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El 44,1% de les entitats de Barcelona relacionades amb l’esport han 

sol·licitat algun tipus d’ajut durant els darrers dos anys a 

l’Ajuntament de Barcelona,  i en termes generals en el 89,2% dels 

casos l’han obtingut (62,0% “sempre” i 27,2% “només han rebut l’ajut 

per algun dels conceptes sol·licitats”); per tant el 39,3% del total dels 

clubs esportius de la ciutat de Barcelona han rebut alguna subvenció 

o ajut per part de l’Ajuntament. 

(Base: 44,1% que han sol·licitat alguna subvenció 

o ajut a l’Ajuntament de Barcelona) 

L’opinió dels clubs esportius a la ciutat de Barcelona 

Avaluació del rol de les entitats esportives 

En termes generals, fins quin punt està més o menys d’acord amb les següents afirmacions... 

Nota mitjana. Escala del 0 al 10 

I finalment, ha obtingut aquesta subvenció o 

ajut per part de l’Ajuntament de Barcelona? 

Durant els darrers 2 anys, el seu club ha 

sol·licitat alguna subvenció o ajut a 

l’Ajuntament de Barcelona? 
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De les sis possibles noves infraestructures esportives que es 

proposaven, la que genera més consens entre els responsables 

d’entitats i clubs esportius és la construcció d’un nou pavelló cobert 

(57,4%), seguit a certa distància per una pista poliesportiva coberta 

(46,1%); en canvi, la resta d’equipaments tindrien un nivell de suport 

menys rellevant entre aquest col·lectiu (38,5% piscina coberta; 38,4% 

pista d’atletisme; 38,3% camp de rugby i només el 27,1% estima que 

caldria un nou camp de futbol). 

Demanda de nous equipaments esportius Rol de Barcelona en l’organització d’esdeveniments 

esportius internacionals 

De forma clara els responsables de clubs i entitats esportives ubicades 

a Barcelona estan d’acord en que la ciutat hauria de liderar i organitzar 

grans esdeveniments esportius (70,9% d’acord amb l’enunciat). 

Només un 13,7% dels responsables de clubs esportius recolza la 

política actual d’haver deixat de prioritzar grans esdeveniments 

esportius tal i com s’ha fet en els darrers anys 

Finalment, destacar com un altre 13,5% d’aquests responsables de 

clubs esportius seria partidari de buscar un punt d’equilibri entre les 

dues opcions contradictòries. 

L’opinió dels clubs esportius a la ciutat de Barcelona 
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FITXA TÈCNICA: 

 

Àmbit de l’estudi: Clubs esportius de la ciutat de Barcelona 

Univers: La persona responsable dels clubs esportius (univers entorn els 

1.013 centres). 

Mètode: Enquesta telefònica previ contacte amb la persona responsable 

de l’entitat, el que ha Implicat en molts casos fer més d’un contacte per 

establir el moment de l’entrevista. 

Mostra: 319 enquestes a responsables d’entitats esportives de la ciutat de 

Barcelona. 

Tècnica de mostreig: La selecció dels casos s’ha realitzat a partir d’un 

mostreig aleatori sistemàtic tenint en compte una estratificació en funció de 

les següents variables: (1) Tipologia del club i (2) Districte de la ciutat. 

Condicions estadístiques: marge d’error total possible de +4,64%, per una 

població finita, amb un nivell de confiança del 95,5%, on K=2,  i el supòsit de 

màxima indeterminació (p=q=50/50). 

Treball de camp: les enquestes s’han realitzat entre el dijous 5 i el 

divendres 13 de juliol de 2018. 

L’opinió dels clubs esportius a la ciutat de Barcelona 


