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XI FULL INFORMATIU AGEPIB 21. NOVEMBRE 

 

PRESENTACIÓ 
 
 

Aquí us presentem el darrer FULL INFORMATIU de l’any 2021. Any vertaderament 
important per l’AGEPIB ja que ha estat el de la re-creació de la nostra Associació. Després 
d’haver patit, amb tots i com tots, un període mai esperat i ni tan sols  imaginat, la nova Junta 
Directiva que va començar el seu camí ara fa quasi be nou mesos, ha volgut ser allò que pensem 
que els nostres associats i associades desitgen: una Associació que viu el present, activa i 
participativa amb tots els temes que afecten al sector de la Gestió Esportiva. I també té sentit 
amb ells, un conjunt de professionals que es preocupen per el futur i que s’impliquen per a 
millorar-lo.  

Durant aquest període,  hem intentat obrir l’Associació a totes les persones que es 
dediquen a la Gestió Esportiva, des d’aquelles que treballen en el tercer sector com les que es 
dediquen a l’esport professional, des d’aquelles que estan a la gestió pública com els que estan a 
l’àmbit privat, siguin empreses de serveis esportius, d’organització d’esdeveniments, siguin 
gestors de l’àmbit del fitness com els dedicats al turisme actiu, a les federacions, clubs  o petites 
associacions. A tots, i especialment als nostres associats i associades, us hem volgut convidar a 
participar en la vida de l’AGEPIB així com de les activitats que hem organitzat durant aquests 
nou mesos. 

Aquest programa d’actuacions promogudes per l’actual Junta Directiva ens ha portat 
fins a l‘organització dels PREMIS AGEPIB 21, dels que us vam informar fa pocs dies amb un 
document Memòria dels Premis. És un orgull poder reconèixer a les persones i entitats que han 
rebut els Premis d’aquesta edició, candidatures que foren proposades després d’un període 
obert, per  als associats i associades amb una Gala de lliurament dels Premis AGEPIB 21 en el 
que participaren un important nombre de persones  que volgueren donar el seu suport, recolzar 
als Premiats i participar a un acte social de transcendència per a tots.  

Destacar en aquesta presentació la importància del conveni signat el passat dia 17 de 
novembre entre el Consell Insular de Formentera i l'AGEPIB. Desitgem molt aviat poder signar 
conveni  amb el Consell Insiular d'Eivissa i així tancar el cercle de sinergies entre la nostra 
associació i els quatre Consells Insulars de la nostra Comunitat amb l’objectiu de sumar  cap a 
un fi comú: la millora de l’esport i l’activitat física de la nostra població. 

Finalment  convidem a totes les persones que se relacionen amb el mon de la gestió 
esportiva a que se sumin a aquest projecte que vol jugar un paper catalitzador dels interessos i 
les necessitats de tothom, persones associades i no, entitats, institucions, empreses, etc.  

Us desitgem el millor per aquest pròxim any 2022 que ja es aquí. 

Pep Lluís Berbel 
President de l’AGEPIB 
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DARRERES GESTIONS REALITZADES PER L’AGEPIB: 

 

• ENVIAMENT DEL X FULL INFORMATIU AGEPIB 21 

El dia 2 de novembre es va enviar a tots els associats i contactes el X FULL INFORMATIU 
AGEPIB 21 en el que es dona informació sobre les activitats de l’Associació. Entre d’altres, 
informació sobre l’èxit de la “I JORNADA D’INNOVACIO ESPORTIVA”, organitzada per 
l’AGEPIB i  la decisió dels Jurant dels PREMIS AGEPIB 21. 

 

• REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA AGEPIB. 8 NOVEMBRE 21 

La reunió va seguir l’OD establert  destacant, entre d’altres qüestions, la positiva valoració 
de la realització de la “I Jornada d’Innovació esportiva” que es celebrà dia 27 d’octubre, de 
forma presencial i telemàtica. Hi va haver una important participació amb la presentació de vuit 
projectes innovadors de gran interès, dels que cinc varen esser presencials (dues empreses 
desplaçades expressament a Mallorca per aquest motiu) i tres  foren exposats per empreses de 
les nostres illes. 

A aquest acte, celebrat a l’Escola universitària ADEMA a la que agraïm la seva 
col·laboració, varen assistir, a més de diferents associats, els representants d’algunes de les 
empreses patrocinadores de la nostra Associació, a les que donem les gràcies per el seu 
recolzament. El treball fet per el nostre associat Miquel Mestre, coordinador de la jornada, a 
més del vicepresident  Pere Caldentey, com a moderador va ser extraordinari. Al final d’aquesta 
jornada es va anunciar l’organització de la “II Jornada d’Innovació esportiva que organitzarà 
l‘AGEPIB en el darrer trimestre de 2022. 

