
Resum de les sessions, casos d’estudi i idees clau

25 i 26 novembre de 2021
 

Evenia Olympic Resort i Centre de Conferències 
Lloret de Mar (Costa Brava), Catalunya

1R  CONGRÉS MUNDIAL DE TURISME ESPORTIU





CONTINGUT

PART 1: 
RESUM DE LES SESSIONS, CASOS D’ESTUDI I IDEES CLAU

Agraïments

Antecedents

Definició del turisme esportiu

Introducció

El programa, les actes i les idees clau

Observacions finals i conclusions

Comentaris del Comitè Científic

Deu factors decisius d’èxit

El llegat i agenda futura

PART 2: 
CASOS D’ESTUDI DEL 1R CONGRÉS MUNDIAL DE TURISME ESPORTIU:  
LLIÇONS I LLEGAT

Cas d’estudi 1:  Paradís de senders (Jackson Hole, Wyoming, EUA)

Cas d’estudi 2:  Slow Adventure Ltd. (Europa)

Cas d’estudi 3:  FC Porto Museum (Portugal)

Cas d’estudi 4:  El paper d’un entrenador d’elit en el turisme esportiu

Cas d’estudi 5:  Croke Park (Dublín, Ireland): L’estadi sostenible

Cas d’estudi 6:  The Vale Resort (Hensol, Gal•les): Comercialització del turisme esportiu

Cas d’estudi 7:  La perspectiva de la destinació: Flandes – Pàtria del ciclisme

Cas d’estudi 8:  Škoda Tour de Conamara (Irlanda)

Cas d’estudi 9:  Illa de Fanø (Dinamarca)

Cas d’estudi 10:  Esdeveniments de participació massiva de Tough Mudder (global)

Cas d’estudi 11:  Walking Football Experience (Catalunya)

Cas d’estudi 12:  Els impactes més grans dels esdeveniments de turisme esportiu: Agenda de recerca

Cas d’estudi 13:  Volvo Ocean Race 2017-2018 (global)

Cas d’estudi 14:  Illa Europea de l’Esport ACES 2020 (Mali Losinj, Croàcia)

Cas d’estudi 15:  Parc Antur Snowdonia (Gal•les, Regne Unit)

Cas d’estudi 16:  The Alps 2 Ocean Cycle Trail (Nova Zelanda)

Cas d’estudi 17:  Highland Kings: quan l’ultrarunning conflueix amb el turisme de luxe

Cas d’estudi 18:  Aphetor: The Creator Games (global)

Cas d’estudi 19:  Eslovènia: un enfocament d’àmbit nacional

Cas d’estudi 20:  Turisme esportiu i pau a Belfast Oest (Irlanda del Nord)

 

4

5

6

7

9

31

32

37

38

 
 

42

44

46

48

49

51

52

55

57

59

61

63

64

67

70

73

76

78

80

83



 4

L’Organització Mundial del Turisme de Nacions Unides (OMT) 
i l’Agència Catalana de Turisme (ACT), com a patrocinadors i 
organitzadors d’aquest 1er Congrés Mundial de Turisme Esportiu, 
volen deixar constància del seu agraïment i reconeixement per 
tot el treball i compromís de totes les persones implicades en 
la realització d’aquest esdeveniment. El procés d’organitzar 
aquest Congrés va ser tot un desafiament a causa de la 
pandèmia, que va generar incertesa i la necessitat de revisar 
contínuament tots els aspectes de l’esdeveniment. Era un 
entorn en canvi constant. Finalment, ho vam aconseguir 
perquè tothom implicat va ser tolerant, comprensiu, pacients i 
considerat. Moltes gràcies a tots.

Seria injust destacar qualsevol persona per a un agraïment 
especial, ja que tothom va aportar el seu granet de sorra 
perquè el Congrés fos un èxit –i hi ha massa persones per 
esmentar-les pel seu nom.

El nostre reconeixement col•lectiu s’estén a tots els 
moderadors, ponents i panelistes, així com als membres del 
Comitè Científic. Volem agrair a l’equip de logística dirigit per 
WeAreBoth, a tot l’equip d’Evenia ia l’alcalde i ajuntament de 
Lloret de Mar. Va ser realment un esforç col•laboratiu.

AGRAÏMENTS
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L’any 1997, el Journal of Tourism and Recreation 
Research va publicar una edició especial dedicada 
al turisme esportiu. L’aleshores president del 
Comité Olímpic Internacional, el català Juan 
Antonio Samaranch, va avalar la declaració que 
afirmava que: “la contribució de les activitats 
esportives al desenvolupament turístic sembla 
una associació evident. Sorprèn, doncs, com 
hi ha tan pocs països que fan extensible 
aquesta interrelació a les seves estratègies de 
desenvolupament turístic. Poques vegades s’ha 
reconegut plenament el vincle directe entre els 
viatges motivats per l’esport, tant en turisme 
nacional com internacional... De fet, el turisme 
relacionat amb l’esport pot perfectament ser 
el sector de creixement de la indústria al nou 
mil•leni”.

Dos anys després (octubre de 1999), Samaranch 
i Francesco Frangialli, l’aleshores Secretari 
General de la Organització Mundial del Turisme 
(OMT), es van reunir a Lausana (Suïssa) per 
signar un protocol i un acord perquè ambdues 
institucions col•laboressin per promoure l’esport 
i el turisme. Després, l’any 2001 a Barcelona, 
Frangialli conjuntament amb Samaranch, van 
acollir la primera conferència mundial sobre 
Esport i Turisme de la història.

Aquesta cita del discurs d’obertura de Francesco 
Frangialli (Secretari General de l’OMT de l’època) 
és de gran importància: “Aquesta conferència no 
és només un punt de reconeixement i trobada de 
les dues grans activitats econòmiques, socials i 
culturals que són l’esport i el turisme. És el punt 
de partida d’una empresa ambiciosa que animarà 
a un gran nombre de persones de tota condició 
social a unir-se i treballar conjuntament; és una 
iniciativa de llarg abast amb la qual l’OMT està 
disposada a comprometre’s. L’esport i el turisme 
són dues forces que uneixen les persones... 
aporten democratització i diversificació i són 
un factor important de realització cultural, tant 
individual com col•lectiva”.

Em la seva conclusió, Samaranch i Frangialli 
van signar conjuntament un comunicat que 
reconeixia l’esport i el turisme com a “forces 
d’entesa mútua”. Aquest gest simbòlic va tenir 
ressò arreu del món com un ‘tret de sortida’ que va 
llançar el que s’ha convertit en un dels segments 
de més ràpid creixement de la indústria global 
dels viatges i el turisme. Com a resultat, avui dia, 
el turisme relacionat amb els esports ja no es pot 
considerar com un aspecte residual del turisme 
i els viatges sinó com un motor del creixement 
turístic, la competitivitat de les destinacions i 
una contribució important a l’assoliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’ONU d’una manera diferent, donades les seves 
característiques i punts forts inherents. Aquest 
fet va ser reconegut l’any 2016, en la Declaració 
de Da Nang sobre Esport i Turisme de l’OMT.

La pandèmia ha posat un nou focus en la 
importància de la salut i el benestar personal i 
de la societat. Ha fet incrementar la demanda 
d’espais a l’aire lliure per a l’oci i el lleure. Ha 
centrat l’atenció en els viatges i el turisme com a 
vehicle per ajudar a complir amb les motivacions 
creixents de viure millor i més temps. Com a 
resultat, ha esdevingut més clar que mai que el 
turisme esportiu és la clau d’un futur sostenible 
per a nosaltres, per a la societat i perquè 
les destinacions tornin a créixer, reinventin i 
dinamitzin la seva oferta turística.

Així doncs, donada la importància que mirem de 
nou a aquestes ‘dues forces’ –l’esport i el turisme– 
per ajudar a donar forma al futur, era molt oportú 
que el 1er Congrés Mundial de Turisme Esportiu 
tingués lloc a Catalunya, bressol del llançament 
original d’aquest fenomen global amb Barcelona 
com a seu de la primera Competició Internacional 
per a la Innovació en Turisme Esportiu el 2019. 
Aquesta és una zona reconeguda com a destinació 
exemplar que ha aprofitat el poder del turisme 
esportiu per fer créixer la seva indústria turística 
de manera sostenible durant els últims vint anys.

ANTECEDENTS
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Durant els últims 20 anys, els investigadors han 
definit el ‘turisme esportiu’ de diferents maneres. 
No obstant això, ara s’accepta de forma general 
que un bon punt de partida és el proporcionat 
per Standeven i De Knop (1999) al seu llibre 
Sports Tourism, que afirma que el turisme 
esportiu implica: “Totes les formes d’implicació 
activa i passiva en l’activitat esportiva, dutes 
a terme de manera casual o organitzada per 
motius no comercials o empresarials/comercials 
que requereixen desplaçaments fora de casa i 
de la localitat de treball”.

Clarament, aquesta definició àmplia inclou tot 
tipus de participació en esports, des d’activitats 
rurals de baix impacte (com l’escalada lliure o la 
pesca) fins a aquelles en un entorn urbà (com el 
parkour) passant per activitats massives en zones 
rurals o les maratons de grans ciutats com Londres 
o Nova York, així com els esports d’equip en 
estadis i l’ampli ventall  d’esdeveniments esportius 
itinerants o desenvolupats per una marca.

Hi ha SIS motivacions clarament definides per 
a viatges relacionats amb l’esport, cadascuna 
de les quals requereix serveis, instal•lacions 
i equipaments planificats adequadament per 
satisfer les demandes d’aquests consumidors. 
Així doncs, avui dia veiem gent que viatja per 
turisme relacionat amb l’esport per:

   Participar activament en un esport 
o esdeveniment esportiu, ja sigui 
individualment o com a part d’un equip.

   Preparar-se o entrenar per un esport 
individual o en equip.

   Veure esport com a espectador o com 
a seguidor d’un equip, un esport o un 
esdeveniment esportiu.

   Visitar llocs associats amb la història, el 
patrimoni o la cultura d’un esport.

   Expressar el seu estil de vida quotidià i la 
definició de si mateix.

   Millorar la salut i el benestar a través de 
l’activitat esportiva.

Aquests mercats exigeixen cada cop més noves 
experiències i superen els límits del seu propi 
rendiment i expectatives. Això crea reptes i 

oportunitats per a les destinacions.

No és estrany, per tant, que les destinacions 
d’arreu del món busquin cada cop més 
desenvolupar el seu atractiu turístic esportiu. 
L’estimulant combinació d’atractiu de les 
celebritats enllaça amb l’estil de vida, l’ús d’actius 
naturals i artificials, cobertura mediàtica i el 
valor (relativament) alt dels turistes esportius 
que garanteixen que el turisme esportiu segueixi 
sent una proposta extremadament atractiva per 
a destinacions, països i territoris arreu del món.

Hi ha molts altres impactes positius i variats 
derivats del turisme relacionat amb l’esport, 
com ara:

   Regeneració i desenvolupament/inversió 
en noves instal•lacions i innovacions 
tècniques associades.

   Promoció i redefinició de les destinacions, 
creació de plataformes de brànding i 
màrqueting.

   Millora de la consciència global.
   Estímul de l’orgull cívic i enfortiment de la 

identitat.
   Augment dels nivells de participació en 

esport entre les comunitats locals.
   Canvis actitudinals positius i nous valors en 

tota la comunitat.

Aquests beneficis són igualment aplicables i 
rellevants tant per a les destinacions rurals 
com per a les urbanes. Amb la competència per 
aconseguir destacar i reivindicar l’excel•lència 
mundial impulsant la recerca d’esports híbrids, 
innovadors i nous (com ara el golf urbà, el tres per 
tres o el bikepolo) a les zones urbanes i els esports 
diferents d’adrenalina i nous tipus d’esports per a 
espectadors a les destinacions rurals.

El programa del Congrés va ser dissenyat 
específicament per explorar tots aquests 
aspectes del turisme esportiu a través de la lent 
de (a) l’entorn post-COVID i (b) l’imperatiu dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de 
l’ONU, tot basat en la investigació, la innovació i 
les intervencions creatives.

DEFINIÓ DE TURISME 
ESPORTIU
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És en aquest context que aquest Congrés va tenir la seva 
gestació primerenca. Va ser concebut a principis de 2019 per 
l’ACT com un esdeveniment global clau per celebrar l’Any del 
Turisme Esportiu previst per 2020 i crear una plataforma 
per estimular el desenvolupament del turisme esportiu a 
tot el món, però especialment a Catalunya. Es va crear un 
grup organitzador format per representants de l’OMT, l’ACT, 
contractista especialitzat en planificació i un expert internacional 
en turisme esportiu que també representava el Comitè Científic 
internacional del Congrés (vegeu els annexos).

Es va dur a terme una gran part del treball preparatori acordant 
temes i objectius, identificant moderadors potencials, ponents 
principals i panelistes. Els plans per al Congrés que s’havia de 
celebrar el maig de 2020 avançaven bé, però aleshores va 
arribar la COVID-19 i es van aturar bruscament. Es va fixar una 
nova data per a la primavera de 2021, però, una vegada més, la 
pandèmia va acabar amb aquesta idea.

Durant tot aquest període d’incertesa, el grup organitzador 
estava decidit a seguir endavant sabent que, en algun moment, 
tindria lloc el Congrés. Durant aquest temps, l’esbós de 
l’esdeveniment es va revisar i esmenar contínuament, es van 
identificar possibles col•laboradors, es van acordar els temes de 
discussió i es va confirmar la seu.

Va ser, doncs, amb gran alleujament, alegria i plaer que les 
circumstàncies finalment van permetre que el Congrés tingués 
lloc, encara que en un format híbrid (amb reunions presencials i 
virtuals de participants i delegats), a Lloret de Mar el novembre 
de 2021. Aquest format híbrid va funcionar bé. L’experiència 
per a tots els implicats va ser millor amb la innovadora 
compareixença de diversos ponents a través de la tecnologia 
d’holograma aplicada en col•laboració amb un soci comercial.

INTRODUCCIÓ
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DIJOUS 25 DE NOVEMBRE DE 2021
CERIMÒNIA D’OBERTURA

Zurab Pololikashvili (secretari general de l’Organització Mundial 
del Turisme) ha destacat que “el Congrés Mundial de Turisme 
Esportiu ha de ser un espai d’intercanvi d’idees i debat sobre 
el turisme esportiu, quelcom que des de l’OMT pensem que 
té una gran importància. Els esdeveniments esportius són 
fonamentals per a la recuperació del turisme, sobretot després 
de la pandèmia. El sector turístic torna a estar llest”. I ha afegit: 
“Sóc conscient de la tradició esportiva de Catalunya i de la 
passió de la seva gent, per això l’OMT va estar convençuda des 
del primer moment de participar en aquest Congrés”.

Roger Torrent i Ramió (Conseller d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya) ha afirmat que “el turisme i l’esport 
són dos conceptes molt presents al nostre país i que han 
contribuït al desenvolupament de Catalunya. Aquest Congrés és 
una gran proposta per al futur i un element fonamental perquè 
Catalunya assoleixi les 4D: Desestacionalització, Desconcentració, 
Diversificació i augment de la Despesa”. Va assenyalar que “els 
grans esdeveniments esportius d’importància mundial, així com 
els clubs i institucions esportives, han fet dels seus èxits una 
oportunitat per presentar-nos al món”. La Generalitat de Catalunya 
sempre ha apostat pel turisme però reconeix el repte que suposa 
per al turisme vincular el sector del turisme esportiu amb els valors 
que volem per a la nostra societat.

El turisme esportiu és un sector extraordinàriament fort i en 
creixement, però hi ha molts aspectes (reptes i oportunitats) 
a plantejar-se desenvolupar i promocionar aquest sector de 
manera sostenible en el futur.

EL PROGRAMA,  
LES SESSIONS  
I LES IDEES CLAU

RESUM

EL REPTE  
DEL FUTUR
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SESSIÓ 1 REPTES DE TURISME ESPORTIU 
DAVANT LA NOVA NORMALITAT 
I LA SEVA CONTRIBUCIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Discurs inaugural + Sessió d’experts 

Objectius de desenvolupament sostenible, Agenda 2030, valors 
de l’esport. L’impacte del turisme esportiu (desenvolupament 
social, mediambiental, econòmic). Nova normalitat post-COVID-19.

L’objectiu d’aquesta primera sessió és identificar reptes, oportunitats 
i obstacles per al turisme esportiu. A causa de la COVID-19, el sector 
turístic s’ha hagut d’adaptar i reinventar-se. Tanmateix, aquesta crisi 
també és una oportunitat única per repensar les estratègies i ofertes 
al voltant del turisme esportiu per fomentar el seu enfocament 
social, ambiental i econòmicament sostenible.

Damià Serrano, director de Màrqueting d’Experiènces i 
Recerca de l’ACT.

Kilian Jornet (per holograma).

Lisa Delpy Neirotti, professora de la Universitat George 
Washington (virtual).

Sara Mair Bellshaw, directora general de Slow Adventure 
Europe.

Timothy O’Donoghue, fundador i director executiu de 
Riverwind Foundation (virtual).

El tema recurrent va ser que el turisme esportiu està a 
l’avantguarda de reimaginar el resorgiment del turisme amb els 
nous reptes als quals s’enfronten els viatges internacionals, tot 
generant noves oportunitats per crear destinacions resilients, 
sostenibles i viables.

Va resultar evident que la sostenibilitat serà la principal 

FORMAT 

TEMES 
 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ 
 
 
 
 

MODERADOR 

PONENTS

 

 

 

RESUM DE LA SESSIÓ
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preocupació de les destinacions pel que fa a consideracions 
econòmiques, socials i mediambientals. Els practicants d’esports 
extrems troben evidències d’erosió, contaminació i sobrecapacitat 
fins i tot a les zones més remotes i perifèriques del món. Això exigeix 
que els esportistes hagin de ser part de la solució i assumeixin 
la responsabilitat personal de la sostenibilitat i la necessitat de 
repensar el model de competició per als entorns de risc.

L’aparició constant de nous tipus d’activitats esportives està 
portant més enllà els límits d’on i de quina manera els esportistes 
trobaran els entorns extrems i remots per satisfer les seves 
motivacions. Això augmenta la pressió sobre els recursos naturals 
en llocs remots. El concepte de Slow Adventure (viatges impulsats 
pels humans i la natura) ofereix un nou enfocament per gestionar 
aquests reptes alhora que crea oportunitats per aconseguir que 
els turistes esportius es quedin més temps i gastin més diners en 
l’economia local durant tot l’any. Els principis de la slow adventure 
asseguren que les activitats esportives s’integrin completament 
amb la cultura, la llengua, el patrimoni i l’hospitalitat locals: la 
slow adventure conflueix amb el concepte de slow food.

La Riverwind Foundation de Wyoming demostra la importància 
d’un intermediari centrat en la sostenibilitat per negociar 
les relacions i aconseguir l’equilibri necessari per oferir una 
relació integrada i equilibrada entre l’esport i el turisme en 
una destinació. També va quedar clar que molts propietaris i 
franquícies dels principals esdeveniments esportius, així com els 
seus patrocinadors, estan revisant ara la seva responsabilitat 
social corporativa a través de la col•laboració amb destinacions 
que els ofereixin les credencials de sostenibilitat. Hi ha un nou 
model d’esdeveniments esportius que ja no es basa en incentius 
financers, sinó en crear un enfocament conjunt entre totes les 
parts per aconseguir un resultat sostenible.

