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1. INTRODUCCIÓ 

 
Al llarg d’aquest article es valora la viabilitat pel desenvolupament de projectes de turisme 
esportiu a la ciutat de Badalona i se n’extreu quina és la seva potencialitat, sobretot en 
l’especialitat d’organització d’esdeveniments esportius de referència en tres esports concrets i 
referents a la ciutat: el basquetbol, la modalitat esportiva del running i les curses, i els esports 
nàutics, afegint a aquests últims la pràctica activa a la façana marítima. 
 
De la realització de catorze entrevistes a diversos agents urbans i persones de rellevància en el 
sector turístic i esportiu de la ciutat s’hi extreuen conclusions desglossades en vuit àmbits 
temàtics: 1- Ciutat, per parlar de temes generals a nivell de ciutat; 2- Places hoteleres, per 
conèixer les opinions sobre el debat de si són necessaris més hotels a la ciutat o no; 3- 
Bàsquet, on s’exposen totes les opinions referents a aquest esport i la seva relació amb 
Badalona; 4- Esports nàutics, per conèixer la seva evolució a la ciutat; 5- Curses, on es debat 
sobre el model de curses, 6-Skateboarding, amb moltes opinions sobre les noves instal·lacions 
de referència mundial; 7- Serralada de Marina, i les consideracions sobre aquest territori; i 8- 
Altres qüestions, opinions que poden afectar al possible desenvolupament del turisme esportiu 
a Badalona. 
 
Aquest desglossament de conclusions en àmbits permet estructurar mitjanant la tècnica DAFO, 
unes conclusions més acurades per saber si a Badalona és viable atraure turisme esportiu.  
 

2. TURISME I ESPORT COM A BINOMI D’ÈXIT 
 

El turisme i l’esport aporten un pes econòmic molt important a l’economia global, però aquestes 
dues activitats, que són les més destacades pel que fa la pràctica d’oci de la societat 
contemporània, aporten de manera conjunta uns beneficis, tant econòmics com socials, encara 
més elevats. Es tracta d’un binomi gairebé perfecte. De la mateixa manera que el sector turístic 
ha servit per a crear noves disciplines esportives, el turisme ha donat l’oportunitat de 
popularitzar les activitats recreatives, i a l’augmentar la seva popularitat, moltes d’elles han 
acabat convertint-se en esports organitzats. Algunes d’elles han passat de ser activitats 
recreatives a esports olímpics. El voleibol i l’snowboard són dos exemples d’aquesta 
transformació. Així doncs, tant l’esport com el turisme es deuen favors l’un a l’altre i junts 
conformen una conjunció molt potent en molts sentits. 

La importància i l’auge d’aquest binomi, a partir d’ara anomenat turisme esportiu, ha d’aprofitar-
se en un país on gairebé cada any es bat el rècord de turistes i on hi ha una gran tradició 
esportiva i d’organització d’esdeveniments esportius. Inclús per a moltes ciutats, que fins ara no 
han desenvolupat activitat turística pot ser una oportunitat per a fer-ho. Un exemple és la ciutat 
de Badalona, amb una tradició esportiva marcada però amb nul·la experiència en el sector 
turístic i que ara pot tenir una oportunitat per fer del turisme esportiu un dels seus sectors claus 
en l’economia local. 
 
Per acabar de definir concretament el turisme esportiu, la definició més adequada i àmplia seria 
una conjunció de la definició de Staendeven i De Knop (1999) i de Latiesa i Paniza (2006), que 
podria quedar de la següent manera: el turisme esportiu es refereix a totes les formes actives o 
passives relacionades amb l’activitat esportiva que es realitzen, ja sigui de manera casual o de 
manera organitzada, fora del lloc habitual de residencia o treball, i per raons comercials o de 
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negocis o no, ja sigui en instal·lacions artificials o en el medi natural per a realitzar una activitat 
física o per observar espectacles esportius, podent existir o no fins competitius 
 

A part de l’amplitud i diversitat del concepte, s’ha de remarcar també l’amplitud del turisme 
esportiu en sí, que pot abraçar des d’un grup d’amics desplaçats per presenciar un 
esdeveniment esportiu, passant per esportistes d’elit que realitzen una estada de pretemporada 
en una destinació concreta, fins a qualsevol família que passa el dia fent una ruta en bicicleta 
per la muntanya. 

3. BADALONA: CIUTAT ESPORTIVA I POC TURÍSTICA 
 
Badalona és la tercera ciutat de Catalunya en nombre d’habitants amb 215.654 habitants 
(Idescat, 2015) i es troba a 7 quilòmetres de la capital: Barcelona. És una ciutat amb una 
densitat elevada, amb 10.182 habitants per quilòmetre quadrat (Idescat, 2015), però amb 
irregularitat en la distribució de la població, on existeix una perifèria molt densa, zones 
residencials poc denses, la zona forestal i la zona del centre de la ciutat, menys densa i 
d’atractiu turístic. 

A més, disposa d’una accessibilitat externa immillorable tan en transport privat com en 
transport públic. No obstant, a nivell intern l’accessibilitat es dificulta sobretot per l’existència de 
barreres físiques com la via del ferrocarril en direcció cap a les platges, i l’existència de 
l’autopista C-31 enmig de la ciutat, que la parteix literalment en dos. 