També es va tractar sobre l‘organització de la Gala PREMIS AGEPIB 21, i la distribució de 
tasques per a dur endavant aquesta festa de l’GEPIB que pretén, a més dels merescut 
reconeixement a tots els premiats, esser un encontre dels associats i entitats i empreses 
patrocinadores i col·laboradores. 

A continuació es van exposar temes de secretaria on Jaume Thomas va informar de l’alta de 
tres associats nous, es va revisar l’estat de tresoreria i finalment, la necessitat de millorar la 
comunicació de la nostra Associació mitjançant una pàgina web  xarxes socials el es actives 
possible. 

 

 

 

 

 

Moment de la reunió telemàtica de la JD dia 8 de Novembre 
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• ASSISTÈNCIA DE L’AGEPIB A L’ACTE DE CELEBRACIÓ DELS 125 ANYS DE 
CICLISME A LES ILLES BALEARS 

La Federació de Ciclisme de les Illes Balears va organitzar  l’acte, al Club Diario de 
Mallorca que  es va celebrar el dia 5 de novembre i comptà amb l’assistència de l’AGEPIB 
entre moltes altres persones i entitats que hi participaren. Va ser un encontre molt emotiu en el 
que varen prendre la paraula destacades personalitats del mon del ciclisme, especialment ex-
presidents de la Federació Balear així com un col·loqui final en el que participaren directament 
el Sr. Fernando Gilet, José L. López, president de la FCIB, a més del President de la Federació 
Espanyola, el periodista  Alfonso Ares i el campió mundial i olímpic  Joan Llaneras.  

          

Acte de celebració dels 125 Anys de Ciclisme a les Illes Balears al Club Diario de Mallorca 

 

• REUNIÓ DE L’AGEPIB I EL CONSELL INSULAR D’EIVISSA 

El dia 17 de novembre, a la seu del Consell Insular d’Eivissa, es varen reunir el Sr. Salvador 
Losa, Conseller d’Hisenda, Esports i Joventut, acompanyat per el Sr. Javi Boned, Director 
insular d’Esports del Consell Insular d’Eivissa amb Pep Lluis Berbel  i Marina Gelis, President i 
vocal respectivament de l’AGEPIB. Es va parlar de la situació del Conveni de col·laboració 
entre ambdues entitats així com del moment actual de l’esport i l’activitat física, en general, i de 
l’illa d’Eivissa en particular. Es van plantejar futures línies de col·laboració per tal de millorar la 
Gestió esportiva de l’illa, i de les persones que es dediquen a la gestió esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Salvador Losa, Conseller d’Hisenda, Esports i Joventut, acompanyat per el Sr. Javi Boned, Director 
insular d’Esports del Consell Insular d’Eivissa amb Pep Lluis Berbel  i Marina Gelis, President i vocal 

respectivament de l’AGEPIB. 
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• L’AGEPIB  MEMBRE  DEL JURAT DELS PREMIS ESPORT ILLES BALEARS 2021 
 

El dia 5 novembre l’AGEPIB va ser convocada com a  membre del Jurat dels Premis Esport 
IB 2021. En representació de l’Associació hi va participar Pep Lluis Berbel, president de 
l’Associació, assistint a la reunió celebrada el dia 18 de novembre i que va ser presidida per la 
Sra. Fina Santiago, Consellera Afers Socials i Esports del Govern Balear i per el Sr. Carles 
Gonyalons, Director general d’Esports. A més hi varen participar representants de tots els 
Consells Insulars, així com els representants de la FELIB,  FESAIB, Federacions esportives, 
Colef IB, medis de comunicació i tècnics de la DGE. Es van acordar atorgar els Premis Esport 
Illes Balears a diferents candidats de entre els presentats, essent tots ells mereixedors del 
reconeixement de la nostra societat per el seu esforç, exemple i dedicació cap a l’esport balear. 
El lliurament dels premis es realitzarà dia 19 de desembre, en una Gala organitzada a l’efecte. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

Reunió del jurat dels Premis Esport Illes Balears 2021,  presidida per la Sra. Fina Santiago, Consellera Afers 
Socials i Esports, Pep Lluis Berbel va representar a l’AGEPIB 

 

• AGEPIB PRESENT AL LLIURAMENT DELS PREMIS “CORNELIUS ATTICUS 2019 i 
2020” 

El Govern de les Illes Balears va enviar invitació oficial a l’AGEPIB per assistir a l’acte de 
lliurament dels Premis “Cornelius Atticus 2019” i “Cornelius Atticus 2020” que no varen poder 
ser celebrades en el seu moment per motiu de la pandèmia.  