   En el futur, s’esperarà de tots els agents implicats les 
millors pràctiques sostenibles

   El turisme esportiu pot contribuir a conscienciar els 
turistes i fomentar el compromís individual amb la 
sostenibilitat.

   S’espera que els participants en el turisme esportiu 
assumeixin una major responsabilitat de les seves 
accions, comportaments i redueixin la seva “petjada” 
sostenible.

   Les destinacions han de col·laborar més estretament 
amb les organitzacions esportives i els esdeveniments 
esportius per actuar de manera sostenible.

   La slow adventure que abraça la natura, la cultura, 
el patrimoni i la comunitat locals oferirà beneficis 
sostenibles, especialment a les destinacions rurals.

   El turisme esportiu pot generar turisme durant tot l’any 
i posar fi a l’estacionalitat.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEES CLAU
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SESSIÓ 2 EL TURISME ESPORTIU DES DE  
LA PERSPECTIVA DE LA 
DEMANDA.  
VOLUM DE MERCAT I POTENCIAL.

Sessió d’experts

Tendències en l’esport i l’activitat física. Des d’esport professional 
d’elit fins a esport recreacional i amateur.

Explorar les tendències en la demanda del mercat pel que fa 
a l’esport i l’activitat física i com evolucionaran i afectaran el 
turisme. Es començarà a valorar la situació actual del turisme 
esportiu a nivell local, regional i internacional i com ha evolucionat 
en els darrers anys per adaptar-se als nous reptes, que van des 
de l’esport professional d’elit fins a l’esport recreatiu i amateur.

Fabián Quesada, director gerent de l’Associació Esport 
Espanyol (ADESP) i Attitude Praxis.

Jennifer Stoll, directora d’Investigació i Educació de Sports 
Events and Tourism Association (Sports ETA).

Lavonne Wittmann, directora d’Afiliació Global de SKAL 
International.

Leslie Vella, Malta Tourist Board (virtual).

El turisme esportiu s’identifica clarament com l’estímul d’un 
ecosistema sòlid d’agents implicats que ja col•laboren de manera 
efectiva. Les noves tendències emergents necessitaran més nivells 
de cooperació, cocreació i codependència entre tots els implicats 
en l’ecosistema. Hi ha un potencial important perquè el turisme 
esportiu es converteixi en motor per a un desenvolupament 
econòmic i social més ampli en una destinació.

Els mercats són extremadament amplis i diversos, i el turisme 
esportiu és rellevant per a totes les generacions i ofereix 
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experiències que van des de la participació individual fàcilment 
accessible que implica poc equipament i sense instal•lacions (com 
ara córrer o caminar) fins a requisits altament sofisticats i cars en 
instal•lacions molt sofisticades i costoses (com ara esports d’elit 
en un gran estadi).

En els anys anteriors a la COVID-19, el turisme esportiu va créixer 
un 14% anual i es va valorar en 600.000 milions de dòlars. Les 
evidències recents suggereixen que durant els propers cinc o deu 
anys el turisme esportiu i el turisme de benestar que hi va associat 
creixeran a ritmes superiors a les d’altres sectors del turisme. 
Això resultarà a partir del creixement de les cinc motivacions que 
impulsen la demanda de viatges per a l’esport (com a participant 
d’un esport, com a espectador, pel patrimoni de l’esport, per la 
salut i el benestar personal, o per al descans i la relaxació).

L’èxit futur en el desenvolupament del turisme esportiu sostenible 
requereix un millor coneixement i comprensió dels mercats. 
Aquesta visió sustentarà idees fresques i innovadores sobre 
productes, experiències, instal•lacions, ubicacions, esdeveniments 
i el tipus de model de negoci que cal actualment per oferir una 
estratègia i un pla d’acció de turisme esportiu sostenibles.

Un dels ponents va articular bé l’oportunitat: “La pandèmia ha 
introduït un nou tipus de viatger, com el viatger en solitari, el 
viatge en família multigeneracional o els viatgers que busquen 
experiències immersives. Aquest fet aporta més oportunitats i 
participació en el turisme esportiu. Hem de mirar què busquen 
aquests nous “viatgers”: experiències autèntiques, diverses, 
reals i sostenibles. Hem de donar-los les respostes que volen per 
introduir-los al nou mercat i donar-los suport”.

   Hi ha un espectre molt ampli d’oportunitats per al 
desenvolupament del turisme esportiu.

   La cooperació i la col·laboració seran cada cop més 
importants entre tots els agents implicats en una 
destinació.

   La innovació serà essencial en tots els aspectes de la 
planificació i la prestació del turisme esportiu.

   El turisme esportiu té més probabilitats d’èxit quan 
s’integra en els valors generals, el posicionament i el 
desenvolupament de la destinació.

   Les instal·lacions esportives, els serveis i les activitats 
que siguin bones per als residents seran excel•lents per 
al turista esportiu i viceversa.

   Aquests canvis de paradigma estan obrint noves portes 
que poden servir per crear experiències excepcionals 
de turisme esportiu que augmentaran la competitivitat 
d’una destinació.
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SESSIÓ 3 INNOVACIÓ EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL TURISME 
ESPORTIU: ESTADIS, JOCS 
OLÍMPICS I PARTICIPACIÓ EN 
MASSA EN ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS

Sessió d’experts

L’impacte de la COVID-19 en la preparació de seus esportives, 
viabilitat i llegat després d’esdeveniments massius, titulars de 
drets i sostenibilitat de les seus esportives i els esdeveniments.

L’impacte de la COVID-19 en l’organització d’esdeveniments 
esportius ha estat perjudicial per a l’assistència massiva als 
recintes esportius. Aquesta sessió analitza la viabilitat i el 
llegat després d’esdeveniments massius, considerant els nous 
objectius de sostenibilitat que han d’assumir i assolir els espais 
d’esdeveniments esportius emprant: la innovació.

Dr. Terry Stevens, professor i fundador de Stevens & Associates.

Josep Escoda, cap de Relacions Internacionals i 
Desenvolupament de la Innovació al CAR Sant Cugat, secretari 
general de l’ASPC, mentor de Solidaritat Olímpica del CIPC, 
assessor acadèmic del COI.

Juanjo Rovira, director de MIC Sports i MIC Football.

Peter McKeena, director d’Estadi i Comercial de Croke Park, 
Dublín.

S’espera l’excel•lència en tots els aspectes del disseny i gestió 
d’aquestes instal•lacions. Ara es dóna per fet que aquests llocs 
seran segurs, fiables i higiènics per als atletes que competeixen, 
el seu personal de suport i els espectadors. També s’han de 
dissenyar i gestionar tenint en compte les comunitats que viuen 
al voltant d’aquests espais i han d’estar integrats en l’entorn 
local, especialment els sistemes de transport públic.
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Els moderns estadis i camps d’esports són entorns complexos 
on cal satisfer les necessitats específiques dels atletes i dels 
espectadors. Això implica crear les condicions adequades per 
al rendiment d’elit juntament amb la seguretat, la vigilància i la 
comoditat per a tots els altres: espectadors, personal de suport, 
mitjans de comunicació i aquells que treballen en aquests espais. 
La viabilitat d’aquestes instal•lacions, sovint costoses de construir 
i de gestionar, exigeix una prestació de serveis comercials de 
qualitat (hostaleria, punts de venda i entreteniment) juntament 
amb serveis mèdics, administratius i altres. Hi ha una pressió 
considerable per garantir que aquestes instal•lacions es puguin 
utilitzar durant tot l’any per a esdeveniments no esportius per 
generar ingressos i viabilitat.

Aplicar idees innovadores a la forma com es poden desenvolupar 
estadis i camps d’esports per a un ús múltiple d’una manera 
sostenible ha esdevingut quelcom essencial. Això inclou 
noves formes d’atraure visitants, com ara museus, centres de 
visites, experiències d’adrenalina (com tirolines, passejades 
pel terrat i muntanyes russes a les cobertes de les tribunes). 
És fonamental trobar solucions sostenibles per reduir costos i 
generar ingressos. Els exemples van des de la pràctica diària del 
reciclatge de residus fins a formes d’energia renovable, com els 
estadis que tenen les seves pròpies granges per a la producció 
d’aliments, la recollida i la reutilització de l’aigua de pluja per 
regar els camps de gespa i la creació d’hàbitats de conservació 
de la natura al voltant de les edificacions..

   La innovació és especialment important en la recerca de 
solucions sostenibles.

   Estimular el pensament fresc i innovador requereix un 
entorn de treball on qualsevol pugui proposar la seva 
“bona idea”: no hi ha jerarquia per a les bones idees.

   La col•laboració és essencial perquè les bones idees 
funcionin.

   La creació de noves maneres de treballar pot portar 
temps, però els petits passos condueixen a grans idees 
reeixides.

   La innovació és la clau per ser competitius. El món del 
turisme esportiu no està separat de la innovació de la 
societat, el progrés de la societat i del món és continu, 
i el turisme esportiu ha de seguir aquest ritme, si és 
possible anticipant-lo.

   La innovació és la clau per ser competitius. El món del 
turisme esportiu no està al marge de la innovació de la 
societat; el progrés de la societat i del món és continu, 
i el turisme esportiu ha de seguir aquest ritme, si és 
possible anticipant-se’n.

   Un estadi no es limita a l’esport, ha de transmetre de 
forma inequívoca a la comunitat que n’obté un retorn de 
moltes maneres diferents.
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SESSIÓ 4.1 DIVERSITAT I INCLUSIÓ  
EN EL TURISME ESPORTIU 
(DONES, LGTB,  
ESPORT ADAPTAT)

Sessió d’experts.

Gènere, religió, diversitat cultural, accessibilitat: temes actuals 
que afecten l’esport i el turisme.

S’analitzen els temes cada cop més rellevants de gènere, religió, 
diversitat cultural i accessibilitat que afecten l’esport i el turisme 
a través de diferents experiències pràctiques de l’esport com a 
eina d’integració social.

Patrick Torrent, director executiu de l’Agència Catalana  
de Turisme.

Maite Laporta, responsable de Diversitat i Inclusió del FCB.

Harry Connolly, CEO de Visit West Belfast  
(Sports Tourism for Peace).

Sylvana Mestre, CEO/fundadora de Play and Train Company.

Karl Ainscough-Gates, president de la International Gay Rugby 
Association (IGR).

La inclusió i la diversitat tenen moltes dimensions diferents 
i els prejudicis tenen moltes causes diferents. La diversitat 
necessita que l’esport fixi la mirada en els aspectes ocults de la 
societat (sexisme, misogínia, violència) així com en aquells temes 
associats al racisme, LGTB+ i la discapacitat. És una obligació per 
a l’esport exercir un impacte positiu, abraçant tots els aspectes 
de la societat i oferint oportunitats per a tothom. Això va més 
enllà del disseny físic de les instal•lacions per mirar com l’esport i 
el turisme esportiu poden canviar positivament comportaments, 
percepcions i actituds.
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A Belfast Oest (Irlanda del Nord) l’empoderament de la població 
local ha estat la clau per utilitzar el turisme esportiu per reforçar 
la comprensió dels visitants sobre l’arribada de la pau en una 
ciutat anteriorment conflictiva. Al cor d’aquest moviment 
hi ha iniciatives hiperlocals, el paper de l’única organització 
esportiva comunitària amateur (la Gaelic Athletic Association) i 
la sostenibilitat. La normalització de la vida a través de l’esport 
i els viatges necessita que organitzacions intermediàries, com 
Play and Train i International Gay Rugby, siguin els catalitzadors 
del canvi tot duent a terme accions positives.

En l’esport i el turisme, hi hauria d’haver lloc per a tothom. El 
turisme uneix diferents comunitats i cultures, i la seva relació 
amb l’esport, pràctica que també uneix moltes persones amb 
una mateixa afició, pot ser clau per a l’acceptació i la promoció 
de la diversitat. La prosperitat en el turisme esportiu, doncs, 
no només és econòmica, sinó que està molt relacionada amb 
la diversitat, la quantitat i la satisfacció dels seus participants i 
assistents. L’objectiu de l’accessibilitat universal no només ens 
fa més justos, sinó també més competitius.

   La normalització de l’esport i els viatges  
per als col·lectius exclosos, minoritaris o  
desfavorits de la societat és una prioritat.

   Hi ha molts milions de persones a la societat a qui 
s’impedeix participar en l’esport i el turisme esportiu  
a causa de les actituds predominants 
i dels impediments físics.

   En conjunt, aquests mercats representen un gran 
nombre de persones i no s’han de considerar nínxols.

   Les organitzacions que representen els interessos i 
els drets d’aquests grups diversos són especialment 
importants perquè poden articular les necessitats, 
poden promoure la comprensió i poden ajudar els 
organismes esportius a oferir millors polítiques,  
plans i instal·lacions.
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SESSIÓ 4.2 LES NECESSITATS DEL VISITANT 
ESPORTIU. LA PERSPECTIVA DE 
L’ATLETA I L’ENTRENADOR

Sessió d’experts.

Espais per a l’organització d’estades d’entrenament, tornejos i 
esdeveniments.

Sense esportistes, equips i espectadors no hi hauria turisme 
esportiu. Quins són els requisits previs per a l’organització 
exitosa d’un esdeveniment, començant per les necessitats 
dels protagonistes: els esportistes? Quines són les necessitats 
pràctiques i les condicions ideals que requereixen per assegurar 
la seva contribució exitosa al futur del turisme esportiu?

Pere Vilà Collmalivern, director de la Fundació UFEC (Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya).

Ernest Aguilar, responsable d’Esdeveniments Socials, 
Innovació i Nous Mercats del Club Natació Sabadell.

Trystan Bevan, coordinador d’Alt Rendiment de  
Cardiff Rugby (virtual).

Paraskevi Patoulidou, presidenta de l‘Organització de Turisme 
de Thessaloniki i medalla d’or en els  
Jocs Olímpics de Barcelona.

El disseny i la gestió dels centres d’entrenament ha d’inspirar, 
motivar i donar suport als objectius i necessitats dels esportistes. 
Sovint són requisits molt precisos, basats en la disponibilitat 
d’excel•lents instal•lacions, equips i tecnologia punta comparables 
a les que es troben en els seus entorns competitius.

Hi ha necessitats humanes bàsiques que tots els esportistes 
requereixen (tant si s’entrenen en equip o bé individualment): 
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bon menjar, bon son, bones instal•lacions, temps per relaxar-se, 
privadesa, accés a serveis digitals potents  i fiables i un entorn 
inspirador (especialment la natura). L’entorn (la destinació) al 
voltant dels centres d’entrenament és important, ja que ofereix 
als atletes atraccions, cultura i altres coses a fer.

Les decisions sobre el lloc on es durà a terme l’entrenament 
de qualsevol equip esportiu o esportista, les pren un petit grup 
de persones influents: (i) l’entrenador que busca la qualitat de 
les instal•lacions de cara al rendiment; (ii) l’administrador que 
vetlla per la logística i (iii) el propietari dels clubs per als quals 
seran determinants altres punts d’interès (camps de golf, bons 
restaurants, etc.). La familiaritat és important, així que quan un 
esportista està content i un lloc ofereix un bon servei, els clubs 
esportius solen utilitzar les instal•lacions d’entrenament que 
coneixen i en què confien. A mesura que els clubs s’apropen 
als seus competidors, tenedixen a compartir més instal•lacions. 
Això permet cada cop més als equips eludir els operadors de 
viatges i planificar directament la seva pròpia organització.

   Els esportistes tenen necessitats humanes bàsiques 
que cal satisfer en els centres d’entrenament i en les 
instal·lacions esportives de qualitat.

   Hi ha tres components clau: temps d’entrenament, 
temps de relaxació i temps de menjar.

   La destinació al voltant del centre d’entrenament és 
important per oferir als esportistes altres atraccions i 
accés a la cultura local.

   Els esportistes volen que la seva estada sigui 
normalitzada.

   Als organitzadors dels viatges per a esportistes els 
agrada treballar amb centres que hagin utilitzat en el 
passat i que entenguin les seves necessitats.

   Si els esportistes estan ‘satisfets’, l’èxit de 
l’esdeveniment esportiu està més a prop i es manté la 
reputació de la destinació.
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SESSIÓ 5 GOVERNANÇA EXITOSA D’UN 
DESTÍ I ESTRATÈGIES PÚBLIC-
PRIVADES DE TURISME ESPORTIU

Sessió d’experts.

Estratègies de governança locals, regionals i nacionals en 
turisme esportiu en el context de la nova normalitat. Implicació 
del sector privat.

Examinar les estratègies i models de governança local, regional i 
nacional en turisme esportiu en el context de la nova normalitat i 
com han d’actuar les institucions per convertir-se en una destinació 
de turisme esportiu sostenible a mitjà i llarg termini. Quines són 
les condicions per a l’èxit? Com implicar tots els sectors de la 
societat (autoritats públiques, privats i tercers sectors?

Professor Dr Terry Stevens, Professor i fundador Stevens  
& Associates.

Lars H Olsen, assessor principal de la destinatió 
Vadehavskysten, Dinamarca (virtual).

Manuela Di Centa, consellera del Ministeri de Turisme d’Itàlia.

Geert Bruynseels,  expert en esdeveniments esportius de 
Sport Event Flanders.

Misa Novak, ALOHAS, Solucions sostenibles per al turisme 
(virtual).

Ms Sonto Mayise, directora del Convention Bureau Tourism 
Kwazulu-Natal: KZN CONVENTION BUREAU (virtual).

Cada aspecte del turisme esportiu succeeix en un indret. Aquesta 
és una veritat senzilla, però que reforça el fet que una destinació i 
la seva gestió estan al nucli de totes les formes de turisme esportiu. 
També destaca la importància que les organitzacions de gestió de 
destinacions (DMOs) tinguin els plans, les polítiques i les estructures 
de govern adequades per poder activar un desenvolupament exitós 
i sostenible del turisme esportiu. Això ha d’incloure un estudi sobre 
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la millor manera d’incorporar el turisme esportiu com a part d’una 
estratègia integrada de desenvolupament econòmic i cultural 
sostenible en tota la destinació.

Les DMOs estan identificant un nombre creixent de persones i 
famílies que volen participar en el turisme esportiu, especialment 
pel que fa a les seves agendes de salut i benestar post-covid. 
Això significa una major demanda de rutes de qualitat a peu i en 
bicicleta, accés a la natura i al camp, i instal•lacions de qualitat 
dissenyades per fer que la seva estada sigui fàcil i rellevant per a 
les seves necessitats, com ara: hotels aptes per a bicicletes, camins 
per arribar-hi o sortir-ne (com va passar a la muntanya amb la 
vinculació entre l’esquí i els hotels), i altres equipaments de suport 
(lloguer de material, accés a guies locals, prestació de serveis de 
benestar i bon menjar i beguda local).

