
L’Any del Turisme Esportiu 2020 és un 
repte ambiciós de l'Agència Catalana 
de Turisme, que intenta deixar un llegat 
vinculat amb el desenvolupament dels 
valors compartits entre esport i turis-
me. Valors com la igualtat, la inclusió, 
l’accessibilitat, la innovació i els hàbits 
de vida saludables, que la línia argu-
mental de l’Any del Turisme Esportiu 
s’enfoca en emfatitzar i promoure.
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Tant l’esport com el turisme fomenten les relacions 
personals i la sociabilitat, que deriven en un entorn de 
convivència, companyonia, solidaritat, igualtat, amistat 
i respecte. Les emocions que aporten l’esport i la 
pràctica esportiva es poden entendre com a expe-
riències úniques en el destí on es viuen. La passió, 
l’esforç, l’esperit de superació, la perseverança o 
l’ambició són valors que, revertits a la societat, generen 
cohesió de la comunitat. 

Tant la campanya de comunicació com les diferents 
accions associades a l’Any del Turisme Esportiu respi-
ren altres valors que també són compartits entre els 
dos àmbits, com l’esportivitat, la cooperació, el treball 
en equip, la constància i la responsabilitat.

El foment de tots aquests valors de l’esport, com-
partits amb el turisme, pot deixar un llegat de l’any 
temàtic vinculat a un model de turisme sostenible i 
competitiu.

L’Any del Turisme 
Esportiu 2020 
promou i fomenta 
els valors propis de 
l’esport i el turisme

Una qüestió de valors



El llegat de l’Any del Turisme Esportiu Desenvolupament en 4D

L'any temàtic ha permès posar les bases per a la 
creació del Catalonia Sports Comission, grup de treball 
multi-institucional que servirà per fixar estratègies 
actives i coordinades de captació d’esdeveniments 
turístico-esportius.  Tot això confereix una rellevància 
especial a l’Any del Turisme Esportiu de l’ACT, vinculada 
amb el llegat que Catalunya vol deixar per a la posteritat.

El compromís del sector turístic català en promoure el 
turisme esportiu reverteix en la comunitat de forma 
directa i indirecta. Els beneficis induïts per aquests 
tipus de turisme de qualitat aporten recursos per a 
millorar instal·lacions i infraestructures que posterior-
ment la comunitat resident pot aprofitar i gaudir.

La visita al territori de persones vingudes arreu del 
món, que ja porten amb elles els valors de l’esport, 
té una incidència immillorable en la comunitat local, 
deixa una petjada positiva al territori i ajuda Cata-
lunya a aconseguir el propòsit d’esdevenir un model 
en què esport i turisme vagin de la mà. Tot plegat per 
aprofitar l’esport com a actiu de singularització de la 
destinació, i el turisme com a factor de sostenibilitat 
socioeconòmica.

La pràctica esportiva a l’aire lliure, que a Catalunya es 
pot portar a terme al llarg de tot un any, permet esten-
dre l’activitat turística més enllà de les èpoques de 
màxima afluència de turistes. El teixit empresarial 
relacionat amb el turisme esportiu es beneficia enor-
mement de l’arribada de visitants per a fer estades 
esportives d’entrenaments fora de temporada, gràcies 
a aquesta climatologia privilegiada.

Les activitats esportives tenen una naturalesa plural i 
diversa, que comporten també un efecte beneficiós 
molt rellevant en l’estructura turística del país. Activi-
tats com el ciclisme, el piragüisme i moltes altres que 
es desenvolupen en entorns naturals, es porten a 
terme lluny dels centres urbans i de les zones de més 
tràfic turístic. Així, distribueixen territorialment altres 
possibilitats de l’oferta turística, i contribueixen a què 
els equipaments, allotjaments i negocis tinguin activitat 
durant totes les estacions de l’any.

En definitiva, el turisme esportiu està especialment ben 
indicat per a desenvolupar productes 4D, que contri-
bueixin a:

La desestacionalització de la temporada turística.
La desconcentració de les zones més turístiques.
La diversificació de l’oferta turística catalana.
La generació de major despesa.

Catalunya té una llarga i sòlida tradició esportiva. El 
país ha jugat un paper capdavanter en la introducció i 
desenvolupament de l’esport a la península des del 
segle XIX i fins als nostres dies. Seu de grans esdeve-
niments esportius, clubs i esportistes de referència 
internacional, modernes instal·lacions esportives 
del màxim nivell... són només algunes de les creden-
cials que Catalunya posseeix en l’àmbit esportiu.

Però Catalunya no és només un indret magnífic per a la 
pràctica esportiva, sinó que és un territori ideal com a 
destinació de turisme esportiu. A tot allò que fa que 
l’esport sigui consubstancial als catalans, s’hi afegeixen 
unes condiciones òptimes perquè també els visitants se 
sentin millor que a casa seva a l’hora de gaudir de 
l’esport. Una capacitat organitzativa de grans esdeveni-
ments àmpliament demostrada i una meteorologia agra-
dable que permet l’activitat física a l’aire lliure durant tot 
l’any en una enorme varietat de paisatges i escenaris 
naturals, se sumen a la completa infraestructura turística 
desplegada per tot el territori. Prova d’això és que nom-
brosos esportistes d’alt nivell han triat Catalunya com a 
lloc de residència fixa, per la possibilitat que hi tenen de 
dur a terme els seus entrenaments de la millor manera.

L’Any del Turisme Esportiu 2020 serveix per a reforçar 
la posició de Catalunya com a destinació de turisme 
esportiu a nivell internacional. La World Travel Market 
2016 va premiar Catalunya com la millor destinació 
turístico-esportiva del món, i l’Agència Catalana de 
Turisme treballa amb la visió que aquest reconeixe-
ment esdevingui un punt de partida cap a l’excel·lència 
constant. L’horitzó de la candidatura per als Jocs Olím-
pics d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030 exerceix també 
d’estímul en aquest sentit.

Amb aquest Any del Turisme Esportiu, es dóna conti-
nuïtat als altres anys temàtics realitzats darrerament: 
Any del Turisme Cultural (2018-2019), Any del Turisme 
Sostenible (2017), Any de la Gastronomia (2016), Any 
del Turisme d’Interior i de Muntanya (2015) i Any del 
Turisme Familiar (2014).

Mirant al futur

Desenvolupament en 4D

igualtat · esportivitat · solidaritat 
hàbits saludables · innovació 
passió · accessibilitat · ambició 
companyonia · treball en equip 
constància · respecte · esforç 
perseverança · superació
cooperació · amistat 
responsabilitat
convivència
inclusió


