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Resum
Aquest treball pretén estudiar el turisme esportiu a Gandia (València, Espanya) en
l'actualitat. En aquest treball, es presenta una alternativa al turisme de sol i platja: el
turisme esportiu relacionat amb l'atletisme. Aquesta tipologia de turisme es troba en
auge i la iniciativa pot ajudar a l'ajuntament, establiments hotelers o associacions
esportives a promoure-la i desestacionalitzar el turisme.
Es pretén lligar el turisme esportiu de l'atletisme amb la desestacionalització del sector
turístic a Gandia mitjançant la proposta d'organitzar un meeting escolar d'atletisme
adaptat. L'atletisme adaptat és un dels esports amb més modalitats i amb més
practicants. Tots aquests esportistes es classifiquen en funció de la seua capacitat
especial i competeixen amb atletes en les mateixes condicions.
D'altra banda, s'aborda la planificació turística que comporta aquest campionat.
S'estudia la capacitat en places d'allotjament que té Gandia per a albergar un campionat
d'aquests nivells o la disponibilitat dels clubs d'atletisme i tots els centres educatius
capaços de col·laborar en l'organització.
La finalitat de l'estudi és elaborar la proposta final de viabilitat de l'organització d'aquest
esdeveniment i traslladar-la a institucions pertanyents perquè s'estudie la seua posada
en pràctica. Per tant, en ell s'especifiquen totes les característiques del campionat,
incloent-hi data, lloc, horaris o classificació dels atletes en funció de la seua capacitat
especial.
Paraules clau: Gandia o Grau de Gandia, campionat escolar nacional, atletisme adaptat,
turisme esportiu, desestacionalització

Abstract
This project is set in the actuality and it pretends to study the sports tourism in Gandia
(Valencia, Spain). In this project, an alternative to sun and beach tourism, is the sports
tourism, related in athletics. This type of tourism is booming and the initiative can help
Gandia’s town hall, hotels or sport associations to find the solutions against the
seasonality.
The link between athletic sports tourism and tourism seasonality in Gandia is the
proposal to organize an adapted athletics school championship. Adapted athletics offer
a great amount of modalities for athletes, who are classified according to their special
capabilities, in a way that they can compete with even conditions.
Therefore, the project will tackle tourism planning during the days of the championship.
It pretends to study the feasibility of the tourism establishments to organize a
championship of these level, also the availability of Gandia athletics clubs and schools
from Gandia to collaborate in the organization of the event.
The finality of the project is to prepare the final proposal of viability to organize this event
and finally transfer it to the respective institutions for study its implementation. Therefore,
it will explain everything related with the championship, the proposed date, the place, the
timetable of the championship and the way to clasificate the athletes in their right groups.
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En primer lloc vull donar les gràcies a la meua tutora Eva i tots i totes les mestres que
he tingut al llarg d’aquests anys a la universitat.
D’altra banda també vull agrair a la meua tia la proposta de treball que vam pensar entre
els dos a Barcelona al mes de febrer. Amb la seua ajuda pensarem que aquesta podia
ser una proposta atractiva i original per ajudar a desestacionalitzar el turisme a Gandia.
També vull donar les gràcies a la família, qui m’ha donat l’oportunitat de poder estudiar
i a més a més, fer-ho sempre a l’escola pública en valencià.
I per últim m’agradaria fer un crit per a que entre tots i totes les mestres del passat, del
present i del futur, seguim millorant i progressant en l’educació pública i en valencià. I
donar les gràcies a aquella mestra que tots hem tingut “rebel, decidida i valenta”, que
menciona ZOO al seu disc (Raval, 2017) i de la qual “hui som alumnat aventatjat”.
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Introducció
Actualment i cada dia més, viatjar és més accessible a les persones. Des que es va
realitzar el primer viatge turístic han passat molts anys, però és alguna cosa que l'ésser
humà no ha deixat mai de costat.
Amb els anys els motius i les idees per les què s'entén el concepte de viatge han anat
canviant. Fins ara, en el mediterrani, el turisme de sol i platja ha sigut un fix tots els
estius, fins al punt que el turisme ha començat a ser qüestionat per la seua massificació,
el mal mediambiental que ha arribat a generar o l'estacionalitat que ha anat implicant
amb el pas del temps.
A Gandia com en moltes altres destinacions turístiques de sol i platja, s'han començat a
promoure nous tipus de turisme per a combatre l'estacionalitat esmentada anteriorment.
La mentalitat de la gent a l'hora de planejar un viatge ha començat a canviar. Hui dia,
un gran nombre de turistes busca alternar la tranquil·litat amb altres variants en els seus
viatges. Una de les varietats tipològiques de turisme que ha anat agafant força amb el
pas dels últims anys és la del turisme esportiu, especialment l'atletisme.
Des de fa uns cinc anys, les carreres de llarga distància realitzades en les grans ciutats
de tot el món atrauen molts turistes. A València se celebra la marató més important
d'Espanya; en 2019, dels 25.000 participants, un 39% eren estrangers, és a dir, més de
10.000 i un altre 34% venien de la resta d'Espanya. Amb aquestes estadístiques en mà
és raonable dir que el turista busca poder assistir a grans esdeveniments durant les
seues vacances, o que organitza les seues vacances al voltant de grans esdeveniments
esportius.
L'atletisme adaptat és un dels esports amb més modalitats i amb més practicants. Tots
aquests esportistes es classifiquen en funció de la seua capacitat especial i competeixen
amb atletes en les mateixes condicions.
En aquest treball es pretén fer una proposta per a atraure turistes esportius, famílies,
amics o periodistes aprofitant l'organització d'un campionat d'atletisme escolar adaptat.
L'objectiu d'aquest projecte és poder congregar en una mateixa pista d'atletisme a molts
esportistes menors d'edat, que competeixen amb necessitats especials en diferents
parts d'Espanya.
Aquesta serà una proposta per a desestacionaltzar el turisme que estarà recolzada de
les institucions privades i públiques per a aconseguir deixar uns grans ingresos a la
ciutat durant uns 4 o 5 dies en novembre.
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Objectius
L'objectiu principal del present treball consisteix a elaborar la proposta d'organització
del primer meeting escolar nacional d'atletisme adaptat a Gandia. Per a aconseguir
aquest objectiu principal s'estableixen a continuació els objectius específics:
• Estudiar l'auge del turisme esportiu relacionat amb l'atletisme.
• Investigar la capacitat hotelera i d'altres establiments turístics amb els quals
compte Gandia per a fer front a un esdeveniment d'aquestes magnituds i l'època
idònia per a realitzar-lo.
• Plantejar els acords de col·laboració necessaris amb l'ajuntament, centres
educatius i clubs d'atletisme de Gandia.
• Detallar els particulars de l'organització d'aquest campionat amb el turisme
esportiu.

Metodologia
Per a l'elaboració d'aquest TFG es farà ús tant de fonts primàries com de secundàries.
Quan es parla de fonts primàries s'està fent referència a tècniques qualitatives. És a dir,
s’han realitzat entrevistes a personalitats de l'ajuntament, clubs d'atletisme o directors
d'escoles i d'hotels per a conéixer la seua opinió sobre l'elaboració d'aquest
esdeveniment.
D'altra banda, les fonts secundàries fan referència a la cerca d'informació en documents,
revistes o altres treballs ja realitzats amb un tema que tinga relació amb el qual es tracta
en aquest treball i amb l'organització d'esdeveniments. També s´ha consultat mitjançant
correu electrònic i telefonades molta informació útil per al treball.

Pla de treball
El temps total dedicat a aquest TFG està entorn de les 190 hores. Aquestes hores es
dividiran d'una manera equivalent al pes de cada part del treball durant tres mesos.
Si finalment se suma unes 190 hores per a fer el treball, les hores dedicades a cada part
en proporció al pes de cadascuna, seria el següent:
Percentatg
e
75%
5%
10%
10%
100%

Hores

Tasques

142
5
24
19
190
hores

Investigació, entrevistes, cerca d'informació
Consultes amb el tutor del TFG.
Redacció del treball.
Preparació de la presentació oral.

Taula 1. Pla de treball, elaboració pròpia
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I.
i.

Context
Evolució Històrica i turística de Gandia

Gandia és una ciutat que, segons les restes que s’han trobat durant anys en excavacions
i investigacions, té els orígens en el Paleolític.
Fins al segle XIV, l’economia de Gandia es basa en l’agricultura (la canya de sucre),
l’artesania i el comerç. Durant aquest segle, a la Vila de Gandia es construeix una
muralla que aconsegueix rodejar tots els municipis de la zona, formant d’aquesta
manera una Vila medieval.
Aquesta població comença a guanyar un pes històric quan les herències de Gandia
passen a ser de gran interés i se succeeixen de pares a fills contínuament.
Amb la successió de Carles al seu fill, Francesc de Borja i Centelles, Gandia comença
a entrar a una gran crisis que va marcar el segle XVII i que va deixar la noblesa molt
endeutada, es van expulsar els moriscos, el cultiu va entrar en un període molt dolent,
va aplegar la pesta a la ciutat de la Safor i va aflorar el bandolerisme.
Una vegada aplegat el segle XVIII, un dels aspectes a destacar va ser la Guerra de
Successió a la corona espanyola. Va ser una guerra que va causar les perdues dels
Furs al Regne de València després de la batalla d’Almansa en 1707. A mitjan segle, va
morir a Madrid el que era en eixe moment l’onzé Duc de Gandia, Lluís Ignasi de Borja.
D’aquesta manera les possessions del Ducat de Gandia van passar als familiars més
directes, primer els Benavent i posteriorment els Osuna. Aquests últims són els que
posseeixen el ducat de Gandia actualment.
En 1881, és a dir, segle XIX, es va decidir derruir les muralles de la ciutat. Va sorgir el
primer diari, ‘’El litoral”, es va inaugurar el port de Gandia i la via de ferrocarril de GandiaAlcoi.
Amb la millora dels mitjans de transport el cultiu de la taronja comença a prosperar.
Després de passar crisis i guerres, Gandia es recupera gràcies a l’agricultura i amb el
desenvolupament del sector turístic a partir dels anys seixanta.

ii.

