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XII FULL INFORMATIU AGEPIB            

   Desembre 21 
PRESENTACIÓ 

Amb el present XII FULL INFORMATIU AGEPIB 21 acabem aquest any i el primer 
període de l’etapa afrontada per la nova Junta Directiva que va ser proclamada com a tal el 
mes de març d’aquest any. 

Es temps de valoració del que ha suposat aquest any 2021. I si mirem enrere podem 
afirmar objectivament que s’han fet algunes coses importants per la nostra Associació, per les 
persones associats i per  l’activitat física i l‘esport de les nostres Illes.  

En primer lloc es va afrontar una regularització de l’Associació tant des del punt de  
vista administratiu, com a econòmic o fiscal.  Es va normalitzar la relació amb la FAGDE. S’han 
establert unes bones relacions amb totes les Institucions de les nostres Illes com son el Govern 
Balear i Consells Insulars, també amb la FELIB i amb algun dels grans ajuntaments, que s’han 
materialitzat, en la majoria de casos, amb la signatura de Convenis de Col·laboració que ens 
han de portar a accions concretes que suposin la millora de la Gestió de l’Esport a cada una de 
les Illes i al conjunt de la societat esportiva de Balears.  

Gràcies a la Direcció General d’Esports del Govern Balear, l’AGEPIB  ha pogut accedir a 
les reunions de seguiment de la COVID, tant determinants per els gestors esportius, i a 
participar a fors tan importants com l’Assemblea Balear de l’Esport, al Jurat dels Premis  a 
l’Esport Illes Balears 2021 o al Cornelius Atticus així com a les recepcions oficials als esportistes 
i tècnics balears que participaren a les Olimpíades i Paralimpiades de Tòquio 21.  

Des d’un punt de vista programàtic, s’afrontà una reorganització interna de 
l’Associació amb una estructura en la que tots els membres de la Junta Directiva han tingut 
una funció definida i concreta. Evidentment estructura organitzativa millorable i que s’anirà 
ajustant a les necessitats de l’AGEPIB i a les possibilitats dels membres de la Junta. Es va 
treballar de valent per actualitzar el cens de persones associades així com les seves dades.  

Aquesta  Junta directiva ha organitzat una sèrie de Jornades de formació, destacant la 
“I Jornada d’Innovació Esportiva” i  s’ha recuperat la “Gala dels Premis AGEPIB”, que es va 
celebrar amb gran lluïdesa, i l’enviament de la Felicitació de Nadal a totes les persones 
associades, institucions, entitats i patrocinadors i a totes les persones del mon de l’esport de 
les nostres illes. 

Però ara també és el temps dels agraïments. Han estat moltes les persones que han 
confiat en aquest nou projecte i ens han recolzat en aquesta intensa tasca per aconseguir 
col·locar a l‘AGEPB al lloc que els gestors esportius de les nostres Illes es mereixen. 

Moltes gràcies, en primer lloc, a les persones associades, tant en els que han volgut 
mantenir la seva condició d’associats i associades com a aquelles que s’han incorporat a 
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l’AGEPIB de bell nou. Moltes gràcies a la Direcció General d’Esports de la Conselleria d’Afers 
Socials i Esports del Govern Balear, per confiar en noltros i entendre que el paper dels gestors 
esportius de l’àmbit públic com del privat, tant d’aquella gran empresa com l’associació  de la 
barriada o el poble, tant de les empreses de serveis esportius com les d’organització 
d’esdeveniments, són molt importants per l’esport de les nostres Illes Balears i per les 
persones que hi vivim.  

Així mateix, agrair a tots els Consells Insulars per entendre que l‘AGEPIB té la intenció 
d’ajudar a millorar la gestió de l’activitat física i l’esport a cada una d’elles, amb l’objectiu de 
fomentar els valors de l’esport i, per tant la qualitat de vida dels seus habitants.  

Molt agraïts a les Entitats col·laboradores que, com l’AGEPIB, tenen molt definides les 
seves funcions tant en l’àmbit dels empresaris dels centres esportius com dels Educadors 
Físics, Llicenciats o Graduats en  Educació Física, o els tècnics que treballen en l’Esport adaptat 
desitjant  que, tots junts, seguim caminant cap a l’objectiu de treballar per la salut , el benestar 
i la seguretat de la ciutadania.  

També un fort agraïment a totes les empreses que ens estan ajudant a portar 
endavant aquest projecte i a apropar-nos a la consecució dels objectius que ens hem proposat. 
Sense la seva col·laboració seria molt difícil aconseguir-ho i així mateix es perdria la possibilitat 
de fer coincidir els interessos dels associats i d’aquestes empreses per obtenir objectius que 
els hi són comuns.  