És necessària la col•laboració entre els agents implicats d’una 
destinació i els interessos esportius. La DMO és l’òrgan ideal per fer 
de coordinador. El turisme esportiu té un clar valor afegit per a la 
destinació. Els turistes esportius solen quedar-se més temps i fer més 
despesa dins d’una destinació. Estan més en sintonia amb la natura i 
els interessos de la comunitat local, i respecten la cultura local.

Acollir esdeveniments esportius importants pot ser bo per 
augmentar el perfil d’una destinació i actuar com a catalitzador 
per a més inversions, però cada vegada més les destinacions han 
de crear els seus propis esdeveniments, dissenyats, promocionats 
i oferts per la destinació assegurant-se que reflecteixin els seus 
propis valors i actius. Cada cop més, els propietaris d’esdeveniments 
i franquícies, juntament amb els patrocinadors, volen assegurar-se 
que els seus esdeveniments i la seva implicació s’alineen amb les 
demandes de les comunitats locals.

   Les DMOs són l’òrgan clau per liderar, coordinar i 
fomentar el desenvolupament sostenible del turisme 
esportiu; per tenir èxit han de prendre la iniciativa en 
aquestes funcions.

   L’equilibri amb la natura és indispensable per al turisme 
esportiu: sostenibilitat cultural, social i mediambiental.

   L’acció local ha d’anar acompanyada pel suport polític d’alt 
nivell i pel recolzament de polítiques regionals i nacionals.

   Les comunitats de destinació han de ser conscients de 
tot allò que requereixen els turistes esportius per tal de 
satisfer les seves expectatives.

   El turisme esportiu aporta múltiples beneficis positius 
demostrables a una comunitat.

   La capacitat d’una destinació per oferir un programa 
únic, molt exitós i competitiu d’experiències i 
esdeveniments sostenibles de turisme esportiu només 
està limitada per la imaginació.

   Has d’escollirr els esdeveniments ideals per als llocs 
ideals. És essencial que encaixin els uns amb els altres.
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SESSIÓ 6 LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL 
TURISME ESPORTIU:  
NOVES TECNOLOGIES,  
E-SPORTS I COMUNICACIÓ AL 
TURISME ESPORTIU

Conferència i sessió d’experts.

L’impacte de les noves tecnologies en l’esport i a la indústria del 
turisme, el gaming, les actituds dels participants esportius i el 
seu consum. Noves tendències.

Investigar l’impacte de les noves tecnologies en la indústria de 
l’esport i el turisme i identificar les noves tendències, iniciatives 
i solucions tecnològiques més innovadores disponibles per crear 
experiències úniques per als consumidors i participants esportius.

Livia Toth, directora d’Empreses de Plug and Play Tech Centre.

Vlad Marinescu, vicepresident de la International Esports 
Federation i president de la United States Esports Federation.

Martí Niubó, director de Planificació Estratègica i Innovació de 
l’Institut Barcelona Esports (Ajuntament de Barcelona).

Enrique Martinez Marin, President de SEGITTUR  
(Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y 
las Tecnologías Turísticas) (Keynote).

En el futur, els e-sports i els esports reals treballaran 
conjuntament de forma més estreta per fer realitat tot el seu 
potencial com a experiències específiques i com a formats híbrids. 
El ventall i la diversitat d’oportunitats d’aquesta col•laboració és 
molt important. Els e-sports utilitzen plataformes globals per 
a competicions en línia que culminen amb finals en estadis o 
grans recintes esportius que atrauen milers de seguidors en 
temps real i milions d’espectadors en línia.

Les aplicacions digitals ara ofereixen als turistes esportius 
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accés directe a experts locals, informació detallada sobre 
instal•lacions locals, com ara rutes per a bicicletes, així com 
consells sobre atraccions complementàries, llocs on allotjar-
se i altra informació essencial (com ara Running the City). 
Això ofereix a les destinacions una influència directa en el 
comportament turístic i una millor gestió dels fluxos de visitants.

També hi ha un creuament creixent entre els participants d’e-
sports que es converteixen en participants actius d’esports 
reals. Per exemple, els equips de curses de Fórmula 1 han 
començat a detectar talents guanyadors de curses d’e-sports 
que tenen el potencial de ser pilots de cotxes en curses reals, 
mentre que els equips esportius professionals acullen equips 
equivalents d’e-sports virtuals.

   Els ecosistemes turístics i esportius digitals i en temps 
real estan convergent, actualment.

   Les DMOs han d’estudiar com aprofitar les noves 
tecnologies per millorar l’atractiu de les seves 
destinacions per al turisme esportiu mitjançant 
solucions intel·ligents.

   Hauran de sorgir noves formes d’associacions i 
relacions per oferir aquestes solucions híbrides. Caldran 
nous conceptes en les destinacions, com els centres 
d’innovació esportiva.

   La tecnologia pot aplicar-se a l’esport i al turisme 
de moltes maneres, tot amb l’objectiu de millorar 
l’experiència de l’esportista (turista i espectador).

   L’important en aquest sentit és el canvi de mentalitat, 
la digitalització ja és una necessitat. Experimentarem 
molt més del que estem vivint, la tecnologia no té 
límits i una cosa que ara veiem impossible d’aquí a 
uns anys ho veurem com un fet quotidià. La tecnologia 
ha d’ajudar la cultura esportiva creant un ecosistema 
digital que aporti beneficis i solucions.
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SESSIÓ 7 ESPORTS A L’AIRE LLIURE.  
MARC MEDIAMBIENTAL  
DEL TURISME ESPORTIU

Sessió d’experts.

Impacte dels esdeveniments esportius (social, mediambiental, 
econòmic). Com aprofitar la capacitat dels espais naturals i els 
entorns urbans per a esdeveniments esportius a l’aire lliure. Canvi 
climàtic, COVID-19 i esdeveniments esportius en espais oberts.

L’anàlisi de com els espais naturals i els entorns urbans es poden 
utilitzar per organitzar nous tipus d’esdeveniments esportius i 
projectes de turisme esportiu, assegurant que es minimitzin els 
efectes i l’impacte del canvi climàtic a l’hora de planificar-los.

Harry John, fundador de Pure Solution.

Céline Fortin, Regional Manager Europa i Oceania de 
l’Adventure Travel Trade Association (ATTA).

Kattia Juarez Dubón, directora de la International 
Sustainability Commission de la Fédération Internationale  
de Motocyclisme.

Nathalie Saint-Marcel, directora adjunta  
de Cluster Montagne (virtual).

Lluís Breitfuss, responsable d’esdeveniments i activitats  
d’FGC Turisme - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

És evident que cada activitat esportiva, recinte i destinació 
tindrà els seus propis requisits específics per complir l’agenda 
de desenvolupament sostenible. Tots han de considerar el seu 
impacte en termes de problemes i oportunitats econòmiques, 
socials i ambientals. Per als entorns de muntanya i costaners, 
l’èmfasi es posa en el canvi climàtic, per als esports de motor 
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hi ha qüestions complexes inherents a la naturalesa mateixa de 
l’esport que produeixen alts nivells d’emissions de carboni. El 
turisme esportiu molt localitzat en llocs rurals remots i amb un 
nombre reduït de participants pot tenir grans impactes negatius 
sobre l’ecologia. No hi ha una solució única o senzilla. Cada 
situació ha de tenir una solució única.

Els consumidors són cada vegada més conscients de les 
preocupacions sobre la sostenibilitat, però no és el consumidor 
qui hauria de dictar els protocols locals per mitigar aquests 
problemes. La comunitat local d’acollida ha de prendre més 
iniciativa en el desenvolupament de polítiques i accions en la 
seva destinació.

La mentalitat tant per a la destinació com per al consumidor ha 
de ser aprofitar el turisme esportiu de maneres sostenibles que 
aportin valor a ambdues parts. Els consumidors han de millorar 
el seu paper com a “actors” mediambientals que col•laboren 
amb les comunitats i les DMOs per comprometre’s amb el 
desenvolupament del turisme sostenible. L’educació serà clau 
en l’èxit d’aquest enfocament.

   L’esport i el turisme haurien de centrar-se en pràctiques 
sostenibles, sobretot en grans esdeveniments. Aquestes 
pràctiques no han d’eliminar la seva essència sinó 
millorar el seu paper com a actors ambientals.

   Qualsevol tipus d’esport és clau per al desenvolupament 
sostenible del nostre planeta, ja que pot contribuir a la 
majoria dels objectius sostenibles immediats, així com a 
l’Agenda 2030.

   És difícil aconseguir que les autoritats es comprometin 
amb els reptes ambientals. És per això que l’esport i el 
turisme han d’involucrar tots els agents implicats amb 
els problemes i les solucions.

   L’educació permetrà transmetre la consciència 
ambiental de generació en generació.

   El sector del turisme esportiu ha de minimitzar 
l’impacte ambiental i crear oportunitats econòmiques i 
millores socials.

   La integració dels grans esdeveniments en les 
estratègies de desenvolupament sostenible de les 
destinacions, en els hàbits de consum turístic, en 
la regeneració dels nostres territoris a l’hora de 
desenvolupar un turisme esportiu més conscient.
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SESSIÓ 8.1 NOVES RECERQUES DE TURISME 
ESPORTIU I PERSPECTIVA 
GENERAL

Sessió d’experts.

Estadístiques en turisme esportiu, impacte del turisme esportiu 
(social, mediambiental i econòmic).

Explorar estudis, investigacions i resultats recents sobre el 
futur del turisme esportiu a nivell local, regional i internacional 
i compartir coneixements sobre l’impacte social, ambiental i 
econòmic i els rendiments del turisme esportiu.

Dra. Kamilla Swart-Arries, professora associada del Màsters en 
Gestió d’Esports i Entreteniment de la Universitat Hamad Bin Khalifa.

Alessia Mariotti, directora de la llicenciatura de segon cicle en 
Cultura del Benestar: Esport, Salut i Turisme (virtual).

Simon Rofe, director del programa de Màster en Diplomàcia 
Global del Centre for International Studies and Diplomacy  
de la Universitat de Londres.

Marko Peric, professor associat i doctor de la Facultat de 
Turisme i Gestió Hotelera de la Universitat de Rijeka.

Top 5 Best Practices: presentacions vídeo (virtual): 
presentacions de 6 minuts.

Es va assenyalar que la investigació de mercats i tendències 
sovint està insuficientment finançada i és l’últim punt de 
qualsevol agenda financera, però que, en realitat, és l’aspecte 
més important per obtenir intel•ligència i coneixement per 
guiar les polítiques i la inversió. També es va assenyalar que cal 
investigar i debatre aspectes controvertits del turisme esportiu. 
Tanmateix, els problemes poden ser incòmodes, ja que és 
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essencial que aquestes discussions estiguin ben sustentades 
per dades i proves contundents.

El sector del turisme esportiu té una informació considerable 
sobre projectes i iniciatives concrets, especialment pel que fa als 
seus impactes econòmics locals o regionals, però cal treballar 
molt més per entendre la rendibilitat i els impactes del turisme 
esportiu a tots els nivells i en totes les dimensions (econòmica, 
social i ambiental).

Les investigacions del professor Marco Peric destaquen l’estret 
camp de recerca disponible en una sèrie de revistes acadèmiques 
internacionals molt citades en les disciplines de la gestió i el 
desenvolupament de l’esport i el turisme. Aquest fet va posar 
de relleu que, mentre que la investigació sobre turisme esportiu 
apareixia freqüentment en revistes acadèmiques relacionades 
amb l’esport, només es feia referència a l’esport en una 
minoria d’articles de revistes relacionades amb el turisme que 
suggereixen que el turisme esportiu no es considerava una àrea 
d’interès legítima i principal per als investigadors del turisme. És 
evident que això ha de canviar.

Els temes comuns que apareixen amb freqüència en aquells 
articles que tracten sobre el turisme esportiu inclouen: impactes 
i llegat d’esdeveniments importants, aventura i turisme esportiu 
actiu. Impactes de l’esbarjo a l’aire lliure i en àrees protegides, 
canvi climàtic, esports comunitaris i la COVID.

Els cinc equips de recerca seleccionats pel Comitè Científic 
del Congrés van presentar noves idees de recerca. Aquestes, 
juntament amb les altres cinc rebudes, es presenten íntegrament 
als annexos d’aquest informe. Eren l’orígens globals, procedents 
del Japó, Irlanda, Qatar, Regne Unit, EUA, Croàcia, Brasil, 
Portugal, Espanya i Polinèsia Francesa, i cobrien el canvi 
climàtic, estadis i desenvolupament d’experiències, models de 
governança i capacitat de càrrega.

   S’ha de prioritzar la investigació per permetre prendre 
decisions millor informades en el futur.

   Cal expandir, ampliar i aplicar l’agenda de recerca a 
diferents nivells a través d’una sèrie de qüestions com 
queda reflectit en aquest congrés.

   El Congrés ha marcat una agenda clara per al futur de la 
recerca en l’esport, el turisme i la intersecció dels dos 
sectors: el turisme esportiu.

   La recerca és necessària per impulsar la innovació.

   Calen amb urgència centres d’excel·lència i observatoris 
especialitzats en recerca.
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SESSIÓ 8.2 COMERCIALITZACIÓ  
DE TURISME ESPORTIU

Taula rodona.

Tendències en la distribució del turisme esportiu i els 
esdeveniments, plataformes d’eticketing i mercat.

Explorar les tendències en els canals del màrqueting i la distribució 
per promocionar el turisme esportiu, els esdeveniments i el seu 
mercat, amb una anàlisi de l’activitat de màrqueting més eficaç 
i eficient.

Maurici Carbó, director del Comitè Científic de Sports & 
Tourism Consulting.

Marco Mazzi, vicepresident de la International Sports Travel 
Agencies Association.

Luís Valente, Gestió de Cooperació i Informació del Museu 
Futebol Clube do Porto.

Steven Leeke, CEO de The Vale Resort (Gal•les).

Cristina Tallardà, directora de Sport No Limit.

Els canals i plataformes de comercialització del turisme esportiu 
són molts i variats. Els canals de distribució s’han d’adaptar 
amb els missatges més adequats a l’interès de públics concrets. 
Diferents tipus d’instal•lacions (com ara museus esportius i 
estadis) es connecten per comunicar records i experiències; els 
esdeveniments i les instal•lacions esportives comuniquen els 
beneficis dels participants; les destinacions comuniquen valors 
i una imatge holística. En l’àmbit del màrqueting, l’activació de 
la marca i la publicitat són fonamentals l’ús de canals en línia, la 
creació de col•laboracions estratègiques i campanyes especials, 

FORMAT 

TEMES 

OBJECTIU DE LA SESSIÓ 
 
 

MODERADOR 

PONENTS 

 

RESUM DE LA SESSIÓ



 29

la creació d’una ruta cultural amb la resta d’actors (com ara un 
museu) i la participació en esdeveniments turístics.

El màrqueting digital domina els mitjans per connectar amb les 
audiències, i permet personalitzar els missatges i conduir els 
usuaris a llocs web on puguin explorar amb tot detall els temes 
que més els importen. Així, per exemple, l’administrador que 
organitza un equip esportiu necessita informació logística, un 
contacte personal i detalls de la reserva. Per a un esportista 
de lleure individual, es prioritzarà la informació experiencial 
juntament amb la informació local.

Alguns esports caminen cap a l’activitat en línia més ràpidament 
que altres. Per exemple, un alt percentatge de reserves de 
camps de golf i entrades per a esdeveniments esportius es 
distribueixen en línia. Els organitzadors experts o veterans 
d’esdeveniments/viatges esportius se centren en utilitzar llocs 
web per explorar activitats a la destinació i característiques 
atractives, per fer servir a continuació un contacte personal o 
un operador turístic/empresa de gestió de destinacions tercers. 
Els esportistes professionals o els equips esportius han utilitzat 
tradicionalment organitzadors de viatges especialitzats, però 
cada cop s’estan desplaçant més cap a l’autoorganització.

En resum, el màrqueting en turisme esportiu és un model 
complex i variat, donada la diversitat de canals de distribució, de 
tipus d’empreses i a causa de la seva orientació tant cap al client 
final com cap a la intermediació. Es preveu que el paper de la 
tecnologia i la digitalització marqui el canvi en les estratègies de 
màrqueting i distribució del sector del turisme esportiu en els 
propers anys.

   És fonamental tenir cura de la relació entre amfitrió i hoste.

   El negoci del turisme esportiu té diversos actors: la 
destinació, el comitè organitzador de l’esdeveniment, els 
patrocinadors, els esportistes i els operadors turístics. 
El treball en xarxa entre aquests actors és essencial

   Sempre s’utilitzaran mitjans diferents per comunicar 
missatges diferents a públics diferents.

   Les plataformes digitals i les xarxes socials són cada 
cop més importants.

   Els influencers de les xarxes socials són les noves 
palanques per captar l’interès del mercat.

   Les connexions locals i els experts sobre el terreny 
encara tenen un paper important per jugar en molts 
mercats.

   Cal més investigació per desenvolupar la comprensió 
d’aquestes tendències.
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OBSERVACIONS  
FINALS I CONCLUSIONS 
Narcís Ferrer i Ferrer, director de l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT).

Jaume Dulsat, alcalde de Lloret de Mar.

Ion Vilcu, director del Departament de Membres Afiliats de l’OMT.

Anna Caula, Secretària general del Departament d’Esport  
de la Generalitat de Catalunya.

NARCÍS FERRER I FERRER

  “El Congrés ha identificat la innovació com el factor 
de competitivitat més important per a les nostres 
destinacions i experiències esportives. La sostenibilitat 
ha estat l’eix transversal al llarg del Congrés i és un repte 
important a tenir en compte en aquest sector.”

JAUME DULSAT

  “Per a Lloret de Mar, el turisme esportiu és una de les 
claus del nostre èxit i desenvolupament com a municipi, 
per això oferim recursos, serveis i instal•lacions de 
qualitat a esportistes d’elit i professionals, així com a 
turistes aficionats i a amants de l’esport.”

ION VILCU

  “L’objectiu d’aquest Congrés era analitzar les 
oportunitats i els reptes de futur per potenciar el turisme 
esportiu, i des de l’Organització Mundial del Turisme 
estem convençuts que això s’ha aconseguit. Des de 
l’Organització Mundial del Turisme apostem cegament 
per turisme esportiu, i ens comprometem a seguir 
organitzant aquest tipus de congressos i jornades que 
poden ser tan útils. Els objectius de desenvolupament 
sostenible han de ser un pilar fonamental en tots  
els àmbits de la nostra societat, i no hem  
de desviar l’atenció sobre ells.” 

ANNA CAULA

  “El turisme és una gran eina per obrir el nostre territori 
al món, i l’esport també ha d’estar al centre de la creació 
d’aquest ecosistema. Hem de posar el focus en l’esport 
ja que mou milions de persones a diferents nivells, tant 
nacionalment com internacionalment.”

PONENTS

 
 

COMENTARIS
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CLIMA, COMUNITAT, 
CULTURA; TENSIONS I 

FLUCTUACIONS.

