
Ciu tat i e spor t en el segle XXI

Resum
En l’actualitat ob ser vem la presè ncia, len ta però con tí nua de l’esport en els es pais oberts 

i plu rals de la ciu tat. Pa di glio ne (1995), con si de ra im pos si ble d’oferir a ho res d’ara una

imat ge ho mogè nia de l’esport a cau sa de la di ver si tat i plu ra li tat de l’escenari es por tiu.

Po dríem apli car aques ta re fle xió al con text urbà de la ciu tat en el se gle XXI, con text en

què as sis tim a una di ver si tat i plu ra li tat d’escenaris es por tius, que no hem co ne gut fins

ara. En aquest ar ti cle pre te nem d’aprofundir en aques ta idea i rea lit zar una re fle xió pel

que fa a la rea li tat de l’esport a la ciu tat fu tu ra i als seus es ce na ris es por tius. L’era post -

mo der na, de fi ni da com l’era dels ser veis, ha d’oferir en la ciu tat els mi llors ser veis es por -

tius que sa tis fa cin les de man des de la po bla ció. 

De la ciu tat pre mo der na a la ciu tat post mo der na
i la seva re la ció amb la pràcti ca es por ti va 

L’evolució de l’esport a les ciu tats ha pas sat per di fe rents fa ses. Aques ta evo lu ció ha

trans co rre gut de for ma pa ral·lela al de sen vo lu pa ment ma teix de les ciu tats. L’esport no

és un fe no men que pu guem se pa rar de la res ta de fenò mens cul tu rals, econò mics,

geogr àfics i so cials que s’esdevenen dins els grups hu mans. En acos tar-nos a l’anàlisi de

les ca rac te rís ti ques de les ciu tats tam bé ens acos tem a un mi llor co nei xe ment del pa per

de l’esport din tre d’aquestes. Des d’aquesta pers pec ti va po dríem par lar d’un pa ral·le lis -

me en tre les fa ses de de sen vo lu pa ment de les ciu tats i les fa ses de de sen vo lu pa ment de

l’esport. 

El con cep te de ciu tat, com a lloc d’assentament humà, ha anat evo lu cio nant tot al llarg

dels se gles. En aques ta evo lu ció po dem par lar d’una trans for ma ció de la seva imat ge i de 

la for ma d’organització i po dríem de fi nir-ne tres fa ses cla ra ment di fe ren cia des: abans

del se gle XVIII on es de sen vo lu pa una ciu tat agr ària o pre mo der na, des del se gle XVIII,

quan es co neix una ur ba nit za ció pro gres si va amb el de sen vo lu pa ment de la ciu tat mo -
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Abstract

At the pre sent time we ob ser ved

the pre sen ce, slow but con ti nuous, 

of the sport in the open and plu ral

spa ces of the city. Pa di glio ne

(1995), con si ders im pos si ble to

to day of fer a ho mo ge nous ima ge of 

the sport due to the di ver sity and

plu ra lity of the sport sce ne. We

could apply this re flec tion to the

ur ban con text of the city in s. XXI,

con text in which we at ten ded a

di ver sity and plu ra lity of sport

sce nes, that un til the mo ment we

have not known. In this ar ti cle we

try to dee pen in this idea and to

make a re flec tion on the rea lity of

the sport in the fu tu re city and of

its sport sce nes. The pos mo dern

age de fi ned like the era of the

ser vi ces must of fer in the city the

best sport ser vi ces than they

sa tisfy the de mands of the

po pu la tion.
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der na mar ca da pel pro cés d’indus tria -

lització,1 i en el mo ment ac tual, en què

apa reix la ciu tat post mo der na mar ca da

per les ca rac te rís ti ques pròpies de la so -

cie tat pos tin dus trial.2 

Cada fase d’aquesta evo lu ció de la ciu tat

té el seu rit me. Els ha bi tants s’organitzen i 

es re la cio nen de for ma di fe rent i les ca rac -

te rís ti ques i con cre ció del ter me ciu tat

can via. En aquest ar ti cle re fle xio na rem

so bre l’esport con tex tua lit zat en aquest

es pai: la ciu tat. 

