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A l'Assemblea Extraordinària celebrada el 18 de febrer es va convocar un nou procés electoral, 
segons estableixen els nostres estatuts. Com a conseqüència d'això, el dia 4 de març del 2021 va 
ser proclamada la nova Junta Directiva de l'AGEPIB, formada per 13 membres, que són: 
 
President: José Luis Berbel Vallés 
Vicepresident 1r: Pedro Caldentey Gallardo 
Vicepresident Menorca: Guillermo Bosch Bosch 
Vicepresidenta Eivissa: Marina Gelis Alcalde 
Vicepresident Formentera: Francesc Xavier Enguix Torres 
Secretari: Jaime Thomás Calafat 
Tresorera: Joana Crespí Vich 
Vocals:  Joan Pont Nicolau 
                José Gispert Boix 
                Monserrat Genestra Pericás 
                Flor Arrighi 
                Eduard Gaviño Cardona 
                Popi Matas Amer 
 
La nova Junta Directiva celebra, de manera telemàtica, una reunió mensual ordinària durant la 
primera setmana de cada mes, amb una participació molt alta dels seus membres. 

             
 

Presentació i gestions de la nova JD de l’AGEPIB 
 

La nova Junta Directiva es va presentar a la societat esportiva de les Illes amb l’idea de  recuperar 
l’espai i temps perduts a causa de la pandèmia i d’altres circumstàncies. L’objectiu fonamental 
és el de recuperar, per a l’AGEPIB, professionals que es dediquen a la gestió esportiva i a l’activitat 
física a les quatre Illes Balears. 
Els propers mesos es realitzaren gestions per a la recuperació econòmica i administrativa de 
l’Associació, per inscriure a la nova JD al Registre d’Associacions del Govern de les Illes Balears, 
obtenir el certificat digital de l’AGEPIB, la recuperació del reconeixement d’exempció de l’IVA 
com entitat d’interès social per part de l’Agència Tributària, la cancel·lació del compte bancari 
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anterior i l’obertura d’un nou compte corrent, a l’entitat Colonya Caixa Pollença, entre d’ altres 
procediments administratius. 
 
D’altra banda, es va crear una estructura organitzativa interna on es van assignar tasques als 
membres de JD, organitzats per àrees. 
 
Una altra tasca important va ser l’actualització del cens d’associats, que no s’havia actualitzat des 
de fa temps. Per a fer-ho, cadascuna de les persones que figuraven en el cens anterior van haver 
de confirmar que estaven interessades a seguir associades. Algunes persones es van donar de 
baixa per diverses raons, però també és cert que altres s’hi van reincorporar o ho van fer per 
primera vegada després de la presentació de la JD i les primeres actuacions. Cal afegir que, abans 
d’aquesta actualització i per diferents motius, les darreres quotes anuals dels associats no havien 
estat passades al cobrament. 
 
En aquest moment, a data de 31 de desembre de 2021, l’AGEPIB té 68 associats, dels quals 16 
són homes i 52 són dones, 33 provenen del sector públic i 35 del sector privat. 
Per tal de donar millor servei i ajuda a la gestió de l’associació, es va signar un acord de 
col·laboració amb l’empresa Catalina Moyà Consúlting S.L. I amb l’advocat Sr. José C. Izquierdo, 
màster universitari especialista en dret esportiu. Ambdós ofereixen els seus serveis 
d’assessorament laboral, fiscal i jurídic a l’AGEPIB i als associats que ho necessitin. 
 
 

        
    AGEPIB -José C. Izquierdo                AGEPIB- Catalina Moya  Consulting S.L. 

 
 

Presentació de l’AGEPIB a la societat esportiva balear i relacions institucionals 
 

Poc temps després de la seva proclamació, la JD va presentar el seu projecte a totes les 
institucions de les illes. La resposta obtinguda ha permès establir acords de col·laboració amb 
tots els consells insulars excepte el d’Eivissa, que resta pendent d’un informe jurídic encara que 
sembla que la signatura serà imminent. També està pendent de signatura el conveni de 
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col·laboració amb la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). Les relacions amb 
l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Palma (IME)  també han estat molt positives. 