El concepte de l’estacionalitat turística i com afecta a Gandia

El concepte de l’estacionalitat en el sector del turisme és un dels que més interés
concentra. Tant establiments hotelers, el sector de la restauració o els ajuntaments entre
altres tenen present la necessitat de mantenir un turisme el més regular possible durant
tot l’any.
L’estacionalitat al turisme suposa que un determinat lloc pateix una acumulació en
l’arribada de turistes a aquesta destinació en una única temporada. És un efecte bo per
una part i dolent per altre. El turisme genera molta riquesa al llarg dels mesos d’estiu al
sector turístic però els llocs de treball que genera el turisme són de poc valor, estacionals
i poc remunerats.
Aquest fenomen pot ocórrer per diversos factors. El més comú i més important d’aquests
és el clima junt amb els recursos naturals que pot tenir aquesta destinació. Per exemple,
les destinacions conegudes com ‘’de sol i platja’’ o de turisme hivernal, solen patir
l’estacionalitat en gran manera.
Aquestes destinacions intenten planificar la temporada turística sabent que en una de
les estacions de l’any tindran un gran nombre de turistes molt més elevat que la resta
10

de l’any. El més important en aquesta planificació que es fa, és aconseguir obtindre un
nombre elevat de turistes en la resta d’estacions ja puga ser mitjançant alguna festivitat,
o algun esdeveniment, cultural, esportiu, etc. Aquest moviment és el que pretén acabar
en l’estacionalitat del turisme en un lloc determinat.
Gandia és una de les poblacions del mediterrani que més estacionalitat sofreix. Gandia
és considerada una de les destinacions per excel·lència ‘’de sol i platja’’. Juntament amb
altres com Benidorm o Salou, tenen el mateix problema.
És ben sabut, que l’ajuntament de Gandia promou tots els anys activitats alternatives
per augmentar el nombre de turistes al llarg de la resta de l’any amb l’ajuda dels
establiments hotelers, associacions esportives i molts més.
Alguns dels exemples han sigut l’organització de tornejos internacionals de futbol, les
festes de Gandia de finals de setembre a principis d’octubre, festivals de música o la
gran promoció de Gandia com a una de les ciutats falleres més importants.
Combatre l’estacionalitat a Gandia és un treball de molts sectors que poden promoure
diferents idees perquè el turisme siga una realitat durant la resta de mesos.
Es podrien fer moltes propostes per a aconseguir tenir una oferta turística durant tot
l’any. Aquestes podrien estar relacionades, cada una, amb una tipologia de turisme,
però a la vista dels hostalers, empresaris o administració pública han de ser propostes
que porten beneficis a la ciutat. Ja que d’altra manera no seran propostes que es puguen
portar a terme.
Alguna de les possibilitats que es solen barallar per a elaborar una proposta d’oferta
turística és la utilització d’instal·lacions o recursos naturals del mateix municipi i que no
suposen cap cost el seu ús. Una altra idea és la de cercar algun nínxol de turistes que
tinguen preferència per una estació diferent per a visitar la ciutat. D’aquesta manera
organitzar algun esdeveniment orientat a una determinada població fora de la temporada
alta de turisme.
L’exemple més comú en tot el territori nacional és el de l’IMSERSO. És un turisme
destinat a la població de la tercera edat. És una població que en general no vol formar
part del turisme massificat de la temporada alta i no compta amb un poder adquisitiu
molt alt. Per tant, són l’exemple més comú per a acabar amb l’estacionalitat de
poblacions com Gandia o Benidorm.

iii.

Introducció a l’oferta turística de Gandia

Gandia és la capital de la comarca de la Safor. És una de les poblacions més conegudes
de la comunitat valenciana per la seua afluència de turistes en l’època estival que
compta amb 95000 places d’allotjament. La seua posició privilegiada al mediterrani amb
set kilòmetres de platja dividits en 4 platges, els seus recursos naturals que es troben
entorn de la ciutat i la seua herència històrica són alguns dels atractius turístic que
presenta Gandia.
Gandia és una ciutat fàcil de visitar gràcies als mitjans de comunicació. Es pot arribar a
la ciutat de les següents maneres:
• Per carretera: Des de València o des d’Alacant, per la carretera nacional 332 o
per l’autopista AP-7 que des de l’1 de gener de 2020 és gratuïta.
Els turistes procedents del centre del país poden aplegar per l’A.-3 fins a
València i agafant posteriorment les ja mencionades N-332 i l’AP.-7 direcció
Alacant.
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•
•

•

Per últim els visitants que ho facen des d’Albacete, podran aplegar a Gandia per
l’A.-7 i a continuació per la CV-60 (carretera de l’Olleria-Gandia).
Amb tren: Existeix la possibilitat de viatjar amb tren de rodalia des de València
fins a Gandia. De cada trenta minuts surt un tren en aquest itinerari.
Amb avió: Viatjant fins als aeroports més pròxims.
L’Altet (Alacant) a 130 km de Gandia per carretera.
Manises (València) a 80 km de Gandia per carretera o amb metro i tren de
rodalia.
Amb vaixell: Des de les Illes Balears fins a Dènia. Des de Dènia fins a Gandia
per carretera a 35 km.

•
L’interés turístic a Gandia no es limita al turisme ‘’de sol i platja’’ però sí que és el més
important. Un dels elements principals per a poder tenir aquest turisme són les platges,
i és que Gandia en té quatre al llarg de 7 quilòmetres i 700.000 metres quadrats d’arena.
Les platges de Gandia compten als distintius de qualitat ISO i també amb la Q de qualitat
juntament amb les banderes blaves que demostren la qualitat de les seues aigües i els
serveis que poden oferir les seues platges. Les platges de les quals es parla poden
garantir una alta seguretat en temporada alta per la presència de vigilants, aigües
cristal·lines durant tot l’any i altres serveis com la neteja de les platges o les dutxes i
papereres. Les platges mencionades són les següents:
• Platja d’Ahuir
Es caracteritza per un baix grau d’ocupació. És la platja més al nord que té
Gandia, limítrof amb la platja de Xeraco.
• Platja Nord
És la platja més gran, la més concorreguda en l’època estival. Garanteix un millor
accés a la platja des del poble de Gandia, amb bones connexions d’autobús.
També compta amb molta oferta de restaurants i allotjament prop.
• Platja de Venècia
És la platja situada entre el port de Gandia i la desembocadura del riu Serpis, la
més petita i una de les menys transitades.
• Platja de Marenys de Rafalcaid
És la platja situada a la part nord de la desembocadura del riu Serpis i limítrof
amb la platja de Daimús. L’afluència de turistes no és molt elevada.
També són molts els atractius que té la capital de la Safor i que poc tenen a veure amb
el turisme massificat ‘’de sol i platja’’.
Un dels sectors que més secrets amaga Gandia és el de la Gastronomia. Un dels
principals atractius turístics per al turista estranger és conéixer els menjars tradicionals
del lloc en concret que es visita. Per tant, Gandia, amb la seua tradicional dieta
mediterrània no pot amagar algunes de les seues delícies que conquereixen els turistes.
Aquesta famosa dieta, basada en l’arròs, és una de les principals demandes del turista.
Són més de 250 receptes les que es fan al llarg de tot el territori Valencià amb l’arròs,
sent la majoria de les vegades la més coneguda la Paella Valenciana.
A Gandia un dels plats principals i originari d’aquesta població és la ‘’fideuà’’, una
recepta en la qual es canvia l’arròs pel fideu i la carn i la verdura pel peix i el marisc.
D’altra banda, als dolços no podia faltar els tradicionals de la capital de la Safor. Aquests
són, el tortell i la ‘’Delicà de Gandia’’.
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Per últim, un factor que també és de molta ajuda per a aconseguir acabar amb
l’estacionalitat del turisme en Gandia són les festivitats.
Una de les més importants, si no la que més a tot el territori valencià, són les falles. Són
una festivitat tradicional des de finals del segle XIX, que tenen lloc entre el 16 i el 19 de
març. Durant aquests dies es realitzen diversos actes, com poden ser les cercaviles amb
indumentàries tradicionals valencians. Altres actes són ‘’la plantà’’, l’entrega de premis
als monuments, les mascletades o l’ofrena. Aquesta festivitat culmina amb ‘’la nit de la
cremà’’ la nit de Sant Josep.
També té un gran valor i molta importància turística la fira i festes de Gandia. És a dir,
les festes patronals de la capital de la Safor en honor a Sant Francesc de Borja.
Aquestes són des del 28 de setembre fins al 3 d’octubre, dia del patró. El seu origen té
lloc amb la celebració d’un mercat anual que es va començar a celebrar en 1310 per
petició de Jaume II. Durant les festes patronals té lloc aquest mercat medieval com a
principal atractiu turístic.

iv.