La nostra Associació va estar representada per Jaume Thomas, Secretaride l’AGEPIB. 

Els premiats van ser: 

Cornelius Atticus 2019: Sra. Isabel Aguilar Llull i el Sr. Mateo Cañellas Roca (a títol 
pòstum) 

Cornelius Atticus 2020: Sra. Teresa Palanques i el Sr. Marcel·lí Got Ramis 
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Imatge de família dels premiats “Cornelius Atticus 2019” i “Cornelius Atticus 2020. 

 

• REUNIÓ DE L’AGEPIB AL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS AMB EL GRUP 
PARLAMENTARI POPULAR  

El dia 19 de novembre, Pep Lluis Berbel, com a President de L’AGEPIB, va mantenir una 
reunió en el Parlament de les Illes Balears amb el Sr. Toni Fuster, parlamentari del Grup 
Popular i el Sr. Maurici Rovira, membre del Partit Popular en el Consell de Mallorca. A la 
reunió l’AGEPIB va exposar els seus objectius i es va parlar sobre la situació de l’Esport i 
l’Activitat Física a les nostres illes, la necessària regulació professional del sector, la 
importància del paper dels gestors esportius així com a necessitat de treure endavant la millor 
nova Llei de l’Esport per  a Balears. Va resultar una reunió intensa, agradable i molt profitosa 
que ha de tenir continuïtat amb la intenció de millorar les condicions de la pràctica de  l’activitat 
física i l’esport per a tothom. Agraïm al Sr. Fuster i al Sr. Rovira, del Partit Popular l’interès i 
bona disposició cap a l’AGEPIB. 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Fuster i Sr. Rovira, del Partit Popular juntament amb Pep Lluis Berbel President de l’AGEPIB. 

 

• COMUNICAT DE  LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORT. 
INFORMACIÓ MESURES COVID GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

El dia 24 de novembre, la Direcció General d’Esports de la Conselleria d’Afers Socials i 
Esports del Govern Balear ens ha fet arribar l’Acord del Consell de Govern per el que es 
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determinen les mesures a seguir per  el sector davant l’estat de la COVID 19. Bàsicament el 
canvi fonamental es la situació a l’Illa de Menorca que passa a nivell 1, com les altres illes.                   

                      

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pQTOziquaI5KcyN7eE2YfsnTzkFbei4C/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TzG0il_lROn7u2gmfWycJ2adhAp4Lxm-/view?usp=sharing 

 

 

 

SIGNATURA DE CONVENIS, PATROCINIS I COL·LABORACIONS: 

 

• SIGNATURA DEL CONVENI MARC DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL INSULAR DE FORMENTERA I ‘AGEPIB 

El dia 17 de novembre es va formalitzar la firma del Conveni de Col·laboració entre 
l’AGEPIB i el Consell Insular de Formentera. Signaren el Conveni la Presidenta del Consell 
Insular de Formentera, Sra. Ana Juan Torres, i el president de l’AGEPIB, Pep Lluis Berbel.  

A l’acte varen estar presents la Sra. Paula Ferrer, Consellera d’Esports del Consell Insular 
de Formentera i Xavi Enguix, vicepresident de l’AGEPIB, amb  presencia del Secretari de la 
Institució, Sr. Angel C. Navarro. Es tractà d’un acte molt cordial i efectiu ja que es començaren 
a proposar una sèrie de iniciatives i propostes que esperem es materialitzin dins el programa 
d’activitats de l’any 2022. Tot allò amb la voluntat de treballar cap a la millora de la educació, 
la salut i el benestar dels habitants de l’Illa mitjançant la millora de l’activitat física i l’esport, i 
la seva gestió. 
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Signatura del Conveni de col·laboració entre l’AGEPIB i el Consell Insular de Formentera, amb 
la Presidenta del Consell Insular de Formentera, Sra. Ana Juan Torres, i el president de l’AGEPIB, 
Pep Lluis Berbel. Va estar present la Sra. Paula Ferrer, Consellera d’Esports del Consell Insular de 
Formentera. 