A nivell econòmic, després de diverses evolucions i de ser un poble pesquer i agrícola durant 
molts segles, després de l’arribada del primer ferrocarril de l’Estat espanyol l’any 1848, la ciutat 
ha sigut coneguda per ser una potència industrial de primer ordre. Amb la desindustrialització 
dels anys 80 i 90, actualment és una ciutat de serveis, on el comerç té un pes molt important, 
destacant els carrers comercials de proximitat i el Parc Comercial de Montigalà, un dels més 
important del sud d’Europa. 

3.1. L’esport a Badalona 

A la ciutat practiquen alguna activitat esportiva 81.946 persones (Ajuntament de Badalona, 
2014). Hi ha 6.557 federats i 1.700 participants a les competicions dels Jocs Esportius Escolars 
de Catalunya. Els esports més practicats a Badalona, són per aquest ordre: el bàsquet, el 
futbol, els esports nàutics, sobretot el rem i la natació, i posteriorment apareix un llarg llistat 
d’esports practicats en menor mesura com l’atletisme, la natació, el tennis taula, la petanca, 
entre d’altres. Badalona és indiscutiblement el Bressol del Basquetbol, el bàsquet es viu al 
carrer i milers de jugadors es formen en diversos clubs. Molts d’ells arribaran algun dia a jugar 
a les millors competicions del món. 

Pel que fa al nombre d’equipaments existeixen 80 pistes poliesportives descobertes per 
repartides per tota la ciutat, 12 pavellons, la majoria d’ells poliesportius, 9 camps de futbol i 4 
piscines, 2 d’elles públiques. Tot i així existeix un dèficit d’equipaments esportius en algunes 
zones de la ciutat, i molts dels existents es troben saturats i en mal estat de conservació. 

Hi destaquen equipaments com el Palau Olímpic, creat especialment per a la celebració del 
bàsquet als Jocs Olímpics del 1992. També destaca un equipament nàutic construït l’any 2005: 
el Port de Badalona, amb instal·lacions excel·lents tant per a la pràctica com per a la celebració 
de competicions en esports nàutics, però es troba infrautilitzat i ha de millorar l’accessibilitat. 

3.1. El turisme a Badalona 

La ciutat de Badalona no ha sigut mai turística, degut en gran part al passat que s’ha explicat 
anteriorment, és a dir, una ciutat industrial i plena de fum no té cap mena d’atractiu, però 
gràcies a la desaparició de les grans fàbriques i a la millora de l’urbanisme a la ciutat, sobretot 
a partir de les millores realitzades per a les Olimpíades de Barcelona el 1992 i la remodelació 
de la façana marítima i posterior regeneració de les platges en els últims anys la ciutat s’ha 
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embellit, a més de la conservació de molt del patrimoni arquitectònic i artístic de tipologies 
arquitectòniques diverses, que es poden trobar tant en la zona urbana com en les valls de la 
Serralada de Marina. Algunes d’elles estan catalogades com a Béns Culturals d'Interès 
Nacional i moltes altres reben la qualificació de Bé Cultural d'Interès Local. 

Com a recursos turístics tangibles destaca tot el conjunt museïtzat de la ciutat romana de 
Baetulo, un dels més importants d’Espanya, la façana marítima incloent la fàbrica modernista 
d’Anís del Mono i el Pont del Petroli, que s’ha convertit en una icona apareixent constantment a 
televisió, i el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, sense deixar de banda recursos intangibles 
com les Festes de Maig, amb la Cremada del Dimoni, declarada d’Interès Turístic Nacional des 
del 1991. 

La infraestructura hotelera és de dos hotels, dues pensions, quatre hostals i un alberg, sense 
deixar de banda una cinquantena d’apartaments turístics no comptabilitzats en l’estadística de 
l’Idescat de 2015, que farien un total de 700 places hoteleres, a més del creixent nombre 
d’apartaments que es lloguen mitjançant aplicacions mòbils. En comparació amb poblacions 
similars com Terrassa (1.007), Sabadell (1.265) i l’Hospitalet (3.612) i tenint en compte que la 
xifra oficial de Badalona és de 528 places, queda clar que el nombre de places és molt inferior 
a l’habitual en aquest tipus de municipis. 

La nova Oficina de Turisme, situada en un nou edifici emblemàtic i ben comunicat, va 
augmentar el 2014 les visites en un 80% i ha assolit la 2a categoria de la Xarxa d’Oficines de 
Turisme de Catalunya, millorant d’aquesta manera la informació que s’ofereix als visitants. 

4. BADALONA COM A DESTINACIÓ DE TURISME ESPORTIU 

Sobre un possible desenvolupament del turisme esportiu a Badalona se n’ha parlat poc. La 
majoria de referències es troben dins de documents tècnics de l’Ajuntament de Badalona i en 
projectes proposats que no han tingut èxit, com el Pla Estratègic de Turisme de Badalona, que 
data de l’any 2001 i que actualment es troba desfasat, tot i que és important destacar el 
programa de millora i de creació de productes turístics per posar en valor els recursos turístics, 
on dos d’aquests productes que es plantejaven estaven relacionats amb el turisme esportiu: el 
producte “Badalona, Capital Europea del Bàsquet” i el producte “Badalona Estació Nàutica”. 

