
Co-organitzat per:

ESDEVENIMENTS 

ESPORTIUS SOSTENIBLES

18 DE MARÇ 9-14H 



Esdeveniments 

Sostenibles: Marató de 

Barcelona i Titan Desert

Juan Porcar

President RPM-MKTG





EL CONCEPTE SOSTENIBLE

L'esport es troba davant el repte de sortir enfortit com a agent de salut arran
de la pandèmia. L'exercici i l'esport són la poli-píndola més eficaç i eficient per
a construir una societat més capaç, més feliç i més sostenible. La recerca ha
demostrat de manera contundent que es tracta d'un instrument clau de
promoció i prevenció de la salut, reducció de costos soci sanitaris, activació
social i econòmica, i de contribució efectiva al desenvolupament sostenible i
a la conservació del planeta.

La pandèmia, ha col·locat l’ecosistema de l'esport en una situació única per a
visibilitzar el seu impacte com a palanca de transformació i desenvolupament
social i econòmic. A RPM-MKTG treballarem en 5 pilars:
i. Eco-Responsabilitat
ii. Compromís Social
iii. Igualtat de gènere
iv. Internacionalització
v. Digitalització

ESDEVENIMENTS ACTUALS I NOVES INCORPORACIONS

Running

Cycling / MTB • L’ETAPE SPAIN BY TOUR DE FRANCE
• TITAN DESERT 
• TITAN SERIES ALMERIA 
• TITAN SERIES SAUDI ARABIA
• NON-STOP MADRID LISBOA 
• NON-STOP MADRID MURCIA

• MARATÓ BARCELONA
• MITJA MARATÓ BARCELONA 
• VIRTUAL 42/7
• GARMIN TEAM TRAIL

Deslocalitzar i ampliar a altres categories
d'esports:

Altres
categories

• SWIMRUN 
• GRAVEL BIKE
• RUNNING 10KM 

Nou enfocament dels esdeveniments de RPM-MKTG: La Sostenibilitat



SOSTENIBILITAT

Ambiental 

Social Econòmic

Soci - Ambiental 
Ambiental - Econòmic

Econòmic - Social

Qualitat de vida
Educació
Comunitat
Igualtat oportunitats

Benefici
Estalvi Costos
Desenvolupament econòmic
Recerca &
Desenvolupament

Ús Recursos Naturals
Gestió Medioambiental
Prevenció Pol.lució
(aire, aigua, terra, escombraries)

Justícia Ambiental
Govern Recursos Naturals
Localment & globalment

Eficiència Energètica
Subsidis & Incentiu ús de 
Recursos Naturals

Ètica Negocis
Comerç Just
Drets dels Treballadors

Adaptar i treballar en els esdeveniments
respectant LES 3 ESFERES DE LA 
SOSTENIBILITAT en la seva dimensió
global

Digitalització

Benestar

Internacionalització
Igualtat de 

gènere

Compromís 
Social

Eco 
Responsable

Nou enfocament dels esdeveniments de RPM-MKTG: La Sostenibilitat



Accions Descripció de les accions

ECO-RESPONSABILITAT

Marató compromesa Estudiar la Petjada de Carboni generada per l'organització i pels esportistes

Petjada CO2 neutra
Compensar les emissions de CO2 col·laborant amb projectes de protecció del medi ambient.
Donar la possibilitat a tots els participants de col·laborar amb aquests projectes des de la seva inscripció

Green Runners 
Donar eines als esportistes perquè siguin eco-responsables i un exemple de les generacions futures. Crearem 
continguts: audiovisuals i comunicació específica, programes de fidelització basats en la sostenibilitat per a educar i 
premiar

Samarretes 100% reciclades
Produir samarretes reciclades per als runners i posar en marxa projectes de recollida de sabates i roba vella per a 
donar-los una segona vida

E-mobilitat Els vehicles utilitzats per l'organització en l'entorn Marató, seran de combustió elèctrica