ACTIVITAT AGEPIB 

 

• ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS AGEPIB 2021 

El dia 23 de novembre es va celebrar a l‘Hotel Melià Palma Bay l’acte de lliurament dels 
PREMIS AGEPIB 21, del que es va informar als associats amb l’enviament de la Memòria del 
Premis, recordem que els reconeixements concedits van ser els següents: 

- Premi a la Gestió Esportiva Pública: Conselleria d'Afers Socials i Esports - Direcció 
General d'Esports. 

- Premi a la Gestió Esportiva Privada: Mallorca Sport Medicine -  Hospital Sant Joan 
de Deu. 

- Premi al Mèrit Esportiu: Alejandro Sánchez Palomero. 
- Premi Honorífic: Miguel Ángel Milla Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15X7_rkRw_2Mcoedh-2M-jtsg8_NUGEna/view?usp=sharing 
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INFORMACIONS D’INTERÈS PER ELS ASSOCIATS/ADES A L’AGEPIB. 

 

• PRESENTACIÒ D’AL·LEGACIONS DE L’AGEPIB A L’AVANTPROJECTE LLEI DE 
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT DE LES ILLES BALEARS 

El dia 14 de novembre l’AGEPIB va presentar el document d’al·legacions i consideracions 
a l’Avantprojecte Llei de l’activitat física i l’esport de les Illes Balears, seguint el publicat en el 
BOIB número 145 en que es determinava un termini de presentació fins dia 15 de novembre. 

L’AGEPIB, després d’una intensa dedicació per part de la Junta Directiva, algun associat i 
el l’Assessor Jurídic de l’Associació, Sr. José C. Izquierdo, van analitzar el document  
presentant 69 al·legacions i consideracions amb la intenció d’ajudar a millorar un text tan 
important per el futur de ‘esport i l’activitat física, i per tant de les persones que es dediquen  la 
seva gestió. Alguns membres de la JD varen treballar de valent per a poder estudiar el document 
i fer les aportacions que hem considerat convenients.  

Hem de destacar que  l’Associació ha estat convidada per alguns Grups Parlamentaris, dels 
que informem en el present FULL INFORMATIU, per tal de conèixer el punt de vista dels 
Gestors esportius en relació en tot el que te a veure amb el nostre àmbit d’actuació i també de 
l’Avantprojecte en particular. 

 

• ASSESSORAMENT JURIDIC I ASSESSORAMENT FISCAL I LABORAL 

Recordem als associats que davant qualsevol dubte o necessitat de tramitació laboral, fiscal 
o jurídica l’AGEPIB té uns Convenis de col·laboració de gran interès pels seus associats. per tal 
de facilitar i realitzar qualsevol consulta. 

 

Assessorament Jurídic.    Assessorament Fiscal Laboral,  
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ALTRES INFORMACIONS  

 

 

Carta Europea del Deporte 20212021 

 

 

 

 

 

 

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a42107 
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Mesa Redonda: Recuperación del sector del Deporte en Aragón: 

https://www.gedaragon.com/mesa-redonda-la-recuperacion-del-sector-del-deporte-en-
aragon-tras-la-covid-19/ 

 

Valencia, elegida sede de los Gay Games para el año 2026: 

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/valencia-elegida-sede-gay-games-
2026_1_8482148.html  

 

La licitación de instalaciones deportivas se dispara un 84% hasta septiembre 

 

https://www.palco23.com/files/2021/14_recursos/macro/macro-industria-deporte-980.jpg 

Revista DEPORCAM 

                          

https://drive.google.com/file/d/1_97gH3W5Zyfm4tTFLJIKIbnKBRC7Lf2I/view?usp=sharing 

 

Entrevista a
Alberto Tomé 
González

55NÚ
ME

RO

noviembre / diciembre 2M21

EDITA INGESPORT

REPORTAJE

Centenario del Club
de rugby UE Santboiana

ARTÍCULO

Samuel M. García nos 
escribe sobre el proyecto 
#CorreconASISA

ARTÍCULO

Jairo León Quismondo escribe 
sobre redes sociales y la retirada 
de las canchas de Pau Gasol 

Viceconsejero 
de Deportes de 
la Comunidad 
de Madrid
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VISITEU LA NOSTRA WEB:  www.agepib.com. 

On podreu consultar totes les avantatges de formar part de l’Associació i complimentar 
fàcilment la vostra inscripció, si esteu interessats. 

 

 

AGEPIB agreix a totes les institucion, entitats i empreses la seva col·laboració i patrocini 

 

 


