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I FULL INFORMATIU AGEPIB            

  Gener, 2022 
PRESENTACIÓ 

Després dels passats dies de Nadal i Cap d’any, sempre especials, tornem estar amb totes les 
persones que es dediquen, d’una manera o altre, a gestionar allò que em diem “Esport”, 
esperant que hagin estat uns dies viscuts sobre tot amb molta salut,  amb alegria i en 
companyia de les persones estimades. 

En aquest I FULL INFORMATIU de l’any 2022 us presentem les accions més importants que 
hem realitzat però, sobre tot, us donam a conèixer els OBJECTIUS i el PLA D’ACTUACIÓ que 
ens plantegem per aquest any així com la Convocatòria de l’ASSEMBLEA GENERAL 2022. 

No oblidem, en cap moment, que la funció més important de la nostra Associació es atendre a 
allò que vulguin els gestors de l’activitat física i l’esport de les nostres Illes. Ser els catalitzadors 
de les sinergies creades per persones que dediquen el seu temps professionalment o no a la 
gestió esportiva, per les institucions, entitats i empreses, facilitant la seva comunicació i 
intercanvi de coneixements, experiències, inquietuds, il·lusions, interessos,  necessitats, etc.. 

La passió que mou a aquelles persones que es dediquen a la gestió esportiva, tant de l’àmbit 
públic com a privat, és la que dona energia a aquesta Junta Directiva per seguir caminant, de 
forma totalment altruista, en la millora de les condicions, de tot tipus, amb les que la 
ciutadania pugui gaudir d’una vida activa, saludable, segura i socialment integradora, per tant 
cada cop més educada i culta. Aquest és el motiu per el que considerem que l’AGEPIB té una 
funció molt important dins la societat  balear: ser el punt d’encontre per a tothom que es 
dedica a la gestió de l’activitat física i l’esport, sigui al nivell més professionalitzat com en el 
més amateur, dins el sector públic com el privat.  

En el PROGRAMA AGEPIB 2022, que adjuntem aquí, i que va aprovar la Junta Directiva a la 
seva darrera reunió de dia 25 de gener, podeu trobar allò que pensem es pot  desenvolupar 
durant aquest any. Però això no és més que un guió de treball que ha de ser enriquit i millorat 
per les aportacions que tinguin a bé fer els associats a l’AGEPIB, així com els nostres 
col·laboradors i també qualsevol persona que vulgui presentar una proposta que pugui ser 
d’interès. Com hem fet des del primer moment, des de l’AGEPIB demanem i esperem la 
participació activa de totes les persones que  es dediquen a la Gestió de l’Esport. A totes les 
convidem a associar-se i sumar per ajudar a la millora dels valors socials i de la qualitat de vida 
de la ciutadania.  Totes sereu benvinguts si voleu formar part de la que vol ser la vostra 
associació. 

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

• ENVIAMENT DEL XII FULL INFORMATIU AGEPIB 21  

El dia 12 de gener es va enviar a tots els associats, empreses i entitats col·laboradores i 
contactes en general el XII FULL INFORMATIU AGEPIB 21, que correspon al mes de desembre 
de 2021. En ell es dona informació de les activitats més importants realitzades per l’Associació 
en el darrer mes de 2021 com varen ser l’assistència de l’AGEPIB a la Gala dels Premis a 
l’Esport de les Illes Balears, la positiva reunió amb la FELIB, signatura del Contracte de Patrocini 
amb Campus Esport o l’enviament de la Felicitació de Nadal, entre d’altres. També es va 
proporcionar informacions d’interès  relatives a activitats a realitzar de forma més pròxima.  

