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EXTREME BARCELONA, LA CITA DE REFERÈNCIA DELS ACTION
SPORTS

Els dies 25 i 26 de setembre, el Parc del Fòrum de Barcelona acollirà l’11a edició de
l’Extreme Barcelona, una cita de referència nacional i europea dins dels esports d’acció.
Des del 2008, cada any s’ha aconseguit reunir els millors atletes dels esports d’acció i
atraure un gran nombre d’espectadors, que no només han sigut testimonis de la magnitud
d’aquesta competició, sinó que, també, han jugat un paper de protagonistes. Després d’una
última edició a porta tancada degut a la crisi sanitària derivada de la pandèmia, en què
només es va poder viure l’esdeveniment a través d’streaming, aquest any el públic gaudirà
de nou de l’espectacle en viu. No obstant això, els aforaments a les diferents ubicacions
seran limitats.

L’Extreme Barcelona arriba en la seva 11a edició amb tres grans escenaris esportius, el
Central Park, l’Street Plaza i l’Action Space Mega Ramp, on es disputaran les competicions
internacionals i open d’skateboarding, BMX i l’Scooter World Championship. A l’Auditori 1, el
públic podrà gaudir del millor espectacle esportiu en un Central Park molt complert, amb
moltes variants creatives per poder utilitzar els seus mòduls. A l’Auditori 2, l’Street Plaza
oferirà una gran quantitat de mòduls per a tots els gustos i estils de riders. I, per últim, a la
part superior de l’Auditori 1, l’Action Space Mega Ramp oferirà els salts més espectaculars
amb els esportistes de BMX i scooter iniciant els seus trucs a 12 metres d’alçada.

L’esdeveniment tindrà una gran presència a televisió, ja que, un any més, TV3
s’encarregarà de la cobertura televisiva amb una àmplia programació durant tot el cap de
setmana. A més, també es podrà seguir en streaming pel canal de Youtube d’Urban World
Series. A banda d’això, la multinacional IMG serà la distribuïdora mundial de la
retransmissió, que oferirà les grans finals a través del seu canal EDGESport. L’Extreme
també es podrà seguir per l’Olympic Channel després del debut del skateboarding i el BMX
com a esports olímpics a Tòquio 2021. L’Scooter World Championship serà retransmès pel
canal oficial de Youtube de World Skate. Les finals també es podran seguir a Canadà amb
CBC Sports i a França amb comentaristes en francès mitjançant MCS Extreme.

El suport de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Barcelona Esports com a
col·laborador institucional, així com de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, han estat essencials perquè l’Extreme Barcelona pugui continuar sent un
referent en l'àmbit internacional dels esports urbans. SevenMila Events és l’empresa
organitzadora de l’esdeveniment.



L’EXTREME BARCELONA EN XIFRES

● 70.000m2 serà l'espai en el que s'instal·larà l’Extreme Barcelona 2021.

● El Catalunya Central Park ocuparà 600m2, mentre que el Barcelona Street Plaza,
960m2.

● Més de 350 esportistes procedents de 30 països diferents participaran a l’Extreme
Barcelona 2021.

● En aquesta edició es disputaran 9 competicions esportives internacionals
corresponents a 3 esports en diferents modalitats: BMX, Scooter i skateboarding.
En categoria estatal, l’Extreme Barcelona acull les competicions de Breaking.

● 18 artistes del grafiti exhibiran la seva obra en directe a la Wallspot Avenue
patrocinada per Fritz-Kola.

● Entre les competicions esportives del Central Park i l’Street Plaza es celebraran fins
a 8 showcases amb reconeguts artistes del rap i el trap de l’escena local
barcelonina.

COMPETICIÓ

ELS RIDERS MÉS DESTACATS

L’Extreme Barcelona és un esdeveniment de gran recorregut, amb gran importància a nivell
europeu i reconegut dins del món dels esports urbans, tant a Europa com la resta de
continents. Els espectadors podran veure grans riders de BMX, scooter, breaking i skate.

