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LA XINA, NOU OBJECTIU DE LA INDÚSTRIA CATALANA DE L’ESPORT  

 
 

La Xina és un mercat esportiu a l’alça. L’any 2016, la xifra de negoci generada per l’esport  
al gegant asiàtic va ser superior als 200.000M€. És per això que INDESCAT, el clúster de la 
indústria de l’esport a Catalunya, va organitzar una missió comercial, juntament amb 
d’altres clústers europeus, entre el 13 i el 16 de febrer, en coincidència amb ISPO Beijing. 

 

Les empreses catalanes que durant quatre dies van establir relacions amb la indústria de 
l’esport xinesa amb l’objectiu de fer-hi negocis són Play&Train (esport adaptat), Kaptiva 
Sports (esdeveniments i turisme esportiu), Agrupació Barça Jugadors (esdeveniments i 
formació) i IDOM (arquitectura d’instal·lacions i equipaments). A més d’aquestes, la missió 
va comptar amb 6 empreses franceses i 4 d’holandeses. Totes formen part dels clústers de 
l’esport participants al projecte EU4SportsClusters Alliance. 

Les empreses participants a la missió van tenir una agenda plena d’activitats. Van visitar la 
ISPO Beijing, una de les fires de la indústria de l’esport més importants del món. La fira, que 
compta amb més 40.000 metres quadrats d’exposició al Centre Nacional de Convencions de 
Xina a la ciutat, va reunir 728 marques de l’esport i va rebre més de 40.000 visitants. Allà els 
representants dels clústers es van reunir amb Tobias Grŏber, director general de la ISPO, per explorar 

futures col·laboracions entre aquest i els clúster i les  seves empreses. ISPO Beijing va esdevenir 
un perfecte lloc de trobada per reunir-se amb el director general de la China Sporting Goods 
Federation, una associació xinesa formada per 700 membres vinculats a la recerca, la 
manufacturació, el màrqueting i la distribució de producte esportiu. 

L’expedició també va visitar diferents organismes amb l’objectiu d’entendre globalment 
l’ecosistema esportiu xinès, entre els quals dos departaments de l’Administració General de 
l’Esport de la Xina. D’una banda, l’Sport Equipment Center, vinculat a equipaments esportius 
(adquisició d’equipaments, licitacions, gestió d’equips nacionals, desenvolupament del 
comitè olímpic); i de l’altra, el Winter Sports Cente,: la màxima administració d’esports d’hivern 
existent a Xina, centrada no només en competicions olímpiques, sinó també en la promoció de 

l’esport, recerca, màrqueting., etcètera, i que dirigeix també la Federació de producte esportiu. 

Les 14 empreses europees participants a la missió van disposar d’una agenda individual de 
reunions amb empreses locals amb més de 130 reunions bilaterals i la visita a organitzacions 
del seu interès, entre les quals una flagship store (buc insígnia) de Decathlon, on se’ls va 
presentar la visió de mercat a la Xina i la seva estratègia empresarial i pla d’acció al país. 

INDESCAT, el clúster de la indústria de l’esport a Catalunya, va participar a la missió amb un 
doble rol. D’una banda, ha treballat per programar una agenda d’activitats i visites 
interessants per a les empreses. De l’altra, ha representat i coordinat, dins el marc del 
projecte EU4SClusters Alliance, el conjunt d’aquesta expedició, alhora que treballarà per 
establir relacions institucionals estables que puguin esdevenir font d’oportunitats a mig 
termini per a tota la indústria catalana de l’esport. 
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EU4SportsClusters Alliance és un projecte bianual cofinançat per la UE que tè per objectiu 
impulsar la internacionalització de la indústria europea de l’esport. INDESCAT lidera un 
partenariat del qual tambè formen part tres clusters més -Cluster Montagne (FR), i Flanders 
Bike Valley (BE) i Sports & Technology (NL)-, i l’EPSI, la plataforma europea per a la innovació 
de l’esport. En el marc del projecte s’han analitzat quatre mercats (USA, Japó, Xina i Iran), es 
realitzen dues missions comercials (la Xina i Estats Units, que es visitarà al setembre) i 
s’estan constituint grups d’exportació per tal d’acompanyar les empreses en el seu repte 
d’establir-se als mercats objectiu. 

A banda de ser un mercat esportiu en creixement constant, la Xina ha allotjat multitud de 
campionats del món al llarg dels anys. A més, és el primer país del món en organitzar tant 
uns Jocs Olímpics d’Estiu (l’any 2008), com els Jocs Olímpics d’Hivern (el 2022). Aquests, 
entre d’altres, van ser els motius que van decidir el projecte EU4SportsClusters Alliance 
decantar-se per la Xina com a mercat d’alt interès per a les empreses del sector. 

 

INDESCAT i el sector de l’esport a Catalunya 

INDESCAT és el clúster català de la indústria de l'esport i té la missió d'aglutinar les empreses i 
centres de recerca vinculats al món de l'esport. L'objectiu fonamental és desenvolupar accions 
que millorin la competitivitat de les empreses, tot afavorint el desenvolupament de productes i 
serveis innovadors. Les actuacions d'INDESCAT es dirigeixen als tres segments de la indústria de 
l'esport: instal·lacions, esdeveniments i béns esportius. Actualment compta amb 75 socis de tots 
els segments esportius. 

Segons l’estudi d’ACCIÓ “La indústria de l’esport a Catalunya – Actualització estratègica 2015”, el 
pes actual del clúster de l’esport al nostre país és de 578 empreses, 3.549,3 milions d’euros i 
14.528 llocs de treball. Cal destacar que 20 empreses representen el 67% de la facturació total 
de la indústria de l’esport. 

 

Barcelona, 21 de febrer de 2017. 

 

Per a més informació contacteu amb Míriam Riera  
+34 695 179 803 mriera@indescat.org 
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