
Idea Inicial 
Inicio aquest treball a l' adonar-me que part del turisme que arriba a Barcelona està interessat en l'esport. Barcelona és una de les ciutats 

líders a nivell mundial en aquest àmbit gràcies als esdeveniments esportius que s’hi organitzen any rere any. Realitzo aquest treball per 

donar més informació sobre com combinar esport i turisme al visitant de la capital catalana ja que s'ha de tenir cura de la gent que ens visita 

per haver albergat uns Jocs Olímpics, o tenir el Camp Nou. També hi ha una motivació personal. Les vegades que he viatjat m’he trobat 

que s'informa molt sobre la cultura, però he trobat a faltar informació relacionada amb l’esport.   

 
El procés d’elaboració 

Derivat de la meva passió per l'esport l'inici de l'elaboració va ser senzill ja que tenia clar per quins llocs encaminar la meva recerca. Durant 

les primeres setmanes de treball vaig visitar diferents llocs web i diverses biblioteques i davant tota la informació vaig decidir començar un 

blog, de manera que servís d'eina per organitzar-la i, a la vegada,  posar-la a disposició dels interessats.  

Una vegada iniciat el blog vaig començar la memòria escrita del treball on hi he diferenciat una primera part dedicada a la història de 

Barcelona amb l'esport fent unes cronologies (i explicant-les) tant dels esdeveniments que ha acollit la ciutat des de 1936, amb la 

malaurada Olimpíada Popular fins el Mundial de natació de 2013, com dels equipaments esportius de la ciutat des de l'Estadi de Les Corts 

fins al Nou Estadi del RCDE. En el treball també parlo de la popularització que hi ha de l'esport a la societat des de ja fa anys, parlo de que 

Barcelona ha estat seu de la fundació dels primers clubs de l'estat en diversos esports (com en el bàsquet amb el C.E. Laietà o al waterpolo 

amb el C.N. Barcelona). 

L'altra part de la memòria escrita presenta el blog (www.barcelonaesport.blogspot.com),  l'objectiu del qual és ser un mitjà on trobar tota la 

informació esportiva de la ciutat de Barcelona, dividint-la en tres apartats:  

   - Orientació d’estades esportives a Barcelona. Dóna idees per passar una setmana esportiva a Barcelona realitzant diferents 

     activitats cada dia. Presento 3 tipus d'estades depenent de les possibilitats econòmiques del turista. 

   - Llocs d'interès: per visitar, comprar i realitzar activitats esportives. Es dóna informació, com la seva adreça, localització al mapa 

     i maneres per poder-hi arribar amb transport públic. 

   - Els esdeveniments esportius que es realitzen a la capital catalana al llarg de l’any. Aquest apartat està diferenciat en 

     esdeveniments amb participació professional i en esdeveniments oberts a la participació popular. De cada esdeveniment se'n 

     dóna informació i s'enllaça al lloc web oficial de l'esdeveniment per poder inscriure-s'hi o realitzar la compra d'entrades.        

 
Conclusions, resultats de la recerca 

Al finalitzar el treball, he complert els objectius que em vaig plantejar en quan a la recerca d’informació ja que he estat capaç d’endreçar tota 

la informació trobada sobre l'esport i Barcelona. Estic orgullós de la part històrica, on he trobat molta informació que per a mi era 

desconeguda. He pogut veure la quantitat d'esdeveniments que s'han celebrat a Barcelona  i la quantitat de grans equipaments esportius 

dels quals disposa la ciutat. 

Calia veure si el blog era útil i per això he anat recollint les dades referents al nombre de visitants i la seva procedència. He vist superades 

les meves expectatives amb més de 1500 visites en el blog en català i més de 150 en el poc temps de vida del blog en anglès i castellà. Tot 

això és el que també em fa estar orgullós del meu treball ja que he comprovat que l’interès per la Barcelona esportiva és real i que la meva 

feina pot ser útil. Vull que aquest blog no acabi aquí. M’he proposat, mantenir-lo actiu.  

Per acabar només em queda dir que valoro molt positivament la feina feta, per tot el que he après, per les satisfaccions que m’ha donat, i 

per contribuir d’aquesta manera a la promoció de l’esport, una de les meves passions.     
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