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Collboni assenyala l’aposta per la indústria esportiva
com a signe de recuperació econòmica
»

Barcelona treballa per ser la seu d’un hub europeu d’indústries esportives on la
tecnologia és clau per innovar i gestionar millor la pràctica esportiva en benefici de la
ciutadania

»

L’esport com a sector econòmic ha generat a Barcelona més de 150 start-ups. Des de
l’Ajuntament es dona suport a les noves oportunitats que sorgeixin per generar
ocupació de qualitat i facilitar la reactivació de l’economia

Avui i demà, 28 i 29 d’octubre, se celebra SPORTBIZ EUROPE LIVE, un congrés que havia de
ser presencial a la primavera, i que s’està emetent en sessió virtual i en directe atesa la situació
d’emergència sanitària per la Covid-19. Aquest congrés, referent en la indústria esportiva, porta
més de 15 edicions celebrades en 10 països i per primera vegada té lloc a Europa,
concretament a Barcelona.
El primer tinent d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha inaugurat el
Congrés fent referència a Barcelona com a seu del hub europeu d’indústries esportives, posant
l’accent en la correlació que existeix en la innovació (dades i tecnologia), sostenibilitat (esport,
salut, infraestructures i característiques de la ciutat) i talent (formació, lideratge i capacitació).
Collboni s’ha dirigit als assistents remarcant que “hem de garantir l’esport per a tothom, ja que
és una eina de salut i té la capacitat d’empoderar la ciutadania. Volem, per això, aprofitar la
cultura esportiva de la ciutat per innovar, des del punt de vista de la tecnologia i també
d’aportació de la innovació a les empreses. Barcelona ha esdevingut un hub tecnològic a
Europa, i d’aquesta composició: esport i tecnologia o sportstech, en sorgiran molt bones
iniciatives, també com a signe de recuperació econòmica davant els efectes de la Covid-19”.
El primer tinent ha explicat la voluntat de treballar en un hub europeu d’indústries esportives
“tenint en compte la tecnologia, que experimenta canvis i creixement a ritmes exponencials, i és
el gran canvi que ens ajudarà a tractar i gestionar millor la pràctica esportiva”. En dades,
“l’esport és un sector econòmic. La indústria ha generat 11 milions d’euros en els darrers cinc
anys a escala mundial. Això és una tendència que a Barcelona ja es reflecteix amb més de 150
start-ups que treuen partit d’aquest binomi”.
“Per tant –ha subratllat Collboni-- és important per a Barcelona i per al país. Barcelona vol
seguir liderant el rànquing europeu d’esport i tecnologia, i per la nostra part posarem en valor
l’ecosistema sportstech. Com Ajuntament volem donar suport i explorar les noves oportunitats
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que s’obren gràcies a aquest sector, i sobretot que en el camí es generi ocupació de qualitat i
faciliti la reactivació de l’economia”.
Jaume Collboni s’ha referit al Pacte per Barcelona, i ha explicat que “dues-centes
organitzacions hem arribat a un pacte junts per sortir de la crisi més forts i de forma unida”. En
aquesta unió, “els esports és part dels compromisos de ciutat, atès que l’esport a Barcelona és
molt rellevant i no només pels clubs de futbol o les Olimpíades, sinó pel conjunt d’activitats als
barris de diferent naturalesa esportiva”. La col·laboració públicprivada entre iniciatives són clau
a la ciutat, i ja s’està fent costat a empreses i iniciatives com INDESCAT, un clúster que
aglutina empreses esportives catalanes, o programes d’acompanyament com per exemple
Tech Challenge, desenvolupat per Eurolliga i La Salle, TENKAN-TEN, d’ASICS, o el Barça
Innovation Hub, entre d’altres. El propòsit és fomentar la connexió amb empreses líders,
emprenedors, empreses emergents, centres d’investigació, universitats i institucions, a escala
local i internacional”.
Projectes de futur en el sector SportBusiness
Barcelona aposta pel sector SportBusiness i treballa en la creació d’un Sports Tech Hub que
posicioni la ciutat com a referent europeu i mundial en la indústria de l’esport i la innovació
aprofitant com a base la xarxa actual dels diferents ecosistemes ja existents. L’objectiu és
aprofitar les capacitats del teixit empresarial, centres tecnològics, l’ecosistema d’start-ups i els
diferents clústers orientats a l’esport que convisquin amb les estructures tradicionals i es
generin models de negoci amb transformació digital i innovació, amb alt valor afegit, tenint en
compte l’esport com a element diferenciador en la qualitat de vida de la ciutadania.
Aquest congrés SPORTBIZEUROPE LIVE és el punt de trobada del sector de sports business,
un esdeveniment de dos dies enfocat en temes de tendència de la indústria, en innovació, i hi
participen representants d’institucions, entitats i empreses rellevants en el sector del món del
negoci de l’àmbit de l’esport: FIFA, Mediapro, La Liga, Eurosport, Dzan, Barça, Deloittte,
Bundesliga, entre d’altres.
Demà hi participarà el regidor d’esports David Escudé, on parlarà de Barcelona com a ciutat
d’esports i negocis. http://sport-biz.com/es/evento/SPORTBIZEUROPE#home
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