El producte “Badalona, Capital Europea del Bàsquet” pretenia anar més enllà del projecte bàsic 
del centre comercial i d’oci Màgic Badalona, ja que es proposava crear un museu del bàsquet 
dedicat al bàsquet. També es proposava que el centre comercial pogués especialitzar-se en 
botigues relacionades amb l’esport, i per complimentar tot això es proposava un programa 
d’activitats a organitzar amb una certa periodicitat, com la organització de campionats de 
diverses categories, convidant equips d’Estats Units, o finals de lligues europees, entre d’altres. 
Aquest projecte anava a càrrec del Club Joventut Badalona, en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Badalona i d’altres entitats i empreses. El projecte volia aprofitar l’atractiu del projecte de 
creació d’un canal marítim (que s’està començant a construir en l’actualitat) que s’endinsarà 
des del Port fins al Palau Olímpic aproximadament, i preveia també la instal·lació d’alguna seu 
d’algun organisme relacionat amb el bàsquet. Per aquest motiu l’any 1999 tant la ciutat de 
Badalona, la Generalitat de Catalunya i el Consell Superior d’Esports d’Espanya van donar 
suport a Badalona per situar la seu de la Federació Internacional de Bàsquet als voltants 
d’aquesta zona. Finalment la seu va acabar marxant a Suïssa en gran part pels avantatges 
fiscals que s’oferien. 

L’any 2005 es van organitzar a Badalona les primeres i úniques jornades fins al moment sobre 
turisme esportiu de Badalona, on es van establir les bases per al projecte i els passos a seguir 
en relació al posicionament turístic de Badalona. Durant aquell mandat el govern municipal 
volia apostar per posicionar turísticament la ciutat donant èmfasi en l’àmbit esportiu, però el 
projecte va quedar aturat amb l’arribada d’un nou govern al 2007. 

També dins del Pla d’Hotels, que data de l’any 2000, es preveia la construcció a Badalona de 8 
hotels en un moment en què només existia un. Un dels hotels previstos que no ha acabat 
realitzant-se és l’Hotel del Bàsquet, un hotel de la cadena IBIS, de 140 habitacions i 3 estrelles, 
ambientat en el bàsquet, centrat per allotjar sobretot als aficionats, jugadors d’equips visitants, i 
com a residència temporal d’esportistes que vinguessin a jugar a bàsquet a la ciutat. Aquest 
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hotel era una de les peces fonamentals del projecte de “Badalona, Capital Europea del 
Bàsquet”. Del Pla només s’ha construït un hotel de quatre estrelles i un segon hotel es troba en 
procés de subhasta, als terrenys del Port. 

 

A continuació es mostra una taula amb la relació d’agents urbans entrevistats que han sigut 
d’utilitat per tal d’extreure unes conclusions més elaborades, tenint en compte el coneixement i 
l’experiència d’aquestes personalitats: 
 

Taula 1. Relació d’agents urbans entrevistats  

 Entrevistat Perfil 

1 
Sr. José Antonio 
Lara 

Regidor d’Esports i Turisme (1999-2007) a l’Ajuntament de 
Badalona 

2 Sr. Juan Fernández Regidor d’Esports (2011-2015) a l’Ajuntament de Badalona 

3 Sr. Àlex Mañas 
Actual regidor de Badalona Pròspera i Sostenible a l’Ajuntament 
de Badalona 

4 Sr. Jordi Portabella 
Segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona en el 
període  1999-2007 

5 Sra. Consol Soler Cap del Departament de Turisme de l’Ajuntament de Badalona 

6 Sr. Raúl Ciprés 
Membre del Consell d’Administració del Club Joventut Badalona 
i expert en màrqueting 

7 Sr. Adrià Llagostera President del Club de Rem Badalona 

8 Sr. Roger Melcior 
Cofundador de l’empresa d’esdeveniments esportius BDN 
Running 

9 Sr. Martín González Gerent i propietari de l’Hotel Miramar 

10 Sr. Edgar Sánchez Restaurador i representant de Forquilla Badalona 

11 Sr. Daniel Gutiérrez Cofundador de Kiribatis 

12 Sr. Sigfrido Ramos President de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona 

13 Sr. Joaquim Seriol 
Membre de la Junta de l’Associació de Veïns del Centre de 
Badalona 

14 Sr. Javier Gimeno President de Monumenta i gestor del Pitch and Putt Badalona 

Elaboració pròpia. 

Sobre les qüestions generals de ciutat que poden afectar al desenvolupament turístic de 
Badalona, com per exemple l’accessibilitat, destaca la proximitat amb Barcelona i les seves 
principals infraestructures de comunicació, com el port i l’aeroport, en aquesta afirmació hi 
coincideixen fins a tres entrevistats, com també hi coincideixen en què Badalona té capacitat 
per convertir-se en una destinació turística esportiva, i en dues ocasions s’afirma que la ciutat 
té un gran potencial per atraure visitants, més enllà del turisme esportiu. 

La resta d’idees han sorgit en una ocasió a diversos entrevistats, però destaca la idea 
generalitzada de tots els entrevistats: que Badalona té una oportunitat, gràcies a la saturació 
turística de Barcelona, de convertir-se en una destinació turística, i un dels motors claus per 
desenvolupar aquest turisme pot ser perfectament el sector esportiu, destacant un esport molt 
important a la ciutat: el bàsquet. La llarga tradició esportiva i el gran nombre de practicants a la 
ciutat justifiquen que Badalona pot arribar a ser capaç de desenvolupar projectes per atraure 
turisme en l’àmbit esportiu. 