Dos mesos després de la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio en el debut dels esports
urbans, el Central Park i l’Street Plaza acolliran medallistes i esportistes olímpics per oferir
les millors competicions internacionals. Els brasilers Joao Lucas i Ivan Monteiro, el portugès
Bruno Senra o l’argentí Matías Dell Olio, són alguns dels grans noms que lluitaran per l’or a
les competicions d’skateboarding.

En BMX, atletes olímpics i grans noms internacionals lluitaran per la victòria: Daniel Dhers,
guanyador de la medalla de plata a Tòquio 2021, l’atleta olímpic Kenneth Tencio, el 4 cops
medallista dels X-Games Daniel Sandoval o l’olímpic nord-americà Nick Bruce.



La llista d’esportistes destcats per l’Scooter World Championship és ben llarga, amb noms
com Jordan Clark, 3 cops campió del món, Dante Hutchinson, campió de la final del mundial
de 2017 celebrada a l’Extreme, el francès Esteban Clott o el txec Richard Zelinka.

Un any més, l’Extreme seguirà impulsant les competicions femenines dins del seu programa
esportiu oficial i inclourà un campionat del món femení amb la competició de Woman
Scooter Park dins de l’Scooter World Championship. També hi haurà representació
femenina en altres modalitats (BMX Park i Skateboarding street). L’altleta olímpica
Charlotter Hym, la campiona del món d’scooter Beca Ortiz o Laury Perez són algunes de les
confirmades per aquesta edició.

Una de les grans novetats serà la celebració, per primera vegada, de l’Scooter World
Championship, una competició mundial amb les modalitats Park, tant en categoria
masculina com femenina, i Street, en categoria masculina.

El Parc del Fòrum acull la primera edició de l’Extreme Breakdance Battle, una prova que
s’engloba dins del Circuit Nacional de Breaking amb cinc categories (Minikids, Kids, Júnior,
Bboy i Bgirl) i que contarà amb reconeguts jutges com MeFO, Danny Dann o Kadoer.

COMPETICIONS ESPORTIVES DE L’ EXTREME BARCELONA
BMX

- Central Park

Breaking
- Urban Stage

SCOOTER
- Central Park
- Street Plaza

SKATE
- Street Plaza

OFERTA CULTURAL

A banda de ser un dels principals epicentres dels esports urbans a nivell mundial, l’Extreme
Barcelona aposta per reforçar la cultura urbana. Les jornades del dissabte 25 i diumenge 26
de setembre estaran marcades per una àmplia oferta d’experiències culturals vinculades a
l’art i a la música com a grans protagonistes.

WALLSPOT AVENU per FRITZ-KOLA: L’Extreme oferirà un aparador per a l’art urbà amb
la conversió d’un espai en una avinguda on els artistes amb segell 100% local podran
compartir la seva passió, la pintura en spray. D’aquesta manera, el Wallspot Avenu és una



crida a tots aquells grafiters de diferent estils i personalitats amb ganes de plasmar la seva
creativitat i mostrar els seus millors dissenys en un liveshow amb suports reciclables.

IMAGIN FLEX MOMENTS: La música també serà protagonista més enllà de l’escenari
musical i es colarà al Central Park i l’Street Plaza durant les pauses entre competicions
esportives sota els imagin Flex Moments, un showcase de 15 minuts capitanejat per artistes
locals de la música urbana. Música i esport s’uniran així sobre un mateix escenari sota les
veus de la icònica cantautora i productora local Lauren Nine i un dels grans referents dins
del món del Hip-Hop a Espanya, el català Sr. Chen, entre d’altres grans artistes convidats.

YOUNG BLOOD per URBAN ROOSTERS (batalla freestyle): Young Blood neix com a
nova batalla freestyle pel talent local de la ciutat de la mà d’Urban Roosters. A partir d’una
selecció online prèvia a la web d’Urban Roosters, vuit competidors es desafiaran sobre
l'escenari en les finals de les batalles, en un format de durada de 80 minuts en total. Els
finalistes s'enfrontaran a reconegudes figures a la gran final, com Blon i Kan, dos grans
freestylers de molta reputació per part de la comunitat HH.