Modalitats de turisme esportiu

El turisme esportiu ha començat a manifestar-se com una nova tipologia. Fins ara, ja hi
havia casos de turistes que es desplaçaven tant per a veure algun esdeveniment com
per a practicar algun esport en un lloc diferent al de residència.
Com s’ha comentat, existeixen dos possibilitats de turisme esportiu.
La primera d’elles és la que ofereix la possibilitat de practicar l’esport en un determinat
destí amb molt bones condicions. En les condicions és on es troba la clau per a atraure
el turista, ja que possiblement un esport es puga practicar en molts llocs, però hi ha
alguns que són reconeguts com a destins especialitzats en un esport en concret.
Una de les disciplines esportives que en els últims anys ha crescut en nombre de
participants arreu del món i en especial, en algunes de les ciutats per les grans
prestacions i condicions que ofereix la prova és la marató. Ciutats com Hong Kong amb
70.000 participants, París o Londres amb 40.000 corredors, Berlín amb 30.000
participants, Perth amb 50.000 atletes, València amb 25.000 participants o Nova York
amb 50.000 corredors (Luna, L. 2019, juliol 27), són avui algunes de les ciutats més
visitades en les dates de la celebració de la marató. L’atleta que viatja amb l’objectiu de
la conquesta dels 42 quilòmetres normalment sol anar acompanyats per familiars, amics
o companys que decideixen visitar la ciutat com a turisme alternatiu durant la prova de
la marató o els dies d’avanç de la prova. És aquest un dels motius pel que els visitants
en la ciutat de destí el cap de setmana de la marató pot ser multiplicada.
Un altre esport, l’alpinisme, on els seus practicants tracten de pujar alguns dels pics més
alts del món també té algunes destinacions per excel·lència i la major d’elles és el Nepal
què al 2018 va superar per primera vegada el milló de visitants, (Redacción. 2019, gener
8). L’economia nacional i la familiar de moltes famílies depén dels alpinistes. Aquests
últims passen algunes setmanes o mesos en la destinació per aclimatar-se i acostumarse a l’altura del Nepal. Aquests esportistes necessiten l’ajuda dels ‘’sherpa’’, que són
persones natives d’aquesta destinació i que fan d’una mena de guia turístic i també
ajuden tots els dies als visitants per a portar-los el menjar, begudes o medicaments entre
altres coses als camps base on estan allotjats.
Un esport molt més comú i del que existeixen milers de rutes turístiques per a practicarlo és el senderisme. Quantitats innumerables de camins per parcs naturals, platges,
muntanyes, vies verdes, o inclús vies que travessen centenars de quilòmetres amb una
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única destinació final com pot ser el Camí de Santiago. Aquest últim és un dels camins
més transitats al llarg de l’any amb quasi 400.000 peregrins a l’any en 2019, i sent el
camí francès el més transitat amb casi el 55% dels peregrins (Borjas, F. 2020). És cert
que a l’estiu acull moltíssims turistes, però la resta de l’any no deixa d’acollir-ne. Molts
petits negocis en municipis petits pels quals transcorre el camí viuen del pas
contínuament de caminants o de persones que també fan el Camí de Santiago amb
bicicleta.
Altres destinacions especials per a practicar esports de muntanyisme, esquí o
snowboard podrien ser els Pics d’Europa, els Pirineus o Sierra Nevada. En cas d’esports
d’aigua en els que es necessiten rius cabalosos i amb corrent d’aigua, per exemple per
al rafting, algunes destinacions a mencionar en el territori nacional podrien ser els
Pirineus d’Osca i els Pirineus catalans.
Per a fer barranquisme es sol visitar destinacions com la Serra de Guara a Osca. Per a
esportistes de platja, es pot viatjar a Tarifa i Fuerteventura si es busca vent o a Mundaka,
Zarautz i Lanzarote si es busquen onades.
Per últim, un esport molt practicat al territori espanyol és el ciclisme. El Tour de França
és l’esdeveniment per excel·lència més important que pot viure en persona un ciclista
amateur. Doncs l’organització del Tour de França prepara una etapa popular per a tot
aquell que vullga participar en una de les jornades de muntanya característiques
d’aquesta carrera.
A continuació, la segona modalitat de viatjar relacionada amb l’esport és la del turista
que prefereix veure l’espectacle en persona però sense ser aquesta persona qui el
practique. Es sol relacionar amb espectacles d’alt nivell professional.
El futbol, un dels esports més seguits en tot el món i també un dels esports que més
turistes mou per les ciutats més clàssiques i amb més tradició de futbol. És el cas de
moltes ciutats angleses, en aquest país es disputa tots els anys la lliga local, la Premier
League, i és una de les lligues més disputades i amb mes tradició de futbol entre els
aficionats. És per això que aconseguir entrades per veure un partit de la lliga anglesa és
una tasca molt difícil però molt ben valorada. D’altra banda, pel que fa a l’estat espanyol,
alguns dels partits que pengen la cartolina de no hi ha bitllets abans del partit són els
clàssics entre Barcelona i Reial Madrid o els derbis provincials o regionals, com per
exemple el València-Llevant, Sevilla-Betis, Espanyol-Barcelona, Deportivo de la
Coruña-Celta de Vigo o l’Atlètic de Madrid-Reial Madrid. També rep uns vint mil
aficionats de cada equip el partit de la final de la Copa d’Espanya i que cada any es
celebra en una ciutat neutra que es converteix en una ciutat de referència per als
aficionats del futbol durant els dies d’abans del partit i el mateix dia de competició. Els
equips espanyols amb més seguidors recapten ingressos de diverses maneres, amb la
venda d’entrades, camisetes o amb el tour pel museu de l’equip. Els museus del FC
Barcelona i del Reial Madrid es situen entre els cinc museus més visitats de tota
espanya.
El bàsquet, un dels esports més mítics i que arrossega moltíssims aficionats arreu del
món. És als Estats Units, on el basquet és molt més que un esport, i els aficionats senten
devoció i admiració pels professionals d’aquest esport. La lliga més important es la NBA,
alberga els millors equips del món i els millors jugadors. A Espanya, la copa del rei és
l’esdeveniment que més turistes i aficionats al basquet arrossega. Es disputa tota la
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competició durant una setmana en una ciutat única pel mètode de la ‘’final four’’, és a
dir, en eliminatòries dels millors vuit equips de la lliga espanyola.
Els esports de motor són altres dels exemples que mobilitzen molts aficionats per tot el
món per a gaudir del cap de setmana a una ciutat impregnada per fans dels pilots més
reconeguts d’aquests esports. A la Formula 1, el gran premi de Catalunya és un del que
formen el circuit de carreres i és un dels esdeveniments esportius que més visitants
porta a la província de Barcelona i en concret al municipi de Montmeló, més de 160.000
espectadors poden arribar a passar pel circuit per a veure el gran premi (Gonzalez, E.
2019, maig 12).
Un circuit, el de Montmeló, que junt amb el de Xest, Jerez i Alcañiz, congreguen quatre
del total de les proves que es disputen al campionat de Moto GP. Durant les dates de
cada gran premi es congreguen a cada ciutat aficionats de diferents escuderies i
motociclistes per a veure l’esdeveniment i que aporten molta riquesa a cada destinació.
El ciclisme ha aconseguit recrear estampes mítiques any darrere d’any en les etapes
més mítiques del Tour de França, la Volta a Espanya o el Giro d’Itàlia o en altres carreres
clàssiques d’una sola etapa. És un esport que no s’entén sense aficionats en els carrers
dels municipis o ciutats per on transcorren les etapes. És per això que és un dels esports
que més aficionats pot menejar per les grans voltes.
Per últim, el tenis hui en dia i durant els últims anys ha sigut un esport que ha sigut capaç
de congregar molts aficionats per les pistes de tot el món per a veure els i les millors
esportistes del rànking. A Espanya s’ha comptat amb la fortuna de poder gaudir d’alguns
tenistes de gran nivell en els últims anys com l’alacantí David Ferrer o el balear Rafa
Nadal. Això ha sigut un dels factors que ha jugat a favor perquè l’afició per aquest esport
haja anat creixent.

v.

Repercussió del turisme esportiu en l’economia amb exemples

Amb l’enquesta de moviments turístics en Frontera de Turespaña en la mà, es sap que
al voltant de dos milions i mig de turistes estrangers visiten algun destí espanyol cada
any per motius esportius, tant per a veure algun esdeveniment com per a participar en
ell.
Aquests visitants apleguen a deixar en el país entorn dels 2000 milions d’euros cada
any. Per exemple, en el cas de Brasil, quan va organitzar el mundial de futbol de 2014,
el país va ser visitat per quasi 700 mil turistes estrangers. D’altra banda, els turistes que
van omplir les ciutats espanyoles durant el mundial de basquet celebrat a Espanya, es
van deixar entorn als 82 milions d’euros.
L’exemple més clar que tenim al territori valencià és el de la marató de València. L’Institut
Valencià d’Investigacions Econòmiques ha redactat en un informe algunes de les dades
més significatives que s’extrauen d’aquesta edició de la marató. En 2019 la despesa
turística va aplegar a la xifra dels 22,8 milions d’euros. L’1 de desembre de 2019 es va
celebrar la 39 edició de la marató de València juntament amb una carrera de 10
quilòmetres paral·lela a la marató. En total es van congregar més de 32.500 participants,
dels quals tan sols el 27% eren valencians. La resta eren turistes de la resta del territori
nacional (38%) o estrangers (35%), és a dir, uns 24.000 corredors no eren valencians.
Aquest informe comenta que en total, més de 77.000 visitants passaren el cap de
setmana a València i la suma de pernoctacions va ser de més de 230.000, el que ve a
ser una mitjana de 3 nits per cada persona que va visitar la ciutat.
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Les despeses que té l’organització es valoren en uns 5,4 milions d’euros, dels quals 4,2
milions tenen repercussió en l’economia valenciana.
Segons l’informe de l’IVIE encarregat per marató de valencià Trinidad alfonso EDP
(2020, febrer 14) cada euro invertit en aquest esdeveniment es van recol·lectar 4.2€. I
l’impacte econòmic en la ciutat va ser de 52 milions d’euros.
El director de l’informe de l’IVIE, Joaquín Maudos, (2020, febrer 14) va comentar que
‘’les xifres d’aquesta última edició han arribat al valor màxim en quant a beneficis que
deixà el marató a l’economia valenciana en termes de renda i treball’’.
Un dels indicadors que també ofereix aquest estudi, i que és de gran rellevància al
finalitzar un esdeveniment de gran magnitud són les sensacions que ha deixat entre els
participants. A la marató de València se li atorga un 8.9 de nota sobre 10 i un 98,6%
dels participants recomanaria córrer aquesta carrera.

vi.