La ciu tat pre mo der na, ca rac te rit za da pel

seu pe tit nom bre d’habitants i pel seu ca -

ràcter agra ri, la po dem si tuar en l’època

an te rior al se gle XVIII. És una ciu tat on pre -

do mi na va el carà cter de co mu ni tat, que té

les se ves arrels en la pròpia per so na li tat

del po ble. En aquest con cep te de ciu tat no

exis tia se pa ra ció en tre lloc de re sidè ncia i

lloc de tre ball. Par lem d’un pe río de en què

es tre ba lla va al camp i en el qual les ciu tats 

eren epi cen tres de tot el que té re la ció amb 

la in dús tria ar te sa na, el co merç, les ac ti vi -

tats re li gio ses, ad mi nis tra ti ves i molts dels

jocs tra di cio nals i fes tes. En aquest con text 

l’activitat fí si ca, amb el joc com a ma ni fes -

ta ció màxi ma, ana va lli ga da es tre ta ment a

la clas se so cial a què es per tan yia. Aques -

tes ciu tats no des per ta ven un gran in terès

des del punt de vis ta de pla ne ja ment ur ba -

nís tic, pot ser l’interès se cen tra va més en

l’observació de l’entorn na tu ral i agra ri

d’aquelles. L’equi pament es pe cí fic per a

l’activitat fí si ca no exis tia i s’aprofitaven els 

es pais ur bans per als jocs i pro ves que es

rea lit za ven pun tual ment. 

La ciu tat mo der na que neix a par tir del se -

gle XVIII, és re sul tat del de sen vo lu pa ment

in dus trial, i això im pli ca la de ses ta bi lit za -

ció de les es truc tu res es ta bler tes i el nai -

xement, fruit del de sen vo lu pa ment de la

in dús tria, de les no ves con cen tra cions ur -

ba nes. La ra cio na lit za ció de l’època, el de -

sen vo lu pa ment, la im portància i el va lor

del tre ball or ga nit zat, dóna lloc al nai xe -

ment d’una ciu tat que bus ca el ren di ment

en to tes les se ves ma ni fes ta cions. El mo del 

urbà de ciu tat fun cio nal i org àni ca triom fa

en la mo der ni tat. En aquest con cep te de

ciu tat, “l’esport en cai xa per fec ta ment

amb la cièn cia, la tècni ca i el rècord, i es

con ver teix en un ele ment so cial que pro -

dueix i acom pan ya el pen sa ment col·lec -

tiu” (Oli ve ra, 1995, pàg. 12). 

La na tu ra do mi na da, la ra cio na lit za ció,

l’es tandardització, el con trol que han mar -

cat la mo der ni tat, es ma te ria lit za a la ciu -

tat. Com sub rat lla Cons tan ti no (1993), els

en gin yers i els es pe cu la dors im mo bi lia ris

van ser els ve ri ta bles amos dels pai sat ges

de les ciu tats, i van as su mir el pa per dels

agri cul tors en el dis seny del pai sat ge ru ral

en el pe río de de l’econ omia agr ària. La ciu -

tat ra cio nal és tam bé fun cio nal, però, cer -

ta ment, tam bé és una ciu tat frag men ta da,

fre da i anò ni ma, cosa que no con tri bueix a

la mi llo ra de les re la cions hu ma nes i so -

cials. Amb els can vis dels pa ra dig mes, no

obs tant això, aques ta ciu tat mo der na es

dei xa por tar per mo vi ments con tra dic to ris i 

plu ri di men sio nals. “La ciu tat ja no és so la -

ment l’espai de tre ball, de cir cu la ció, de

can vis i, even tual ment, lloc de viu re.

Esde vé tam bé un es pai d’ús es por tiu, amb 

di fe rents es pais del tei xit urbà, tor na a ser 

ob jec te de no ves apro pia cions i di fe rents

usos” (Cons tan ti no, 1993, pàg. 120). 

A la ciu tat mo der na, va lors com l’esforç,

el ren di ment, l’organització i els re sul -

tats es ma te ria lit zen en una or ga nit za ció 

de l’esport al vol tant d’instal·la cions es -

por ti ves con ven cio nals, idea des i cons -

truï des per a l’espectacle es por tiu i el

ren di ment. En con tra par ti da, els va lors

de l’esport es ca na lit zen a les es co les,

on l’Educació Fí si ca pren gran im -

portància. 

Aques ta ciu tat in dus trial es va for jant

gràcies a l’augment del nom bre d’habi -

tants, que vé nen de les ro da lies ru rals a la

re cer ca del de sen vo lu pa ment in dus trial.