Plàstic 0,0
Utilitzarem gots compostables i el producte Notpla, fet a base d'algues naturals per als nostres avituallaments, el 
qual genera 0 residus

Residus 0,0 Farem una maniobra de gestió ambiental recollint tots els residus aprofitables que seran lliurats al banc d'aliments

COMPROMÍS SOCIAL 

Marató Inclusiva
Involucrarem a escoles i associacions per a participar com a voluntaris en l'esdeveniment. Posarem en marxa un 
programa d'educació i pedagogia sobre la importància de l'esport a les escoles

Barreres fora
Eliminació de barreres per a fomentar una igualtat d'oportunitats a col·lectius desfavorits en la participació i 
assistència a la Marató: minusvàlids, immigrants, persones excloses

Dorsals solidaris Lliurarem dorsals a associacions caritatives perquè puguin aconseguir una aportació extra a la seva causa

Els 5 pilars de La Sostenibilitat en la Marató Barcelona



Accions Descripció de les Accions

IGUALTAT DE GÈNERE

Marató Pedagógica Educació sobre la importància de l'esport per a la salut física i mental de les dones

RRHH: 50% - 50%
Garantirem la igualtat de gènere en el personal de RPM-MKTG. Augmentarem cada any el % de dones en 
l'organització i en el voluntariat de la Marató.
Col·laboració amb la comunitat HeforShe

Barcelona Marathon Girls
Creació de plans específics i d'un col·lectiu femení compost per entrenadores que segueixin l'evolució de les 
esportistes, responguin a les seves preguntes i les animin a participar

INTERNACIONALITZACIÓ

Barcelona, Esport i Salut
Creixement en un 20% de la participació estrangera els pròxims 5 anys per a afermar el desenvolupament 
econòmic de la Marató

Cultura Internacional
Necessitat de multiculturalitat lingüística en els RH de la companyia per a un servei òptim a cada client i cultura

Barcelona, capital mundial del 
Marató

Campanyes digitals orientades a mercats target: FR, UK, GE, IT i també nous com la Xina

DIGITALITZACIÓ

Proyecto CRM 5.0
Creixement del 20% anual de la BBDD. Eina necessària per a perfilar la proposta de valor adaptada a cada client i 
assegurar el desenvolupament econòmic

E-Commerce Platform
Crearem una plataforma en 4 idiomes que integrarà des de la compra del dorsal fins a l'adquisició del marxandatge 
(productes multi-gènere i utilització de proveïdors KM0 sempre que sigui possible)

Wellbeing CMS 5.0 CMS que ens permeti aportar continguts relacionats amb el benestar, la salut, oci i esport durant tot l’any

Consumer centric focus
Una mentalitat i una cultura d'empresa enfocades al servei al client. Ràpid i eficaç parell resoldre qualsevol dubte 
en menys de 24h

RPM-MKTG VE
Crear una plataforma on i offline per a aportar experiències, continguts i allargar l’experiencia física en el digital 
durant 365 díes a l’any

Els 5 pilars de La Sostenibilitat en la Marató Barcelona





¿QUÈ ÉS TITAN LIFE?



Titan Desert reafirma el seu compromís amb la població i
l'entorn del Marroc, per la qual cosa ha posat en marxa el
concepte TITAN LIFE, que té com a objectiu:

• Implementar mesures d'acció per a contribuir a la
millora del país d'acolliment, el Marroc.

• Conscienciar als participants per a aconseguir que el
pas de la caravana i de l'escamot ciclista siguin
sostenibles i respectuosos amb l'entorn del Marroc

TITAN LIFE



COM ES DUU A TERME

Cura del Medi Ambient

Accions pensades per a deixar la menor petjada possible a l'entorn de la prova, a no deixar empremta del nostre pas pel
Marroc.

Aquest punt es divideix en dos blocs:

• Residus 0: Es tracta de la reducció dels residus generats per la caravana de la TD.

• Contaminació 0: Es tracta de les accions encaminades a minimitzar la contaminació emesa per la caravana de la TD.