Finalment el nostre agraïment sincer a totes aquelles persones que, encara que no 
estiguin associats a l’AGEPIB , es dediquen amb honestedat, serietat, responsabilitat i passió a 
executar una gestió esportiva professional i de qualitat. A totes aquestes persones les 
convidem a formar part activa de la nostra Associació per aconseguir, entre tots, donar 
resposta a les necessitats de la nostra societat amb una gestió esportiva de la màxima qualitat. 

No ens queda més que desitjar a tothom que hagueu passat unes molt bones Festes de 
Nadal i, sobre tot, que aquest 2022 que comencem ens porti molta salut i molta energia per a 
treballar per l’esport i per tant la salut i qualitat de vida de totes les persones que vivim i a les 
que visiten  les nostres Illes Balears. 

 

 

 

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

• REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA AGEPIB. 1 DESEMBRE 21 

La JD de l’AGEPIB es va reunir dia 1 de desembre per tractar els temes proposats a l’Ordre 
del Dia. 

Després de l’aprovació, per unanimitat, de l’acte anterior, el president va informar de les 
actuacions més importants fetes durant el passat mes de novembre, entre les que destaquen: 
Lliurament Premis AGEPIB 21 i enviament de la Memòria, firma del Conveni de col·laboració 
amb el Consell Insular de Formentera, presentació de  al·legacions i consideracions a l’Avant 
Projecte Llei de l’Activitat física i Esport de Balears, reunió en el Parlament amb el Grup 
parlamentari Popular, reunió amb el Conseller d’Hisenda i Esports i amb el Director insular 
d’esports del Consell Insular d’Eivissa, participació com a Jurat dels Premis Esports IB i 
l’assistència al lliurament dels Premis Cornelius Atticus 2019 i 2020. 

La vicepresidenta de l’AGEPIB per Eivissa, Marina Gelis,  va comunicar la situació del 
conveni amb el Consell Insular. La JD va acordar que seguir treballant per tancar l’acord i per a 
ajudar a millorar la Gestió Esportiva de l’Illa i a les persones que es dediquen. 

El Secretari va informar de l’increment del nombre d’associats en aquest darrer mes en 
tres persones més i es va acordar que es faria la Memòria de l’AGEPIB 2021.  

El President va desitjar a tots els membres de la JD unes bones festes i lo millor per el 2022 
animant-los a seguir treballant amb il·lusió per l’AGEPIB i per les persones que gestionen 
l’esport tan públic com privat.  

 

 

• ENVIAMENT DEL XI FULL INFORMATIU AGEPIB 21- MEMORIA PREMIS AGEPIB 21  

El dia 7 de desembre es va enviar a tots els associats/ades i contactes el XI FULL 
INFORMATIU AGEPIB 21 en el que es donà informació sobre les activitats realitzades per   
l’Associació així com sobre temes d’interès que es realitzaran en dates pròximes. Es recollí, 
entre d’altres, una breu referència a la Gala de lliurament dels PREMIS AGEPIB 21,  que es va 
enviar a tots els associats el dia 27 de novembre. Així mateix es donà compte de la firma del 
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’AGEPIB, signat per la seva 
presidenta Sra. Ana Juan i el president de l’AGEPIB, Pep Lluis Berbel. 
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https://drive.google.com/file/d/15X7_rkRw_2Mcoedh-2M-jtsg8_NUGEna/view?usp=sharing 

  

• AGEPIB  PRESENT A LA GALA DE LLIURAMENT DELS  “PREMIS ESPORT ILLES BALEARS 
2021” 

El dia 1 de desembre l’AGEPIB va rebre invitació oficial de la Conselleria d’Afers Socials i 
Esport del Govern de les Illes Balears per assistir a la Gala de lliurament dels PREMIS ESPORT 
ILLES BALEARS 2021 que es va celebrar dia 19 de desembre al Conservatori Professional de 
Música i Dansa de Mallorca. A aquest acte hi va assistir, en representació de l’Associació el seu 
president Pep Lluis Berbel. Aquesta important Gala va ser molt interessant i emotiva, en la que 
varen estar present la major part de les persones premiades així com els seus familiars i tot el 
mon de l’esport de les nostres Illes. Com ja es va informar, l’AGEPIB va formar part del Jurat 
d’aquests Premis Esport Illes Balears 2021. 

 

Gala de lliurament dels PREMIS ESPORT ILLES BALEARS 2021 

• REUNIÓ DE L’AGEPIB I LA FELIB (Federació Entitats Locals de les Illes Balears) 

El dia 2 de desembre  el Sr. Toni Salas, president de la FELIB, acompanyat de la Sra. Neus 
Serra, Secretaria General,  van rebre a Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB a la seva  seu al 
carrer General Riera de Palma. L’objectiu fonamental de la reunió va ser donar a conèixer a la 
FELIB els objectius i propostes de l’AGEPIB i oferir la col·laboració a les entitats locals de totes 
les Illes en referència a la gestió de l’activitat física i l’esport i tot allò que hi té relació.  