Una ciu tat on l’asfalt, l’automòbil i els edi -

fi cis rusc, van pre nent pro ta go nis me, i on

es van suc ceint un se guit de trans for ma -

cions i de se qui li bris, que do nen lloc a di fe -

rents po lí ti ques que in ten ten d’aturar-ne el

de cli vi i que es preo cu pen per la seva re ge -

ne ra ció. Da vant d’aquesta rea li tat, es co -

men ça a mi rar amb de te ni ment el pla ne ja -

ment ur ba nís tic i es de sen vo lu pa una nova

vi sió de la ciu tat, que va més enllà de les

es truc tu res i la fun cio na li tat fí si ca; es posa

l’accent so bre la di men sió so cial, cul tu ral i

simb òli ca. 

La ciu tat in dus trial, que tren ca pel que fa

al seu carà cter i de fi ni ció, amb tot el que

s’havia co ne gut fins a l’època, no des ta ca

per la seva ori gi na li tat en el dis seny i crea -

ció d’instal·la cions es por ti ves. Les ins -

tal·la cions són crea des per a l’espectacle

es por tiu i amb aques ta idea es re pe tei xen

els cànons de l’espectacle es por tiu d’al -

tres temps, com per exem ple els es pec ta -

cles es por tius grecs i ro mans. Si mi li tuds

amb aques tes ci vi lit za cions les tro bem pel 

que fa a la dis tri bu ció d’espec tadors, im -

pli ca ció emo cio nal d’aquests, fun ció de

ca tar si i descàrre ga de ten sions... I si vo -

lem tro bar di ferè ncies po dem bus car-les

pel que fa al carà cter re gla men tat, ins ti tu -

cio na lit zat i de fi ni to ri de la pràcti ca es por -

ti va de l’època in dus trial, que sens dub te

a la ci vi lit za ció gre ga i ro ma na te nia d’al -

tres ca rac te rís ti ques. Par lem, doncs, d’una

ciu tat in dus trial rica en ma ti sos ge ne rals

però, des del nos tre punt de vis ta, en ca -

ra sen se ex plo tar en tot el que té re la ció

amb va ria des i di fe rents tendències es por -

ti ves. 

L’era post mo der na, que au tors com Oli ve -

ra (1995) si tuen a par tir del 1960, sor -

geix amb una nova est èti ca ur ba na que

com bi na allò que és tra di cio nal amb allò

que és nou, que in vi ta a la par ti ci pa ció

cor po ral ciu ta da na, adap ta da als temps

post mo derns. Quan par lem d’una nova

est èti ca de la ciu tat, no ens en re fe rim

com a sim ple ca te go ria es pa cial, geogr àfi -

ca o fí si ca. De fet, no ens re fe rim me ra -

ment a l’estètica ex te rior. Ens re fe rim

tam bé a ciu tat cul tu ral, sub jec ti va, que

co rres pon a la vida i les re la cions dels hu -

mans en aquest es pai. 
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1 Sis te ma de de sen vo lu pa ment econò mic que té el seu ori gen en el se gle XVIII, pro pi de l’occident eu ro peu, i que ha permès la trans for ma ció del món. Com a ca rac te rís ti ques ge ne -

rals en des ta quen: la cièn cia es va apli car sis temà ti ca ment al pro cés de pro duc ció, l’activitat econò mi ca es va es pe cia lit zar, les co mu ni ca cions van as so lir un gran de sen vo lu pa -

ment, les ciu tats van ex pe ri men tar un im puls sen se pre ce dents, van apar èi xer no ves clas ses so cials i es va pro duir un gran pro grés de la tec no lo gia (La rous se, 1998). 
2 Se gons Gar vía (2001): Ter me que s’ha em prat per ca rac te rit zar el ti pus de so cie tat emer gent en els paï sos oc ci den tals més rics... en la qual el sec tor ser veis ha es de vin gut la

prin ci pal font de ri que sa i d’ocupació.



En aques ta ciu tat mo der na oc ci den tal co -

men ça a veu re’s tam bé la ne ces si tat

d’aprofitar i pla ne jar el pai sat ge urbà, per

a un ma jor gau di de l’activitat fí si ca, des

d’altres con cep cions i amb al tres ob jec -

tius, a més a més dels ago nís tics. Aques ta 

idea ha es tat de sen vo lu pa da, al llarg del

se gle XX, da vant els pro ble mes oca sio nats

per la in dus tria lit za ció i la mas si fi ca ció de

les ciu tats. 

Són di ver sos els fac tors que han in fluït en

l’augment d’utilització dels ele ments pai -

sat gís tics d’un en torn urbà per a l’activitat 

fí si ca: l’increment de prac ti cants, la im -

portància de l’esport per a tot hom, l’es -

peculació del sòl, la mala pla ni fi ca ció dels 

equi pa ments es por tius, etc. Si fem un re -

co rre gut hist òric so bre la pràcti ca es por ti -

va a les ciu tats, po dem ob ser var que ini -

cia ti ves d’aquesta mena s’han anat de -

sen vo lu pant a les ciu tats a me su ra que

han anat sor gint els pro ble mes de fal ta

d’espai per al lleu re i l’esbarjo. 