• Economia: Són accions encaminades a millorar l'economia local

• Sanitat: Accions que giren entorn a la millora de la salut de les persones locals

• Esport: Implantació d'iniciatives que millorin la implementació d'hàbits esportius i de millora dels mitjans,
perquè la societat local accedeixi a l'esport



CURA DEL MEDI AMBIENT



CURA DEL MEDI AMBIENT

DE RECOLLIDA DE SENYALS 

S'estableix un equip escombra qui supervisa el recorregut recollint tots els senyals de la prova així com els
desaprofitaments que puguin haver llançat els participants

PROHIBICIÓ DE LLENÇAR RESIDUS 

El reglament recull una sanció per a tots aquells participants que llencin algun tipus de desfet durant
la prova.
Per al bon control d'aquesta norma s'obliga a tots ells a portar marcat amb el seu número de dorsal tots els gels i
barretes que portin amb si.

CAMPAMENTS NETS

Instal·lació de papereres per tot el campament que ens permetin recollir el campament quan la caravana
abandona aquest lloc, i tot es queda com si ningú hagués passat.

Compromís.  0 Residus



CURA DEL MEDI AMBIENT

Sorgeix com un compromís a mig/llarg termini per a intentar 
minimitzar la contaminació emesa per la caravana de la Titan 

Desert

Autobusos de transport de persones i assistències

Generadors

Cotxes dels CP
Cotxes de periodistes/Team

Manager, etc.

Camions de
Logística i EH

Contaminació 0



DESENVOLUPAMENT DE LA 
COMUNITAT LOCAL



DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT LOCAL

PROVEÏDORS LOCALS

Tenim el compromís d’utilitzar proveïdors locals per a generar negoci de manera local.

PERSONES LOCALS

A més de les empreses locals, la TD necessita recursos personals dins de la pròpia organització.
Per això actualment comptem amb més de 30 persones locals que col·laboren amb tota mena de labors, des de logístiques,
fins de transport de persones.
SANITAT
Parlar de TD Titan Desert és esport i per tant ens veiem en el compromís d'estendre, facilitar i col·laborar amb la pràctica esportiva
en les zones on la TD té lloc.

Economia. Parlar de TD és parlar del Marroc, és per això que des de l'organització es vol compartir el negoci generat amb la 
comunitat que cada any ens deixa gaudir de la seva cultura, paisatges i costums



DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT LOCAL
TORNAR A SENTIR PER TORNAR A VIURE

VISITES REALITZADES 2.393

NETEJA D'OÏDES 1.288

AUDIOMETRIES 1.456

ADAPTACIONS I 844
REVISIONS APARELLS

TOTAL



DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT LOCAL

DONACIÓ DE MATERIAL ESPORTIU

Crearem una campanya on convidarem als participants a donar roba i/o material ciclista que anirà destinat a
l'escola ciclista Titan Desert.
Nomenarem un responsable de l'escola ciclista qui serà l'encarregat de la creació i dinamització de l'escola.

ACCIONS ESPORT

CREACIÓ DE L’ESCOLA CICLISTA 

Tenim l'objectiu a llarg termini de crear una escola ciclista en Er Rachidia amb el nom Titan Desert.
Nomenarem un responsable de l'escola ciclista qui serà l'encarregat de la creació i dinamització de l'escola.



DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT LOCAL

PREU ESPECIAL PERSONES LOCALS 

Amb la intenció de promoure l'esport al país, establirem un preu especial per a tots els ciclistes marroquins que vulguin formar
part de la Titan Desert, facilitant d'aquesta manera l'accés a la prova als esportistes locals.

ACCIONS ESPORT

GRATUÏTAT CICLISTES LOCALS

Tenim l'objectiu, a llarg termini, de crear una escola ciclista en Er Rachidia, amb el nom Titan Desert, amb la intenció de
promoure l'esport del país i que la societat marroquina tingui exemples esportius en els quals reflectir-se. Convidarem a dos
ciclistes marroquins al fet que participin en la prova de manera gratuïta.