CALENDARI DE COMPETICIONS

DIVENDRES 24 DE SETEMBRE 2021

Central Park
10:00 - 11:00 Semifinal BMX Women
13:30 - 16:30 BMX Men Open Qualifier
17:30 - 18:30 Semifinal Scooter Women

Street Plaza
9:30 - 12:30 Scooter Open Qualifier (Heats 1 to 6)
14:00 - 17:00 Scooter Open Qualifier (Heats 7 to 12)

DISSABTE 25 DE SETEMBRE 2021

Central Park
11:00 - 11:30 Final Scooter Junior
11:35 - 12:05 Final BMX Junior
13:00 - 14:30 Semifinal BMX Men



Street Plaza
11:00 - 13:00 Semifinal Scooter Men
14:30 - 16:30 Semifinal Skateboarding Men
17:00 - 17:45 Final Skateboarding Women
18:15 - 19:00 Final Skateboarding Men
19:30 - 20:30 Final Scooter Men

Action Space Mega Ramp
14:30 - 15:30 Semifinal Scooter Men

DIUMENGE 26 DE SETEMBRE 2021

Central Park
10:45 - 12:30 Semifinals Scooter Men
12:50 - 13:25 Final Scooter Women
13:45 - 14:20 Final BMX Women
14:45 - 15:30 Final BMX Men
15:50 - 16:30 Final Scooter Men

Street Plaza
11:00 - 12:30 Final Skateboarding Junior

Action Space Mega Ramp
17:00 - 17:40 Final BMX Men
18:10 - 19:00 Final Scooter Men

SEGUIMENT TV & STREAMING

En català al canal Esport3, amb proves en directe.
En anglès via streaming a Youtube, EDGE Sport, l’Olympic Channel, World Skate,
CBC Sports i en francès a MCS Extreme.

L’Extreme Barcelona 2021 fa una forta televisiva ampliant en aquesta edició la cobertura
internacional televisiva, reforçant la retransmissió amb una nova línia de gràfics i nous
elements dins la realització, com un dron que oferirà una nova visió de la competició.



Al llarg de tot el cap de setmana s’emetran en directe 8 finals d’aquesta 11a edició. La
Televisió de Catalunya seguirà donant cobertura a l’esdeveniment, tal i com ha fet en tots
els anys que l’Extreme Barcelona s’ha celebrat al Parc del Fòrum.

A través d’aquesta transmissió del canal Esport3, que dona cobertura a tot el territori català,
l’Extreme Barcelona estén la seva difusió a nivell espanyol i internacional mitjançant
diferents plataformes. D’una banda, cada una d’aquestes 8 finals es poden seguir en Live
streaming a través del canal de Youtube Urban World Series, unes transmissions que
comptaran amb els comentaris dels especialistes tècnics de cada esport en anglès.

Més enllà de les xarxes, l’Extreme Barcelona es podrà veure en més de 50 països a través
del canal esportiu EDGE Sport, propietat de la multinacional IMG. La seva distribució arriba
potencialment a més de 900.000.000 cases. EDGE Sport no només es pot veure mitjançant
la televisió clàssica, sinó que també es troba en plataformes digitals com Amazon, Roku,
Samsung, Youku o PlaystationVue, entre d’altres.

Ara que tant l’skate i el BMX són modalitats olímpiques, Olympic Channel també oferirà les
8 finals a través de la seva plataforma online, així com el canal online de World Skate oferirà
les finals de l’Scooter World Championship.

A més a més, les competicions també es podran seguir, per primer cop, a Canadà per CBC
Sports o a França per MCS Extreme amb comentaristes en francès.