Oferta de turisme esportiu a Gandia

Com ja s´ha comentat, Gandia és una de les destinacions turístiques de ‘’sol i platja’’ per
excel·lència. Tot i això, les alternatives turístiques no deixen de créixer en la capital de
la Safor. Moltes d’aquestes alternatives són relacionades amb diferents esports,
d’aquesta manera es fomenta la pràctica de l’esport combinat amb el turisme o si el
turista prefereix veure un espectacle esportiu, també té algunes opcions a Gandia.
Curiosament, molts dels esdeveniments esportius es troben repartits entre els mesos de
primavera, tardor i hivern. Als mesos d’estiu, són poques les activitats que es realitzen,
ja que la finalitat de molts d’aquests esdeveniments és ajudar a desestacionalitzar el
turisme.
Com que els mesos de més afluència turística a Gandia són els de juliol i agost, justifica
que els principals esdeveniments esportius es reparteixen entre la resta dels mesos de
l’any.
Al mes de gener, es poden trobar activitats com la matinal motera què porta visitants i
aficionats a les motos de tot el territori valencià. D’altra banda Gandia també compta
amb la travessia d’hivern què es realitza en el port de Gandia i és organitzada pel club
de natació i esports de Gandia. En ella poden participar homes i dones de totes les
poblacions i s’han aplegat a inscriure 76 nadadors/es de tot el territori valencià en l’any
2019. Aquesta travessia és considerada una festa esportiva per a obrir de bona manera
l’any, i es caracteritza perquè els nadadors/es han d’anar sense neopré i disfressats per
a nadar els més de 100 metres que té la travessia. Per últim, també al gener, Gandia i
en concret el club alpí de Gandia pot presumir d’organitzar un quilòmetre vertical per a
corredors i caminants que recorren les muntanyes de la capital de la Safor fins a aplegar
al pic del Mondúver.
En febrer no es realitzen moltes proves ni esdeveniments esportius. Sols queda
mencionar la volta ciclista a la Comunitat Valenciana. De vegades, per exemple en 2019,
va sortir una etapa de Gandia i altres anys també s’ha realitzat algun campionat de futbol
femení autonòmic.
A març, durant els últims anys s’han organitzat campionats autonòmics de patinatge,
d’hockey patins o de rugbi. Al ser autonòmics es sap que són campionats que reuneixen
esportistes de tot el territori de la comunitat valenciana i l’afluència de turistes durant
aquests dies augmenta. Però encara és major aquesta afluència de visitants a Gandia
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quan els campionats esportius són de caràcter nacional, és el cas del campionat
d’Espanya de dards, que va tenir lloc en 2018. I per últim, un campionat que reuneix les
característiques perfectes per incorporar més turistes a la ciutat de Gandia és el Gandia
Cup-Futbol base Internacional, que va tenir lloc en 2018 també i que va reunir equips de
categories inferiors d’arreu del món.
En abril els registres d’esdeveniments són pareguts als del març. Alguns campionats de
caràcter autonòmic com va ser a 2018 el triatló de la ciutat de Gandia i que en 2019 s’ha
portat a terme en maig i que també recull atletes nacionals, altres de caràcter nacional
com per exemple el campionat de patinatge artístic d’Espanya. I per descomptat algun
esdeveniment de caràcter internacional com va ser l’ALE Cycling Gandia per segon any
consecutiu, que és una marxa ciclista de 136 quilòmetres i que com a dada curiosa és
que amb la inscripció a la marxa s’inclou l’allotjament a una habitació individual per a
una nit. També es solen celebrar actes d’interés per a alguns gremis relacionats amb
l’esport, per exemple en abril de 2019 es va celebrar la taula rodona de nutrició i salut
emocional i d’altra banda es va organitzar una fira de l’esport repetint l’edició de 2018,
el primer cap de setmana d’abril, tot i que a l’any anterior va ser l’últim cap de setmana
del mes. A 2018 alguns esdeveniments d’interés turístic també de caràcter internacional
va ser el Qwan Ki Do, un campionat d’Europa relacionat amb les arts marcials.
Al maig, comencen a disminuir els campionats i esdeveniments nacionals i
internacionals, ja que la ciutat de Gandia comença a rebre els turistes estiuencs i la zona
del Grau de Gandia ja rep turistes de moltes parts de l’estat i internacionals. Alguns dels
campionats que s’han fet en maig són el campionat autonòmic d’halterofília en 2018, la
fase d’ascens a la tercera divisió nacional del basquet en la que participava l’Hispagan
UP Basquet Gandia.
Durant els mesos d’estiu, juny, juliol, agost i setembre són pocs els esdeveniments
organitzats, més enllà de les carreres i travessies que s’organitzen per a participants
locals i dels voltants del municipi. A finals de setembre de 2018 es va organitzar el primer
campionat nacional de Gandia després de l’estiu, el primer open nacional de modalitats
de tatami.
A octubre en Gandia es porta a terme una de les proves reina que porta més turistes i
participants a la ciutat. Es tracta de l’ICAN Triathlon. És un esdeveniment de triatló en el
qual es divideix en tres proves de tres distàncies diferents i en el que la més llarga d’elles
tracta de 3.8 quilòmetres de natació, 180 quilòmetres de ciclisme i uns altres 42
quilòmetres de carrera a peu. El seu recorregut de natació es celebra al port de Gandia,
acte seguit, el recorregut de bicicleta s’allarga fins a Tavernes de la Valldigna i per últim
la carrera a peu es porta a terme en el passeig marítim de Gandia. Aquest és un dels
esdeveniments que obliga els participants a pernoctar en allotjaments prop al lloc de la
sortida i per tant, el turisme a Gandia es veu molt afavorit en aquestes dates.
Els darrers mesos de l’any comencen a escassejar en esdeveniments turístics. El clima
ja no és el més adequat i molts allotjaments ja comencen a tancar fins a l’època de
primavera.
Per últim cal destacar l’esdeveniment que pot ajudar a la proposta que es presenta en
aquest treball a créixer en magnitud i a tenir més repercussió. Aquest esdeveniment és
la mitja marató de Gandia, organitzada pel club de córrer el Garbí de Gandia. Es sol
celebrar en el mes de novembre per a servir de preparació per a la marató de València
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de manera indirecta, encara que la seua celebració comporta un augment de visitants
aquest diumenge de competició i també creixen les consumicions en els restaurants de
la ciutat.
La mitja marató en 2020 es celebra el 15 de novembre i amb l’ajuda d’aquest
esdeveniment es vol promocionar la proposta del primer Meeting nacional escolar
d’atletisme adaptat per a menors de divuit anys i que es pretén celebrar en les pistes
d’atletisme de Gandia durant els dies previs de la mitja marató, és a dir, del 12 al 14 de
novembre.

vii.

¿Què és l’esport adaptat? I els programes que es promouen des de
la Generalitat Valenciana

L’esport adaptat és aquella activitat fisicoesportiva que és susceptible d’acceptar
modificacions per a possibilitar la participació de les persones amb discapacitats
físiques, psíquiques o sensorials (Generalitat Valenciana).
Dues dades que queden marcades per a l’història de l’esport adaptat són el 1944 i el
1960. El primer d’ells va ser després de la segona guerra mundial i és quan es va
començar a utilitzar-se l’esport adaptat com a mètode de rehabilitació per a les persones
que havien patit algun dany en la guerra. El 1960 va ser quan es van realitzar les
primeres paralimpiades amb moltes tipologies d’esports com per exemple l’atletisme, el
tenis, ciclisme, natació, bàsquet o futbol entre altres molts.
A la Comunitat Valenciana s’organitzen els Jocs adaptats i els Jocs Especials per als
participants amb alguna mena de discapacitat. També es poden mencionar dos
programes que amb la col·laboració de la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat
Valenciana s’han pogut fer realitat.
El primer d’ells és l’Hopiesport i el segon es el Pla d’esports Adaptats en Platges
Accessibles.
El programa Hopiesport que es realitza a la Comunitat Valenciana, va ser possible per
la col·laboració de la generalitat i les diferents conselleries de sanitat, educació, esport
o benestar que fan possible l’accés a tot el material necessari. Aquest programa té la
finalitat d’oferir la possibilitat de readaptar la funcionalitat de les persones amb
discapacitat i permetre’ls la reinserció social a tots els que estiguen en hospitals públics
o concertats.
Alguns dels hospitals que ja funcionen amb aquest programa són l’Hospital La Fe de
València què és on es va iniciar aquest programa, l’Hospital Dr. Peset, Hospital
Comarcal de Requena, Hospital Comarcal Mare de Déu dels Lliris d’Alcoi i l’Hospital
Provincial de Castelló.
Per a portar endavant aquest projecte s’ha fet ús d’instal·lacions dels mateixos hospitals
com també d’altres públiques adaptades per a la pràctica de cada esport. Aquestes són
la piscina coberta de Campanar, el gimnàs pavelló rehabilitació La Fe, el poliesportiu Dr.
Lluch del Cabanyal, la piscina coberta d’Almàssera, les pistes del d’atletisme del riu
Túria de València, el centre social zona nord d’Alcoi i pavelló de tir amb arc de la piscina
municipal d’Alcoi i per últim el centre aquàtic comarcal de Requena.
El segon programa és el Pla d’Esports Adaptats en Platges Accessibles. Va ser un
projecte que es va començar a portar a terme en 2004 amb l’ajuda de diferents
conselleries i la federació d’esports adaptats. Aquest projecte es realitza cada estiu
durant els mesos de juliol i agost. L’objectiu d’aquest projecte és fer veure a la població
que al llarg de la costa mediterrània que pertany a la Comunitat Valenciana hi ha
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diverses platges accessibles i preparades per a persones amb alguna mena de
discapacitat i que puguen ser utilitzades per a la pràctica d’esport també per ells. Aquest
programa combina les platges accessibles amb l’esport adaptat, i durant els mesos
d’estiu es realitzen a les platges activitats de diferents modalitats. Per exemple, algunes
de les activitats són: busseig, bàsquet, futbol, hoquei, golf, tennis en cadira, volei-platja
o vela.

viii.

