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Contextualització

Des del clúster INDESCAT agraïm l’oportunitat de poder traslladar les propostes provinents de la 
indústria de l’esport a fi que puguin incorporar-se al Pacte per Barcelona. És important que aquest 
Pacte per Barcelona també consideri la indústria de l’Esport i hi constin propostes concretes per a 
aquelles entitats i agents amb ànim de lucre que són clau per a una pràctica segura, de qualitat i 
amb totes les garanties a la ciutat de Barcelona.

Ens agradaria destacar que el camí per superar l’impacte d’aquesta pandèmia no passa tan sols per 
intentar recuperar tot el que teníem abans del Covid-19, ja que considerem que serà molt complex 
i esdevindria un error. Considerem que la fórmula per superar aquesta crisi ha d’incloure 
necessàriament la innovació; hem d’aprofitar aquesta situació per reinventar el sector esportiu i 
actuar de manera diferent a com s’ha fet fins ara. Per realitzar aquest procés, posem a INDESCAT 
a total disposició per acompanyar a tot al sector esportiu de la ciutat en aquest dur, però a la 
vegada reptador i interessantíssim procés, que ha de portar-nos a tenir un esport a la ciutat més 
robust, resilient, de qualitat, adaptat a tots els tipus d’esportistes i practicants esportius que ens 
requeriran necessitats diferents a allò que s’havia fet fins ara a nivell esportiu.
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Nota: Per tal de no repetir propostes ja esmentades per altres àmbits o agents, en aquest document tan sols tenim en compte 
aquelles més rellevants com a clúster i que considerem claus per a la indústria, i que no han estat esmentades anteriorment o 
suficientment desenvolupades. Recolzem, per tant, propostes ja esmentades per altres agents de l’esport, com l’IVA reduït, millora 
de les condicions d’exempció fiscal pel patrocini esportiu/mecenatge, deducció fiscal de l’IRPF, elaboració de protocols per tornada 
a l’activitat, etc. orientades a construir un esport a la ciutat més robust, de qualitat i segur en tots els sentits; i que aconsegueixi que 
tots els agents remin cap a una mateixa direcció.



Propostes

• Gran campanya de “reactivació de l’esport i l’activitat física” que promocioni l’activitat física 
com a element de prevenció de malalties, beneficis per a la salut i la ment, etc. a fi d’aconseguir 
que la població torni a fer esport, ja sigui de forma lliure o en esdeveniments esportius. A la 
vegada, que promocioni que els practicants esportius tinguin la confiança de fer esport als 
espais de pràctica esportiva habituals (instal·lacions esportives municipals, centres de fitness, 
parcs, entorns naturals, etc.), insistint en que són espais segurs (hem de gestionar la “por” de 
tornar a aquests espais). Cal que el sector públic torni a ser tractor del sector esport/salut, per 
tal que això desencadeni més pràctica i, per tant, més demanda del sector productiu i 
proveïdors que faciliten aquesta pràctica. Proposem que es promoguin dinàmiques de 
gamificació per generar encara més impacte

• Donar recolzament organitzatiu i econòmic per garantir la continuïtat dels projectes esportius 
de gestors, clubs, entitats i empreses del sector que han estat parats durant el confinament. 
Hem d’ajudar les famílies perquè totes elles tinguin accés altre cop a la pràctica esportiva o a 
l’activitat física, perquè el ciutadà/practicant és la clau que fa que tot el que hi ha al darrera 
torni a funcionar: clubs, entitats, federacions, esdeveniments esportius, proveïdors de 
materials, serveis, instal·lacions, turisme actiu, etc. És l’administració qui ha de liderar aquest 
rol tractor per tornar a començar a funcionar: serà clau com s’executen els plans de 
desconfinament, com es gestionen les expectatives i com es comuniquen aquests plans.
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Propostes 

• Necessitat d’apostar per la innovació, la digitalització i les noves tecnologies per aplicar 
canvis estratègics, com a eina per reinventar-se i poder superar aquesta crisi. Proposta de 
subvenció/finançament a projectes esportius que provinguin d’empreses i vagin en aquesta 
direcció, i que el valor vagi cap als ciutadans practicants, clubs, instal·lacions i sistema esportiu 
de la ciutat en general. I ja que ens hem de reinventar i que es necessitaran proveïdors en 
diferents àmbits, que es promogui que aquestes noves solucions/serveis/productes siguin 
d’origen català o de la ciutat. El lliure mercat moltes vegades no ho permet, però, podem 
trobar maneres de promocionar el sector productiu barceloní/català com el proveïdor 
d’aquestes necessitats per superar la crisi?

• Apostar per un canvi estratègic de les empreses del sector esoprtiu a partir de la forma de 
fer les coses, i aplicar aquesta tendència que ha arribat per quedar-se: el “Shared Value” 
(Valor compartit). Les empreses no només han de vetllar per fer diners pels seus socis o 
inversors, sinó per impactar positivament en la societat. El ciutadà cada cop és més exigent en 
que vol saber com l’empresa treballa i què hi ha darrere i si darrere no hi ha un impacte 
positiu a nivell de societat, el ciutadà no compra. Treballem per una indústria on el Valor 
compartit arreli quan abans i quan més ràpid possible....i la COVID-19 ha ajudat a sensibilitzar-
nos en aquesta direcció! Posem les estructures de promoció econòmica i de suport a 
l’empresa de la ciutat a ajudar en aquest procés de transformació.



Propostes

• Creació del Hub de l’Esport (SportsTech Hub), un espai físic i extensible virtualment, on tots els 
agents de l’esport es relacionen en cerca de la innovació (posant en un mateix espai a tots els 
departaments d’I+D de les grans empreses, pimes, start-ups, consultors, etc. nacionals i 
internacionals que vulguin relacionar-se amb l’esport català), la formació del talent en temes de 
digitalització i transformació estratègica, el finançament (unint a VC, entitats bancàries, CDTIs, 
ENISA’s, Business Angels, etc.), imitant iniciatives internacionals que han posicionat a països 
com  UK, França i Alemanya com a Hubs d’SportsTech de referència internacional.

• Posem el clúster INDESCAT a disposició de tot l’ecosistema esportiu de la ciutat i del mateix 
Ajuntament per ajudar al sector a superar aquesta crisi facilitant processos de transformació 
estratègica, aplicar innovació, aprendre d’altres iniciatives internacionals (per exemple 
INDESCAT està en 2 projectes europeus que ens conecten amb més de 10 clústers d’europa on 
hi ha molt a aprendre i compartir), aplicar accions formatives de valor al talent (directius 
d’empreses, clubs, tècnics, especialistes...), relacionar-nos amb les iniciatives disruptives que 
aporten les start-ups esportives, potenciar el networking connectant el sector esportiu amb 
més de 2.500 empreses que actualment formen part dels clústers catalans d’altres àmbits, com 
la digitalització, l’energia, l’educació, la moda, la fotònica, etc.
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Propostes: Àmbit de la Innovació (ii)

• Facilitar processos de transformació estratègica, aplicar innovació, aprendre d’altres iniciatives 
internacionals i relacionar-nos amb elles, aplicar formació de valor al talent, relacionar-nos amb 
les iniciatives disruptives que aporten les startups esportives, potenciar el networking podent 
conectar el sector esportiu amb més les més de 2500 empreses que actualment tenen clústers 
d’altres àmbits com la digitalització, l’energia, l’educació, la moda, la fotònica, etc.
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