Molts dels entrevistats coincideixen en convocar urgentment una trobada amb diversos agents 
per tal de tractar la creació de productes i continguts turístics per tal de donar viabilitat al 
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projecte de convertir Badalona en destinació turística, i que el benefici reverteixi en la pròpia 
ciutat. 

A continuació es mostra el gràfic amb les conclusions de l’àmbit general de la ciutat de 
Badalona: 

 

 

Figura 1. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Ciutat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboració pròpia. Imatge extreta de: Núria Seriol, mitjançant Badalona Recuerdos. 

4.1. Les places hoteleres 

Pel que fa a les places hoteleres a Badalona, existeix un acord generalitzat en què la ciutat de 
Badalona pateix un dèficit de places hoteleres, tot i així, en el cas de l’únic hoteler entrevistat, 
es destaca que aquest suposat dèficit de places no és real, i que en cap cas falten places 
hoteleres a la ciutat, ja què majoritàriament els establiments de la ciutat no estan ni col·lapsats 
ni a plena ocupació, i al llarg de molts mesos la situació no és gaire bona, fins hi tot quan la 
ciutat atrau esdeveniments les pernoctacions mai es troben en percentatges d’alta ocupació. 

Es percep de manera majoritària que manquen places hoteleres i s’està treballant per ampliar 
aquest nombre, però l’agent urbà més coneixedor d’aquesta realitat, l’hoteler, creu que aquest 
dèficit no és real.  

L’actual regidor de Turisme veu una oportunitat per crear nous hotels gràcies a la suspensió 
d’expedicions de les llicències hoteleres a Barcelona, però l’hoteler ho veu una amenaça per al 
seu negoci. El senyor Martín González, propietari de l’hotel pioner a Badalona, demana que 
primer es generin continguts que realment aportin pernoctacions a la ciutat, i que un cop 
existeixi la demanda, es doni pas a plantejar la construcció de nous hotels. 

Figura 2. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Places hoteleres 
 

 

 

 

 

Ciutat 
 

Proximitat amb Barcelona, port i aeroport (3) 
 

Badalona pot converitr-se en una destinació esportiva (3) 
 

La ciutat té un gran potencial per atraure visitants (2) 
 

Badalona és una potència esportiva a Espanya. 
 

Oportunitat de ser complementaris de Barcelona 
 

Badalona ha d'aprofitar el turisme per generar riquesa al territori. 
 

La major part de la notorietat de Badalona a l'exterior és gràcies al 
bàsquet i al Joventut. 
 

La ciutat i la seva gent s'ha de creure que Badalona té potencial per 
atraure turistes. 
 

El turisme esportiu és un turisme diferent i pot ser positiu per a 
Badalona i que revitalitzi la ciutat. 

Places hoteleres 

 

Dèficit de places hoteleres. S'han de construïr més hotels (3) 
 

Impulsar l'arribada de nous hotels i cercar espais situats 
estratègicament (2) 
 

Ciutats mitjanes semblant a Badalona ens doblen en nombre de places 
hoteleres.  
 

Badalona organitza esdeveniments, però cap atrau gent de fora, i molt 
menys pernoctacions. 
 

No falten places hoteleres a la ciutat (Opinió Hotel Miramar) 
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Elaboració pròpia. Imatge extreta de: http://www.rafaelhoteles.com/hoteles/barcelona-badalona/ 

 
4.2. El bàsquet 

Pel que fa al bàsquet, la opinió generalitzada, que és un fet, és que es tracta de l’esport més 
important a la ciutat, sobretot pel nivell de projecció de la ciutat cap a l’exterior, i al tractar-se de 
l’esport amb més practicants, gairebé empatat amb el futbol, a la ciutat de Badalona. 

També destaca la situació econòmica del Joventut, el club més important de la ciutat, que 
competeix a la màxima categoria estatal. Aquests greus problemes econòmics han fet aturar 
projectes interessants per al desenvolupament turístic com el Museu del Bàsquet. A nivell 
espanyol el bàsquet també es troba en un moment complicat, ja que es percep que l’afició per 
aquest esport disminueix en un país on l’esport rei, el futbol, cada cop acapara més visibilitat 
als mitjans de comunicació. 

La ciutat de Badalona, té experiència en la celebració de grans esdeveniments esportius, 
sobretot gràcies a una instal·lació de referència mundial com és el Palau Olímpic, tot i que ja fa 
diversos anys que no se celebren grans esdeveniments, a excepció dels partits de preparació 
de la selecció espanyola el 2014 amb un ple absolut al Palau. Per tant, els entrevistats creuen 
que Badalona ha d’apostar per la celebració d’esdeveniments esportius en bàsquet, però 
remarquen que s’ha de valorar si és rendible organitzar aquestes competicions, ja que s’han de 
pagar elevats cànons, i es percep que molt probablement l’impacte econòmic no acabi revertint 
a la ciutat de Badalona, sinó que degut a la proximitat amb Barcelona bona part del benefici 
marxaria a la capital. Alguns dels entrevistats destaquen que Badalona no té cap contingut 
turístic relacionat amb el bàsquet, però es defensa que el desenvolupament del turisme giri al 
voltant dels esdeveniments en bàsquet.  