(amb agraïment a Neil 
MacOmish, director  

i cap de recerca en disseny 
de Scott Brownrigg)

El procés de transformació del turisme, i per extensió també 
del turisme esportiu, va començar abans de la pandèmia 
generada per la COVID19, però això ha generat nous elements 
que representen canvis. Es veuran afectats aspectes com els 
desplaçaments, imprescindibles per a l’activitat turística, el perfil 
dels usuaris, l’oferta o la demanda. Tant els esdeveniments com 
la pràctica activa del turisme esportiu haurien de replantejar-
se la seva configuració, tenint en compte aspectes com la 
sostenibilitat, el medi ambient, la salut, l’impacte sobre el territori 
i els seus habitants, entre d’altres.

El que està totalment clar és que tot el turisme (juntament amb 
tots els aspectes de la nostra vida quotidiana) ha de ser sostenible 
immediatament, per evitar l’amenaça existencial del canvi climàtic. 
Aquesta acció és la nostra responsabilitat col•lectiva i individual.

Els articles presentats al congrés demostren clarament l’abast i la 
magnitud que el turisme esportiu pot aportar, tant negativament 
com positivament, a aquest tema essencial. Identifiquen l’enorme 
variació en la consideració material: des de “L’infern són els 
altres” fins a “Mega esdeveniments esportius”.

L’entorn construït i la seva infraestructura de suport constitueixen 
una proporció significativa (basada en diverses mesures, entre 
el 18% i el 58%) de la producció de carboni al sector. Cal tenir, 
doncs, absolutament clar que qualsevol projecte des de l’etapa 
de concepció i fins a la finalització i el llegat s’ha de considerar 
i mesurar en funció dels 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’ONU.

Igualment, també cal reconèixer que hi haurà tensions –forces en 
oposició– que dificultaran aquestes decisions. Hi haurà beneficis 
clars i evidents per a les economies locals i nacionals que poden 
tenir conseqüències adverses sobre les comunitats locals. Cal que 
l’avaluació dels recursos globals en desenvolupament i en ús sigui 
rigorosa. Però aquests no són cercles que no es puguin quadrar; 
el que fa falta és un nou procediment que inclogui professionals, 
compromís comunitari, contribució inclusiva i diversa, governs 

RESUM DELS 
COMENTARIS DELS 
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locals i nacionals i institucions. Requereix una definició més àmplia 
de llegat, una que podria ser descrita millor pel difunt professor 
Charles Jencks com a “multivalent” (per exemple, que un estadi 
esportiu no sigui utilitzat només deu vegades l’any, sinó com un 
centre comunitari, una universitat i un institut educatiu, com a 
espai d’empreses emergents, un museu o un equipament cultural, 
que respongui a una filosofia de ‘llarga vida, espai adaptable’).

Té sentit que un esdeveniment esportiu global promogui la 
seva acció a favor de la sostenibilitat afirmant que totes les 
instal•lacions es troben a menys de 60 quilòmetres l’una de 
l’altra, però requereix que les grans instal•lacions a l’aire lliure 
estiguin refrigerades i ventilades mecànicament, mentre que 
un altre afirma que és verda perquè reutilitza instal•lacions 
existents, però promou centenars de viatges en avió a llocs que 
es troben a milers de quilòmetres de distància? Cap dels dos 
sembla adequat.

Els esdeveniments esportius globals poden ser regeneradors 
i canviar de forma essencial països, regions i comunitats, però 
només si s’apliquen criteris sostenibles i a llarg termini. La 
pandèmia de la COVID-19 ha demostrat que encara necessitem 
connectivitat internacional i els viatges no només amplien la 
ment, sinó que faciliten beneficis econòmics que poden provocar 
canvis positius i també poden promoure una major comprensió 
de la diversitat cultural, la inclusió i la tolerància.

L’avenç tecnològic ens ajudarà a assolir els nostres objectius 
per a un medi ambient sostenible, però el principal motor ha de 
ser una actitud reajustada. Si alguna cosa ens ha ensenyat la 
pandèmia global és que, quan ens trobem davant d’una amenaça 
immediata, podem, mitjançant la col•laboració i l’esforç col•lectiu, 
respondre de manera ràpida i eficaç (tot i que reconeixent que hi 
ha hagut aspectes de la resposta que s’han quedat curts).

Es diu que la necessitat és la mare de la invenció. Actualment, 
hem de ser creatius a escala comunitària, cultural i global per fer 
front a l’amenaça inqüestionable que tenim al davant.
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Recentment he acabat un projecte que consistia a revisar la 
literatura acadèmica sobre esdeveniments esportius. Vaig 
revisar els primers informes sobre els Jocs Olímpics moderns 
i vaig fer un seguiment de la literatura des de la politització 
excessiva dels Jocs al segle XX fins a l’era contemporània, on 
els treballs s’han desenvolupat en un camp d’estudi reconeixible 
amb diferents corrents d’investigació en temes com ara 
com el llegat dels esdeveniments, el palanquejament dels 
esdeveniments, la sostenibilitat i esdeveniments d’e-sports, 
entre d’altres. Aquesta revisió em va portar als primers dies 
dels coneixements sobre turisme esportiu i dels intents de la 
indústria. El que em va cridar l’atenció quan vaig fer un balanç 
específicament sobre l’última dècada de treballs, és que, si bé 
fora de l’àmbit acadèmic, hem vist moltes comunitats invertir 
en acollir un nombre creixent d’esdeveniments esportius, des 
de maratons fins a triatlons, passant per ultrarunning, pickleball 
i Parkrun, i el terme Esdeveniments Esportius de Participació 
Massiva (MPSE) s’ha convertit en part del nostre vocabulari, 
i les organitzacions de màrqueting de destinacions i les 
comissions esportives reconeixen el potencial turístic d’aquests 
esdeveniments, hi ha una creixent absència de turisme en els 
estudis d’esdeveniments esportius.

Des dels primers dies del turisme esportiu a la dècada de 1990, 
sempre hi ha hagut una relació incòmoda entre les agències 
esportives i turístiques, però a mesura que creixien els estudis 
sobre turisme esportiu, els estudiosos es van implicar i van 
investigar les connexions entre l’esport i el turisme, no només 
en l’àmbit dels esdeveniments, sinó també en contextos de no 
esdeveniments com el golf, l’esquí, les visites als estadis i els 
museus d’esports. La manca d’atenció cap al turisme per part 
dels investigadors d’estudis sobre esdeveniments esportius és 
preocupant a diversos nivells.

En primer lloc, pel que fa a la nostra missió educativa, com que 
molts dels nostres estudiants de grau han assistit en massa a 
graus en gestió d’esdeveniments (no només esdeveniments 
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(amb agraïment a  
Heather J. Gibson, 

Universitat de Florida)
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esportius) lluny dels graus de turisme, molts estudiants 
d’esdeveniments no entenen la relació entre esdeveniments 
i turisme i com els esdeveniments no només tenen una llarga 
història en la indústria turística i estan íntegrament relacionats 
amb el turisme, sinó que són un catalitzador de primer ordre per 
a la visita turística en moltes destinacions. Com a acadèmics-
educadors, ignorant el turisme associat a molts esdeveniments 
esportius estem contribuint a aquesta divisió artificial i 
estem fent un mal servei als nostres estudiants com a futurs 
professionals dels esdeveniments.

En segon lloc, mentre mirem cap a una era postpandèmia i 
continuem debatint sobre com podríem sorgir com una indústria 
més sostenible, més equitativa i més responsable, la pregunta és: 
quin paper pot jugar el turisme esportiu? Per a molts, l’esport i 
l’activitat física van proporcionar una sensació de llibertat durant 
la pandèmia. Part d’aquesta participació s’està transformant en 
viatges d’esdeveniments esportius, ja que els individus estan 
ansiosos per portar la seva participació al següent nivell en els 
nombrosos esdeveniments que s’organitzen a mesura que les 
comunitats es reobren.

Als EUA també vam veure emergir un altre fenomen en el primer 
període de reobertura, una tendència que vam documentar per 
primera vegada durant la recessió mundial del 2008, com és 
la resiliència del turisme esportiu juvenil, amb esdeveniments 
que contribueixen a la recuperació primerenca del turisme per 
a algunes comunitats d’acollida. Finalment, no hem d’ignorar 
l’experiència del viatge en si, que és una part essencial de la 
participació en el turisme esportiu, donant lloc a molts beneficis, 
com ara connexions socials i una sensació general de benestar. Així, 
tot i que és encoratjador veure el creixement i desenvolupament 
dels estudis sobre esdeveniments esportius, no oblideu que el 
turisme és una part important d’aquests esdeveniments, tant 
per a les comunitats com per als participants.
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   Hi ha oportunitats meravelloses i 
inspiradores per a consumidors i 
residents quan l’esport i el turisme es 
troben i treballen junts.

   Lideratge en l’esport i en la destinació.

   Ampli reconeixement del poder  
conjunt de l’esport i el turisme  
per fer un món millor.

   La sostenibilitat (econòmica, social i 
ambiental) impulsa la nova agenda.

   La col·laboració entre tots els actors  
és fonamental.

   Codependència i cooperació basades en 
la confiança mútua.

   Innovació i creativitat sobre les cinc 

dimensions experiencials el turisme 

esportiu (l’esport, l’esdeveniment, 

el recinte, la destinació i el model de 

govern): es trobaran solucions híbrides 

implicant persones que pensin  

de forma híbrida.

   Les actuacions a curt termini han de 

ser un reflex dels plans a llarg termini.

   L’educació és el requisit previ 

fonamental per garantir una comprensió 

compartida de la feina a fer.

   Cal investigació per fonamentar la 

presa de decisions.

DEU FACTORS 
CRÍTICS D’ÈXIT



 38

Importància del turisme esportiu en la reactivació del turisme 
mundial post pandèmia.
El turisme esportiu ha demostrat una gran capacitat d’adaptació 
en aquesta nova normalitat. A més a més, s’ha comprovat 
durant el Congrès la importància dels espais outdoor i la 
necessitat que tenen les persones de cuidar la seva salut física 
i emocional.

Importància de generar major sinergia en el binomi turístic 
i esportiu.
S’ha identificat que el compromís entre institucions i una 
bona gestió és indispensable per aconseguir una governança 
exitosa. I això inclou governs, entitats (tant públiques com 
privades) i institucions de diferents rangs.

Rellevància de tenir valors en inclusió i diversitat en aquests 
dos sectors.
La diversitat i la inclusió com a eix de desenvolupament. Els 
valors que l’esport representa són els que es projecten també 
en la pràctica d’un turisme per a tothom. L’objectiu d’una 
accessibilitat universal no només ens fa ser més justos sinó 
també més competitius.

El rol de les comunitats locals
Una de les claus d’èxit del turisme esportiu del futur és la 
necessitat d’apropar al turista amb la comunitat local. Els 
destins estan formats pels ciutadans, per tant tot el que es fa 
pel turisme esportiu acaba sent un retorn en el futur del país i 
els seus habitants.

Un turisme esportiu més conscient
Durant el Congrès s’ha reflexionat en que el turisme esportiu 
pot contribuir al fet que els turistes siguin més conscients a 
partir del compromís individual. Motivar el canvi en la cultura 
del viatge i aconseguir arribar a un turisme conscient i 
regeneratiu esdevé un gran repte.

PRINCIPIS BÀSICS: 
LLEGAT I AGENDA 
DEL FUTUR

EL DECÀLEG

 1  

 2  

 3  

 4  
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 6  Tendències de la demanda del turisme esportiu
En algunes sessions del Congrès s’ha emfatitzat el pes del 
turista esportiu amateur. Les noves demandes reclamen unes 
propostes turístiques adaptades a la seva experiència com 
a turista esportiu. S’han identificat nous targets com el solo 
traveler, els viatges de famílies, els multigeneracionals i els 
viatgers que busquen experiències immersives.

Innovació
El Congrés Mundial ha identificat la innovació com el factor de 
competitivitat més important per a les nostres destinacions i 
experiències esportives. S’han pogut presentar propostes en 
l’àmbit tecnològic que amplifiquen l’experiència de l’atleta i dels 
seus acompanyants, aportacions sobre intel•ligència artificial 
i noves entitats que acceleren els canvis com per exemple els 
hubs d’innovació.

Sostenibilitat
La sostenibilitat com a repte. Ha estat l’eix transversal durant 
tot el Congrés. S’ha reflexionat sobre la integració dels 
grans esdeveniments en les estratègies de desenvolupament 
sostenible de les destinacions, en els hàbits de consum turístic, 
en la regeneració dels nostres territoris a l’hora de desenvolupar 
un turisme esportiu més conscient i les oportunitats que 
l’esport genera en la mitigació del canvi climàtic.

Tendències en la comercialització del turisme esportiu
La comercialització en el turisme esportiu és un model complex 
i variat degut a la diversitat de canals de distribució, de tipologia 
d’empreses i segons l’orientació a client final o a la intermediació. 
El rol de la tecnologia i la digitalització marcaran el canvi en les 
estratègies de màrqueting i distribució en els propers anys.

Recerca
La recerca en el camp del turisme esportiu ha mostrat que és 
molt rica. En el Congrés s’han presentat 11 investigacions des 
d’universitats de països tan diversos com Japó, USA, Irlanda, 
Portugal, Espanya, Croàcia, Brasil i la Polinèsia. Els eixos amb 
major interès han estat la sostenibilitat dels esdeveniments 
esportius, la tecnologia i els nous sistemes de governança.

 7  
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 10  





 41

S’han seleccionat vint casos d’estudi com exemples de turisme 
esportiu en funcionament. Catorze dels casos d’estudi s’han 
extret de tretze països diferents, els altres sis són exemples 
que tenen lloc en un escenari global o internacional, i no es 
limiten a cap destinació concreta. Alguns dels casos es van 
presentar al Congrés, d’altres s’han seleccionat específicament 
per augmentar l’oferta i la diversitat per al lector. Els casos 
d’estudiescollits inclouen esports per a equips d’elit i d’aficionats, 
així com activitats individuals. Hi ha exemples d’esports extrems, 
populars i electrònics, juntament amb esports recreatius i 
d’adrenalina. Hi ha casos d’estudi associats a esports d’aigua, 
d’aire i de terra.

SELECCIÓ DE CASOS 
D’ESTUDI
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Istock Purchased by TS

1 PARADÍS  
DE SENDERS 

Jackson Hole té 185 quilòmetres de rutes per a bicicleta de 
muntanya i 90 quilòmetres de camins pavimentats que uneixen 
la ciutat de Jackson amb Teton Village i el Parc Nacional de 
Grand Teton. En conjunt, aquests senders i camins són utilitzats 
per una varietat de visitants i residents, tant recreatius com més 
ambiciosos, en un entorn escènic impressionant. Tota una sèrie 
d’agències governamentals, empreses i organitzacions, inclosa 
l’associació de Teton County Pathways & Trails i Friends of the 
Pathways, han donat suport a la demanda de formació sobre 
camins pavimentats plans, corriols escarpats i tot l’entremig. 
S’han creat botigues de bicicletes, de material esportiu a l’aire 
lliure i clubs ciclistes, així com llocs on sopar i experiències 
d’entreteniment postbici.

Jackson Hole 
Wyoming
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Riverwind Foundation

Explorar el Parc Nacional de Grand Teton (GTNP) a través 
dels seus camins és una experiència emocionant. Els ciclistes, 
patinadors i caminants utilitzen les senders multiusos del GTNP 
durant els mesos més càlids, mentre que els practicants d’esquí 
i marxa nòrdics ho fan durant els mesos de neu. 

Aprofitant els fons de la American Recovery and Reinvestment 
Act (ARRA) de 2009, Jackson Hole Mountain Resort (JHMR) va 
fer una significativa contribució a la cultura del ciclisme local. 
Coneguda pel seu esquí “empinat i fons” i pel desnivell més 
gran dels Estats Units, JHMR va emprendre una iniciativa per 
ser més sostenible econòmicament com a negoci i destinació 
durant tot l’any. El resultat d’aquesta iniciativa és el Jackson 
Hole Bike Park, una xarxa de rutes en bicicleta de muntanya per 
a totes les edats i nivells d’experiència.

Una enquesta recent va demostrar que 9 de cada 10 residents, 
així com un nombre creixent de visitants, utilitzen els camins 
tant a l’estiu com a l’hivern. Aquest ús significatiu dels senders 
ajuda Jackson Hole a abordar importants reptes de l’experiència 
dels visitants, la qualitat de vida i la gestió ambiental, com ara la 
congestió del trànsit i les emissions de carboni. Els senders de 
Jackson Hole formen part del nucli de l’experiència del visitant, 
la cultura comunitària i les solucions de sostenibilitat.

Jackson Hole Mountain Resort
Courtesy Riverwind Foundation
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TURISME  
SLOW ADVENTURE

L’any 2022, Slow Adventure Ltd començarà a operar en cinc 
països. Els nostres viatges propulsats per força humana tenen 
lloc en regions remotes i fora dels camins trillats. Permeten una 
millor manera d’endinsar-se en l’aventurar, tot creant un cercle 
de respecte en el turisme d’aventura que protegeix i regenera 
ecosistemes fràgils. Estem construint un punt de trobada global 
que contribueix a la restauració de l’equilibri natural entre les 
comunitats locals, els visitants i la natura per enriquir la vida 
de tots els implicats. Dirigit pels pioners originals del moviment  
slow adventure (aventura lenta), Slow Adventure Ltd permet 
als visitants oferir un retorn a projectes de conservació locals 
mitjançant el nostre Fons Ètic, que beneficia les comunitats 
locals i l’entorn natural on tenen lloc les nostres aventures.

Sara Bellshaw, Slow Adventure Ltd. 
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Els valors fonamentals de Slow Adventure són convidar 
els visitants a viatjar fent servir les pròpies forces, a reduir 
la velocitat, passar més temps i connectar-se de manera 
significativa amb la natura i la gent que hi viu. Estem creant 
un moviment de base on la gent local construeix aventures per 
als visitants i modela la manera com els visitants interactuen 
amb la seva zona. Creem una manera justa i transparent perquè 
els visitants facin una donació a projectes locals de conservació 
cada vegada que reserven una aventura amb nosaltres, per 
donar suport als ecosistemes fràgils. Com? Anant més enllà de 
la simple aventura lenta i creant les condicions perquè la gent 
faci un retorn per a la conservació i regeneració locals.

L’objectiu és construir un moviment global de persones que 
entenguin que ja no és possible anar d’aventura sense retornar 
res a canvi. El turisme i els viatges d’aventura han de ser creats 
i modelats per la gent local que estima i protegeix el lloc on 
viu. Slow Adventure és un moviment de base que empodera la 
població local, dóna suport a un finançament just i transparent 
de la conservació i ajuda la gent a triar com ofereix un retorn 
cada vegada que va d’aventures. Aquest és el camí de Slow 
Adventure.

Això vol dir que, si optem per l’aventura, ho hem de fer de manera 
responsable. Si decidim anar-hi, hi hauríem d’anar més temps. 
Si decidim gastar, hauríem de gastar-ho correctament amb un 
local responsable. Si anem d’aventura a la natura, ho hauríem 
de fer amb compte i comptant amb les nostres pròpies forces. Si 
trepitgem el paisatge i experimentem la cultura, hauríem de fer 
una donació per regenerar els llocs que visitem.