Un exem ple, d’aquesta nova pers pec ti va

de pràcti ques es por ti ves a les ciu tats, són

els iti ne ra ris fi si co tu rís tics per a via nants

dis sen yats a la dèca da dels vui tan ta a Zu -

ric. Amb aques ta ac tua ció es pre te nia d’a -

conseguir, d’una ban da, el des co bri ment

de la ciu tat de Zu ric pels seus ha bi tants

que, en molts ca sos, en des co nei xien una

gran part i, d’altra ban da, la rea lit za ció

d’una pràcti ca fí si ca en rea lit zar aquests

cir cuits pas se jant. Com a va riant a aques -

ta ac ti vi tat sor geix l’orientació ur ba na en

la qual tam bé es com plei xen aquests

 objectius. D’aquesta for ma, uti lit zem la

ciu tat, com a equi pa ment es por tiu per

efec tuar una pràcti ca fí si ca i lú di ca, apro -

fi tant els seus ca rrers, zo nes ver des i ser -

veis.

Un al tre equi pa ment urbà per a la pràcti ca 

fí si ca ha es tat el “camp de joc” que va co -

men çar a cons truir-se als paï sos del cen -

tre d’Europa junt amb els “camps de Ro -

bin sons”. Aquests llocs pre te nien de ser

es pais oberts on els nens i els adults po -

dien re tro bar-se no va ment amb zo nes ver -

des i on es po dia rea lit zar al gu na pràcti ca

fí si ca i es por ti va. 

Els te rrenys d’aventures són tam bé es pais

creats per què el nen urbà acon se guei xi un 

es bar gi ment i van ser creats en la dèca da

dels qua ran ta a Di na mar ca. Són es pais

ar ti fi cials on es de sen vo lu pen un se guit

d’activitats l’objectiu de les quals és crear

nom bro ses sen sa cions i vivè ncies en el

nen, que aju din aquest a un mi llor de sen -

vo lu pa ment. Els “parcs trimm” han es tat

una al tra ini cia ti va i es de fi nei xen com a

parcs na tu rals o ur bans agen çats per a la

pràcti ca fí si ca. El parc Trimm con sis teix a

fer di ver ses adap ta cions de l’entorn per -

què ser vei xi a l’activitat fí si ca i l’esbarjo.

Els es pais aquà tics no con ven cio nals tam -

bé han es tat un in tent d’utilització de

l’espai urbà per a la pràcti ca es por ti va en

oca sions amb un an he lat de sig d’emular

el medi na tu ral. 

Igual que ha suc ceït amb aques tes

tendències sor gi des el se gle XX, ara as sis -

tim a l’emergència de nous es ports a la

ciu tat i no ves ma ne res de prac ti car els

es ports tra di cio nals. Els es pais oberts de

la ciu tat són el gran gimnàs en la post mo -

der ni tat. Amb la de mo cra tit za ció de

l’esport, prin ci pal ment in fluït pel mo vi -

ment de l’Esport per a Tot hom, sor geix el

con cep te de sa lut i de re crea ció, en tre

d’altres con si de ra cions, mit jan çant la

pràcti ca es por ti va. Con cep tes que pro -

mouen un con junt d’activitats que apro fi -

ten els equi pa ments que ofe rei xen les

ciu tats. 

L’esport sor geix d’aquesta for ma a les pla -

ces, als bu le vards, als parcs i jar dins i,

més re cent ment, als ponts, pa rets i ca na -

lit za cions de rius que ser vei xen com a

equi pa ments per als es ports d’aventura

dels jo ves. Al cap da vall, l’esport sor geix

en allò que és quo ti dià es pa cio tem po ral

de la ciu tat. 

Assis tim, tam bé, a un can vi del pai sat ge

de les ciu tats. Els es pais de pro duc ció de

béns, les in dús tries, per den es pais per a

una ciu tat de ser veis. Din tre d’aquestes

ciu tats de ser veis es tro ben els es pais on

es pot prac ti car l’esport. Aquests es -

pais amb pas lent, però pro gres siu, van

 convertint-se en es pais de pro mo ció de

l’es port. 