La disciplina de l’atletisme adaptat i el seu funcionament

L’atletisme adaptat és la disciplina del programa paralímpic que compta amb més
esportistes i més modalitats de competició diferents. Aquesta disciplina esportiva està
orientada a tot aquell esportista que té alguna discapacitat.
Hi ha cinc tipus de discapacitat. La primera és la visual, la qual pot comptar amb
persones cegues o albines. La segona és la discapacitat intel·lectual, que són tots
aquells atletes amb un coeficient intel·lectual menor de 70 i els que tenen dificultat
d’aprenentatge, com per exemple persones autistes o amb síndrome de Down. La
tercera és la discapacitat cerebral. La quarta és la discapacitat física, aquesta agrupa
els atletes amputats o en cadira de rodes. Per últim, tenim la discapacitat auditiva.
Totes les discapacitats tenen la seua federació, és a dir, una atleta amb discapacitat
visual no pertany a la mateixa federació que un atleta amb discapacitat física. D’altra
banda, cada federació s’encarrega de tots els esports que es poden practicar en cada
mena de discapacitat, és a dir, la federació espanyola d’esportistes de persones amb
discapacitat física es farà càrrec de tots els esportistes d’aquesta discapacitat que
practiquen atletisme, tennis, natació o qualsevol altre esport.
Les proves es poden portar a terme en pista o en el camp, de fet davant de cada classe
a la qual pertany cada atleta s’escriu una T (track) per als que participen en pista o una
F (field) per als que ho fan en el camp.
Alguns dels esportistes ho fan amb cadira de rodes, altres amb pròtesis i d’altres amb
l’ajuda d’un guia.
L’atletisme adaptat és l’esport que compta amb més classes de discapacitat. En funció
de la discapacitat i la gravetat de cada cas es situa en una classe o altra.
Les classes es numeren des de la 11 fins a la 64. El primer dígit serà que indica la
discapacitat que pateix l’atleta i el segon dígit la seua gravetat, en funció de si és més
greu el segon dígit serà més gran. Les diferents classes existents són les següents:
Classes 11-13: Esportistes cecs i amb discapacitat visual.
Classe 20: Atletes amb discapacitat intel·lectual.
Classes 31-38: Esportistes amb problemes de coordinació, alguns d’ells en cadira de
rodes (31-34)
Classe 40-41: Esportistes amb acondroplàsia.
Classe 42-44: Participants afectats en les extremitats inferiors i competeixen sense
pròtesis.
Classe 45-47: Esportistes afectats en les extremitats superiors.
Classe 51-57: Atletes que competeixen en cadira de rodes o llançadors que ho fan
asseguts.
Classe 61-64: Esportistes afectats en les extremitats inferiors i que competeixen amb
pròtesis.
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ix.

Exemples d’atletes internacionals espanyols de l’atletisme adaptat

Per entendre el funcionament de les classes en les quals es classifiquen els diferents
atletes no hi ha millor manera que presentar dos atletes espanyols que han competit a
nivell internacional.
El primer d’ells és Gustavo Nieves, gallec i nascut en l’any 1982. És un atleta paralímpic
per quatre ocasions, a Sidney en l’any 2000, a Pequín en l’any 2008, a Londres en l’any
2008 i a Rio en l’any 2016.
Amb tan sols disset anys, Gustavo va patir una atròfia del nervi òptic que l’afecta més a
l’ull dret que a l’esquerre i que li fa tenir una visió borrosa. Des d’aleshores decideix
deixar de jugar al futbol i passar-se a l’atletisme sense ser aquesta una de les seues
passions fins aquest moment.
Gustavo comença a córrer al club Atletisme Vila de Cangas i molt aviat, amb els seus
bons resultats a les proves de fons i amb tan sols divuit anys, es presenta a la prova de
10000 metres en els Jocs Paralímpics de Sidney fent la cinquena posició.
L’atleta d’origen gallec corre en la classe T-12. Si es revisa el llistat de les categories,
es pot veure que de la classe 11 a la 13 són esportistes cecs i amb discapacitat visual.
Doncs Gustavo és un atleta que pertany a aquesta categoria degut al problema que va
tenir als diset anys, i en funció de la gravetat de la seua discapacitat se’l situa en la
segona classe, de les 3 que conformen aquesta categoria.
A Pequín en 2008, Gustavo va aplegar a la final dels 5000 metres però va haver
d’abandonar per una lesió. En 2012, en Londres, va competir en la mateixa distància i
va aconseguir fer-se amb la quarta plaça.
Per últim, en els Jocs Paralímpics de Rio en 2016 es va presentar a la prova de marató.
Quan corria el quilòmetre 35 va patir un colp de calor i es va haver de retirar quan en
aquest moment i a falta de 7 quilòmetres anava en primera posició i li treia un minut i
mig al segon classificat.
Per als Jocs Paralímpics de Tokio de 2020 Gustavo comptava amb una beca per a
presentar-se de nou a la marató, però amb la irrupció de la COVID-19 els Jocs s’han
passat per a 2021.
I en segon lloc, es troba el cas de Desirée Vila Bargiela. En els seus primers anys com
a esportista, es dedicava a la gimnàstica acrobàtica fins al 2015, any en el qual a partir
d’una lesió acaba amb la cama amputada i ha de deixar de practicar la gimnàstica.
Desirée és nascuda en Vigo l’any 1998. Al seu palmarés professional com a esportista
figuren el campionat d’Espanya de dansa en Tarragona guanyat en 2007, el campionat
de Galícia en categoria trio infantil del 2012, en 2014 aconsegueix fer-se amb el
subcampionat de Galícia de categoria trio cadet, el campionat de Galícia en categoria
trio juvenil, el campionat d’Espanya, campionat de la Liga del Norte i la participació en
el Maia International Acro Cup i al Campionat del Món del 2014, per últim, en 2015
guanya el campionat de dansa de Vigo Porté.
Al mateix any que guanya el seu últim premi, pateix una lesió entrenant. Els primers dies
els diagnòstics s’endarrereixen i es confonen uns d’altres i tot acaba amb una isquèmia
en la cama i que per tant, l’única solució era amputar la cama. Tots els malentesos per
part del doctor que omet part del diagnòstic avanç de la intervenció acaben amb un
procediment judicial en el qual resulta culpable i es sentenciat a 9000 euros
d’indemnització.
Els primers anys després de la intervenció, Desirée comença amb rehabilitació i
comença a provar a practicar alguns dels esports adaptats com per exemple tennis en
cadira de rodes, natació i bàsquet. En 2018 comença a practicar l’atletisme adaptat i el
seu palmarés comença a créixer.
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Desirée es troba en la categoria de discapacitat física que és la que es troba la gent que
corre amb problemes en extremitats, en pròtesis o en cadira de rodes. Les classes que
formen el grup de competició de l’atleta gallega són de la T61 a T64, i Desirée es troba
en la T63.
Una vegada ja es sap la classe en la qual corre l’atleta, cal destacar que aquesta classe
és igual independentment de la prova d’atletisme en la que participe. En aquest cas,
Desirée participa en la prova de 100 metres i en la prova de salt de longitud. Ella participa
en ambdues competicions en la classe T63, ja que el significat de les classes serà
sempre el mateix en tots els tipus de proves.
Des dels seus inicis en l’atletisme ha aconseguit ser campiona d’Espanya en 100 metres
llisos i en salt de longitud en el campionat celebrat en Valladolid per comunitats i també,
campiona en les dues proves al campionat d’Espanya per clubs en 2018. També en
2018 va participar al campionat europeu d’atletisme en les dues proves, va ser finalista
als 100 metres llisos i sisena en el salt de longitud.
En el 2019 ha tornat a ser campiona en ambdues proves en el campionat d’Espanya per
comunitats celebrat a Castelló i també s’ha proclamat campiona dels 60 metres lliures
en el Meeting Internacional Vila de Madrid.
En 2020 l’atleta estava entrenant per buscar les marques mínimes i necessàries per a
accedir a les places dels jocs paralímpics de Tokio però per culpa de la COVID-19, els
jocs s’han posposat per al 2021.
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II.

Anàlisi de l’interès del públic objectiu

Aquí es van a estudiar dos apartats diferents que permeten donar a entendre com
s’aconsegueix confeccionar un esdeveniment esportiu, en aquest cas, de grans
dimensions. Es demanen opinions i peticions al públic objectiu, i s’obtenen un conjunt
de requeriments comuns entre els enquestats o entrevistats.
En primer lloc es mostra de quina manera es posa en contacte amb el públic objectiu en
qüestió, per a obtindre les seues peticions. S’explica qui les ha contestat o qui no ho ha
fet i quines decisions s’han pres per obtindre aquestes respostes.
D’altra banda, s’expliquen les conclusions extretes a les preguntes realitzades. Qui les
ha contestat o qui no ho ha fet i quines decisions s’han pres per obtindre aquestes
respostes.

i.