La rebuda per part de la FELIB va ser molt positiva trobant molts punts d’interès per 
ambdues entitats que, sens dubte ajudaran a millorar la gestió de l’esport a totes les 
administracions locals de les Illes Balears. Es va plantejar la signatura d’un acord de 
col·laboració que reculli l’interès de treballar junts per a millorar el serveis que les entitats 
locals ofereixen a la seva ciutadania. També es varen plantejar accions concretes com a 
Jornades o Estudis que serveixin per a tenir criteris objectius per els responsables de planificar 

MEMÒRIA PREMIS 
AGEPIB Novembre  2021 (1).pdf
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les actuacions en instal·lacions i equipaments esportius. Va ser una reunió molt cordial que 
tindrà continuïtat en breus dates. Agraïm al Sr. Salas i la Sra. Serra la seva cordial acollida i la 
predisposició per posar en marxa iniciatives d’interès comú. 

 

Pep Lluis Berbel amb la Sra. Serra i el Sr. Salas representants de la FELIP 

• INFORMACIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORTS  SOBRE LES MESURES COVID 
ACORDADES PER EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS. 

El dia 23 de desembre l’AGEPIB va participar a la reunió telemàtica convocada per la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern Balear. A aquesta reunió, la Consellera Sra. Fina 
Santiago, acompanyada del Sr. Carles Gonyalons, va exposar el increment important dels 
contagiats destacant que les illes de Menorca, Eivissa i Mallorca queden a nivell 3 mentre que 
Formentera a nivell 2. Així mateix va avançar l’exigència de presentació del certificat de 
vacunació, o acreditació regulada a tota activitat física-esportiva.  

Tot i que la regulació era FAQS XXIX, i posteriorment la FAQS XXX, s’adjunta en aquest 
document la actualitzada FAQS XXXI del mes de gener.  

Agraïm la immediata informació que ens fan arribar des de la DGE. 

     

 

 

https://drive.google.com/file/d/10RMccu0N4tRkxFEKuXREquKgT9TdJROO/view?usp=sharing 
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• AGEPIB CONVOCADA A FORMAR PART DEL JURAT PER LA CONCESSIÓ DELS PREMIS  
CORNELIUS ATTICUS 2021 

El dia 21 de desembre s’ha rebut escrit de la Direcció General d’Esports del Govern de les 
Illes Balears sol·licitant a l’AGEPIB el nomenament d’un representant, com a vocal al Jurat dels 
Premis Cornelius Atticus 2021. Ha estat designat el Vicepresident 1er. de la Junta Directiva, Sr. 
Pere Caldentey Gallardo, que assistirà a la reunió del Jurat que tindrà lloc durant la primera 
quinzena de febrer de 2022. 

 

SIGNATURA DE CONVENIS, PATROCINIS I COL·LABORACIONS: 

• SIGNATURA DEL CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE CAMPUSESPORT UIB I L‘AGEPIB 

El dia 9 de desembre es va realitzar, a la seu de la Fundació Universitat Empresa de la UIB 
(FUEIB), la firma del Contracte de Patrocini entre CampusEsport i l’AGEPIB.  A aquest acte 
varen participar el Sr. Luis Vegas, gerent de la FUEIB, acompanyat del Sr. Miquel Gelabert, 
director de CampusEsport, i Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB. Va ser una trobada molt 
interessant en la que es varen exposar les possibilitats de col·laboració entre ambdues entitats 
dins un ambient molt cordial. Des de l’AGEPIB agraïm el recolzament de CampusEsport així 
com la seva participació activa en els projectes que sense cap dubte,  seran d’interès comú. 

 

Signatura Contracte de Patrocini entre Sr. Vegas de CampusEsport i Pep Lluis Berbel de l’AGEPIB 

ACTIVITATS de l’AGEPIB 

• ENVIAMENT DE LA FELICITACIÓ DE NADAL 21 

 La Junta Directiva de l’AGEPIB va enviar, el dia 15 de desembre, la FELICITACIÓ DE 
NADAL 21 a totes les persones associades així com als patrocinadors, institucions i entitats  
col·laboradores. Així mateix, aquesta felicitació es va enviar, en castellà, a totes les 
Associacions autonòmiques de l’Estat mitjançant la FAGDE. També es va desitjar un Bon Nadal 
i els millors desitjos per l’any 2022 a tots els contactes que es tenen del mon de l’esport i 
l’activitat física de les nostres Illes. 
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Felicitacions enviades des de l’AGEPIB a totes les persones i entitats relacionades amb la gestió 
esportiva i el mon de l’esport. 