Les ad mi nis tra cions lo cals bus quen de ge -

ne rar la imat ge d’una ciu tat con cor dant

amb la con tem po ra neï tat, les ac ti vi tats

que con so li din la idea de qua li tat de vida

ciu ta da na, d’hàbits cul tu rals i es por tius,

són va lo ra des a l’hora de cer car de con tri -

buir a l’estructuració d’una iden ti tat ur ba -

na ac tual. En aquest con text, la cul tu ra,

l’esport i el tu ris me, com a ma ni fes ta cions 

de lleu re, exer cei xen fun cions molt im por -

tants res pec te al con junt urbà: pro por cio -

nen es bar jo, de sen vo lu pa ment i eva sió als 

ciu ta dans, cons ti tuei xen ele ments fo na -

men tals de qua li tat de vida i aug men ten

l’atractiu de la ciu tat, i, doncs, con tri buei -

xen a l’atracció d’un nom bre su pe rior

d’inversors i tu ris tes. Des del nos tre punt

de vis ta, la ciu tat es tor na cada ve ga da

més plu ral i mul ti fun cio nal, com més mul -

ti fun cio nals i plu rals es tor nen tam bé els

es pais d’ús de la ciu tat per a la pràcti ca

es por ti va. 

La ne ces si tat de llocs equi pats per a la

pràcti ca es por ti va es de vé una ne ces si tat

de pri mer or dre a les ciu tats. Llocs que es -

ti guin oberts a tota la po bla ció, que si guin

in te gra dors, va riats, com ple men ta ris,

ade quats al medi i ac ces si bles a to tes les

per so nes. 

Ara bé, el pai sat ge de les ciu tats i els es -

pais per a la pràcti ca es por ti va, són pri -

mer que tot, un pro duc te so cio cul tu ral i,

com as sen ya la Ro drí guez (1998), la lo ca -

lit za ció dels es pais es por tius cons truïts

per als ciu ta dans, no és es pont ània. És a

dir, el sòl es pla ni fi ca, es lo ca lit za, es

quan ti fi ca i s’especialitza, i hi ha una

dispu ta de l’espai es por tiu a les ciu tats.

Re sul ta com plex l’aprofitament dels an -

tics es pais de la ciu tat per a la pràcti ca es -

por ti va, la crea ció de nous es pais i la in te -

gra ció de l’ús es por tiu amb al tres usos del

sòl. Tan ma teix as sis tim cada ve ga da més

a l’aprofitament d’espais no con ven cio -

nals per a la pràcti ca es por ti va i d’espais

es por tius per a al tres pràcti ques. 

Així, per exem ple, as sis tim a Pa rís, a la

riba del Sena, al tan ca ment d’avingudes

per a la pràcti ca amb bi ci cle ta, pas seigs

a peu, pa tins...; a Bra sí lia (ca pi tal de

Bra sil), els diu men ges i fes tius, es tan ca

una de les més grans avin gu des, per a la

pràcti ca de pas seigs a peu, bi ci cle ta,

pa tins, etc.; a Joao Pes soa (ca pi tal de

l’es tat de Pa raí ba/Bra sil) es tan ca dià -

ria ment, les tres pri me res ho res del

matí, l’avinguda de la vora del mar per a

les pràcti ques fi si coes por ti ves; a Espan -

ya veiem l’ús de les pla ces pú bli ques per 

a l’organització d’activitats es por ti ves.

És a dir, els es pais des ti nats a l’esport,
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con viuen amb al tres usos que no són es -

por tius, com és el cas de l’ús dels es ta -

dis per a les mis ses, els cul tes i els con -

certs mu si cals. “La nova ciu tat serà plu -

ri fun cio nal. Els es pais per a l’esport se -

ran ten den cial ment cada ve ga da menys 

es por tius i més mul ti cul tu rals, on es

pas sarà a de sen vo lu par un ven tall molt

va riat d’activitats” (Cons tan ti no, 1993,

pàg. 122). 

Ara bé, al ho ra que aquests can vis afa vo -

rei xen a la per manè ncia dels ciu ta dans a

la ciu tat per al gau di del temps lliu re, as -

sis tim tam bé a una fu gi da de la ciu tat, en

aquests ma tei xos temps de lleu re, per

anar a la re cer ca del con tac te amb els ele -

ments de la na tu ra le sa. Po dem dir, doncs, 

que la tendència per a la pràcti ca dels

nous es ports i els an tics es ports adap tats

als temps post mo derns, s’enquadra en

l’espai urbà, però tam bé, en l’espai na -

tural. 