Els sectors del turisme d’aventura, les activitats a l’aire lliure i 
el turisme esportiu han de fer molt més per ajudar a tancar la 
bretxa global de finançament de la biodiversitat. Slow Adventure 
està creant les condicions per fer-ho a nivell local a tot el món, 
perquè els llocs on vivim i que estimem es puguin regenerar i 
continuar prosperant.



 46

El Tour FC Porto (Museu + Estadi) és una experiència molt 
desitjada que va créixer fins a 1 milió de visites fins a l’estiu de 
2020. Al costat de l’èxit esportiu del club, posa èmfasi sobre com 
el FC Porto afecta la vida de les persones de moltes maneres 
diferents. Literatura, poesia, fotografia, cinema, pintura, 
escultura o arquitectura són alguns dels aspectes presents en 
el recorregut.

FC Porto Musem

FC PORTO  
MUSEUM

El Museu del FC Porto es va inaugurar el setembre de 2013 sota 
la visió ‘Porto, club i ciutat’. Situat a l’estadi Dragão, seu del FC 
Porto, impressiona per les solucions arquitectòniques i d’alta 
tecnologia. Igual que el club, té l’ànima de Porto i del nord de 
Portugal i s’ha convertit en una digna atracció turística i cultural, 
en mostrar la història d’un club de futbol d’èxit mundial fundat 
el 1893, la bellesa d’un estadi reconegut internacionalment i 
compartint els valors i tradicions locals.

FC Porto 
Portugal

CAS
D’ESTUDI

3



 47

FC Porto Museum Ditto

Cada mes es fan esdeveniments musicals, representacions 
teatrals, exposicions temporals, visites culturals (interiors/
exteriors), tallers (famílies i escoles). Sovint s’organitzen 
exposicions i tallers en institucions locals o regionals o en centres 
comercials. L’Espaço João Espregueira Mendes (EJEM), una 
sala cultural del Museu, i l’Exit Games Dragão (joc d’escapada) 
també formen part de l’èxit.

Membre afiliat de l’OMT (Organització Mundial del Turisme de 
les Nacions Unides), ATPN (Oficina de Convencions i Visitants 
de Porto i el Nord), ICOM (Conseil Internationale des Musées) 
i APOM (Associació de Museus Portuguesos), el Museu del FC 
Porto va rebre el Premi a la Innovació i la Creativitat de l’APOM 
2015, el Premi a la Informació Turística de l’APOM 2019 i el Premi 
al Partenariat de l’APOM 2019. El 2016, va ser nominat a Museu 
Europeu de l’Any.

Als rànquings de TripAdvisor per a Porto i el nord de Portugal, 
el Museu figura entre les 10 atraccions principals i és el líder 
de la classificació dels museus. Un premi Travellers’ Choice de 
TripAdvisor el va situar entre les millors empreses turístiques i 
museus de Portugal.
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Vale Resort, Wales

EL PAPER D’UN 
ENTRENADOR  
D’ELIT EN EL 
TURISME ESPORTIU

El meu paper a Cardiff Rugby consisteix a alinear la direcció 
estratègica d’entrenament de l’organització amb allò que es 
transmet als jugadors de l’equip sènior. Això ho implica tot, 
des de participar en la macro-planificació de tots els aspectes 
del calendari fins a minúcies com supervisar els programes de 
rendiment individual dels jugadors.

Com que l’equip juga en una lliga intercontinental (The United 
Rugby Championship), una part del meu paper consisteix 
inevitablement en relacionar-me amb altres equips d’Europa 
i Sud-àfrica quan es tracta de planificar els recursos per a 
partits i concentracions d’entrenament, aprenent els uns dels 
altres sobre els canvis d’enfocaments i normes dins de l’esport 
i compartint les millors pràctiques. Això també inclou cercar 
i comprometre’s amb socis comercials que contribueixen a 
facilitar els recursos per al rendiment. El meu és un paper feliç 
que em permet relacionar-me amb jugadors, entrenadors, 
administradors, patrocinadors i membres del personal de nivell 
nacional en la recerca d’una millora en el rendiment.

Trystan Bevan
Cardiff Rugby

4CAS
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Croke Park, GAA

ESTRATÈGIES  
I MESURES  
D’UN ESTADI 
SOSTENIBLE

Com a seu i oficina central de la GAA (Gaelic Athletics Association), 
icona irlandesa i recinte esportiu per a 1,5 milions de visitants a 
l’any, Croke Park defensa la importància de la sostenibilitat a 
nivell mundial des de fa més de deu anys.

Orgullós de les seves credencials de sostenibilitat, consolidades 
de fa molt, Croke Park va ser el primer estadi d’Irlanda i de 
Gran Bretanya a garantir els estàndards ISO14001 i ISO 20121. 
També  va ser el primer estadi del món a obtenir la certificació 
de l’última norma ambiental internacional ISO 14001:2015. 

“Si ho podem fer a Croke Park, pot esdevenir un model per a la 
resta del país”, així ho diu Peter McKenna, director comercial de 
GAA i director de l’estadi de Croke Park. “Culturalment, perseguir 
les millors pràctiques en sostenibilitat i animar els altres a fer-ho 
seguint el nostre exemple s’ha convertit en un valor fonamental 
de Croke Park”. 

L’estrella de la Kilkenny GAA Richie Hogan es va unir als joves 
partidaris de GAA Lily Kelly i Zach Fox en el llançament de l’últim 
dia de la sostenibilitat de l’estadi de Croke Park, on es va celebrar 
l’existència d’hàbitats d’ocells i fauna salvatge a l’estadi. Aquell 
dia, els seguidors van poder participar en el primer programa 
de gots reutilitzables de Croke Park, així com provar els plats 
fets amb mel de Croke Park.

L’eficiència energètica és una àrea d’atenció principal per a Croke 
Park. Hi ha un programa de millora ambiental d’última generació 
que cobreix l’electricitat de l’estadi i s’han implementat una 
sèrie de mesures d’eficiència energètica que han suposat una 
reducció de gairebé un 75% de les emissions de carboni.

L’any 2014, Croke Park va assolir la fita de dirigir tots els seus 
residus fora dels abocadors i actualment el 100% dels residus 
produïts es recicla, es reutilitza o es recupera com a combustible 
sòlid. No només és que el 0% dels residus del recinte s’enviïn a 
l’abocador, sinó que també s’ha produït una reducció del 12% en 

Croke Park
Dublin, Irlanda
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la quantitat total de residus produïts en els últims cinc anys amb 
la introducció de molts punts de compostatge nous a tot l’estadi.

Croke Park és membre del Water Stewardship Programme, que està 
acreditat pels estàndards europeus de gestió de l’aigua European 
Water Stewardship Standards (EWS), dissenyats per ajudar a reduir 
el consum d’aigua i introduir una gestió i un seguiment de l’aigua 
més eficients a les instal•lacions i les operacions. 

Un dels projectes més atractius és el programa de biodiversitat 
de Croke Park, que va començar el 2015 amb un hotel d’insectes 
i el 2018 s’havia ampliat per incloure la nova granja de gespa de la 
GAA i la col•locació de caixes-niu d’ocells especials a tot l’estadi. 
La granja s’utilitza per cultivar herbes i verdures per utilitzar-les a 
l’estadi, així com ruscs que produeixen mel de Croke Park. 

Croke Park, GAA

Croke Park va ser el soci fundador dels premis Dublin North 
Central Garda Youth Awards. Encara ben vigents l’any 2021, els 
joves guanyadors d’enguany van estar encantats de conèixer la 
campiona olímpica Kellie Harrington a la cerimònia de lliurament 
del premi. Kellie també és una antiga guanyadora d’un premi 
juvenil de Garda. En va rebre un l’any 2018 per tota la seva feina, 
especialment per als joves, en ple nord de la ciutat de Dublín. 

La relació de Croke Park amb els seus veïns més propers també 
és quelcom important per a l’estadi, amb projectes comunitaris 
locals en marxa per reduir l’impacte dels esdeveniments sobre 
la comunitat i ajudar la zona a prosperar. Aquests inclouen 
un projecte de fons comunitari que ha destinat més d’un 
milió d’euros en ajuts a més de 200 grups comunitaris locals 
diferents, un equip comunitari per al dia d’esdeveniment format 
íntegrament per residents i un calendari de projectes i activitats 
especials perquè els veïns s’hi impliquin. 

Més informació a www.crokepark.ie/sustainability
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COMERCIALITZAR 
OPORTUNITATS  
DE TURISME 
ESPORTIU

Vale Resort és sens dubte la primera opció en camps d’entrenament 
de rugbi i futbol al Regne Unit, atrau equips nacionals i internacionals 
i actualment les nostres instal•lacions tenen més demanda de la que 
podem fer front de manera realista.

L’any 1999, el neozelandès Graham Henry va acceptar convertir-se en 
el seleccionador de rugbi de Gal•les. Com que l’equip treballava amb 
nosaltres, Henry va preguntar a Gerald Leeke (president de l’empresa) si 
consideraria invertir en instal•lacions d’entrenament. La resta és història. 

Les instal•lacions esportives professionals del complex ara consisteixen 
en un Centre d’Excel•lència cobert de primer nivell amb un camp de 
gespa artificial de tercera generació de 60 m x 50 m, dos gimnasos a 
l’última, una cambra d’alçada, dues cambres criogèniques, un camp 
il•luminat de gespa artificial de tercera generació de mida completa, dos 
camps de futbol de moqueta Desso i dos camps de rugbi, així com zones 
d’escalfament especialitzades. El complex és ara la base oficial tant de 
la Welsh Rugby Union (WRU) com de la Football Association of Wales 
(FAW), així com del Cardiff City Football Club. També va ser escollit com 
a lloc d’entrenaments previs a les gires per part de 3 Lleons britànico-
irlandesos, entrenats per Warren Gatland i Sir Clive Woodward.

La col•laboració estreta amb el govern de Gal•les i Visit Wales, juntament 
amb les federacions i les seves ofertes per acollir esdeveniments 
espectaculars, va fer que Vale Resort fos seleccionat com a hotel oficial 
per a la Champions League, acollint la Juventus i el Reial Madrid per a 
la Supercopa. Per a la Copa del Món de Rugbi 2015, el recinte va acollir 
Gal•les, Argentina i França. Aquesta estreta relació de treball amb el 
govern també va fer que el complex fos escollit per acollir una selecció 
nacional dels Jocs Olímpics de Londres de 2012: Trinitat i Tobago.

Pel que fa al futur, el fet que el recinte estigui ben establert amb una 
sèrie d’agents esportius del Regne Unit i d’Europa fa que les demandes 
d’estades siguin més fortes que mai. L’equip d’atletisme gal•lès ja 
utilitzarà les instal•lacions abans dels Jocs de la Commonwealth de 
2022 de Birmingham i s’acolliran almenys 4-5 estades d’entrenament al 
complex per a equips de futbol de Championship i de la Premiership.... i 
tot plegat va començar amb una xerrada entre un entrenador de rugbi 
neozelandès i un emprenedor empresari gal•lès l’any 1999.

The Vale Resort 
Hensol, Gal·les

Vale Resort

Vale Resort
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LA PERSPECTIVA 
DE LA DESTINACIÓ: 
FLANDES – PÀTRIA 
DEL CICLISME

CENTENARI DEL CAMPIONAT DEL MÓN UCI DE CICLISME EN RUTA

L’any 2021 va ser sens dubte un moment esportiu destacat per a 
Flandes. Exactament 100 anys després dels primers Campionats del 
Món de Ciclisme, els Campionats del Món UCI de Ciclisme en Ruta 
van van tornar ‘a casa’ el setembre de 2021 a Flandes, el bressol del 
ciclisme. Va ser un excel•lent exemple de cooperació públic-privada 
entre el comitè organitzador local (Flanders Classics i Golazo), el 
govern flamenc (coordinat per EventFlanders) i 4 ciutats d’acollida: 
les contrarellotges entre Knokke-Heist i Bruges i les curses per 
carretera entre Anvers i Lovaina.

L’interès (internacional) per l’esdeveniment va ser enorme i va oferir 
una oportunitat especial per posar Flandes, i més concretament 
una regió menys coneguda com el Druivenstreek, en el punt de 
mira com a regió a llista de desitjos per a ciclistes i destinació 
perfecta per a vacances en bicicleta. Dins de la nova estratègia 
de VisitFlanders ‘Viatjar al demà’, aquest exitós esdeveniment no 
només es va utilitzar per obtenir beneficis econòmics, sinó per 
crear un impacte social positiu i estimular connexions més àmplies 
amb diferents grups d’interès i participació.

Aquest esdeveniment únic té el potencial de ser un catalitzador 
del llegat, tant en turisme (cooperació, inversions, innovació) com 
també en objectius socials més amplis com la sostenibilitat, el 
ciclisme funcional i recreatiu (mobilitat) i la innovació. L’informe de 
sostenibilitat, desenvolupat en col•laboració amb Deloitte, calcula 
la petjada de carboni de l’esdeveniment i pot ser un ‘estàndard’ 
inspirador per a futurs Campionats del Món i organitzadors.

THE FLANDRIEN CHALLENGE

TEl Flandrien Challenge és un repte de ciclisme on col•lisionen 
el món digital i el físic. Permet visualitzar els segments digitals 
de Strava sobre les carretera de nombroses escalades i trams 
empedrades de Flandes. Es tracta d’una manifestació física 
única de l’experiència digital més popular del ciclisme. Per 
assolir el Flandrien Challenge, cada participant ha de viatjar 

Flandes
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per Flandes i desbloquejar els 59 segments en menys de 72 
hores. Els segments inclouen pujades llegendàries com l’Oude 
Kwaremont, el Koppenberg i el Paterberg.

Cada ciclista que ho aconsegueix passa a formar part de la 
llegenda. Graven el seu nom en una pedra, amb forma de 
llamborda, que s’exposarà al Wall of Fame del Centrum Ronde 
Van Vlaanderen d’Oudenaarde: un lloc únic per als amants del 
ciclisme, l’experiència definitiva per als aficionats al Tour de 
Flandes. El Flandrien Challenge és un repte de ‘ruta lliure’, però 
hi ha 3 propostes de rutes que permeten desbloquejar tots els 
segments tot descobrint l’impressionant paisatge del centre del 
ciclisme. No caduca, ja que és un repte que cada ciclista voldrà 
afrontar almenys una vegada a la vida: avui, demà, d’aquí a 6 
mesos, els propers anys o en plena temporada de les clàssiques 
de primavera. Els interessats tenen tot el temps que vuguin per 
entrenar i preparar-se per al desafiament a Flandes, alhora que 
superen els seus límits a la seva ciutat natal i estan preparats 
per conquerir el Flandrien Challenge sempre que puguem tornar 
a viatjar amb seguretat. (www.flandrienchallenge.cc).

Visit Flanders
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SOBRE CYCLING IN FLANDERS. 

La marca propietat de VisitFlanders  per a qualsevol apassionat 
del ciclisme: Flandes és el bressol de la cursa, el centre mateix 
del ciclisme. Les pujades empedrades ens distingeixen d’altres 
destinacions. Només a Flandes es poden trobar turons i 
llambordes i la Ronde Van Vlaanderen (Tour de Flandes). 
Flandes és la llar del ciclisme i un lloc únic per a tots els 
aficionats al ciclisme: pedalar sobre turons i llambordes hauria 
d’estar a la llista de desitjos de tots els apassionats del ciclisme 
almenys una vegada a la vida. El Flandrien Challenge és, per tant, 
l’experiència definitiva per a qualsevol apassionat del ciclisme 
(www.cyclinginflanders.cc és la guia imprescindible per anar en 
bicicleta a Flandes: rutes impressionants, les millors curses i llistes 
de desitjos amb reptes esportius i consells per planificar l’estada).

SOBRE VISITFLANDERS. 

Aquesta agència governamental flamenca és una organització 
turística oficial de Flandes. L’organització treballa pel 
desenvolupament sostenible i la promoció del turisme cap a i 
a Flandes amb l’objectiu d’impulsar la rendibilitat econòmica, 
l’ocupació i el benestar (per als habitants de Flandes).  
www.toerismevlaanderen.be 

SOBRE EVENTFLANDERS. 

EventFlanders és una entitat de VisitFlanders dedicada a atraure 
i desenvolupar grans esdeveniments internacionals a la regió de 
Flandes. Es tracta d’una col•laboració més àmplia entre les àrees 
polítiques de l’esport, el turisme, la cultura i els afers exteriors. 
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ŠKODA TOUR DE 
CONAMARA 

El Škoda Tour de Conamara és una activitat esportiva de ciclisme 
d’oci que atrau 3.000 ciclistes de 15 països diferents a Conamara i a 
la Wild Atlantic Way. L’esdeveniment va començar a Clifden comtat 
de Galway, l’any 2012 i va atreure 150 ciclistes. Des de llavors s’ha 
convertit en un dels esdeveniments de participació massiva més 
populars d’Irlanda, que cada any des de 2014 ha exhaurit places 
en menys de 24 hores. 

L’esdeveniment té lloc cada mes de maig amb recorreguts de 
140 km i 80 km. Es calcula que genera una despesa directa d’un 
milió d’euros per a l’economia turística local. L’èxit del Škoda Tour 
de Conamara es deu a una sèrie de factors, com ara l’entorn, la 
comunitat local que va acceptar l’esdeveniment i la inversió de 
Škoda per desenvolupar l’activitat com com un esvedeniment 
internacional premium.

Conamara 
Irlanda

8CAS
D’ESTUDI



 56

Mark o’Connell

La singularitat del paisatge de costa, muntanya i vall de 
Conamara ofereix una ruta impressionant per als participants 
de l’esdeveniment. L’escenari ha valgut a l’esdeveniment el títol 
de “l’activitat esportiva més pintoresca d’Irlanda”. Els locals han 
rebut l’esdeveniment amb els braços oberts i, en col•laboració 
amb els organitzadors de l’esdeveniment, van desenvolupar 
Culture de Conamara, oferint als ciclistes una varietat d’opcions 
d’entreteniment a la nit després d’haver guanyat la seva merescuda 
medalla de finisher. 

Škoda es va convertir en el patrocinador principal l’any 2014, 
treballant amb els especialistes en turisme esportiu Repucon 
Consulting per accelerar la popularitat de l’esdeveniment. La 
marca de cotxes és sinònim d’esdeveniments de ciclisme des de 
fa dècades, donat el seu origen com a empresa de fabricació de 
bicicletes. Škoda és un dels principals patrocinadors de totes les 
grans voltes de ciclisme, com el Tour de França i el Giro d’Itàlia. 