 

• ELABORACIÓ DE LA “MEMORIA AGEPIB 2021” 

 S’ha elaborat un document important que pugui mostrar, de forma resumida, les 
actuacions de la JD de l’AGEPIB durant els primers nous mesos de la seva proclamació. Es 
tracta de la “MEMÒRIA AGEPIB 2021”. Al ser un document extens i suficientment singular i 
important és per el que serà presentat i enviat com un pdf independent. 

 

INFORMACIONS D’INTERÈS PER ELS ASSOCIATS/ADES A L’AGEPIB. 

• PROTOCOL ESPORT -COVID Mesures per a la detecció i el control dels contactes 
estrets en l’àmbit esportiu  

Per el seu interès la DGE recorda el protocol establert en el seu moment i que considerem 
important recordar a totes les persones dedicades a la gestió esportiva a les nostres Illes. 
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• Publicada la “Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i 
adolescència enfront de la violència”.  

La DGE de la Conselleria ‘Afers Socials i Esports ens ha comunicat la recent publicació de la 
Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i adolescència enfront de 
la violència.  

Aquesta Llei té per objecte garantir els drets fonamentals dels infants i adolescents a la 
seva integritat física, psíquica, psicològica i moral enfront de qualsevol forma de violència, 
assegurant el lliure desenvolupament de la seva personalitat i establint mesures de protecció 
integral. Hi ha diferents punts d'aquesta Llei que afecten directament a tot l'àmbit esportiu i 
als seus agents (Institucions, federacions, clubs, entitats esportives, professionals i voluntaris). 

 

• Publicada al BOE la “Llei orgànica 11/2021, de 28 de desembre, de lluita contra el 
dopatge a l’esport”. 

 

• ASSESSORAMENT JURÍDIC 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,  
 
 
 

 

 

 

 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 

• AVANT PROJECTE DE LLEI DE L’ESPORT D’ESPANYA.  

Ha estat aprovat per el Consell de Ministres de l’Estat l’Avantprojecte Llei de l’Esport 
d’Espanya, passant al procés de tramitació parlamentaria corresponent. Esperem que siguin 
recollides les al·legacions i propostes de les associacions de Gestors de les diferents 
comunitats autònomes que han estat presentats per la FAGDE (Federació d’Associacions de la 
Gestió de l’Esport d’Espanya). 
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• JORNADA CAPDEPERA ACTIVA 

 

 El Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Capdepera, organitza aquesta nova 
Jornada formativa que es durà a terme el divendres dia 25 de febrer  de 2022, a les 19 h., al 
Centre Cap Vermell de Cala Rajada. La ponència serà a càrrec de Xesco Espar i es titula: 
“Jugar con el Corazón”. 

• L’ESPORT, CLAU PER EL DESENVOLUPAMENT TURISTIC 

 

     https://www.diariodemallorca.es/especiales/2021/11/29/deporte-clave-generar-crecimiento-turistico-
60098062.html 

• PALMA I ELS GIMNASSOS GRATUITS A L’AIRE LLIURE 

 

 

 

 

 

 

https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/mallorca-se-suma-al-boom-gimnasios-gratuitos-al-aire-libre/ 
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• CARTA EUROPEA DE L’ESPORT. REVISIÓ OCTUBRE 2021. CARTA ESPANYOLA DE 
L’ESPORT 

                   
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a42107 

 

• FERIA DE TÉCNOLOGÍA E INOVACIÓN TECNOVA PISCINAS 2021. Del 22/02/2022 
al 25/02/2022  .    
 

 

TECNOVA PISCINAS, La Fira de Tecnologia i Innovació per a Instal·lacions Aquàtiques, ha hagut 
de posposar la celebració de la seva tercera edició de l'any 2022 com a conseqüència de la 
pandèmia del Covid-19. D'aquesta manera, aquesta trobada es desenvoluparà del 22 al 25 de 
febrer del 2022 al recinte IFEMA de Madrid. 

• INFORME SOBRE LES TENDÈNCIES DEL FITNESS A ESPANYA 

 

https://www.valgo.es/informe-sobre-tendencias-fitness-en-espana-2022    
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• PUBLICACIÓ  SOBRE LA COVID 19 I EL RISC EN ELS CENTRES DE FITNESS D’EUROPA 

 

 
PUBLICATIONS, RESEARCH 

NEW SAFEACTIVE REPORT – SECOND CYCLE RESULTS SHOWING LOW LEVELS OF COVID-19 RISK IN EUROPEAN 
FITNESS CLUBS 

 

• VALÈNCIA, SEU DELS GAY GAMES PER L’ANY 2026 

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

• LES ASSOCIACIONS AUTONÒMIQUES FELICITAN LES FESTES DE NADAL: 
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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 

 

 

 

 