Tendències de futur 

Indub ta ble ment, és molt aven tu rat pro -

nos ti car qui nes se ran les tendències es -

por ti ves a les ciu tats del se gle XXI. Res -

pon dre qües tions com ara: com s’orga -

nitzarà l’esport? Qui nes ca rac te rís ti ques

tin dran els seus prac ti cants? Com es dis -

tri bui ran en l’espai els equi pa ments es -

por tius? Qui na dis tri bu ció en el temps de

lleu re tindrà l’activitat fí si ca? Res pon -

dre-ho, tot ple gat, és gai re bé un acte en -

de vi na to ri. Tan ma teix, sí que po dem re fle -

xio nar so bre parà me tres que po den exer -

cir al gu na in fluèn cia en l’estructuració de

l’esport a les urbs d’aquest se gle que ara

co men ça. 

Ola bué na ga (2001), des ta ca la le gi ti mi tat 

del dret del ciu tadà a rea lit zar tota mena

de pràcti ca es por ti va i el carà cter he do nis -

ta de la pràcti ca, com a ca rac te rís ti ques

de fi nitò ries de l’esport ac tual. Esport que

im pli ca la re cer ca de l’emoció i del gau di

fí sic i psí quic. 

Par tint d’aquesta rea li tat, la ciu tat post mo -

der na ha de ga ran tir el dret del ciu tadà a

prac ti car l’esport en les se ves múl ti ples

ma ni fes ta cions i ha de do nar res pos ta a les 

di fe rents mo ti va cions que a ho res d’ara es

con tem plen en els prac ti cants. Aques ta si -

tua ció re que reix una ciu tat que doni ca bu -

da a to tes les de man des exis tents. De man -

des que han d’anar més enllà de les

pròpies dels re si dents per ma nents de les

ciu tats i do nar res pos ta a les ne ces si tats

dels viat gers, tu ris tes, vi si tants... que tam -

bé fan ús de les ciu tats i en vo len fer mit -

jan çant la pràcti ca es por ti va. 

Aques tes de man des, en el pa no ra ma ac -

tual, pre nen di fe rents noms: es port es co -

lar, es port sa lut, es port aven tu ra, es port

ecolò gic, es port com pe ti ció, es port es pec -

ta cle. Po dríem pre gun tar-nos si les ciu tats

que co nei xem o on re si dim pos seei xen

ofer ta d’activitats i equi pa ments per a la

pràcti ca d’activitats en ca das cun d’aquests 

àmbits. Les nos tres ciu tats, dis po sen

d’activitats d’aventura, iti ne ra ris ecolò gics, 

ru tes fi si co-turístiques...? De fet, po dríem

an ti ci par que hi ha un camí ini ciat, però

que en ca ra no està fet del tot.

Tan ma teix, la po bla ció es des pla ça als

llocs que ofe rei xen aques tes ac ti vi tats, bé

en es pais ur bans, bé en es pais na tu rals.

Si això és el que està pas sant, en ca ra que

està le gis lat el dret le gí tim del ciu tadà a

po der rea lit zar la pràcti ca es por ti va que

de sit gi en el seu en torn pro per, po dem es -

ta blir cla ra ment que està fa llant al gu na

cosa, però que en un fu tur s’haurà de re -

sol dre, ja que el mer cat de man da aques ta 

or ga nit za ció de l’esport a la ciu tat. 

La ciu tat post mo der na haurà de con ver -

tir-se en el gran equi pa ment per a l’esport, 

do nar res pos ta a tots els ser veis es por tius

que són de man dats pels ciu ta dans. La le -

gi ti mi tat del dret del ciu tadà a prac ti car

l’esport es con cre ta en el va lor sub jec tiu

d’aquest dret que cada ciu tadà té, i en el

va lor ob jec tiu, que que da pa tent a les lleis 

so bre l’esport d’àmbit na cio nal i in ter na -

cio nal. 

Un al tre fac tor que de ter mi narà l’organit -

zació de l’esport a la ciu tat del se gle XXI és

la dis po ni bi li tat de temps lliu re. Aquest

ele ment con ti nua es sent clau en l’or -

ganització de la vida d’una ciu tat. En el

temps lliu re del ciu tadà, la ciu tat post mo -

der na, la ciu tat de ser veis, ha de per me tre 

la rea lit za ció de qual se vol ac ti vi tat i, en

con cret, ac ti vi tat fí si ca i es por ti va, sen se

ha ver d’escapar da vant la fal ta d’aire pur,

es pai i llocs on gau dir del lleu re es por tiu.