L’objectiu del patrocini de Škoda ha estat la creació d’una experiència 
ciclista única al Škoda Tour de Conamara. Això inclou una festa de la 
pasta abans de l’esdeveniment, activitats complementàries, oferint 
a tots els ciclistes un record fotogràfic del dia, massatges després 
de l’esdeveniment i una barbacoa per als ciclistes a l’arribada. 
L’èxit del Škoda Tour de Conamara ha donat com a resultat el 
desenvolupament de nous esdeveniments de Škoda, com el Cicle 
Škoda Ring of Clare a Ennis i la creació de les Škoda Celtic Cycle 
Series, per augmentar la repercussió dels esdeveniments al mercat 
internacional. Per obtenir més informació sobre el Škoda Tour de 
Conamara, visiteu www.tourdeconamara.ie.
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9 ILLA DE FANØ

Aquesta és una de les principals illes de vacances de Dinamarca, que 
compta amb experiències autèntiques relacionades amb el mar, el 
vent i la natura. Té una població resident de 3.500 habitants. És una illa 
extraordinària, ben gestionada i que disposa d’un consell de turisme 
local molt eficient. L’illa té moltes característiques excepcionals i 
adorables: les seves platges de sorra llargues, netes i escombrades 
pel vent; la seva cultura sobre la vida silvestre i marinera així com una 
gran qualitat de vida; l’especial esperit i personalitat de la comunitat; 
i centenars de segones residències d’estiueig. 

Visit Fanø

Illa de Fanø 
Dinamarca
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Fanø es troba al parc nacional del Mar de Wadden, que s’estén 
des de Blåvandshuk, al seu límit nord, fins als prats salats de 
Tønder, al sud. És una àrea natural única que inclou el mar de 
Wadden i les illes de Fanø, Mandø i Rømø. L’any 2015, la zona va 
ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. El 2020 
es va establir una nova organització de gestió de la destinació –
Visit Vadeehavskysten (www.vadehavskysten.dk)– que combina 
els municipis de Fanø i Esbjerg. 

La ‘capital’ i port de ferris de l’illa és Nordby, a l’extrem nord de la 
carretera principal de Postvegjen que recorre la columna vertebral 
de l’illa connectant amb el poble històric de Sønderho. Aquesta 
és la comunitat més meridional de l’illa i està reconeguda com 
el poble més bonic de Dinamarca, amb molts edificis dels segles 
XVIII i XIX ben conservats. Tot això fa que sigui una molt bona 
destinació per a famílies amb nens de totes les edats, amants de 
la natura i aficionats dels esports actius a l’aire lliure. 

L’illa és llarga, prima i compacta –només té setze quilòmetres de 
llargada i tres d’amplada–, formada per landa, petits boscos de 
pins intercalats amb pastures i grans sistemes de dunes que es 
recolzen a les extenses platges de sorra de Bad Beach i les ribes 
de Rinby, Fanø i Sønderho. L’illa es va guanyar fama entre 1919 i 
1923 a causa de la platja de sorra llarga, recta i força ferma que 
s’utilitzava per acollir esdeveniments anuals de curses de motos i 
cotxes, fins que un tràgic accident va causar la mort d’un noi local 
i va posar fi a futurs esdeveniments. 

Les comunitats de l’illa sempre han hagut de ser innovadores, 
creatives i enginyoses per tal de sobreviure. Aquest enfocament 
imaginatiu és evident en moltes de les experiències de turisme 
esportiu. Per exemple, es demana als turistes que provin l’alpinisme 
a Fanø. Tot i que pot semblar una broma, l’associació turística ha 
establert una ruta de geocerca anomenada The Big Five. Les cinc 
grans muntanyes són de fet dunes de sorra. Un cop assolides, les 
famílies tenen la possibilitat d’obtenir un certificat a l’Oficina de 
Turisme, on consta que són oficialment alpinistes de Fanø. 

A mitjans de juny, a la gran platja de l’oest de l’illa, hi haurà milers 
d’estels que ompliran el cel amb dissenys d’animals gegants i 
personatges de dibuixos animats. Fanø és un paradís per fer volar 
estels a causa de l’ampla platja i unes condicions de vent estables. 
El Club Fanø organitza tallers de construcció d’estels per a nens 
durant tot l’any. Volar estels també és un esport. La major part 
de la temporada d’estiu, d’abril a octubre, els aficionats a fer volar 
estels vénen a Fanø per muntar els seus estels, que són de totes 
les formes i mides, des de petits estels tradicionals que s’agafen 
amb una mà fins a enormes estels que es fixen al terra, passant 
pels que impulsen les taules de surf a través de les onades o els 
karts a través de la sorra. Actualment s’està planificant un centre 
internacional per al desenvolupament del vol d’estels i del material 
relacionat amb el vol d’estels. Alguns dels altres esdeveniments de 
l’illa són igualment diferents i gens usuals. 

La Fanø Sommercup és una competició de futbol de cap de setmana 
meravellosa i única, oberta a totes les habilitats, nivells i gèneres. 
S’assembla a un festival d’art i música que inclou futbol amateur, 
música, menjar, art i, per descomptat, moltes cerveses locals.
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10 ESDEVENIMENTS 
DE PARTICIPACIÓ 
MASSIVA DE TOUGH 
MUDDER

La missió de Tough Mudder és crear experiències no convencionals 
que empoderin persones de totes les capacitats per transformar 
les seves vides. Amb més de 100 curses anuals en 20 països 
d’arreu del món, TM ha involucrat més de 6 milions de persones 
per anar més enllà de les seves zones de confort, ensenyant-los 
valuoses lliçons tot empoderant-les per superar obstacles físics i 
mentals, alhora que els ajuda a formar equips indestructibles dins 
i fora de la cursa.

Els esdeveniments Tough Mudder satisfan a tot tipus de 
participants. Des d’esportistes que adoren l’aire lliure i busquen 
una experiència extrema de fitness que posi a prova el cos, la 
ment i l’esperit, fins a persones que s’aixequen del sofà cercant 
una comunitat de suport, saludable i motivadora. El seu catàleg 
inclou nombrosos formats d’esdeveniments, de menys a més 
distància, nombre d’obstacles i nivell de repte: Mini Mudder (1 
milla, de 5 a 12 anys), Tough Mudder 5k (3,1 milles, 13 obstacles, a 
partir de 13 anys), Tough Mudder Classic (10 milles, 25 obstacles, 
majors de 14 anys), Toughest Mudder (12 hores, durant la nit) i 
World’s Toughest Mudder (24 hores). 

Shutterstock (paid for by TS)
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L’objectiu final és crear esdeveniments fixos anuals on les 
comunitats es reuneixin per compartir una experiència físicament 
desafiant i socialment gratificant. Els voluntaris locals es fan seus 
els nostres esdeveniments, els nens s’enfanguen i s’activen, els 
adults poden aconseguir alguna cosa que potser mai pensaven 
que podrien fer, els companys de feina forjaran nous vincles 
fora de l’oficina, les organitzacions benèfiques es beneficiaran 
d’una plataforma de recaptació de fons a mida, i les destinacions 
es beneficien d’un augment econòmic i de reconeixement. La 
comunitat de Tough Mudder viatja d’un esdeveniment a un 
altre no només per experimentar l’esdeveniment sinó també la 
destinació. De mitjana, el 78% dels assistents viatja des de fora 
del mercat, el 52% dels qui venen de fora de la zona pernoctarà i 
el 67% indica que té previst tornar a visitar el mercat en el futur. 

Shutterstock (paid for by TS)

El febrer de 2017, es van reunir 7.500 Tough Mudders i més de 
2.500 espectadors per a un dels esdeveniments més emocionants 
d’Eastmark Valley (Mesa, Arizona). Segons les inscripcions a 
l’esdeveniment, els participants van viatjar des de diverses ciutats 
d’Arizona, així com San Diego, Reno i Las Cruses. Aquestes 
inscripcions creen un impacte econòmic directe a través de les 
quotes d’inscripció, marxandatge i compres d’aliments/begudes. 
A més, els visitants es van allotjar en hotels locals, van sopar en 
restaurants locals, van comprar gasolina, menjar, protecció solar i 
més coses. L’equip de gestió d’esdeveniments de Tough Mudders 
gasta desenes de milers de dòlars en l’economia local. Lloga 
carpes, taules, material i ocupa contractistes per construir les 
seves pistes d’obstacles. L’operació per oferir aquest espectacle 
implica centenars de persones i diverses empreses. El gran 
impacte econòmic d’esdeveniments com Tough Mudder incideix en 
tota la nostra economia local mitjançant multiplicadors indirectes. 
Aquests impostos estatals i locals addicionals donen suport als 
nostres parcs, biblioteques i carreteres. A més dels ingressos per 
impostos sobre vendes, Tough Mudder torna a invertir part dels 
seus ingressos en la nostra comunitat local mitjançant la seva 
associació amb el projecte Wounded Warrior (www.eastmark.com).
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11 WALKING FOOTBALL 

Tot i que el walking football comparteix similituds amb el futbol 
associatiu habitual, hi ha moltes diferències entre ambdós. La 
diferència més gran és que no està permès córrer, i això inclou el 
fúting! Però en canvi es pot ‘caminar’ tan ràpid com es vulgui, sempre 
que “un peu estigui en contacte amb el terra en tot moment”. El 
walking football és un esport a mida i sense contacte creat l’any 
2011 a Anglaterra per a la generació de persones més grans, amb 
regles adequades a l’edat i molt senzilles, dissenyades amb la salut 
i la seguretat com a consideracions primordials. És per això que les 
entrades només es permeten sense contacte, totes les faltes són 
indirectes i la pilota no pot superar mai l’alçada del cap. Es juga 
en camps reduïts amb porteries petites i normalment en equips 
de sis. El walking football es pot jugar a l’interior o a l’exterior, en 
camps de gespa natural o de gespa artificial de tercera o quarta 
generació. És un esport de ràpid creixement, amb competicions 
regionals, nacionals i internacionals de clubs i seleccions.

Catalunya

Terry Stevens and Ymaohud 
Walking Football
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El FC Sport Experiences planeja organitzar un torneig de walking 
football a Catalunya per al maig de 2022. Com a esdeveniment 
amb equips d’arreu d’Europa, el torneig servirà de plataforma per 
posar en relleu la bellesaa i riquesa cultural de la Costa Brava.

Lloret de Mar serà el centre de l’esdeveniment com a seu de la 
major part de la competició i de l’allotjament. Aquesta destinació 
proporciona un ambient relaxat i permetrà als participants 
experimentar la riquesa en bellesa natural, diversitat cultural, 
història, arquitectura i gastronomia per les quals és conegut.

Per això, un component clau de la programació de l’esdeveniment 
serà la inclusió de recorreguts culturals i històrics a peu, visites 
a museus, tast de vins, experiències gastronòmiques i activitats 
opcionals com ara golf, tennis, senderisme i paracaigudisme. 
Aquestes activitats de grup, juntament amb els sopars organitzats, 
estan pensades per fomentar el companyerisme i les amistats 
duradores.

El projecte és un exemple de llibre d’aprofitament de l’esport 
amb finalitats turístiques i crea una experiència que submergeix 
els participants en la destinació. Com a primer d’una sèrie de 
torneigs de walking football previstos a Catalunya, l’objectiu és 
consolidar aquests esdeveniments com a sostenibles i permetre 
als participants viure experiències memorables i enriquidores 
culturalment en una selecció de destinacions catalanes.

Lloret de Mar
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12

Visit Soca Valley

ELS IMPACTES 
MÉS GRANS DELS 
ESDEVENIMENTS  
DE TURISME 
ESPORTIU. AGENDA 
DE RECERCA

Els esdeveniments de turisme esportiu creen un ampli 
espectre d’impactes sobre i per a les comunitats d’acollida. 
Tanmateix, els esdeveniments de turisme esportiu sostenible, 
que emfatitzen els impactes positius i minimitzen els impactes 
negatius, no sorgeixen per casualitat: cal una planificació i una 
implementació acurades. Hi ha un ampli espectre d’impactes 
socials que els esdeveniments de turisme esportiu a l’aire lliure 
creen des de la perspectiva dels agents clau i paren atenció als 
elements de planificació estratègica que calen per assolir la 
sostenibilitat de l’esdeveniment. 

Els investigadors Ana Kersulic i Marko Peric (Facultat de Turisme 
i Gestió Hotelera de la Universitat de Rijeka, Croàcia) amb 
Nicholas Wise (Liverpool Business School de la Universitat de 
Liverpool John Moores) van examinar la base de dades de la Web 
of Science Core Collection (WoSCC), cercant articles científics 
rellevants centrats principalment en els impactes i el llegat dels 
esdeveniments esportius, els elements de planificació estratègica 
i els atributs necessaris per assolir la sostenibilitat mitjançant una 
revisió quantitativa sistemàtica i un anàlisi de continguts.

Els resultats indiquen que la literatura rellevant se centra 
principalment en els impactes econòmics, seguits dels impactes 
socials i mediambientals. La majoria d’estudis se centren a 
Europa i Àsia, essent els Jocs Olímpics i la Copa del Món de 
futbol els tipus d’esdeveniments estudiats més populars. Per 
sistematitzar els elements i atributs estratègics d’esdeveniments 
i destinacions per assolir la sostenibilitat, el seu estudi considera 
vuit categories: social, cultural, organitzativa, logística, 
comunicativa, econòmica, turística i mediambiental. Hi ha buits 
de recerca. Cal una agenda de recerca holística d’esdeveniments 
de turisme esportiu perquè els organitzadors puguin evitar 
errors de planificació, organització i finançament i treure més 
partit de futurs esdeveniments esportius.
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13 VOLVO OCEAN RACE 
2017-2018

L’última edició de la Volvo Ocean Race, que va començar a Alacant 
l’octubre de 2017 i va acabar a La Haia (Països Baixos), el juny 
de 2018, serà recordada com la més igualada en la història de la 
regata, així com un esdeveniment rècord a molts nivells. Després 
de recórrer 45.000 milles nàutiques al voltant del món, tres 
equips es van embarcar en l’última etapa esprint fins a La Haia 
amb opcions de títol. I no va ser fins als darrers moments que el 
Dongfeng Race Team del patró Charles Caudrelier va emergir com 
a líder per davant del Team MAPFRE i el Team Brunel per assolir 
el primer graó del podi. Un final mai vist en els 45 anys de vida de 
la regata. Després de 126 dies de cursa, el marge de la victòria era 
de només 16 minuts.

Però a part de l’acció a l’aigua, l’edició 2017-18 de la regata també 
va establir altres rècords. Més de 2,5 milions d’aficionats van 
assistir a les escales de la cursa, situant la Volvo Ocean Race al 
primer nivell dels esdeveniments esportius internacionals, mentre 
que es van establir noves marques en tot allò relacionat amb la 
participació dels aficionats i la cobertura dels mitjans.

Shutterstock (paid for by TS)
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La Volvo Ocean Race 2017-2018 en xifres (comparades amb els 
números de 2013-2014):

   23 regatistes femenines a la regata –màxim de la història–, 
incloses tres que van navegar amb el Dongfeng Race Team i 
es van convertir en les primeres dones a guanyar la regata.

   2,5 milions de persones van visitar els 12 Race Villages (+4% 
respecte a la regata anterior).

   94.200 convidats corporatius (+26%) van assistir a les 
activitats durant el període de regata, incloent més de 6.500 
participants al programa Guest On Board.

   Més de 3.300 hores d’emissió televisiva van generar 429 
milions d’euros en valor publicitari (+46%).

   Hi va haver una audiència acumulada de notícies de televisió 
de 2.200 milions (+45%).

   Es van produir 194 hores de cobertura en directe.

   1.900 milions d’impressions en xarxes socials, inclosos 200 
milions de visualitzacions de vídeo.

   13,7 milions de M’agrada a les xarxes socials.

   Més de 400.000 comentariss a publicacions d’Instagram.

   Més d’1 milió de comentaris sobre contingut de la regata a 
Twitter i 9 milions de retuits.

   El temps mitjà de visualització per vídeo a YouTube va ser 
superior a 9 minuts.

   La publicació mitjana a Facebook va arribar a 398.000 usuaris.

   El vídeo més popular de les xarxes socials es va veure més de 
23 milions de vegades.

   El valor de la publicitat a les xarxes socials va ser de 71 milions 
d’euros.

   71.000 articles en línia (+10%) i 7.500 (+4%) articles impresos 
van generar 95 milions d’euros de valor publicitari.

   www.volvooceanrace.com va registrar 174 milions de pàgines 
vistes (+72%) i els visitants van passar una mitjana de més de 
4:20 (+149%) al web.

   L’aplicació mòbil oficial va ser descarregada més de 537.000 
vegades (+38%).

   El tracker oficial de la regata va rebre 111 milions de sessions 
úniques (+186%).

   L’audiència de la televisió digital (OTT) va ser de 342 milions, 
generant 67,8 milions d’euros en valor publicitari.

   Més de 4.300 mitjans acreditats per cobrir la regata (+4%).

   Des de la seva base a Lisboa (Portugal), The Boatyard va 
prestar 15 setmanes i més de 6.000 hores de treball en 
reparacions a cadascun dels set prototips de vaixells de 
regata VO65 abans de la sortida, preparant la flota per a la 
regata més igualada de la història. 
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   Acollir la sortida de la regata a Alacant va aportar 96 milions 
d’euros a l’economia espanyola i va generar l’equivalent a 
1.696 llocs de treball a temps complet.

** Anàlisi del número de mitjans per SMG

La Volvo Ocean Race 2017-18 també va establir un nou estàndard 
sobre com pot un gran esdeveniment esportiu internacional 
integrar els esforços de sostenibilitat com a valor fonamental. 
Descartant l’ús de plàstics d’un sol ús als nostres Race Villages, 
vam evitar l’ús de més de 388.000 ampolles de plàstic. Altres 
aspectes destacats del programa de sostenibilitat inclouen:

   7 Ocean Summits organitzades en escales internacionals amb 
més de 2.050 ponents i assistents.

   Més de 114.000 nens de 40 països van participar en el 
Programa d’Educació.

   404.000 visitants a l’exposició sobre sostenibilitat a The 
Globe.

   30 boies científiques de deriva desplegades pels vaixells de la 
regata en indrets remots de l’oceà.

   Es va demostrar que el 93% de les mostres d’aigua recollides 
pels equips durant la regata en alguns dels oceans més remots 
del món contenien partícules de microplàstics.

L’edició 2017-18 de la regata va marcar el final de la titularitat 
de Volvo com a propietaris de l’esdeveniment. Una nova 
propietat, liderada per Richard Brisius i Johan Salén impulsarà 
l’esdeveniment, amb Volvo. L’edició 2021-22 de la cursa començarà 
des d’Alacant a la tardor de 2021 i acabarà a Europa a principis 
d’estiu de 2022, amb fins a nou ports d’escala. El recorregut 
complet de la cursa es confirmarà l’estiu de l’any vinent.

Shutterstock (paid for by TS)
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ILLA EUROPEA DE 
L’ESPORT ACES 
2020 

ACES Europe és una associació sense ànim de lucre amb seu a 
Brussel•les que assigna cada any els reconeixements de Capital 
Mundial, Capital Europea, Regió, Ciutat, Illa, Comunitat i Ciutat 
de l’Esport. L’assignació d’aquests reconeixements es fa d’acord 
amb els principis de responsabilitat i ètica, sent conscients que 
l’esport és un factor d’agregació de la societat, millora de la 
qualitat de vida, benestar psicofísic i integració completa entre 
les classes socials d’una comunitat. ACES Europe atorga el títol 
de Capital Europea de l’Esport, una iniciativa que ha rebut el 
reconeixement de la Comissió Europea al Llibre Blanc (Art. 50). 
A més, ACES Europe és col•laborador oficial de la Comissió 
Europea en la Setmana Europea de l’Esport. ACES Europe és 
també col•laborador oficial de la UNESCO, l’Organització de les 
Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.

