
Estadi Olímpic Lluís Companys · Passeig Olímpic 17-19 · 08038 Barcelona · T +34 93 327 06 00 · www.opencamp.com

MANIFEST PER IMPULSAR EL PARC OLÍMPIC DE BARCELONA, 
EL PRIMER PARC DEL MÓN OBERT A L’UNIVERS DE L’ESPORT i LA TECNOLOGIA,    

LOCALITZAT A L’ANELLA OLÍMPICA DE BARCELONA

Els Jocs Olímpics de Barcelona’92 van esdevenir un relat d’èxit promogut per una societat civil cohesionada i 
unes institucions públiques concertades orientades a assolir un gran repte col•lectiu basat en la passió i emoció 
que genera l’univers de l’esport a la ciutat de Barcelona.

25 anys després, la ciutat de Barcelona vol tornar a ser capdavantera i referent internacional en l’àmbit esportiu 
esdevenint la primera ciutat del món que promou i desenvolupa un innovador concepte de Parc Olímpic 
experiencial obert a tothom de manera estable i permanent.

Tot just 25 anys després, un important grup d’entitats públiques i privades, amb vocació emprenedora, han 
començat a promoure una innovadora iniciativa local, pionera i premiada a nivell mundial, orientada a obrir, 
dinamitzar i reposicionar l’Anella Olímpica de Barcelona a partir de la seva consideració i posicionament com 
el primer Parc Olímpic del món dedicat a l’experimentació i la innovació esportiva. 

Durant els darrers dos anys, la iniciativa local anomenada OPEN CAMP ha anat aconseguint les adscripcions i 
prescripcions de nombrosos col•lectius i entitats socials, esportives i acadèmiques d’àmbit local i nacional així 
com de les empreses i corporacions més importants del món que han considerat el projecte OPEN CAMP com 
una encertada iniciativa original, lògica i imprescindible per promoure la necessària sostenibilitat i valorització 
del llegat infraestructural que resta normalment tancat i desaprofitat a les ciutats olímpiques.  
 
Tanmateix, el diferents nivells d’institucions i administracions públiques responsables (Comissionat d’ Innovació 
i Recerca de la Unió Europea, Ministeri d’Industria del Govern de l’Espanya i la Generalitat de Catalunya) han 
reconegut, explícitament, la idoneïtat i potencialitat d’aquesta innovadora iniciativa, nascuda a Barcelona, 
atorgant el finançament públic necessari per complementar el finançament privat que ha permès localitzar i 
posar en marxa a la ciutat de Barcelona el primer parc del món dedicat a l’univers esport.

En els darrers dos anys, la iniciativa emprenedora OPEN CAMP ha aconseguit invertir a Barcelona més de 14,2 
Milions d’euros que han comportat la creació de 252 llocs de treball durant tot aquest període, especialment 
orientats a joves aturats, a més de la contractació de nombrosos serveis a petites empreses locals i centres 
tecnològics nacionals que, en temps i forma, han projectat i desenvolupat un innovador concepte d’oci i 
entreteniment esportiu, inèdit al món, basat en la tecnificació de l’experiència esportiva.

En aquest sentit, cal destacar que la iniciativa OPEN CAMP ha complert el compromís inicial d’invertir més de 
7,8 Milions d’euros en la millora i tecnificació dels diferents equipaments i instal•lacions públiques de l’Anella 
Olímpica de Barcelona, especialment a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i al Museu Olimpic, amb l’objectiu 
aconseguit d’haver contribuït a modernitzar, tecnificar i valoritzar el patrimoni olímpic municipal. Tanmateix, 
cal assenyalar que aquest encomiable esforç inversor no ha disposat mai de cap tipus de corresponsabilització 
financera ni ajuda pública per part del l’Ajuntament de Barcelona.  
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Amb només un any de funcionament, el parc de l’esport OPEN CAMP, ha demostrat tant la seva viabilitat 
funcional com la seva compatibilitat operativa amb altres usos ja existents a més d’una formidable adequació 
i integració a l’entorn de la muntanya de Montjuïc sense que s’hagi produït cap tipus de disfunció o queixa per 
part dels agents socials i territorials.

Ans el contrari, la interrelació i creació de sinèrgies contínues entre aquest innovador parc de l’esport i el teixit 
associatiu i esportiu de Barcelona està essent una pauta de funcionament constant aconseguint que, només 
en els primers 215 dies de parc obert, hagin gaudit ja del parc un total de 433 associacions, col•legis i casals 
amb un total de 89.600 visites escolars i més de 196.500 entrades de residents i visitants.    

Tot i que el nombre de visitants augmenta de manera progressiva, el nou parc d’atraccions esportives de 
Montjuïc continua sent poc conegut pel públic en general. Aquesta nova oferta d’oci universal adreçada a 
totes les edats i condicions, basada en l’experiencialitat, l’autenticitat i l’emotivitat derivades de de la passió 
per l’esport està sent molt ben valorada per tots aquells que han pogut gaudir d’aquesta nova proposta de 
descoberta olímpica i entreteniment del segle XXI.

A partir de l’experiència iniciada a la ciutat de Barcelona, la reconversió de les actuals Anelles Olímpiques 
en innovadors i tecnificats Parcs Olímpics, oberts de manera permanent, esdevindrà, inexorablement, una 
imprescindible bona pràctica urbana que, estem segurs, es replicarà i desenvoluparà els propers anys a nivell 
mundial com a fórmula lògica, sostenible i estable d’optimitzar i donar contingut innovador al continent 
patrimonial de totes les ciutats que ha estat olímpiques. 

En aquest sentit,  estem convençuts que l’Ajuntament de Barcelona tindrà la visió estratègica necessària per 
aprofitar aquesta oportunitat nascuda a Barcelona a partir de l’impuls i la potenciació del projecte iniciat amb 
el parc de l’esport OPEN CAMP prioritzant, promocionant i portant a l’agenda pública aquest transformador 
projecte de ciutat, fonamentat en la rehabilitació i reposicionament de l’Anella Olímpica com un innovador 
Parc Olímpic experiencial obert a tothom contribuint d’aquesta manera a promoure una reeixit espai públic 
urbà i ciutadà orientat a l’univers de l’esport i l’olimpisme. 

En tan sols un any, el parc de l’esport OPEN CAMP ha demostrat la potencialitat d’aquesta innovadora iniciativa 
local, sense precedents a nivell mundial, que requereix i demana, per a la seva consolidació i continuïtat a la 
ciutat de Barcelona, la consideració institucional i, com a conseqüència, la participació activa i decidida 
de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit,  amb aquest manifest de suport, es sol·licita formalment la declaració, per part del plenari 
de l’Ajuntament de Barcelona, de l’interès general i comunitari d’aquesta innovadora iniciativa local 
orientada a impulsar i desenvolupar a la ciutat de Barcelona el primer Parc Olímpic del món obert a tothom.

En conseqüència, els signants d’aquest manifest volem i confiem en un Ajuntament de Barcelona que es 
comprometi a exercir el lideratge públic que es requereix per l’èxit definitiu d’aquesta iniciativa local 
reconsiderant, en aquest sentit, l’actual marc de relacions existent entre els diferents ens de promoció 
i gestió municipal i els diferents agents promotors d’aquesta innovadora proposta amb l’objectiu de 
promoure tant la viabilitat i desenvolupament d’aquest projecte de ciutat com l’impuls i la potenciació, 
a nivell local, nacional i internacional, del primer Parc Olímpic del món localitzat a Barcelona.

Barcelona, 6 de juliol de 2017. 