 

                 
   AGEPIB - Consell de Menorca         AGEPIB - Consell de Formentera 
 
 
 

         
Reunió AGEPIB. Consell de Ibiza  
         AGEPIB - Consell de Mallorca 
 

       
      Reunió AGEPIB-FELIB             Reunió AGEPIB-IME Ajuntament de Palma 
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Les relacions amb el Govern de les Illes Balears, especialment amb la Direcció General d’Esports 
de la Conselleria d’Afers Socials i Esports també han estat excel·lents des del primer moment: 
s’ha integrat l’AGEPIB a les reunions periòdiques sobre l’evolució i la normativa del COVID-19 i 
hem estat convidats a participar a l’Assemblea de l’Esport Balear.  
També hem estat convidats a tots els actes oficials, entre altres, la reunió amb la Presidenta del 
Govern Balear, per fer front a les ajudes per a les empreses afectades per la crisi de la pandèmia 
o la recepció oficial que oferí el Govern Balear als atletes i tècnics olímpics i paralímpics 
participants a la Olimpíada de Tòquio de les nostres illes. 
 
L’AGEPIB també ha estat convidada a ser membre del Jurat dels Premis Illes Balears per a l’Esport 
2021, o al Premi Cornelius Atticus 2021, l’important reconeixement que atorga el Govern Balear. 
 
 

                 
Reunió amb la presidenta Illes Balears                Assemblea de l’Esport Balear 
 
 

                    
     Reunió AGEPIB-DGE Govern Balear                            Recepció Esportistes Olímpics 
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D’altra banda, l’AGEPIB ha presentat al·legacions i consideracions a l’Avantprojecte Llei de 
l’Activitat Física i l’Esport de les Illes Balears, que ha estat a exposició pública. 
 
Així mateix, s’han mantingut diverses reunions amb parlamentaris dels dos grups amb la major 
representació al Parlament de les Illes Balears (PP i PSIB-PSOE), per analitzar la situació de l’esport 
balear, la gestió esportiva i el projecte preliminar de la Llei de l’Esport, que aviat anirà a la 
consideració de tots els grups parlamentaris. Esperem tenir reunions amb la resta de grups amb 
representació al Parlament de les Illes Balears. 
  

               
 
 

Col·laboracions i Patrocinis amb Institucions, Entitats i Empreses Privades 
 

L’AGEPIB s’ha anat relacionant amb diverses entitats de l’àmbit de l’esport, amb qui ha establert 
vies de cooperació que, en alguns casos, s’han convertit en acords plasmats en convenis de 
col·laboració, com són els signats amb l’Associació d’Empresaris de Instal·lacions Esportives de 
les Illes Balears (AEIEIB), el Col·legi Oficial d’Educadors Físics de les Illes Balears (COLEF IB) o la 
Federació d’Esports Adaptats de les Illes Balears (FESAIB). 
 
També s’han subscrit acords de col·laboració amb empreses com Palau de Congressos de Palma, 
Elite Chip, Gispert SA, Messalut, Òptica González 2, etc. 
La nova JD continuarà treballant per aconseguir unir esforços entre gestors esportius, entitats i 
empreses, que suposin un benefici per a totes les parts i la millora dels serveis esportius per a la 
ciutadania. 
   

   
       Conveni AGEPIB-MESSALUT                                     Conveni AGEPIB-AEIEIB        
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Conveni Agepib-Palau de Congressos                           Conveni AGEPIB-COLEF                                               
 
 
Quant a empreses, s'han signat Contractes de Patrocini amb importants empreses del sector de 
l'Activitat física i l'Esport de tot l’Estat Espanyol com són Ebone, Veloviajes, Llop, CampusEsport-
Universitat de les Illes Balears i Kúmulus. 
 

                 
Patrocini AGEPIB-CampusEsport UIB                          Patrocini AGEPIB-VELOVIAJES 
 

                
Patrocini AGEPIB-LLOP           Patrocini AGEPIB-EBONE 
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                      Patrocini AGEPIB-KUMULUS 
 
 

 
Actuacions AGEPIB 2021 

 
Durant els mesos de gestió d’aquesta nova JD s’han realitzat una sèrie d’actuacions i activitats 
que han donat contingut a les propostes inicials i han afavorit la presència de l’Associació al món 
de l’activitat fisicoesportiva a les Illes: 
 
• Nova web de l’AGEPIB i xarxes socials 
La nova JD va afrontar, de manera urgent, la posada en marxa i actualització del seu portal web, 
anul·lant l’anterior i redirigint-lo a l’adreça www.agepib.com. S’ha intentat mantenir un web ple 
de continguts actuals, actiu i útil per a tot el col·lectiu de la gestió fisicoesportiva, que presenti 
una imatge moderna i atractiva, amb els enllaços actualitzats amb la FAGDE i amb totes i cada 
una de les webs de la resta d’Associacions autonòmiques de la Gestió de l’Esport d’Espanya. 
Així mateix, s’ha estat treballant a activar les xarxes socials, fonamentalment Twitter; també a 
Linkedin, i s’ha intentat recuperar el domini Faceboock. Aquest pot ser és un dels reptes més 
importants que tenim al davant.  
 