Els seus reconeixements inclouen: 

CAPITAL MUNDIAL DE L’ESPORT, un premi anual a la capital d’un 
país o ciutat de més de 500.000 habitants.

REGIÓ EUROPEA DE L’ESPORT, un premi anual a una regió.

CAPITAL EUROPEA DE L’ESPORT, un premi anual a la capital d’un 
país o ciutat de més de 500.000 habitants.

CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT, múltiples premis anuals arreu 
d’Europa a una ciutat d’entre 25.000 i 500.000 habitants.

COMUNITAT EUROPEA DE L’ESPORT, grup de ciutats petites, 
múltiples premis arreu d’Europa.

CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT, múltiples premis anuals arreu 
d’Europa a una ciutat de menys de 25.000 habitants

CAPITAL, COMUNITAT/ILLA, CIUTAT, POBLE I REGIÓ DE L’ESPORT 
AMERICANA-ASIÀTICA-AFRICANA I AUSTRALIANA.

LA CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT DE L’ANY, les ciutats i pobles 
competeixen durant l’any per ser la millor ciutat elaborant una 
fitxa resum d’activitats que serà avaluada per un organisme 
independent.

Mali Losinj 
Croàcia
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I

ILLA EUROPEA DE L’ESPORT, múltiples premis anuals arreu 
d’Europa a una ciutat d’entre 25.000 i 500.000 habitants.

L’any 2020, l’illa croata de Mali Losinj va rebre el títol d’Illa 
Europea de l’Esport. ‘Losinj - l’Illa de la Vitalitat’, es troba al golf 
de Kvarner al sud de Rijeka. És l’onzena illa més gran de l’Adriàtic i 
forma part de l’arxipèlag de Cres-Lošinj, format per 36 illes i illots. 
Aquesta sempre ha estat una comunitat oberta, de mariners amb 
molts capitans de renom. Com a resultat, no és d’estranyar que 
la comunitat sigui actualment segura d’ella mateixa i ambiciosa. 
Comprèn les tendències globals de benestar, esport i turisme. 
S’està posicionant com una destinació mediterrània líder, 
competitiva i sostenible. Per a Losinj, la ‘vitalitat’ va més enllà 
del benestar. Es tracta de la capacitat de viure, de créixer, de 
desenvolupar-se amb energia i vigor. Es tracta de viure la vida al 
màxim d’una manera vibrant, dinàmica i autèntica.

Després que el Comitè d’Avaluació d’ACES Europe s’estigués 
a l’illa de Lošinj del 28 al 30 de maig de 2019, es va presentar 
tota l’oferta esportiva i tots els clubs i associacions esportives de 
l’illa, i va resultar que Mali Lošinj va rebre oficialment el títol d’Illa 
Europea de l’Esport per al 2020. 

“Moltíssimes gràcies a tots els clubs esportius, institucions i 
persones que s’han implicat en la commemoració del Dia Mundial 
de l’Esport, ajudant-nos en la candidatura al títol d’Illa Europea 
de l’Esport 2020. Guanyar aquest reconeixement és una gran 
oportunitat per posicionar i marcar tota l’illa de Lošinj com a 

Visit Losinj
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destinació esportiva, amb un més fàcil accés a importants fons 
europeus per a més inversions en esports i en infraestructures 
esportives, per exemple, la construcció d’un nou pavelló esportiu, 
camp de futbol, piscines i carrils bici. La nostra illa té una llarga 
història esportiva, nombrosos equips i campions en diversos 
esports, i cada èxit ha contribuït a guanyar aquest títol”, va dir 
l’alcaldessa Ana Kucic. 

Els esdeveniments esportius de Losinj al llarg de 2020 incloïen:

XTERRA Croàcia: del 18 al 19 d’abril, més de 800 participants es 
posaran en fila a Losinj per participar en XTERRA Croàcia, un 
espectacle de curses de muntanya que inclou el primer triatló 
de muntanya XTERRA celebrat a Croàcia i una cursa de BTT de 
40 km. El triatló XTERRA Croàcia serà un dels més desafiants 
del centre i l’est d’Europa. Començant amb 1,5 km nedant al port 
natural de la badia de Cikat, els participants pedalaran 30 km pel 
paisatge accidentat de l’illa, abans d’un últim recorregut de 10 km 
de cursa a peu per densos senders forestals.

Esdeveniments de BTT: cursa de quatre illes Mitas Adria; Copa del 
Món de Descens de BTT UCI Mercedez-Benz; primera cursa de 
cross country XCO Lošinj. 

Mediterranean Cricket League: el cinquè torneig anual de la 
Mediterranean Cricket League, que compta amb l’australià doble 
guanyador de la Copa del Món Brad Hogg i els vigents campions 
Warriors Cricket Club Qatar. 

Mitja marató de Lošinj: la 10a mitja marató anual de Lošinj, una 
cursa espectacular pels carrers de l’illa el 26 de setembre. Obert 
a aficionats de tots els nivells, l’esdeveniment també inclou la 
Copa Apoksiomen de 5 km i una cursa urbana de 10 km. 

Cres-Losinj Trail Weekend: una cursa de muntanya única de dos 
dies que mostra els paisatges més bonics, els cims més alts 
i els racons ocults de dues illes connectades, Lošinj i Cres. Els 
participants poden triar entre Duga (curt: 6-9 km), Srednja (mitjà: 
15-18 km) i Kratka (llarg; 20-25 km) per a cada dia de cursa. 
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PARC ANTUR 

L’establiment, per part d’un inversor, desenvolupador i operador 
del sector privat, ha creat una de les llacunes de surf més 
grans del món terra endins, així com instal•lacions associades 
i productes d’oci addicionals, en una pintoresca vall fluvial a 
la vora del Parc Nacional de Snowdonia, en una zona turística 
tradicional molt dominada pels complexos turístics costaners. El 
projecte forma part d’un clúster de productes actius d’aventura 
a l’aire lliure en un radi de 50 km que actualment impulsa la 
marca i el posicionament de la destinació en el seu conjunt. En 
els darrers anys, el turisme al nord de Gal•les, i especialment a 
Conwy i Snowdonia, s’ha centrat cada cop més en les activitats 
d’aventura i l’ús de l’entorn natural de la zona (costa i camp) i els 
antics paisatges industrials de les antigues pedreres de pissarra.

La inversió inicial en el projecte va ascendir a 21 milions d’euros, 
dels quals 3,5 milions (17%) provenien de subvencions públiques, 
amb 1,75 milions d’aquesta quantitat procedent de l’autoritat 
nacional de turisme i 1,75 milions per a la descontaminació del sòl 
industrial. L’any 2020 es va completar la segona fase del programa 
de desenvolupament de 15 milions d’euros que suposarà la 
diversificació de l’oferta turística i un canvi del producte bàsic i 
dels mercats principals originals per tal de generar ingressos.

Surf Snowdonia / Adventure Parc Snowdonia està situat a 
la primera llacuna de surf terra endins del món, al poble de 
Dolgarrog (600 habitants) al bell mig de la preciosa vall de Conwy 
(Nord de Gal•les) i al límit del Parc Nacional de Snowdonia. El 
complex ocupa un terreny de 22 hectàrees que era una antiga 
fàbrica d’alumini. Amb el tancament de la indústria, el solar es 
va convertir en excedentari i els administradors van designar la 
venda dels actius. El govern gal•lès va afegir el terreny al seu 
registre de “sòl estratègic”, cosa que li permet donar suport 
econòmic a un ús posterior que fos convenient. L’any 2008, el 
terreny va ser adquirit per Ainscough Strategic Land i l’empresa 
va donar llum al concepte d’un parc d’aventura aquàtic centrat en 
el surf. Surf Snowdonia (el nom comercial de Conwy Adventure 
Leisure Ltd) va obrir el 2015.

Snowdonia 
Gal·les,  

Regne Unit
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La gènesi de la instal•lació es va basar en el seu disseny i 
enginyeria revolucionaris, la qual cosa significa que l’operador 
pot garantir ones consistents (ones navegables cada 90 segons) 
i pot oferir diferents perfils d’ona en zones específiques de 
la llacuna (capacitat total de 400 al dia), personalitzant les 
experiències per a surfistes amb diferents nivells de capacitat 
i experiència. Això també el fa ‘apte per a famílies’ i apte per 
a totes les edats i capacitats. A més del surf, hi ha una sèrie 
d’activitats familiars per fer-hi: la cursa d’obstacles Crash and 
Splash d’estil Wipe-out, una zona de jocs infantils, un restaurant 
i bar de primer nivell i un allotjament glamping a molt bon preu. 
Actualment, hi ha un total de 36 allotjaments, amb una inversió 
de 15 milions d’euros, que afegeixen un hotel de 4* amb 106 llits, 
SPA i una gran instal•lació interior de jocs d’aventura. 

L’any 2016, ‘Lonely Planet’ va anunciar que el nord de Gal•les era 
una de les millors regions del món per al turisme d’aventura. Això 
va coincidir amb la designació de Visit Wales del 2016 com a “Any 
de l’aventura” i la publicació d’una investigació que va valorar 
en 866 milions d’euros a l’any el turisme d’aventura a la regió, 
que va atreure 9 milions de visitants i va donar suport a 11.400 
llocs de treball. Aquesta xifra havia crescut des dels 164 milions 
d’euros al nord de Gal•les el 2004 i els 563 milions d’euros del 
conjunt de Gal•les en només quatre anys. Les autoritats locals i 
l’Autoritat del Parc Nacional de Snowdonia van alinear els seus 
plans de desenvolupament econòmic i turístic per donar suport 
a aquest creixement. Per exemple, l’actual “Pla de gestió de la 
destinació 2015-2018” de Conwy es titula “Cor de l’aventura”. 

Dels 170.000 visitants que van utilitzar el parc l’any 2017 
(450 de mitjana al dia), només un terç eren surfistes motivats 

Adventure Parc Snowdonia
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principalment per la possibilitat d’accedir al surf i les onades; 
el pla de negoci original de 2013 feia una estimació de 67.000 
visitants. Hi ha una gran demanda per part de grups familiars que 
busquen activitats d’oci més generals (la piscina de Crash and 
Splash i la zona de jocs infantils a més de l’accés a un agradable 
restaurant familiar) que veuen el surf com un espectacle per 
observar mentre fan altres coses. Els residents que busquen 
passar un bon dia a fora són un mercat fort juntament amb 
el ‘surfista’ convençut,  i hi ha un públic petit però important 
de 5.000 surfistes, caiaquistes i piragüistes locals que poden 
fer ús de la instal•lació abans de la seva obertura a les 10 del 
matí. Esdeveniments i activitats (com el Surfest, el triatló a mida 
‘Waves, Mud, Mountains’), els concerts (música de ball i familiar) 
i l’autocinema amb vespres temàtics vinculats a la pel•lícula són 
motors importants de demanda.

Els resultats reals (recerca realitzada l’any 2018 per Regeneris) 
identifiquen els següents impactes com a conseqüència de la 
provisió existent: 63,2 llocs d’EJC creats al parc; el 83% de tots 
els ocupats (130 persones) provenen del territori; una sòlida 
cadena local de subministrament; 770.000 € de despesa directa 
amb aquests proveïdors locals l’any 2017, donant suport a 13 llocs 
de treball d’EJC; despesa directa i indirecta de 6 milions d’euros 
dels visitants a la comunitat local fora del parc; efectes catalítics 
més amplis de cobertura mediàtica, orgull cívic, estímul d’inversió 
en altres negocis locals (cafeteria, saló de bellesa, botiga de surf, 
Airbnb, hostal i camping barn); i amb els desenvolupaments de 
la Fase 2, 178 llocs de treball EJC addicionals al parc i 35 llocs de 
treball EJC addicionals fora del parc. 
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THE ALPS 2 OCEAN 
CYCLE TRAIL 

El Nga Haerenga, el projecte New Zealand Cycle Trail (NZCT), va 
sorgir de la Cimera d’Ocupació del Govern de Nova Zelanda de 
2009 i es va desenvolupar com un projecte d’associació entre el 
Govern i el Partit Verd d’Aotearoa New Zealand. Aquest projecte 
va establir un fons que s’utilitzaria per cobrir els costos de la 
construcció d’una sèrie de “Grans Recorreguts” al llarg del país. 
Tenia l’objectiu de crear llocs de treball a curt termini i alhora 
crear condicions perquè les empreses prosperessin a llarg termini. 
Vote Tourism va assignar 30 milions d’euros durant tres anys per 
finançar la construcció d’un conjunt de senders per a bicicletes 
mitjançant la concessió de fons a tercers. Es va establir un equip 
de projecte dins de l’aleshores Ministeri de Desenvolupament 
Econòmic (ara MBIE) per supervisar la distribució d’aquests fons.

L’Alps to Ocean Cycle Trail (A2O) és actualment la ruta en bicicleta 
més llarga de Nova Zelanda i s’estén al llarg de més de 300 
quilòmetres a través de la conca del Mackenzie, baixant per la vall 
de Waitaki fins a Oamaru i el poderós oceà Pacífic. Començant a la 
base d’Aoraki/Mont Cook –el cim més alt de Nova Zelanda (3.754 
metres)–, passa per una sèrie de llacs glacials mentre baixa 780 
metres fins al mar, esdevenint un dels Grans Recorreguts més 
èpics del Nga Haerenga (xarxa NZ Cycle Trail). El sender es pot 
gaudir en seccions o en la seva totalitat (normalment fan falta 5-6 
dies per completar-lo). L’A2O és gratuït per a ciclistes o caminants. 
El camí travessa els districtes de Mackenzie i Waitaki, des dels 
majestuosos Alps del Sud de l’illa del Sud fins a la costa est de Nova 
Zelanda. És possible unir-se a l’A2O en gairebé qualsevol punt, tot i 
que el punt de partida oficial és al campament White Horse Hill, als 
peus d’Aoraki/Mont Cook, amb una sortida alternativa a la ciutat 
de Tekapo: tots dos senders conflueixen a la riba del llac Pukaki. 
El camí generalment segueix el riu Waitaki des de la conca del 
Mackenzie fins a la ciutat costanera d’Oamaru, a l’oceà Pacífic.

El comissió paritària de l’Alps 2 Ocean es va crear en virtut de 
la Llei de Govern Local com a comissió paritària dels Consells 
de Districte de Mackenzie (MDC) i de Waitaki (WDC) i el Nga 
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Haerenga, el projecte New Zealand Cycle Trail i el Departament 
de Conservació, amb un paper dominant de govern i amb 
responsabilitats específiques per supervisar la construcció de 
l’Alps 2 Ocean Cycle Trail. També és responsable de fundar Alps 
2 Ocean Limited i establir el seu mandat d’explotació comercial. 
La comissió paritària informa directament les parts interessades, 
el MDC i el WDC, i a través de l’agència de turisme de Waitaki 
(Tourism Waitaki). El MDC i el WDC han acordat donar cobertura 
a les activitats de la comissió paritària. El Departament de 
Conservació (DOC) també és una part interessada en les 
activitats de la comissió paritària. Actuant com a Turisme Waitaki, 
s’encarrega de promocionar la ruta en nom dels consells de 
districte de Waitaki i Mackenzie. Tourism Waitaki és una empresa 
propietat del Consell del Districte de Waitaki. Proporciona serveis 
de relació amb els mitjans, màrqueting, pàgina web, xarxes socials 

i gestiona el programa oficial de partenariat de la ruta en tot el 
seu recorregut. El MBIE va donar inicialment una subvenció d’1,7 
milions d’euros que van igualar les contribucions del Consell de 
Districte de Waitaki, Lion Foundation, Lotteries, Otago Community 
Trust, DoC i Trust Aoraki. S’ha aprovat una subvenció addicional 
del MBIE de 560.000 euros, però cal més finançament per fer 
que tot el camí passi per fora de les carreteres.

La missió és oferir als ciclistes una experiència inigualable de 
ciclisme dels Alps a l’Oceà, i els objectius són desenvolupar i 
mantenir una ruta excepcional per assolir la missió de l’empresa; 
per atreure ciclistes tant nacionals com internacionals perquè 
utilitzin la ruta i els serveis prestats per la comunitat; establir un 

Alps2Ocean
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producte turístic fort que millori el desenvolupament econòmic 
regional; oferir oportunitats de feina a la comunitat local; i 
garantir la sostenibilitat continuada de la ruta mitjançant el 
desenvolupament de fonts d’ingressos. 

Malgrat un creixement lent al principi, ha vist un interès creixent del 
mercat nacional (Auckland és potent) i dels mercats australians. 
El nombre de visitants ha crescut, amb la demanda centralitzada 
en els llocs emblemàtics més importants de la regió (Aoraki/Mont 
Cook, Tekapo, Oamaru). Des de l’arribada de l’A2O, un nombre 
creixent de ciclistes completa tota la ruta o seccions parcials. La 
intenció és dirigir-se a Alemanya i el Regne Unit, Austràlia, EUA i 
el mercat nacional de Nova Zelanda. El repte de Tourism Waitaki 
és assegurar-se que l’A2O es mantingui al capdavant de la llista 
pel que fa a l’experiència de client (si només feu una ruta en 
bicicleta a Nova Zelanda, feu l’A2O): “tenim una gran varietat de 
vistes i paisatges per deixar un gran sabor de boca de les rutes de 
ciclisme de l’illa del Sud de Nova Zelanda”. L’A2O ha augmentat 
directament les economies locals de les ciutats al llarg del camí: 
Tekapo, Twizel, Omarama, Otematata, Kurow, Duntroon, Enfield 
i Oamaru. Tekapo, Twizel i Omarama són bases de suport per a 
empreses de turisme i transport que donen un servei directe als 
clients de l’A2O. 

L’ús actual mostra un 55% de dones ciclistes / 45% homes; 57% 
a peu  / 43% en bici, amb una despesa anual mitjana al districte 
de MacKenzie72 milions d’euros (nacional), 144 milions d’euros 
(internacional). El país d’origen dels usuaris de la ruta és:

Nova Zelanda 58%

Austràlia 19%

Estats Units 8%

Regne Unit 3%

Canadà 1%

França 1%

Alemanya 1%

Resta 9%
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QUAN 
L’ULTRARUNNING 
CONFLUEIX AMB EL 
TURISME DE LUXE

L’ultrarunning és l’esport de les curses de llarga distància, 
també conegut com a ultramarató. Quina distància és “una 
llarga distància”? La definició estàndard és qualsevol cosa més 
enllà de la marató, o 42,195 quilòmetres. Tanmateix, la distància 
estàndard més curta que es considera ultra és la distància de 50 
quilòmetres. Altres distàncies estàndard són les 50 milles, 100 
milles, 100 km i una sèrie d’esdeveniments que duren períodes 
de temps específics com ara 6 hores, 12 hores, 24 hores, 48 
hores i 6 dies. 