Figura 3. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Places hoteleres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboració pròpia. Imatge extreta de: Club Joventut Badalona. 

4.3. Els esports nàutics 

Els esports nàutics han gaudit d’un augment considerable tant en popularitat com en pràctica 
esportiva a la ciutat de Badalona, disposant a més, de clubs que s’han convertit en referents en 
els esports nàutics, sobretot en rem, arreu de Catalunya i de l’Estat espanyol. Aquest fet és 
reconegut per dos dels entrevistats, a més de reconèixer que aquest auge s’ha d’aprofitar i 

Bàsquet 
 

Esport més important a la ciutat, tant en projecció internacional com en 
pràctica esportiva (4). 
 

Es troba en un moment complicat, més enllà de la crisi del Joventut (2). 

S'ha de valorar si és rendible i té retorn pagar elevats cànons per 
atraure esdeveniments importants (2) 
 

S'han organitzat tornejos internacionals que han omplert el Palau 
Olímpic al 100%. 
 

El desenvolupament turístic ha de girar al voltant d'atraure 
esdeveniments de bàsquet. 
 

El Museu del Bàsquet és inviable actualment.  
 

Actualment no té cap contingut turístic. 

http://www.rafaelhoteles.com/hoteles/barcelona-badalona/
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potenciar encara més la pràctica d’esports relacionats amb el mar i organitzar campionats de 
referència a Badalona. 

El punt principal en què tots els entrevistats que han parlat d’esports nàutics coincideixen, és 
que la ciutat disposa d’unes instal·lacions de qualitat per a organitzar qualsevol mena de 
competició relacionada amb el mar, gràcies al Port de Badalona, tot i que també lamenten que 
es trobi infrautilitzat, amb una zona de restauració gairebé abandonada per la falta de públic. 

Aquesta falta de públic al port pot ser causa degut a una falta d’estabilitat institucional i 
econòmica, i a la dificultat per accedir-hi, ja que, tot i trobar-se molt a prop de Barcelona, té una 
accessibilitat complicada, amb unes barreres d’entrada a cada accés, i una mica mal 
senyalitzat des de l’autopista. A més, els entrevistats coincideixen en què a tot el litoral 
badaloní li manquen places d’aparcament, un requisit indispensable per organitzar grans 
esdeveniments marítims. Sense deixar de banda la barrera urbanística generada per 
l’existència del ferrocarril a primera línia de mar. 

Es destaca la gran oportunitat que té Badalona per organitzar esdeveniments d’aquesta mena, 
ja que Barcelona no ha posicionar els seus ports en l’àmbit esportiu, apostant  pel luxe i l’oci, 
per tant, el Port de Badalona pot convertir-se en el port esportiu de Barcelona, sumant-li els 
atractius singulars com el Pont del Petroli, fan que viure una competició des del litoral badaloní 
pugui ser una experiència molt diferent a la de Barcelona. 

 
Figura 4. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Esports nàutics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia. Imatge extreta de: rembadalona.cat 

4.4. Les curses 

Pel que fa a les curses, gairebé tots els entrevistats que han parlat de la possibilitat d’atraure 
curses importants a Badalona han destacat que la ciutat quedaria relegada a organitzar curses 
de segona categoria, primer de tot perquè és molt complicat posicionar una cursa, de fet a 
Barcelona li ha costat molts diners i anys posicionar la seva marató, i segon, perquè la ciutat de 
Barcelona acapara la gran majoria de curses de referència que atrauen molts visitants. Una 
solució proposada pels mateixos que han comentat aquesta amenaça, és la de coordinar-se 
amb Barcelona i fer arribar alguna de les curses importants fins a Badalona, proposta totalment 
realitzable degut a la seva proximitat. 

S’ha de destacar que la ciutat de Badalona ha passat d’organitzar una cursa popular a tenir un 
calendari de curses de manera regular amb una mitjana de 3.000 corredors per cursa, i amb un 
percentatge força elevat de participants de fora de Badalona. Actualment el sector de les 
curses es troba sobresaturat, i curses com la BDN Running tenen èxit gràcies al valor afegit  

Esports nàutics 
 

Equipament nàutics de qualitat: Port de Badalona (4) 
 

Accessibilitat tant al port com a platges de la ciutat molt complicat i 
sense aparcament (3) 
 

El Port de Badalona es troba en una situació d'inestabilitat (2) 
 

Port de Badalona infratuilitzat (2) 
 

Han tingut un creixement espectacular i existeixen clubs referents i 
campions (2) 
 

Un litoral més extens que el de Barcelona. Però platja poc 
dinamitzada (2) 
 

S'ha de potenciar la pràctica i la celebració de campionats nàutics (2) 
 

Gran oportunitat de posicionar-se degut a la poca aposta que han fet 
els ports de Barcelona.  
 

Elements singulars com el Pont del Petroli 
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El punt de més acord per part dels entrevistats, a part de la competència amb Barcelona, és el 
poc impacte econòmic que genera una cursa, excepte que es tracti d’una gran marató com la 
de Nova York, que no és el cas. En una cursa referent i de caràcter metropolità i provincial, 
com les que organitza Badalona, els participants es desplacen a la ciutat dos cops: el dissabte 
per recollir els dorsals i la bossa del corredor, i el diumenge per córrer, però un cop ha acabat 
la cursa la majoria d’ells marxen a casa, enlloc de quedar-se en algun restaurant de la ciutat. 