• Fulls Informatius 21, notes i memòria informativa 
Consideram de gran importància la creació del FULL INFORMATIU AGEPIB 21. Es tracta d’un 
document que, amb una periodicitat mensual, s’enviarà a totes les persones associades i 
contactes del sector de l’Esport de les Illes Balears, on s’exposen totes les actuacions i activitats 
realitzades per l’AGEPIB en aquest període, així com les que es projecten per a un futur immediat. 
En aquest butlletí es dóna difusió a les notícies i activitats més importants que arriben a l’AGEPIB 
des de diferents fonts d’informació, i són molt importants aquelles generades des de la FAGDE i 
les seves associacions autonòmiques. Durant aquests nou mesos de gestió de la nova JD de 
l’AGEPIB, s’han elaborat i tramès dotze Fulls Informatius. 
 
En algun cas, per la importància o urgència de la informació a comunicar, s’ha enviat alguna nota 
informativa amb contingut molt puntual. De la mateixa manera, s’ha realitzat alguna memòria 
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específica sobre una activitat concreta, com va ser la Memòria de la Gala dels Premis AGEPIB 21, 
celebrada el mes de novembre. 
 
 
• Organització d’activitats AGEPIB 21 
 
Després del primer trimestre de treball, eminentment administratiu i econòmic, es va passar a 
organitzar una sèrie de jornades formatives i informatives que es van considerar de gran interès i 
que, de manera resumida, van ser les següents: 
 
  
Jornada “La Gestión del Deporte post Covid: ¿una oportunidad para aprovechar?” 
 
 
Ponent: Sr. Boni Teruelo 
Data: 24 de maig de 2021 
Lloc: Palau de Congressos de Palma. 
Participació: telemàtica. 
 
 
 
 
 
Jornada “Activitat Física i Medi Ambient: Una proposta sostenible” 
Ponent: Dr. José Palacios 
Data: 6 de juliol de 2021 
Lloc: Palau de Congressos de Palma 
Participació: telemàtica     
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Col·laboració en la Jornada “Apnea i Gestió Emocional a l’Esport” 
Organització: Blausub Manacor 
Ponent: Sr. Miquel Lozano 
Data: 17 setembre 2021 
Lloc: Poliesportiu municipal de Capdepera (Mallorca) 
Participació: presencial 

 

              
 
 
“I Jornada d’Innovació Esportiva” 
Data: 27 d’octubre de 2021 
Lloc: Escola Universitària ADEMA. Palma 
Participació: presencial i telemàtica 
 
Empreses participants i ponents: 

1. CUBOFIT. Sr. Sergio Nogueras Rodríguez, en representació de l’empresa EBONE. 
2. STAPPDIUM LIVE. Sr. José Ángel López, CEO de l’empresa CLIZZZ COMUNICACIÓN. 

Participació telemàtica des de Saragossa. 
3. GAMIFICACION VIRTUAL. Sr. Orazio Lazarra i Sr. Nicolás Bieti representant a HADO. 

Centro de Fitness MEGAESPORT. 
4. SERVICIO INTEGRAL par a transferència de llicències. Sr. Aitor Mier, CEO de OMASHU. 

Telemàticament des de Menorca. 
5. NAGI SMARTPOOL. Sr. Miquel López. 
6. MOVISALUT. Representada pel Sr. Toni Fiol. 
7. PROGRAMA MOEVAP. IGOID SPORTEC (Universitat Castilla-La Mancha). Sr. Samuel Manzano. 

Participació telemàtica des de Toledo. 
8. TOTAL TRAINING SUIT. Sr. Salvador Crespo, CEO 
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Gala dels Premis AGEPIB 21 
 

La JD va aprovar la convocatòria dels Premis AGEPIB 2021, que suposava la recuperació d'una 
activitat molt important per a l'Associació. A les bases de la convocatòria es van establir quatre 
premis i es va convidar totes les persones associades a presentar candidatures. 
 
