als demés, entre d’altres.

La Festa de 

l’Esport 2012 se cele-

bra els dies 2 i 3 de juny 

a més de 200 municipis 

de Barcelona
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La Festa també serveix per conèixer l’oferta 
d’activitats, així com les entitats esportives 

del municipi, i aconseguir que durant un 
cap de setmana l’esport sigui el protago-
nista dels pobles i ciutats. 

És una festa esportiva de caire recrea-
tiu i popular oberta a la participació de 

tothom, adaptant les activitats al nivell 
físic dels participants. Es porta a terme en 

instal·lacions esportives convencionals i als es-
pais públics.

Enguany, la Festa de l’Esport ja arriba a l’onzena edi-
ció, convertint-se així en un esdeveniment consolidat 
en molts municipis de la província. 

Quins objectius vol assolir la festa de l’esport? 
- Promoure la pràctica de l’esport i l’activitat física a 
tota la ciutadania.
- Difondre els valors propis de l’esport com l’estil de 
vida actiu, els beneficis per la salut, la companyonia i el 
respecte als altres, etc. 
- Donar a conèixer l’oferta d’activitats i les entitats es-
portives del municipi.
- Aconseguir que durant tot un cap de setmana l’esport 
sigui el protagonista dels carrers i instal·lacions espor-
tives dels pobles i ciutats.
- Engrescar la participació del màxim nombre de per-
sones.

serà 

un cap de 

setmana on l’esport

educatiu i recreatiu serà 

el protagonista
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A qui va adreçada? 
A la Festa de l’Esport hi pot participar tota la 

ciutadania, sense límit d’edat i amb el propòsit 
de que hi tinguin cabuda tots els col·lectius. 
Una festa plena d’activitats esportives per 
a què hi juguin les famílies, els més grans, 
els nouvinguts, les persones amb discapa-
citats... 

Quines activitats s’hi poden trobar? 
L’oferta d’activitats les dissenya cada ajunta-

ment, en funció de la seva oferta esportiva. S’hi 
poden trobar, bàsicament, activitats de caire popu-

lar. Des d’una bicicletada, gimnàstiques suaus, curses, 
caminades, jocs recreatius, bàsquet, voleibol, natació, 
esports adaptats, jocs a l’aigua, jocs tradicionals, tai-txí, 
tennis taula, tennis al carrer, futbol, patinatge, esgrima, 
tir amb arc, escacs...

Al mapa es veuen
marcats en vermell
tots els municipis
de la província de
Barcelona que van
participar en l’edició
del 2011.

Municipis que han organitzat entre 1 i 9 activitats
Municipis que han organitzat entre 10 i 20 activitats
Municipis que han organitzat més de 20 activitats

203 municipis 

de la província van

participar en l’edició 

de l’any 2011
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