Horari de les finals per streaming en directe
dissabte 25 setembre 2021
16:55h Skateboarding Women Final
18:10h Skateboarding Men Final
19:25h Scooter Men Final

diumenge 26 setembre 2021
12:45h Scooter Women FINAL
14:35h BMX Men FINAL
15:45h Scooter Men FINAL
16:55h BMX Men FINAL
18:00h Scooter Men FINAL

https://www.youtube.com/channel/UCklUJMB_C69F-TCa6FdnGkg


INSTAL·LACIONS

CENTRAL PARK , STREET PLAZA, ACTION SPACE MEGA-RAMP I URBAN STAGE SÓN
ELS ESCENARIS DE L’EXTREME BARCELONA 2021

CENTRAL PARK

El Central Park serà l’epicentre de l’esdeveniment en quant a les competicions, comptant
amb la participació d’esportistes i medallistes olímpics com Daniel Dhers o Nick Bruce. El

públic podrà gaudir del millor espectacle esportiu en un Central Park molt complet, amb
moltes variants creatives per poder utilitzar els seus mòduls i unes dimensions dignes d’un
campionat del món.

Aquest escenari ocuparà un espai de 40 x 24 m delimitat per grans quarterpipies de fins a
4,5m d’alçada. Els riders que hi competeixin podran mostrar els seus millors trucs gràcies
una estructura pensada per a oferir el millor dels espectacles: un dels dos costats estarà
dominat pel gran wallride i l’altre per un nou quarter to bank de grans dimensions. Per últim,
la zona central del Auditori 1 estarà capitalitzada per una gran quantitat de funbox i spines,
dominades pel gran funbox amb el logo de l’Extreme Barcelona.

STREET PLAZA

La segona gran instal·lació de l’Extreme serà l’Street Plaza, ubicada a l’Auditori 2 del Parc.
En una superfície de 42 x 13 metres, els millors riders del món de l’scooter, street i skate
oferiran els trucs més espectaculars gràcies a la gran quantitat de mòduls per a tots els



gustos i estils que oferirà aquest espai. Estarà compost per una estructura central amb dos
grans kink rails, un euro-gap i dos handrails de gran dimensions. Aquest gran desplegament
de baranes es complementarà amb un A-frame ledge, un calaix i una barana en pla, i tot
això delimitat en dos dels seus extrems pels coneguts quarterpipes, utilitzats pels atletes per
guanyar velocitat.

ACTION SPACE MEGA RAMP

L’Extreme tindrà per primer cop una megaramp sota el nom d’Action Space Mega Ramp,
amb unes dimensions de 12 metres d’alçada on els atletes volaran més de 10 metres de
llarg, arribant a 6 metres d’alçada al realitzar els trucs. Esportistes de l’scooter i el BMX
exhibiran les seves acrobàcies més arriscades davant del públic i els jutges per aconseguir
el premi al millor truc.

URBAN STAGE

L’Urban Stage estarà situat a la part superior del Fòrum i serà l’epicentre de les
competicions de Breaking, que tindran lloc dissabte.

PROTOCOL PREVENCIÓ COVID-19

L’Extreme Barcelona comptarà amb públic en aquesta edició 2021, però a diferència d’altres
anys, el número d'assistents està limitat seguint les mesures per la Covid-19 marcades pel
PROCICAT.



En aquest context, l’organització ha treballat en un protocol molt estricte per tal de garantir
la seguretat dels esportistes, treballadors i els assistents. Per això, comptarà amb persones
responsables del protocol que es dedicaran a validar i controlar que es compleixi tot el
protocol.

Seguint amb la normativa, es farà un control de temperatura a l’entrada, el públic tindrà la
circulació limitada dins del recinte i cada espai tindrà un punt de control d’aforament. Dins
de cada instal·lació, els assistents guardaran la distància de seguretat establerta d’un metre
i mig i l’ús de mascareta serà obligatori a tot el recinte, encara que sigui un espai obert a
l’aire lliure.

CONTACTE

SevenMila Events
Av. Cornellà 142, 8-3
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
+34 93 368 83 76

www.sevenmila.com

Comunicació i premsa:
Laura Palenque - lpalenque@sevenmila.com / comunicacion@sevenmila.com
www.extremebarcelona.com

http://www.sevenmila.com
mailto:lpalenque@sevenmila.com