Anàlisi estadístic

La idea era fer unes preguntes per obtindre informació útil de diferents hotels o càmpings
de Gandia, diversos clubs d’atletisme o esportius adaptats de la Comunitat Valenciana,
clubs d’atletisme de Gandia i a l’ajuntament de Gandia, en concret al departament
d’esports.
Primer que res, s’ha d’explicar que la via utilitzada per a fer les preguntes ha sigut el
correu electrònic.
En primer lloc, es comença posant-se en contacte amb hotels i càmping. D’un total de 5
hotels i un càmping amb qui es posa en contacte, només un respon al correu.
Tan sols el Càmping l’Alqueria va respondre dient que tenia un bungalou amb cinc
places i accés adaptat a les zones comunes, tot i que el gimnàs no té màquines
adaptades. Un punt negatiu són els pocs serveis que tenen per a persones amb
discapacitat auditiva i visual.
La resta dels hotels no han respost a les preguntes formulades a través del correu i per
tant, com no es pot obtindre la informació, s’ha contactat per telèfon amb l’oficina de
turisme per aconseguir la dada del nombre total d’habitacions adaptades amb les quals
conta Gandia, sumant tots els establiments hotelers.
A continuació s’ha contactat amb diversos clubs esportius i d’atletisme adaptats amb
socis i esportistes que competeixen en algun esport. De tots els clubs amb els quals
s’ha posat en contacte, també per correu electrònic, han respost diversos clubs però
només tres d’ells tenen o han tingut atletes que han participat en campionats d’atletisme
adaptat.
Aquests clubs que sí han respost, són el club d’atletisme Vila-Real, el club Globo d’Elx i
l’escola del Garbí de Gandia.
Amb la resposta dels clubs ja esmentats, hi ha una mostra representativa de clubs que
han fet les seues reflexions i han donat les seues opinions i per tant no ha fet falta
contactar d’altra manera amb altres clubs.
Per últim, a l’hora de posar-se en contacte amb l’ajuntament de Gandia i en concret amb
el departament d’esports també s’ha fet per correu electrònic.
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Aquest correu ha sigut respost en última instància per la tècnica del servei d’esports,
que és la persona que s’encarrega dels esdeveniments esportius. D’aquesta resposta
s’han obtingut algunes conclusions importants.
En un primer moment, no es va respondre de cap dels departaments públics als que es
va enviar el correu.
Al reenviar el correu de nou, em van respondre dient-me que compartirien el correu amb
la tècnic del servei d’esports, que havia de ser la persona que em donés la informació
que desitjava.
Va ser d’aquesta manera de la qual es va respondre el correu i es va establir un fil de
correus per a resoldre tots els dubtes.
El contacte amb tots els clubs, departaments, hotels, etc., es va fer durant els mesos de
maig i juny i per motius de la COVID-19, no era possible fer reunions, molts establiments
hotelers estaven tancats i també els clubs esportius no tenien activitat durant aquests
mesos a les seues oficines. Per això, el motiu de posar-se en contacte per mitjà del
correu electrònic.

ii.

Anàlisi dels resultat

La finalitat d’aquest apartat és explicar les conclusions extretes de tots els correus rebuts
per part de les diferents parts amb qui s’ha contactat i també d’alguna telefonada que
també s’ha fet per rebre informació.
En primer lloc, i com ja s’ha explicat en l’anàlisi estadístic, els hotels no han pogut
respondre els correus, ja que per motius de la COVID-19 estaven tancats. Una vegada
els hotels han obert, no s’ha fet una altra volta de contactes, perquè la informació que
realment era necessària per al treball s’havia d’aconseguir cridant a tots els hotels de la
ciutat de Gandia. Com aquesta opció era inviable, ja que molts hotels continuen tancats
temporalment, s’ha decidit posar-se en contacte amb l’oficina de turisme per obtindre la
dada del nombre d’habitacions adaptades de les quals consta la ciutat de Gandia.
L’oficina de turisme no ha sabut donar la dada en total, ja que no els consta en les seues
estadístiques, per tant s’ha calculat a mà alçada. Des de l’oficina han contat el nombre
total d’hotels:
Places hoteleres
4 estrelles
3 estrelles
2 estrelles
1 estrella
Hostals

Gandia
1 hotel
-

Grau de Gandia
5 hotels
14 hotels
4 hotels
2 hostals

Taula 2. Places hoteleres de Gandia. Font: Oficina turística de Gandia. Elaboració pròpia

Després de donar la informació, des de l’oficina de turisme s’ha explicat que és molt
difícil saber el nombre d’habitacions adaptades que té cada hotel. Alguns hotels són més
nous i es construeixen amb una llei més actual i exigent a l’hora de tindre més
habitacions disponibles per a clients amb alguna discapacitat, així com més serveis que
els faciliten l’estança. Altres hotels són més antics i es van construir amb una altra llei
més antiga, per tant, és possible que un hotel de quatre estrelles construït cinquanta
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anys enrere no tinga el mateix nombre de serveis i habitacions disponibles per a clients
amb alguna discapacitat.
Amb l’ajuda de l’oficina de turisme s’ha aplegat a la conclusió que a Gandia hi ha entre
unes 70 i 90 habitacions adaptades per als esportistes participants en aquest campionat.
Amb aquesta dada es pot començar a estudiar quin pot ser el nombre màxim de
participants i com estructurar la competició. Ja que, sent un campionat que es planteja
per a fer-lo en condicions normals, tots els hotels podrien tenir obert durant els dies del
campionat i així tenir totes les habitacions disponibles per als atletes.
Per altre costat, amb les respostes que han fet alguns dels clubs esportius o d’atletisme
adaptat, es poden traure moltes conclusions que poden ajudar a organitzar el campionat
i a facilitar tots els serveis necessaris als atletes i als clubs. Algunes d’elles són:
• Deixar descans suficient entre prova i prova
• Servei de fisioteràpia en el recinte de la competició
• Hotels no molt llunyans a la pista d’atletisme, amb habitacions adaptades per als
atletes.
• Flexibilitat d’horaris en les menjades, tan de matí, al migdia i a la nit.
• Facilitat per aparcar prop de les instal·lacions esportives o augmentar les places
per discapacitats prop de les instal·lacions.
• Zona habilitada per escalfament
• Zona habilitada per a posar les carpes els clubs que ho desitgen
• Serveis d’avituallament complets en finalitzar les proves.
• Zona de vestidors i dutxes adaptades per als participants
• Llocs privats per a:
o Reunions
o Recollida de dorsals
o Direcció tècnica
o Reconeixements mèdics
o Cossos de seguretat (creu roja, policia, ambulància...)
• Tenir bons accessos a les pistes d’atletisme i tots els serveis disponibles per
als/les atletes
Amb aquestes peticions i altres exigències legals a l’hora d’organitzar un campionat
d’aquestes característiques, s’ha pogut dissenyar un plànol amb el qual queda clar on
quedarà localitzat cada un dels serveis per als participants, accessos a la pista i altres
punts destacats com l’aparcament.
D’altra banda, després de parlar amb el Club de Córrer del Garbí de Gandia, que veu
amb bons ulls poder organitzar un campionat escolar adaptat d’atletisme a la ciutat, han
quedat clars altres punts importants a l’hora d’organitzar aquest campionat. Aquests són:
• La necessitat de treballar juntament amb les federacions dels corresponents
atletes.
• L’abaratiment dels costos per a l’atleta, ja que és la federació qui paga els
desplaçaments fins a la ciutat de la competició.
Per últim, després de contactar amb l’ajuntament de Gandia, específicament en el servei
d’esports, i demanar una valoració sobre la realització d’aquest campionat. Des de
l’ajuntament reconeix aquesta iniciativa com una bona oportunitat per a ajudar a
combatre l’estacionalitat del turisme a Gandia. Gandia ja compta amb molts
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esdeveniments esportius amb aquesta mateixa finalitat i aquest en seria un altre però
centrat en l’esport adaptat.
Des de l’ajuntament es reconeix el bon tracte que es té amb les federacions perquè els
atletes paralímpics puguen fer una concentració a setmana santa cada any per a
preparar millor els campionats.
Per tant, es conclou que existeix una bona predisposició per part dels clubs d’atletisme
locals i de l’ajuntament, per a portar a terme aquest esdeveniment esportiu en favor
d’acabar amb l’estacionalitat turística en Gandia.
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III.

Pack d’inscripció per a participants

El procés d’inscripció, el qual es detalla més endavant, comença en el moment en el
qual l’atleta decideix participar atret pel projecte del campionat.
Una vegada l’atleta decideix participar, deurà inscriure’s mitjançant la pàgina web
carreraspopulares.com, la mateixa web que gestiona les inscripcions de la mitja marató
de Gandia què es celebra a l’octubre.
Perquè l’atleta es puga inscriure, primer que res, s’ha obert el termini per apuntar-se i
que romandrà obert durant un temps determinat.
Una vegada s’ha inscrit, aquesta persona esperarà que el termini d’inscripcions acabe
per a poder saber si ha sigut admés i poder fer el pagament de la inscripció que desitge.
Un atleta serà admés, sempre que la marca que acredite en la competició en la qual
vulga participar, es trobe entre les millors.
Aquesta última limitació està feta perquè no s’admetran quinze participants en la mateixa
carrera, mentre en altra tan sols en siguen tres, podent ser més. Per tant, de la que en
són quinze, tan sols s’acceptarien deu i d’aquesta manera, es podrien deixar 5 places
lliures per altres carreres.
Les places en el primer termini d’inscripcions, seran quaranta per xics i altres 40 per
xiques. Una vegada acabe el primer termini, si queden places vacants, s’obrirà de nou,
repartint les places entre xics i xiques per igual, fins que s’acaben totes les inscripcions.
Els participants en el campionat nacional i escolar d’atletisme adaptat s’han d’inscriure
mitjançant el pack per a participants. Aquest, té l’avantatge econòmic per als esportistes
i també que s’asseguren tenir disponible una habitació adaptada en la zona del Grau de
Gandia, una zona la qual es localitza a uns cinc quilòmetres del poliesportiu, on es
realitzen les proves del campionat.
El Grau de Gandia és la zona més turística de Gandia, però que no deixa de tenir vida
durant els mesos d’hivern, ja que en aquesta zona es troba el campus de Gandia de la
universitat Politècnica de València.