El primer ultraesdeveniment premium del món té lloc a la costa 
oest d’Escòcia, amb una durada de quatre dies i un recorregut 
que cobreix 120 milles del terreny més accidentat i alhora 
espectacular. Ha estat dissenyat per ex membres de les Forces 
Especials del Regne Unit amb un equip de suport de classe 
mundial al darrere per oferir experiències de luxe a la natura 
juntament amb una ultramarató. És el primer d’aquest tipus. No 
és només una experiència de cursa, sinó un viatge inigualable 
d’octubre a abril, que cobreix tots els aspectes clau de la 
vostra preparació; físic, mental, nutricional i molt més. Segons 
l’explorador de fama mundial, Sir Ranulph Fiennes, aquesta és 
“una ultra pionera, que reuneix el millor d’Escòcia per oferir una 
experiència única de luxe, resistència i immersió en la natura”.

Obert a només 40 esportistes, l’esdeveniment tindrà lloc a l’abril 
de 2022 i recorrerà 120 milles de cursa de muntanya durant 
quatre dies, començant des de les impressionants muntanyes 
de Glencoe i acabant a Dougarie Estate, a la costa oest de l’illa 
d’Arran i et convertiràs en un rei de les Highlands. Perquè, tot i que 
l’esdeveniment pot tenir lloc a l’abril, abans hi ha hagut set mesos 
de preparació, entrenament i suport per part d’experts i llegendes 
de l’esport i l’aventura, com ara el campió del món d’ultra running 
Jon Albon, Anna-Marie Watson i Sir Ranulph Fiennes.

Cada corredor rebrà un programa d’entrenament especialitzat 
a mida, dissenyat per a la seva condició psicològica i les seves 
necessitats de desenvolupament, que inclou interaccions 
individuals i grupals, entrenament personal orientat al rendiment, 
revisions mensuals del pla d’entrenament, videoconsultes de 
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psicologia esportiva, roba esportiva de luxe i un rellotge Garmin 
MARQ Atlete preprogramat per permetre controlar el rendiment 
al llarg de tot el camí. Un cop es posa en marxa el repte, ens 
ocupem de tot, des del trasllat de bosses i la logística fins al 
transport, que inclou llanxes ràpides exclusives. Els esportistes 
tindran accés a un fisioterapeuta, un psicòleg esportiu i un 
equip de seguretat format per guies locals de muntanya 
qualificats, metges i personal de seguretat de ruta que tindrà 
localitzat a cada esportista per seguir-ne i controlar-ne el 
progrés. La nutrició durant l’esdeveniment està a càrrec d’un 
xef amb estrella Michelin que ofereix esmorzar i sopar al vostre 
campament de luxe, a més hi haurà punts d’avituallament en 
ruta per poder reposar les energies durant tota la cursa. La cursa 
culminarà amb un sopar de gala, a càrrec del ponent convidat i 
ambaixador de l’esdeveniment, el “més gran explorador viu del 
món”, l’aventurer rècord Sir Ranulph Fiennes. Els concursants 
rebran una còpia del documental professional gravat durant 
tota la prova.

Visit Inverness Loch Ness.

Highland Kings avaluarà la resiliència física i mental dels 
participants. El preu per registrar-se a Highland Kings (www.
highland-kings.com) és de 15.499 £ (18.110 €). L’esdeveniment 
està organitzat per Primal Adventures, que ofereix experiències 
immersives i de luxe a les zones més remotes i belles d’Escòcia. 
Envoltat de costes imponents, muntanyes precioses i llacs 
verges, inspiren la gent a reconnectar amb la natura i crear 
records per a tota la vida. L’equip de Primal Adventures reuneix 
col•lectivament un coneixement impressionant de zones 
inexplorades d’Escòcia i gaudeix enormement ressaltant la 
nostra terra escarpada i majestuosa. 
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APHETOR: THE 
CREATOR GAMES

L’esport tradicional està perdent la generació de nadius digitals. 
No perquè aquesta generació no estigui interessada en l’esport 
(ho estan!), sinó perquè l’esport tradicional està atrapat en un 
model de mitjans de fa 60 anys que simplement no compleix les 
expectatives i els patrons de consum de mitjans dels aficionats 
de la generació Z. Tot i que les empreses de mitjans gasten milers 
de milions de dòlars pel dret exclusiu de crear i distribuir tot el 
contingut d’un esport determinat en un territori determinat, el 
problema és que ofereixen el contingut incorrecte als canals 
equivocats i no ofereixen l’experiència immersiva que aquest 
públic anhela. Mentre aquest sigui el cas, aquest públic passarà 
cada cop més temps interactuant amb els formats multimèdia 
que endevinen la tecla, com ara el gaming, el streaming i els 
creadors de continguts.

Aphetor és un nou model que reimagina la naturalesa mateixa del 
contingut esportiu, inclosa la forma en què es crea, es distribueix i es 
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comparteix. Capgira el model pel que fa al paper que juga l’audiència, 
convertint-los d’espectadors passius en “jugadors” actius que 
competeixen, col•laboren i creen amb els seus herois i mútuament.

Aphetor és els “Creator Games”. Portem els millors creadors de 
continguts del món a ubicacions èpiques d’arreu del planeta, on 
competeixen en reptes de bogeria. Però la màgia està en el fet 
que els mateixos creadors són els que expliquen la història, a 
través dels seus ulls, per al seu públic i als seus canals. Ningú crea 
millor contingut per a aquest públic que aquests creadors (és per 
això que, de mitjana, els nostres creadors participants tenien 2 
milions de seguidors), així que la feina d’Aphetor és simplement 
deixar-los fer el que millor fan i donar-los la plataforma per crear 
el seu millor contingut.

Aphetor és un concepte provat: el model funciona. Fins i tot durant 
la pandèmia, vam aconseguir organitzar dos esdeveniments amb 
èxit. Al nostre esdeveniment més recent a Rodes, vam generar 
més de 2.000 peces de continguts en tots els formats, en totes 
les plataformes i en diversos idiomes, amb més de 115 milions de 
visualitzacions (més visualitzacions en línia que la cobertura dels 
Jocs Olímpics de Tòquio de la BBC). També vam poder mostrar 
els avantatges únics que ofereix Aphetor als nostres socis de 
destinació. La realitat és que la generació de nadius digitals ha 
laterat tant els viatges com ho ha fet amb els esports i els mitjans 
de comunicació. On volen anar, què volen experimentar quan hi 
arriben i com decideixen on anar... tot ha canviat més enllà del 
reconeixement en comparació amb les generacions anteriors. 

Això vol dir que el manual de màrqueting de destinació ha de canviar 
també. El nou manual d’estratègia es basa en el contingut en lloc 
de la publicitat, històries convincents més que no pas previsibles 
temes recurrents i autenticitat per sobre de tot. Les destinacions 
associades a Aphetor ofereixen l’escenari per a moments èpics 
sense Internet, amb alguns dels creadors més influents del món 
passant-s’ho genuïnament bé i compartint-ho amb els seus 
seguidors. Amb els nostres socis de destinació apareixent en més 
de 400 publicacions amb 50 milions de visualitzacions totals, els 
resultats parlen per ells mateixos. I és emocionant que Aphetor 
tot just arrenca. Amb un contingut “sempre actiu” alimentat per 
almenys 6 esdeveniments cada any, esperem complir la nostra 
visió de ser els jocs més vistos del món.

Aphetor Games
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ESLOVÈNIA – UN 
ENFOCAMENT 
D’ÀMBIT NACIONAL

L’Organització de Turisme d’Eslovènia (STB) és tradicionalment 
defensora dels esdeveniments esportius a Eslovènia. 
Reconeixen l’esport com una bona manera de promocionar el 
país. Els esdeveniments esportius han esdevingut especialment 
importants durant la nova pandèmia de coronavirus, quan el 
món va patir una aturada. La directora de Recerca de l’STB, Maja 
Pak, no amaga que l’esport fins i tot ha guanyat importància 
durant aquest període. Per tant, el suport a esdeveniments es 
manté sense canvis, cosa que també s’aplica a esdeveniments 
més petits, ja que els efectes multiplicadors de l’esport en el 
turisme són grans. (www.slovenia.info)

Quin és el secret de l’èxit dels esportistes eslovens? Encara 
petita en superfície, Eslovènia és gran pel que fa a l’èxit esportiu 
per càpita. Fixeu-vos en alguns dels motius pels quals el país 
verd del cor d’Europa té tants esportistes de primer nivell. 
Què signifiquen els esdeveniments esportius per a la promoció 
d’Eslovènia o del turisme a Eslovènia: en primer lloc, els 
esdeveniments més importants, com el Campionat del Món de 
Biatló IBU o la Copa del Món de Biatló IBU a Pokljuka? 

Els esdeveniments esportius d’alt nivell i reconeguts 
internacionalment són de gran importància per a la promoció 
d’Eslovènia i el seu turisme, ja que són seguits per milions 
d’aficionats a l’esport i nombrosos mitjans de comunicació. 
L’Organització de Turisme d’Eslovènia fa molts anys que 
participa en grans esdeveniments esportius amb la intenció de 
posar en valor Eslovènia i la marca “I feel Slovenia”.

Els principals esdeveniments esportius internacionals 
organitzats per Eslovènia atrauen milions d’espectadors a 
tot el món davant les pantalles de televisió. També és molt 
important que sapiguem actualitzar cada esdeveniment per 
separat pel que fa a comunicació i contingut. Els esportistes 
eslovens, excel•lents promotors d’Eslovènia, promocionen el 
país. Molts esdeveniments esportius internacionals organitzats 

Eslovènia
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per Eslovènia tenen lloc davant del teló de fons natural únic 
del nostre país, que inspira la gent a visitar Eslovènia per 
passar unes vacances actives. És un fet que la implementació 
d’esdeveniments esportius exigents a Eslovènia està a un alt 
nivell, fet que contribueix al reconeixement del país com a seu 
d’un gran nombre d’esdeveniments internacionals punters.

Immediatament després de l’inici de la crisi de la COVID, 
l’Organització de Turisme d’Eslovènia va ajustar les seves 
activitats de màrqueting a la situació i va redefinir els seus 
mercats objectius amb èmfasi en els mercats propers i nacionals. 
En aquests mercats hem intensificat la promoció digital tant 
amb l’empresa com amb el públic en general i amb els mitjans. 
Tenint en compte que, durant la recuperació, les vacances 
actives tindran més importància com a producte turístic, hem 

augmentat la promoció en esdeveniments esportius d’alt nivell i 
la cooperació amb esportistes de primera línia que ens ajuden a 
presentar els avantatges d’Eslovènia.

L’Organització de Turisme d’Eslovènia ha col•laborat amb els 
millors esportistes eslovens, que sempre han estat entre els 
ambaixadors més exitosos d’Eslovènia. Estem orgullosos de 
treballar amb els esportistes eslovens més reconeguts. Són 
individus extraordinaris que impressionen milions de persones 
a tot el món amb el seu èxit, diligència i cor. Els mitjans de 
comunicació especialment influents a escala mundial els presten 
molta atenció, destacant Eslovènia com un país d’esportistes de 
primer nivell, aficionats fidels i una destinació fantàstica per a 
unes vacances actives. Les seves publicacions a les plataformes 
de xarxes socials tenen un ressonància especial, de manera que 
la nostra col•laboració es produeix principalment amb l’exposició 
d’Eslovènia i la marca “I feel Slovenia” als seus perfils de xarxes 
socials, especialment destacant la marca Green & Safe.

Visit Soca Valley
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Eslovènia és vista com un país de campions: Tadej Pogačar, 
Primož Roglič, Luka Dončič i molts altres noms eslovens del 
món de l’esport omplen els titulars dels mitjans mundials. Molts 
es pregunten com una nació de dos milions de persones pot 
tenir tant èxit i ser tan versàtil en esports. L’antic periodista 
esportiu, Igor E. Bergant, va enumerar algunes de les raons més 
destacades de l’èxit d’Eslovènia en l’article que va escriure just 
abans dels Jocs Olímpics de Pequín. Va destacar (a) Diversitat 
geogràfica. Seria difícil trobar un país que combini tipus de 
paisatges tan diferents en una àrea tan petita. A Eslovènia es 
troben els mons alpí, mediterrani, càrstic i pannònic; (b) les 
distàncies entre zones són relativament curtes: des del centre 
d’Eslovènia pots estar a diferents parts del país en menys de 
dues hores, mentre que en un mateix dia pots estar als Alps i al 
mar; (c) la natura també està a prop de les ciutats, a pocs passos 
dels centres urbans. Conclou que tots aquests recursos naturals 
ofereixen uns excel•lents terrenys de formació per a diferents 
activitats.

Va destacar (i) l’accessibilitat i la infraestructura esportiva 
i va assenyalar que Eslovènia disposa principalment d’una 
infraestructura esportiva ben organitzada; (ii) la rica tradició 
esportiva, doncs per als eslovens, l’esport està escrit en els 
nostres gens i forma part de la identitat eslovena; (iii) Eslovènia 
té un cor esportiu: ens agrada viure activament, amb més de 
dos terços de la població participant regularment en esports 
recreatius. Les activitats més populars a Eslovènia són el 
senderisme, el ciclisme, el running i a l’hivern l’esquí. Tenim uns 
7.000 atletes definits. Des de l’any passat, Eslovènia també té la 
seva pròpia festa nacional dedicada a l’esport; i finalment (iv) La 
mentalitat esportiva dels eslovens, que són coneguts com una 
nació treballadora i volen demostrar-ho.
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TURISME ESPORTIU 
PER LA PAU A 
BELFAST OEST 

La població resident a Belfast Oest és de 94.000 habitants, 
que representen el 27% de la població total de Belfast. La zona 
limita amb els turons Belfast Hills al nord-oest i l’autopista M1 al 
sud-est i abasta un total de 3.358 hectàrees. Les persones que 
viuen a la zona són majoritàriament de la comunitat catòlica, 
nacionalista i republicana, que representen el 96 per cent de la 
població. El conflicte va tenir un gran impacte en els residents de 
Belfast Oest. Cinc-centes morts per causes polítiques entre 1969 
i 1999 es van localitzar a l’oest de la ciutat, el que representa el 
31% del total de morts a tot Belfast.

Malgrat el conflicte recent, els visitants de www.visitwestbelfast.com són 
benvinguts amb les següents paraules, obertes, progressistes 
i càlides: “Belfast Oest és conegut arreu del món com un 
formiguer d’idees polítiques i una plataforma per al progrés 
social. El llegat del conflicte recent és una comunitat plena de 
confiança que atrau l’interès d’actors, escriptors, polítics i un 
nombre cada cop més gran de turistes de tots els continents”. 
(www.visitwestbelfast.com).

Belfast Oest 
Irlanda del Nord
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“El turisme aporta pau, la pau porta turisme”. L’any 1998, la pau va 
arribar i Belfast va ser testimoni d’una gran afluència de turistes. 
Les autoritats locals van començar a desenvolupar el Visitor 
and Convention Bureau i es va potenciar el treball del Patronat 
de Turisme. A nivell local, a Belfast Oest els representants 
polítics i comunitaris es van reunir i van començar a explorar 
com es podia aprofitar aquest nou potencial social i econòmic 
i desenvolupar-lo perquè es convertís en una part fonamental 
del programa global de regeneració. D’aquest procés va sorgir 
Fáilte Feirste Thiar (benvinguts a Belfast Oest). 

El que va començar com un element d’un subgrup és ara una 
organització sòlida, premiada i vibrant que treballa i intenta 
casar-se amb els sectors públic, privat i comunitari per 
maximitzar el turisme per a la població local. 

Esport: Irlanda ha acollit molts esdeveniments esportius 
internacionals importants, com ara el Giro d’Itàlia el 2014 i 
recentment el 148è Open Golf Championship el juliol de 2019. 
Compta amb moltes estrelles esportives de classe mundial 
i noms coneguts. Tanmateix, la meva contribució al congrés 
explora dos casos d’estudi que mostren el paper del turisme 
esportiu com a catalitzador de la pau i la reconciliació. 

Cas d’estudi 1: Féile an Phobail presenta Michael Conlan. La 
plataforma és Féile an Phobail, nascuda durant els dies més 
foscos i com a resposta directa al conflicte de Belfast l’any 1988. 
Ha crescut fins a convertir-se en el festival d’art comunitari 
més gran d’Irlanda. Atreu 100.000 visitants a l’any. L’esport 
ha sustentat el programa des del primer moment. “Féile an 
Phobail es troba al cor de la Belfast moderna, on les nostres 
comunitats són cada cop més multilingües i multiculturals. 
Durant els darrers 30 anys, Féile ha permès que el nostre esperit 
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resistent i creatiu prosperés i ha obert noves oportunitats per 
a orgull dels residents. Ens va permetre veure què poden fer 
les persones decidides, innovadores i emprenedores quan se’ls 
dona l’oportunitat”.

El recinte: Falls Park. Un lloc on Michael va lluitar de petit, fora del 
ring, un espai obert transformat de focus antisocial a pulmó verd 
de Belfast, un espai verd cívic que connecta les comunitats amb 
els turons de la ciutat on la realitat urbana es troba amb la rural. 
El combat va tenir lloc, amb una assistència de 10.000 persones 
d’Irlanda, Gran Bretanya, Europa i els Estats Units. Hi va haver 
una audiència global de 8 milions a través d’ESPN i BT Sport. 
El retorn va ser impressionant. És més fàcil aconseguir negocis 
repetits que negocis nous. Michael va tornar per a una eliminatòria 
pel títol mundials, el primer gran esdeveniment esportiu a Irlanda 
després de la Covid. En qualsevol escenari posterior al conflicte, ja 
sigui a Belfast o arreu del món, hem arribat a la conclusió que els 
qui més han patit durant els temps de conflicte s’han de beneficiar 
en els moments de renovació i post conflicte, si no tots estem 
condemnats a repetir els errors del passat.

Cas d’estudi 2: La GAA. La Gaelic Athletic Association (GAA) és 
l’organització esportiva més gran d’Irlanda. És famosa com una 
de les grans associacions esportives amateurs del món. Forma 
part de la consciència irlandesa i juga un paper influent en la 
societat irlandesa, que va molt més enllà de l’objectiu bàsic de 
promoure els jocs gaèlics (www.gaa.ie). Forma part del teixit 
mateix de la vida comunitària a l’oest de Belfast, ha estat un 
element vital per fomentar l’orgull cívic i la identitat durant els 
temps de conflicte i ha tingut un paper transformador en la 
construcció de la pau. “Els membres de la GAA, els seguidors 
i la gent de la comunitat local esperen un nou començament 
emocionant per a Antrim i un estadi provincial per a l’Ulster. 
Volem crear un llegat esportiu positiu i un estadi icònic que sigui 
un far per inspirar als joves jugadors de la GAA al llarg de Belfast 
Oest, Antrim i a tot l’Ulster.” (Michael Hasson, expresident de la 
GAA de l’Ulster)

L’esport pot impulsar el canvi en un nou Belfast amb tres nous 
estadis moderns per a rugbi, futbol i GAA. Això pot forjar una nova 
identitat per a Belfast com a destinació de ‘turisme esportiu’ i 
atraure aficionats i visitants d’arreu del món. Una combinació de 
codis esportius establerts internacionalment i esport autòcton 
com el GAA pot marcar Belfast com una destinació esportiva 
realment única.