Per tant, es creu que s’ha d’apostar per mantenir un calendari competitiu de curses, però la 
ciutat no pot aspirar a gaire més, tot i que dos dels entrevistats han proposat que Badalona 
podria organitzar un triatló i posicionar-lo, si s’aconseguís, l’impacte seria una mica més elevat 
que l’actual amb les curses de caràcter metropolità. Des del sector veïnal es remarca que a 
vegades la celebració de curses té el punt negatiu de les molèsties degut als talls de carrers. 

Figura 5. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Curses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboració pròpia. Imatge extreta de: bdnrunning.cat 

4.5. L’skateboarding 

Pel que fa a l’skateboarding, els sis entrevistats que han parlat sobre aquest tema, estan 
d’acord en què la nova pista d’skateboarding situada a primera línia de mar és l’equipament 
relacionat amb aquests esports més important i de més qualitat de tot el continent europeu, pel 
simple fet que és una realitat que la pista ho sigui. Per aquesta raó, l’arribada de l’equipament 
es considera beneficiosa per a la ciutat, i en algun cas ha sorprès l’impacte positiu de la pista. 
Probablement aquest impacte positiu es deu gràcies a la gestió privada de l’espai, que durant 
el dia es troba obert a la ciutadania, i al llarg de la nit està tancat, responsabilitzant-se de la 
gestió l’empresa Skate Àgora BDN.  

Aquest equipament va atraure al maig les finals mundials d’aquest esport organitzades per Nike 
i per primer cop a Europa, atraient a milers de persones de diversos països. Dels quatre 
entrevistats que parlen del benefici d’aquest nou equipament, dos d’ells creuen que la ciutat ha 
d’apostar per aquest esport i centrar-se en atraure esdeveniments per aprofitar aquest 
equipament, i dos més parlen del repte de consolidar les finals mundials a la ciutat de 
Badalona, per tal que s’organitzin durant una sèrie d’anys, assegurant-se l’impacte positiu que 
genera. 

Des del sector veïnal es remarca la poca transparència en el procés de construcció de la pista, 
ja que l’espai, de titularitat municipal, es va cedir a un privat per fer aquest equipament. 

Cal destacar també que després de les finals mundials, gairebé cada dia apareixen persones 
d’altres països que han vingut a utilitzar aquest equipament, per tant, ha servit per atraure 
practicants d’altres països, tot i que se solen allotjar a Barcelona, degut a la proximitat amb 

Curses 
 

Aporta poc impacte, degut a que els participants corren la cursa i 
marxen a casa (3). 
 

Relegats a fer curses de segona categoria (3) 
 

Complicat competir amb Barcelona (2) 
 

Proposta d'organitzar curses conjuntament amb Barcelona (2) 
 

Proposta d'organitzar algun triatló (2) 
 

S'ha passat d'organitzar una cursa popular a organitzar múltiples 
curses amb una mitjana de 3.000 participants per cursa, molts d'ells de 
fora de la ciutat 
 

És un sector que es troba sobresaturat. Per tenir èxit s'ha d'aportar un 
valor afegit 
 

A vegades és molest degut als talls de carrers 
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Barcelona es desplacen en metro a Badalona i tornen un cop acabada la practica esportiva, 
sense generar cap benefici a la ciutat. 

Per tant, sorprenentment i sense tenir-se en compte a l’estudi, la potenciació d’esdeveniments 
pel que fa a l’skateboarding a la ciutat de Badalona ha de ser una prioritat, ja que genera una 
imatge de la ciutat a l’exterior interessant, demanant reunions tant des del Departament 
d’Esports com de Turisme, per tal de coordinar les accions juntament amb l’empresa privada 
que gestiona l’equipament. 

Així doncs, l’skateboarding és un punt important per a desenvolupar el turisme esportiu a la 
ciutat, generant una oferta i accions concretes per aconseguir que els qui visitin l’equipament 
generin impacte econòmic a Badalona, enlloc de fer-ho a Barcelona. 

Figura 6. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Skateboarding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboració pròpia. Imatge extreta de: http://www.skateagora.com/ 

4.5. La Serralada de Marina 

El major consens entre els entrevistats sobre la Serralada de Marina és la mala accessibilitat a 
diverses de les zones del parc natural, molts dels accessos són complicats de millorar degut a 
que la propietat de diversos camins són privats, però de totes maneres quatre d’aquests sis 
entrevistats proposen implantar activitats esportives de turisme actiu com la creació de circuits 
BTT o la creació d’un petit parc d’esports d’aventura, sempre i quan s’hagin realitzat 
anteriorment les millores d’accessibilitat. 

Sobre la mateixa necessitat d’actuar a la Serralada de Marina, tres entrevistats creuen que ha 
d’haver-hi millores més enllà de l’accessibilitat, com la senyalització o d’altres. 

Per tant, utilitzar la Serralada de Marina per a desenvolupar turisme esportiu no és viable 
actualment, degut als greus problemes d’accessibilitat de la zona. 