Per a Hei ne mann (2001), l’escassetat de

temps lliu re a les so cie tats ac tuals i la va -

rie tat de pos si bi li tats exis tents per ocu par

el temps d’oci, com por ta un es tat de ma -

les tar i in sa tis fac ció con ti nu de l’individu.

Una gran di co to mia ame na ça les so cie -

tats avan ça des: d’una ban da, una ma jor

dis po ni bi li tat de temps lliu re i d’una al tra,

una ma jor es cas se tat d’aquest da vant les

múl ti ples pos si bi li tats d’ocupar aquest

temps en va rie tat d’activitats: mú si ca, ci -

ne ma, es port, Inter net, etc. Si, per exem -

ple, quan arri ba el cap de set ma na, un ur -

bí co la sap que hi ha una ofer ta atrac tí vo la

i di ver si fi ca da a la qual pot ac ce dir fora de 

la seva ciu tat, com per exem ple: as sis tir a

un es pec ta cle es por tiu, rea lit zar un sa fa ri

fo togr àfic, ini ciar-se en el des cens de rius

d’aigües bra ves, mun tar a ca vall, gau dir

d’un cen tre de ter ma lis me re crea tiu, etc.

I, tan ma teix, op tar a aques ta ofer ta li su -

po sa una gran pèrdua del temps en el des -

pla ça ment, sens dub te això su po sarà un

fac tor de re buig cap a la pos si bi li tat de

rea lit zar aques tes ac ti vi tats, i al ma teix

temps en aquest ciu tadà es pro duirà sen -

ti ments d’insatisfacció, estrès, im potè -

ncia, en no po der rea lit zar aques tes ac ti vi -

tats. Si la ciu tat brin dés la pos si bi li tat de

rea lit zar ac ti vi tats, tan atrac ti ves com les

es men ta des, és molt pos si ble que el pro -

ble ma es ti gués re solt. 

La ciu tat post mo der na haurà de res pon -

dre a la ne ces si tat del ciu tadà de crear

una ofer ta di ver ti da i atraient d’activitats

es por ti ves din tre de l’espai urbà i dels

equi pa ments ne ces sa ris per a aques ta

pràcti ca: ca nals ar ti fi cials d’aigües bra -

ves, ca rrils-bici, iti ne ra ris fi si co tu rís tics,

rocò droms, ac ti vi tats re crea ti ves en pla -

ces i bu le vards, etc. Acti vi tats pun tuals i

per ma nents per a tota la po bla ció i ade -

qua des a les ne ces si tats d’aquesta. Per

fer-ho, els es pais ur bans hau ran de ser

apro fi tats al màxim, re mo de lar-los i ac -

tua lit zar-los. La ciu tat del se gle XXI haurà

de ser plàsti ca, mul ti fun cio nal, ha bi ta ble,

amb qua li tat en els seus ser veis. 

Un al tre fac tor que de ter mi narà el fun cio -

na ment de les ciu tats en aques ta cen tú ria

és la ges tió me diam bien tal. La preo cu pa -

ció pel medi am bient s’ha ac cen tuat en

aquest se gle a cau sa dels greus pro ble -

mes que a ho res d’ara pa teix el nos tre pla -

ne ta. El se gle XXI ha de ser l’escenari on es 

po sin les ba ses del fu tur del nos tre hàbi -
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tat, bé per a la seva mi llo ra o bé per a un

em pit jo ra ment. En aquest con text, les

ciu tats són els llocs on els im pac tes me -

diam bien tals te nen una re pre sen ta ció

més va ria da: im pac tes vi suals, acús tics,

con ta mi na ció...

Pra des (1997, pàg. 15) afir ma que “en

ob ser var so ciolò gi ca ment la vida d’una

ciu tat, es nota ràpi da ment que bona part

dels seus pro ble mes són de guts a la in -

fluèn cia de l’espai urbà (or ga nit za ció del

te rri to ri, trans port i co mu ni ca cions, es -

truc tu ra de mogr àfi ca, etc.)”. Sens dub te, 

l’entorn me diam bien tal in flueix en la vida

so cial dels ha bi tants d’una zona. I les so -

lu cions i ac tua cions a fa vor d’una mi llo ra

d’aquest en torn in flui ran po si ti va ment en

la qua li tat de vida so cial dels seus ha bi -

tants. 