Il·lustració 1. Universitat Politècnica de València. Campus de Gandia. Font: Google
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La llargària del Grau de Gandia,
poc més de uns 3 quilòmetres,
ofereix una gran quantitat de
serveis disponibles per a tots els
ciutadans durant tot l’any.
Supermercats,
hotels,
línia
d’autobús, universitat, escoles i
sobretot la platja formen part del
conjunt de serveis que garanteix.
La bona temperatura a Gandia
durant tot l’any fa possible que
els participants puguen eixir a
gaudir del passeig marítim, del
port, dels parcs, dels restaurants
i de les platges a qualsevol hora
del dia.
Il·lustració 2. Grau de Gandia. Font: Google

El pack d’inscripció que es
prepara per als participants del campionat d’atletisme adaptat a Gandia està format per
l’estança a un hotel del Grau de Gandia en una habitació adaptada per a cada atleta,
amb acompanyant o no, com cada un desitge. També consta de les dues visites guiades
pel museu faller de Gandia, per al Palau Ducal de Gandia i per a la Marjal de Gandia.
Per últim, aquest paquet també conté la inscripció al campionat i un bo d’autobús urbà
amb 10 viatges.
L’estança a l’hotel serà des del dijous de vesprada fins al diumenge de matí. Aquesta
estança ofereix tots els serveis disponibles a cada un dels hotels, ja pot ser la piscina,
el gimnàs, zones de reunions, menjadors, etc. Les menjades principals (desdejuni, dinar
i sopar), són incloses en el pack d’inscripció i tindran un horari flexible adaptat per als
atletes en funció dels seus horaris de competició.
D’altra banda, les visites organitzades per als atletes, també estan incloses en el preu
total. Aquestes visites no deixen de ser purament voluntàries però molt recomanables.
L’objectiu és fomentar el turisme cultural i
tradicional al museu faller, el turisme històric
al palau ducal i també el turisme esportiu a
l’aire obert per la marjal.
A la primera de les tres visites, és l’excursió
al museu faller. Aquest és un lloc especial
per al món faller on es relaten i s’expliquen
tots els temes relacionats amb les falles.
L’accés és possible per a tots els atletes i
igual que la resta de les excursions són
voluntàries.
La segona és la del Palau Ducal de Gandia,
s´ha assegurat que fóra possible l’accés a Il·lustració 3. Museu faller de Gandia. Font: Google
persones amb mobilitat reduïda mitjançant
una telefonada a l’oficina de turisme de Gandia. Segons l’oficina de turisme de Gandia,
els visitants amb mobilitat reduïda no tenen accés a totes les habitacions del palau, però
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si als principals jardins i patis i a moltes de les habitacions del palau, ja que aquest
compta amb ascensor per pujar i baixar tranquil·lament.

Il·lustració 5. Pati de la cisterna, Palau Ducal. Font: google

Il·lustració 4. Pati de armes, Palau Ducal. Font: google

La tercera de les visites, la de la
marjal de Gandia, l’accés és simple
per a tot el món i es pot gaudir de
l’aire lliure i de l’explicació del guia
turístic sense cap classe de
problema. El bo de l’autobús conté 10
viatges, en els quals es pot anar a
cada una de les jornades de
competició i a les excursions
preparades per l’organització i
l’ajuntament de Gandia.

Il·lustració 6. Marjal de Gandia. Font: Google

Per últim, dins de la inscripció a la
competició, també es garanteixen
molts serveis essencials per als
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atletes. Aquests podrien ser els avituallaments, llocs per muntar carpes privades de cada
club o la zona per a fisioterapeutes i massatgistes.
El preu total del paquet d’inscripció per als participants és de 100 €, que inclou tots els
serveis ja mencionats abans. En el cas que un o una atleta desitge allotjar-se a l’hotel
amb un acompanyant, ho podrà fer amb un suplement de 50 €. Aquesta persona tan
sols tindrà dret a l’estança i les menjades en pensió completa a l’hotel en qüestió. D’altra
banda, aquesta persona (l’acompanyant), haurà de pagar-se els viatges d’autobús i no
podrà accedir amb el grup d’atletes a les excursions, amb l’excepció que algun dels
participants necessite la companyia d’una altra persona durant tot el dia. En aquest últim
cas, tindrà un cost extra de 10 € que li donarà accés a les dues excursions.
En el cas que un atleta aplega a Gandia amb més d’un acompanyant, a partir del segon,
hauran de contractar el viatge per la seua banda.
Per a resumir, la taula de preus queda de la següent manera:
Motiu
Paquet d’inscripció per a participants sense acompanyants
Paquet d’inscripció per a participants amb acompanyant.
Paquet d’inscripció per a participants amb acompanyant.
(Acompanyant amb excursions)

Preu
100€
150€
160€

Taula 3. Taula de preus per als atletes amb o sense acompanyant. Font: Elaboració pròpia

IV.

Planificació del campionat per a participants

Dins de la planificació del campionat s’engloba per una part la dels horaris establerts per
a competicions i visites turístiques. I d’altra banda, la planificació de l’organització a
l’hora de delimitar cada una de les zones habilitades per a diferents serveis en la zona
de competició.
En primer lloc cal explicar que aquesta competició estarà preparada per a participants
entre els 11 i els 18 anys, tant en categoria masculina com femenina. En un primer
moment es repartiran les places hoteleres totals entre els dos gèneres, és a dir, si es
compta amb vuitanta places, quaranta seran per participants masculins i altres quaranta
per a participants femenines. L’ordre d’inscripcions es realitzarà en funció de les millors
marques obtingudes en les respectives proves.
Si a la fi del primer termini d’inscripcions, queden places vacants, seran reobertes per a
tots els participants que desitgen participar independentment que siguen xics o xiques.
Les edats de participació estaran entre els 11 i els 18 anys. Les categories (d’edat) en
les que es reparteixen els atletes són les següents:
• Sub 12 anys: Des dels 11 anys fins als 12 anys
• Sub 14 anys: Fins als 14 anys
• Sub 16 anys: Fins als 16 anys
• Sub 18 anys: Fins als 18 anys
En el cas d’aquest campionat, que compta amb pocs atletes, les categories queden
agrupades en tan sols dos grups d’edat:
• Sub 14 anys: Des dels 11 anys fins als 14 anys
• Sub 18 anys: Des dels 15 anys fins als 18 anys
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Una vegada s’han establert les categories en funció de l’edat, també s´ha d’aclarir que
els participants estaran separats en funció de la classe de discapacitat que tinguen. Les
classes més comunes i a les que va destinades aquest campionat són les següents:
• Classes 11-13: Cecs i amb deficiència visual
• Classe 20: Discapacitat intel·lectual
• Classes 31-38: Paràlisi cerebral
o 31-34: Amb cadira de rodes
o 35-38: Sense cadira de rodes
• Classes 45-47: Esportistes afectats en les extremitats superiors.
• Classes 51-54: Atletes que competeixen en cadira de rodes o llançadors que ho
fan asseguts.
• Classes 61-64: Esportistes afectats en les extremitats inferiors i que competeixen
amb pròtesis.
Per altra banda cal especificar el nombre de proves de les quals el campionat està
format. Són proves, totes elles de pista, en cap cas s’utilitzarà el camp per a cap prova.
En definitiva les proves organitzades seran les següents:
• 100 metres
• 200 metres
• 400 metres
• 800 metres
• 1500 metres
Per a poder realitzar-se totes les proves en totes les categories, com a mínim es
necessiten 3 participants en cada una de les categories i classe. És a dir, per a poder
fer la carrera dels 400 metres en la categoria sub 18 i en la classe 20, es necessiten tres
atletes que compliquen amb aquestes característiques, en cas de no ser d’aquesta
manera, la cursa no serà competitiva i els participants no tindran dret a premi. De
qualsevol altra manera, totes les curses seran competitives quan tinguen tres o més
atletes en cada una d’elles.
Amb l’explicació de com es conformaran les categories i les classes de discapacitat,
queda clar que com a màxim hi haurà catorze competicions per cada una de les proves
amb les quals compta el campionat.
És molt fàcil que en el primer dia de competició, el divendres, en el que es disputen les
semifinals de xiques i xics, pel matí i a la vesprada respectivament, no hi haja prou
atletes per a conformar totes les carreres. És a dir, cada una de les finals del dissabte
estarà formada per 5 atletes, si per exemple en la categoria sub 18 de la classe 20 en
la carrera de 400 metres tan sols hi ha cinc xiques inscrites, el divendres no participaran
i ho faran directament el dissabte a la final. En cas de ser cinc o més, es faran les
semifinals en els horaris establerts a continuació, i es classificaran per a la final les
persones que tinguen els cinc millors temps de les semifinals.
Una vegada dit açò, queda especificar quins seran els horaris i el calendari de la
competició. Quedant de la següent manera:
DIJOUS 12/11
MATÍ
Dorsals
VESPRADA
Dorsals i conferència de benvinguda
Taula 4. Planificació dijous 12 de novembre. Font: elaboració pròpia

30

DIVENDRES 13/11 - MATÍ
SEMIFINALS XIQUES
Taula
5.
Planificació 8:30
1500 Metres
divendres 13 de novembre
10:00
800 Metres
de matí. Font: elaboració
11:00
400 Metres
pròpia
12:00
200 Metres
13:00
100 Metres
DIVENDRES 13/11 - VESPRADA
SEMIFINALS XICS
16:00
100 Metres
17:00
200 Metres
18:00
400 Metres
19:00
800 Metres
20:00
1500 Metres

Taula
7.
Planificació
dissabte 14 de novembre
de matí. Font: elaboració
pròpia

Taula
6.
Planificació
divendres 13 de novembre
de
vesprada.
Font:
elaboració pròpia