Figura 7. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Serralada de Marina 
 

 

 

 

 
Elaboració pròpia. Imatge extreta de: es.wikiloc.com 

4.6. Altres qüestions 

Skateboarding 
 

Es tracta d'una pista única a Europa (4) 
 

L'arribada d'aquest equipament ha sigut beneficiosa per a la ciutat (2) 
 

El repte és consolidar la final mundial perquè segueixi organitzant-se a 
Badalona (2) 
 

Ha tingut un impacte positiu inesperat (2) 
 

Procès de construcció de la pista molt poc transparent 
 

La ciutat ha d'apostar per aquest esport i atraure més esdeveniments. 
 

Molts interessats en aquest món s'estan desplaçant a Badalona per 
utilitzar la nova pista. 

Serralada de Marina 
 

Mala accessibilitat (6) 
 

Propostes d'implantar activitats esportives de turisme actiu (4) 
 

Actualment necessita moltes millores (3) 
 

Proposta d'instal·lació d'un camping 
 

Cap interès turístic, no és atractiva per atraure, excepte pels propis 
ciutadans (Opinió Regidor Àlex Mañas). 
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L’últim àmbit temàtic recull altres qüestions que s’han abordat al llarg de les entrevistes, com 
ara bé, la desestimació d’obtenir el segell DTE (Destinació de Turisme Esportiu) per part dels 
tècnics de l’Ajuntament de Badalona degut als incompliments en els requisits tècnics, sobretot 
per la mala qualitat de la majoria dels equipaments esportius. La idea des de l’administració era 
aprofitar les instal·lacions municipals durant els mesos d’estiu, ja que tant al juliol com a l’agost 
els pavellons i camps de futbol, dintre d’altres, es troben tancats.  

Des dels experts en màrqueting es remarca que Badalona ha de generar primer un contingut 
per atraure, i que en aquests continguts aprengui a diferenciar-se de la resta de destinacions, 
per exemple, aplicant el món del bàsquet. També proposa crear una agenda d’esdeveniments, 
per estudiar posteriorment quins d’aquests esdeveniments poden atraure públic realment. 

El Parc Comercial de Montigalà, una de les zones comercials més grans de Catalunya, que té 
un flux de milers de persones cada dia, ha de saber aprofitar-se i canalitzar part dels visitants 
per mostrar el centre de la ciutat i els principals atractius turístics. 

Des del món veïnal, concretament els veïns del centre, es percep un augment de turistes, amb 
molèsties inexistents, tot i que algunes nits els veïns de la zona més propera a la Rambla 
pateixen problemes puntuals. 

Figura 8. Gràfic resum de les conclusions de l'àmbit temàtic: Altres qüestions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboració pròpia. Imatge extreta de: Núria Seriol, mitjançant Badalona Recuerdos. 

5. CONCLUSIONS 

La matriu DAFO que s’exposa a continuació mostra de manera global les debilitats i fortaleses 
com a factors interns, i les amenaces i oportunitats com a factors externs, de la viabilitat de 
Badalona com a destinació turística centrada en activitats esportives, tant en pràctica esportiva 
com en organització d’esdeveniments.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres qüestions 

 

Obtenció segell DTE desestimada degut a incompliments en requisits 
tècnics. 
 

La ciutat ha de generar primer un contingut i diferenciar-se en aquests 
continguts de la resta de destinacions. 
 

S'ha de crear una agenda d'esdeveniments per estudiar quins poden 
atraure realment. 
 

Canalitzar el flux de visitans de Montigalà cap al centre. 
 

Es percep un augment de turistes. No generen problemes, excepte en 
algunes ocasions. 
 

Restauradors no estan preparats per atraure turistes. 
 

Molt del patrimoni existent es troba en estat d'abandonament. 
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Figura 9. Matriu DAFO de l’anàlisi de Badalona com a destinació esportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboració pròpia.  

5.1. Debilitats de Badalona com a destinació de turisme esportiu: 

Les debilitats de Badalona com a possible destinació esportiva són les següents: 

 Manca d’accessibilitat interna: La ciutat de Badalona té dues barreres físiques que 
impedeixen l’accessibilitat universal a diversos punts de la ciutat: l’autopista C-31, que 
divideix la ciutat en dos, i el ferrocarril, que dificulta l’accés a les platges. Aquestes 
barreres, sumades a la falta d’aparcament en zones de platja i a la mala senyalització 
converteixen l’accessibilitat interna en molt complicada. 
 

 Falta d’autoestima dels badalonins i de Badalona: Tant la percepció com el fet que els 
propis ciutadans de Badalona no s’estimen i no es creuen que la seva ciutat té potencial 
per atraure turisme són debilitats molt clares que cal eradicar. 
 

 Equipaments esportius en mal estat: Molts dels equipaments esportius de la ciutat no han 
rebut millores en molts anys, i al tractar-se d’equipaments molt antics l’estat de 
manteniment és bastant dolent. 
 

 Escassa oferta hotelera: Tot i les recents discussions de si la ciutat necessita més places 
hoteleres o no, el que queda clar és que existeix una escassa oferta hotelera a la ciutat, 
amb només dos hotels, sis hostals i un alberg. 
 

 Oferta gastronòmica millorable: La qualitat de la oferta gastronòmica a Badalona és basant 
millorable, així com la capacitat per adaptar-se a les necessitats dels turistes, ja que la 
majoria de restaurants no tenen la seva carta en anglès. 