El jurat nomenat a aquest efecte va designar les persones i entitats que van considerar 
mereixedors d'aquest reconeixement i que van resultar ser els següents: 
• A la Gestió Pública 2020: 
Conselleria d’Afers Socials i Esports-Direcció General d’Esports del Govern de les Illes Balears 
• A la Gestió Privada 2020: 
Mallorca Sport Medicine- Hospital San Juan de Dios 
• Al Mèrit Esportiu 2020: 
Sr. Alejandro Sánchez Palomero 
• Premi Honorífic: 
Sr. Miguel Ángel Milla Fernández 
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La Gala es va celebrar a l'Hotel Melià Palma Bay el dia 23 de novembre de 2021. Va resultar ser 
un acte molt grat per a tots els assistents, entre els quals hi va haver, a més dels premiats, els 
representants d'institucions, entitats i empreses col·laboradores i un nombre considerable 
d'associats. 
La JD va decidir, a la seva darrera reunió, donar continuïtat als Premis AGEPIB, que es celebraran 
anualment, al mes de novembre. 

                       
 

 
https://drive.google.com/file/d/15X7_rkRw_2Mcoedh-2M-jtsg8_NUGEna/view?usp=sharing 
 
Felicitació de Nadal i Any Nou 
A final d'any s'ha elaborat una felicitació de Nadal i Cap d'Any que s'ha enviat a totes les persones 
associades, a institucions, entitats i empreses col·laboradores i patrocinadores, així com a tots 
els que tenen relació amb el sector de l'Esport i l'Activitat Física a les Illes Balears, FAGDE i totes 
les Associacions que la formen. 
 

 
 

MEMÒRIA PREMIS 
AGEPIB Novembre  2021 (1).pdf
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Avanç de Projectes per a 2022 
Són moltes les qüestions que queden per resoldre i millorar, però aquesta JD està implicada 
totalment en el Projecte de la nova AGEPIB que vam iniciar fa tot just nou mesos. 
Establim com a prioritària la comunicació amb les persones associades a l'AGEPIB, però també és 
fonamental que la relació entre els seus membres i les empreses i entitats col·laboradores sigui 
activa i doni resposta a les necessitats de tots. 
 
Cal millorar les xarxes socials de l'AGEPIB, mantenir actiu i actualitzat el lloc web, per aconseguir 
l'objectiu bàsic, que és comptar amb una Associació participativa, on els membres no siguin mers 
subjectes passius receptors de notícies. Esperam que siguin molts els gestors i gestores esportives 
que s'uneixin a la nostra associació . 
 
Volem mantenir les bones relacions institucionals i fer-les efectives. No es pretén que els 
convenis signats siguin uns mers documents que expressin una relació de bones intencions, sinó 
que siguin mitjans efectius per poder actuar de manera més àgil i eficient, per tal de ser útils als 
gestors, a les empreses i, finalment, a la ciutadania. 
 
 
 
Estam en la línia d'augmentar les col·laboracions amb altres entitats del sector esportiu que 
vulguin unir esforços per millorar la gestió de l'esport i, en aquesta mateixa direcció, establir 
acords de col·laboració amb empreses d'altres àmbits. Pretenem ampliar el nombre d'empreses 
patrocinadores de l'AGEPIB, i que aquesta no sigui simplement una col·laboració econòmica sinó 
que, efectivament, sigui un servei més útil per a les persones associades, per a les institucions i 
entitats col·laboradores i per a l'interès de les empreses. 
S'ha acordat que es realitzaran com a activitats ordinàries anuals, a més de l'obligatòria 
Assemblea General Ordinària (febrer de 2022) la II Jornada d'Innovació Esportiva (octubre 2022) 
i la IX edició dels Premis AGEPIB 2021 (novembre 2022). 
 
 A més, està prevista l’organització de diverses jornades sobre temes actuals, que siguin d’interès 
de les persones associades a l’AGEPIB. En els projectes exposats pels diferents membres de la JD 
són més de vint els temes d'interès dels quals caldrà seleccionar un nombre raonable, que 
permetin una organització adequada, segons la capacitat i possibilitats de l'AGEPIB i que seran 
els que es realitzaran durant l'any 2022.  
És intenció de la JD que aquestes actuacions es realitzin a totes i cadascuna de les Illes que 
componen l'Arxipèlag Balear. 

Palma, 31 de desembre de 2021. 
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VOS CONVIDAM A VISITAR LA NOSTRA WEB: www.agepib.com 
  

AGEPIB agraeix a totes les institucions, entitats i empreses, la seva 
col·laboració i patrocini. 

 

 
 
 
 
 
 
 