DISSABTE 14/11 - MATÍ
FINALS XIQUES
8:30
1500 Metres
10:00
800 Metres
11:00
400 Metres
12:00
200 Metres
13:00
100 Metres
DISSABTE 14/11 - VESPRADA
FINALS XICS
16:00
100 Metres
17:00
200 Metres
18:00
400 Metres
19:00
800 Metres
20:00
1500 Metres

Taula
8.
Planificació
dissabte 14 de novembre
de
vesprada.
Font:
elaboració pròpia

Els horaris establerts per a les excursions són els següents, en funció de si són xics o
xiques:
XIQUES
Matí
Vesprada
Dijous
Visita al museu faller
Divendres
Visita al palau Ducal
Dissabte
Visita a la marjal de Gandia
Taula 9. Horaris visites turístiques de les xiques. Font: elaboració pròpia

XICS
Dijous
Divendres
Dissabte

Matí
Visita al palau Ducal
Visita a la marjal de Gandia

Vesprada
Visita al museu faller
-

Taula 10. Horaris visites turístiques de les xics. Font: elaboració pròpia

El dijous de matí i vesprada serà possible passar pel recinte esportiu a recollir els dorsals
per a la competició. Per tant, si un participant el dijous de vesprada no pot accedir a
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l’excursió, no hi haurà cap problema. D’altra banda, el mateix dijous de vesprada tindrà
lloc la conferència de benvinguda en la qual s’explicarà als participants i acompanyants,
tots els protocols, les normes del campionat i els horaris de competició entre altres
coses.
D’altra
banda,
cal
explicar l’organització i
distribució que s’ha fet
de
l’espai
del
poliesportiu
per
a
organitzar el campionat
escolar adaptat amb la
màxima intenció de
tenir-ho tot preparat i
amb
la
màxima
comoditat per a l’atleta.
Il·lustració 7. Vista satel·litari del poliesportiu de Gandia. Font: Google Maps
L’espai total amb el qual
es compta és el de la
imatge 7.
Com s’ha explicat abans, el dijous serà dia per a poder recollir el dorsal. Es podrà recollir
tant de matí com de vesprada. Així mateix, durant el divendres de matí també tindran
permés recollir-los els xics, ja que comencen a competir de vesprada.
Com es pot veure en la següent imatge, amb cada número queda representat cada un
dels sectors del poliesportiu d’interés per als participants.
Com es pot veure en la imatge, s’ha pensat i s’ha fet cas a totes les peticions fetes pels
clubs d’atletisme, s’ha intentat organitzar de la millor manera per a poder facilitar tots els
serveis als participants.

Il·lustració 8. Vista satel·litari del poliesportiu de Gandia, senyalitzada amb números en els punts més importants.
Font: Google maps i elaboració pròpia
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1: Pàrquing poliesportiu
2: Pàrquings propers al poliesportiu
3: Accés al poliesportiu per rampa i directe a la pista d’atletisme
4: Accés principal al poliesportiu
5: Oficines, bar i espais privats
6: Camp de futbol i mig camp de rugbi per a escalfar els atletes
7: Zona privada per a patrocinadors i clubs d’atletisme
8: Pista d’atletisme
9: Avituallaments, fisioteràpia i massatgistes

9:
Una vegada vista la imatge, es pot explicar, un a un, cada un dels punts assenyalats per
a comprendre millor perquè serveix cada cosa i on ha d’accedir l’atleta en cada moment.
En primer lloc, l’aparcament (1) que es situa a la porta del recinte, és prou xicotet i no
tindria prou places per a tots els participants. Per tant, es sol·licitaria a l’ajuntament que
s’habiliten els dos aparcaments de terra (2) que es troben al costat al costat del
poliesportiu. D’aquesta manera, tan sols els participants i els membres d’organització
tindrien la plaça guardada en cas d’assistir en cotxe i podrien entrar-hi amb una
acreditació del campionat que s’arreplega en recollir el dorsal.
Per a poder accedir al poliesportiu hi ha dues entrades. La principal (4), és per la qual
s’ha d’accedir per poder recollir els dorsals o per anar a les zones de reunió o
conferències.
D’altra banda, l’accés per l’altra porta (3), és un accés directe a la pista d’atletisme i que
pot vindre bé per a estalviar als atletes donar més volta.
Les zones privades (5) en les quals es realitza l’entrega de dorsals, la conferència de
benvinguda, les reunions de direcció i organitzadors del campionat, etc, es troba just al
final del recinte del poliesportiu. Per a accedir és més simple fer-ho per la porta principal
i anar-se’n cap a l’esquerra.
Per a l’escalfament dels esportistes abans de competir s’han restringit dos estadis, un
de futbol i la meitat del de rugbi (6) perquè d’aquesta manera siga més simple per als
atletes accedir lliurement i poder escalfar tranquil·lament.
L’altra meitat del camp de rugbi (7), estarà destinada i habilitada per a patrocinadors i
carpes privades dels clubs d’atletisme que desitgen muntar-la.
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En la zona principal del recinte del poliesportiu i en la zona en la qual es portarà a cap
la competició es troba la pista d’atletisme (8), una pista ja molt coneguda per tota la
Comunitat Valenciana i també per territori nacional, ja que ja es realitzen grans
campionats i esdeveniments en aquestes pistes.
Aquesta pista rodeja un gran espai de
brossa natural (9) en el qual estarà
localitzat l’avituallament per als
participants, les carpes de fisioteràpia i
massatgistes i també els cossos de
seguretat en cas de tindre algun
problema.
Il·lustració 9. Pista d'atletisme del poliesportiu de Gandia. Font: Google

Per últim, junt amb la pista
d’atletisme, com es pot veure en una
de les imatges, es troba la graderia
de la pista. Al voltant de la pista
també hi ha molts llocs habilitats per
poder veure la competició des de la
primera línia.

Il·lustració 10. Pista d'atletisme i graderia de la pista del
poliesportiu. Font: google
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V.

Reflexió de l’afectació de l’esdeveniment al turisme

Fent una xicoteta reflexió, després d’explicar com queda organitzat aquest campionat
no és difícil fer una estimació de quantes persones puguen aplegar a Gandia a passar
2, 3 o 4 dies per motiu del campionat d’atletisme.
Segons les estimacions, a l’estar parlant de xiquets i xiquetes menors d’edat, es compta
que com a mínim aplegaran amb un acompanyant i possiblement puguen tenir més. Tot
això és en funció de si el participant és acompanyat per l’entrenador o entrenadora, els
pares, les mares, amics o amigues o altres familiars o persones properes.
El principal argument per fer una estimació en la qual es compta dos acompanyant per
participant és que estem parlant d’un campionat escolar, on els participants són menors
d’edat. I que és un campionat adaptat per a persones amb algun tipus de discapacitat
major o menor i que poden ser dependents d’una altra persona. També el fet que hi haja
escassos campionats adaptats per als més menuts pot fer que moltes persones
decideixen anar a Gandia a recolzar als participants.
D’altra banda, els acompanyants poden aprofitar per a recórrer la ciutat de Gandia a un
dels esdeveniments estrella de la ciutat pel que fa a l’atletisme, la mitja marató de
Gandia, organitzada pel Club de Córrer el Garbí. El diumenge 15 de novembre es
celebra la mitja marató de la ciutat de Gandia, amb una carrera de 10 quilòmetres
paral·lela a la mitja marató, accessible per a tots els participants que ho desitgen.
Amb tots aquests arguments, fa pensar que l’estança dels participants del campionat
d’atletisme adaptat i escolar, s’allargarà des de dijous fins diumenge de matí i
possiblement en una gran part dels participants es puga allargar fins al diumenge de nit,
després d’haver gaudit del dia per la ciutat de Gandia.
D’aquesta manera, comptant a dos acompanyants per cada participant, surten unes 240
persones allotjades a Gandia des del dijous fins al dissabte.
Pensant que els 80 participants s’allotgen amb algun participant, el cost ja és d’uns
12000 €. L’altre acompanyant hauria de llogar una habitació a l’hotel per a una persona
per a tres nits i posant un preu estàndard d’uns 115 € amb pensió completa, el cost
podria ser d’uns 9200 €.
Per tant, recapitulant, sense comptar altres despeses fruit de l’oci de cada u, entre tots
els participants i acompanyants a Gandia es podrien deixar més d’uns 21000 € en tan
sols uns dies. Després, una vegada finalitzat el campionat es faria un rastreig per saber
quina hauria sigut la despesa per persona real, tant en hotels, en oci o en turisme cultural
o esportiu.
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VI.

Conclusió

Per a concloure el treball cal extraure els punts més importants del treball i resumir-los
per poder extraure unes conclusions clares del que suposaria l’organització d’un
esdeveniment esportiu per a contribuir a la desestacionalització del turisme a Gandia.
En primer lloc, s’ha deixat clar que Gandia és una ciutat que necessita propostes
turístiques per poder fer del turisme un sector essencial durant tot l’any. I que no només
siga a l’estiu quan aquest sector impregna els carrers de turistes.
Dins de les propostes que es solen fer per a col·laborar i poder acabar amb
l’estacionalitat, les propostes relacionades amb l’esport són una gran majoria. Però per
no fer un treball molt repetitiu, s’ha buscat una proposta més original i inclusiva. Una
proposta que busca atraure un esport molt atractiu amb uns i unes atletes menuts i
especials per les seues dificultats a l’hora de competir i de créixer com a persones.
Aquest esdeveniment, un campionat d’atletisme escolar i adaptat, es preveu que puga
atraure centenars de persones durant els dies de competició i a més deixe grans
quantitats de recursos econòmics a la ciutat.
També, gràcies al campionat es podrà donar visibilitat als recursos turístics dels quals
consta Gandia, com per exemple, el museu faller, el palau Ducal, la marjal o les platges
de la capital de la Safor.
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