5.2. Fortaleses de Badalona com a destinació de turisme esportiu: 

 Diversitat de territori i platges de qualitat: La ciutat té mar i quilòmetres de platja i passejos 
d’alta qualitat urbana, a més de grans extensions de zones naturals, així com zones 
comercials a cel obert, grans centres comercials i passejos per a vianants. Per tant, 
Badalona és diversa. 
 

DEBILITATS 

Manca d'accessibiitat interna 
 

Falta d'autoestima dels badalonins i de 
Badalona 
 

Equipaments esportius en mal estat 
 

Escassa oferta hotelera 
 

Oferta gastronòmica millorable 

AMENACES 

Risc de possible gentrificació 
 

Situació de crisi tant del bàsquet com del 
Joventut 
 

Imatge negativa de la ciutat als mitjans de 
comunicació 
 

Atracció que genera Barcelona 
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FORTALESES 

Diversitat de territori i litoral de qualitat 

Comunicacions immillorables amb Barcelona 

Equipaments de referència mundial 

Tradició esportiva demostrada 

Clubs i esportistes reconeguts 

OPORTUNITATS 
 

Saturació turística de Barcelona 

Ports de Barcelona no especialitzats en 
activitats nàutiques 

Coordinació entre Badalona i Barcelona en 
organització de curses 

Moratòria de llicències hoteleres 
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 Comunicacions immillorables amb Barcelona: Badalona està molt ben comunicada, tant en 
transport públic com en transport privat, amb la ciutat de Barcelona, i té les grans 
infraestructures de comunicació com l’aeroport i el port de creuers a 25 minuts com a molt. 

 
 Equipaments de referència mundial: La ciutat disposa de dos grans equipaments de 

referència mundial: el primer és el Palau Olímpic de Badalona, que ha albergat les 
competicions de bàsquet en els Jocs Olímpics del 1992 entre d’altres, amb una capacitat 
per a 13.000 espectadors. I l’altre equipament és la recent pista d’skateboarding, única a 
Europa, creada aquest mateix 2015, i que ha atret les finals mundials d’aquest esport. 

 
 Tradició esportiva demostrada: Existeix una tradició esportiva demostrada, sobretot al 

demostrar el gran nombre de participants en competicions esportives, el nombre de 
federats i el nombre de practicants a la ciutat: unes 81.000 persones. Sense deixar de 
banda el recorregut en organitzar grans esdeveniments esportius. 

 
 Clubs i esportives reconeguts: La ciutat té esportistes de renom com Mireia Belmonte o 

Jordi Villacampa, entre d’altres, i disposa de clubs històrics com el Joventut de Badalona de 
bàsquet, un referent a nivell europeu que passeja el nom de la ciutat per tot el món. 

5.3. Amenaces de Badalona com a destinació de turisme esportiu: 

Passant ja als factors externs,  les amenaces de Badalona com a possible destinació esportiva 
són les següents: 

 Risc de possible gentrificació: La gentrificació és el procés pel qual les persones que han 
viscut tota la vida en una zona de la ciutat es veuen obligats a marxar degut a l’augment 
dels preus a causa del turisme i a la turistificació del barri. Si no es gestiona de manera 
correcte el sector turístic pot descontrolar-se i generar aquest procés als barris més 
cèntrics de la ciutat. 

 
 Situació de crisi tant del bàsquet com del Joventut: L’actual situació del bàsquet espanyol 

és de decadència, ja que sumat a l’augment de l’aparició als mitjans del futbol, l’esport rei a 
Espanya,  

 
 Imatge negativa de la ciutat als mitjans de comunicació: Els recents canvis polítics en els 

últims anys a la ciutat i la politització i usos partidistes d’algunes personalitats municipals 
van provocar fa uns anys que Badalona es percebés arreu de l’Estat com una ciutat plena 
de problemes, bruta i sense res positiu. En canvi, la imatge no és la que s’ha donat als 
mitjans. 

 
• Atracció que genera Barcelona: L’efecte de Barcelona sobre ciutats properes com 

Barcelona pot ser negatiu si se celebren esdeveniments esportius importants i Badalona no 
té suficient oferta turística, fet que pot provocar que els beneficis de possibles 
esdeveniments esportius acabin marxant a Barcelona. 

 
5.4. Oportunitats per a Badalona com a destinació de turisme esportiu: 

• Saturació turística de Barcelona: La situació de saturació turística a Barcelona obliga a la 
ciutat a descentralitzar el turisme, i Badalona pot ser una bona opció per desplaçar molts 
d’aquests turistes. 
 

• Ports de Barcelona no especialitzats en activitats nàutiques: Els ports de Barcelona se 
centren sobretot en el luxe i l’oci, per tant, és una oportunitat que aquests ports no 
s’especialitzin en esports nàutics, d’aquesta manera el Port de Badalona se’n pot aprofitar. 

 
• Coordinació entre Badalona i Barcelona en organització de curses: La celebració de curses 

de referència a Barcelona pot aprofitar-se per part de Badalona i oferir acabar o començar 
alguna d’aquestes curses treballant conjuntament amb Barcelona. 
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• Moratòria de llicències hoteleres: L’actual moratòria de llicències hoteleres a Barcelona, pel 
qual no es poden expedir més llicències hoteleres és una oportunitat per a Badalona i obrir 
nous establiments hotelers. 

 
Per tant, Badalona pot ser capaç d’atraure turisme esportiu sempre i quan tingui en compte les 
seves debilitats i potenciï les seves fortaleses.  
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