Pràcti ques es por ti ves a l’aire lliu re com

ara pas se jar i ca mi nar són ac ti vi tats molt

de ma na des per la po bla ció es pan yo la,

tant en en torns ur bans com na tu rals. La

po bla ció uti lit za els es pais oberts i els afo -

res de les ciu tats per rea lit zar les se ves ac -

ti vi tats pre fe ri des. Una ciu tat on es ca mi -

ni, es pas se gi en bi ci cle ta, es dis po si

d’espais oberts, on l’automòbil gai re bé no

s’utilitzi, on la va rie tat d’equipaments si -

gui una rea li tat és una bona pers pec ti va

de ciu tat de fu tur i amb fu tur. Tots sa bem

la di fi cul tat que això su po sa a la pràcti ca.

A les nos tres ciu tats els pas seigs són es -

cas sos i pe tits, les vo re res són es tre tes i

sem blen fe tes per an goi xar el via nant, els

quilò me tres de ca rrils per a bi ci cle tes són

en ca ra un pro jec te. No po dem par lar de

des truir les ciu tats i cons truir-les de cap i

de nou, però sí d’un pla ne ja ment ur ba nís -

tic que tin gui en comp te els ser veis que es

de can tin per una qua li tat de vida per al

ciu tadà i el medi am bient. 

Des prés de les re fle xions ex po sa des i da -

vant la pro blemà ti ca de l’esport a la ciu -

tat, po dem es ta blir com a hipò te si de tre -

ball, la man ca d’espai urbà i la re cer ca de

plu ri fun cio na li tat de l’equipament es por -

tiu. Con si de rem que l’aprofitament dels

es pais ur bans apa reix com una fita i una

so lu ció a molts pro ble mes de de man da i

ofer ta es por ti va. Qual se vol equi pa ment

d’una ciu tat po dria ser fac ti ble d’ésser uti -

lit zat per a la pràcti ca es por ti va. Equi pa -

ments com ara l’habitatge, com a es pai on 

es por ten a ter me nom bro ses ac ti vi tats

du rant el temps lliu re, es pais im me diats

prop de l’habitatge, que són uti lit zats per

al joc i l’esbargiment, el ba rri com a uni tat 

que aple ga equi pa ments es por tius, re -

crea tius, cul tu rals, es co lars, el po ble o

ciu tat, que pos seeix a més a més al tres

equi pa ments més glo ba lit za dors com ara: 

mu seus, tea tres, pa laus de con gres sos,

pa laus d’esports, cen tres d’alt ren di -

ment...

Els equi pa ments es por tius a la ciu tat

post mo der na han de do nar res pos ta a to -

tes les ne ces si tats que a ho res d’ara de -

ma na la po bla ció: es port per a tot hom, es -

port es pec ta cle i alt ren di ment. En aques -

ta ciu tat, la in fluèn cia del crei xe ment de -

mogr àfic en la trans for ma ció de les ne ces -

si tats es por ti ves con di cio na l’evolució cap 

a l’òptim ser vei es por tiu. Els can vis de -

mogr àfics, com ara el nom bre d’habi -

tants, l’estructura de la po bla ció, igual

com les con di cions de vida i ha bi tat ge, in -

fluei xen di rec ta ment o in di rec ta ment en

l’es port i en la ne ces si tat d’instal·la cions

es por ti ves. 

Aques ta si tua ció pro vo ca la ne ces si tat

d’actuar en nous equi pa ments es por tius

que no s’ajusten de for ma es tric ta a l’ús

con ven cio nal de les ins tal·la cions es por ti -

ves. Això re per cu teix en les su per fí cies es -

por ti ves i en el pro gra ma de les ins tal·la -

cions com ple ment àries. En tots els ca sos,

re que rei xen can vis en l’aparença de les

ins tal·la cions i un ús de nous es pais es -

por tius tant en l’àmbit urbà com en el

medi na tu ral. 

Fi nal ment, con si de rem que la ges tió pú -

bli ca i pri va da de l’esport urbà, haurà de

fer un gir ra di cal pel que fa als seus ob -

jec tius. Exis tei xen nom bro sos parcs, pla -

ces, ra cons de les ciu tats que po drien

trans for mar-se, even tual ment o per ma -

nent ment, en equi pa ments es por tius.

Això s’està fent es porà di ca ment quan,

per exem ple, es vol pro mo cio nar al gun

pro duc te o quan cal ce le brar al gu na fes -

ta. Tan ma teix, no hem d’esperar que es

pro duei xin aquests es de ve ni ments, per -

què l’esport inun di els ca rrers de les ciu -

tats. Sens dub te, des de la ges tió del fu -

tur s’hauran de pla ni fi car ac ti vi tats es -

por ti ves que tin guin els es pais pú blics

com a lloc de de sen vo lu pa ment. 
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