 

 

 

 

 

 

 

https://agepib.com/xii-full-informatiu-desembre-2021/ 

 

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

El dia 21 de gener de 2022 l’AGEPIB va rebre informació de la Direcció General d’Esports de la 
Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern Balear sobre les FAQS XXXII que us adjuntem. 
Totes les Illes estan al mateix nivell i la única variació es que els menors d’edat, amb 12 anys 
complerts es considera que es troben vacunats amb pauta completa des del moment que 
hagin rebut una dosi de vacuna i així poden participar en competicions i entrenaments a l’aire 
lliure i a l’ interior.  S’adjunta Acord del Consell de Govern de dia 17 de gener i les darreres  
FAQS XXXII. 

.                                    
https://drive.google.com/file/d/1s6QuHqYae8Rlhf_nmbsXG0Xl62-Cj4ru/view?usp=sharing 
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• ENVIAMENT “MEMÒRIA GESTIÓ AGEPIB 2021” 

El dia 20 de gener es va remetre a totes les persones associades, patrocinadors, col·laboradors 
de l’AGEPIB, i als contactes en general, la “MEMÒRIA GESTIÓ AGEPIB 2021”. En ella és destaca 
el més important del que ha dut a terme la nova Junta Directiva en els nous mesos des de que 
va prendre possessió. Ha estat un any de treball intens i molt il·lusionant que ha portat a 
l’Associació a recuperar el lloc que li correspon dins l’àmbit de l’Esport de les Illes Balears 
aconseguint gran part dels objectius plantejats i, en tot cas, essent una associació necessària ja 
que representa i recull els interessos i inquietuds dels gestors esportius de les nostres Illes, 
tant de l’àmbit públic com a privat. 

      

https://agepib.com/memoria-de-gestio-agepib-2021/ 

 

• REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA AGEPIB. 25 GENER 2022 

En compliment de la convocatòria realitzada per el secretari, la JD de l’AGEPIB es va reunir dia 
25 de gener per tractar els punts proposats a la corresponent Ordre del dia, essent la primera 
reunió d’aquesta Junta a l’any 2022. 

Després de la salutació del president, i una vegada acabat aquest període de Nadal, Cap d’any i 
festes locals de Palma, va agrair la seva assistència a aquesta reunió i tot el treball realitzat 
durant el 2021 i es va passar al primer punt  en el que es va aprovar per unanimitat l’acte 
anterior. 

A continuació el president va informar de les accions realitzades durant el mes de desembre i 
gener que han estat recollides en XII Full Informatiu i a la “Memòria de Gestió de l’AGEPIB 
2021” (ambdós documents es presenten a aquest I Full). 

Seguidament el president va presentar el “PROJECTE AGEPIB 2022” que, després de diferents 
aportacions i consideracions dels membres de la JD, es va aprovar i decidir presentar a la 
pròxima Assemblea General Ordinària de l’AGEPIB i que tindrà lloc el pròxim dia 24 de febrer. 
(Podeu veure el document complet a l’apartat següent d’aquest I Full Informatiu AGEPIB 22.  
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Es van presentar algunes gestions realitzades els darrers dies per la JD com varen ser reunions 
amb el CEO de FEDA Illes Balears, amb la gerent de la FELIB, gestions amb l’Escola Universitària 
ADEMA, amb el Palau de Congressos, amb el gerent del Patronat Municipal d’Esports de 
l’Ajuntament d’Eivissa, amb el CEO de l’empresa Novafit, avant projecte d’activitat de NW per 
part de la Federació, conversacions amb Bluasub per organitzar diverses activitats a totes les 
Illes, etc. 

Després de quasi dues hores de reunió, el president va donar per conclosa, donat les gràcies a 
tots els membres de la JD per la  seva implicació.  

 

Membres de la Junta Directiva de l’AGEPIB en un moment de la reunió telemàtica 

 

• PRESENTACIÓ DEL “PROGRAMA AGEPIB 2022” 

Segons s’ha comentat a l’apartat anterior, és un vertader plaer per aquesta JD presentar els 
“OBJECTIUS I PROGRAMA DE L’AGEPIB 2022” que s’exposarà a la consideració de l’Assemblea 
General Ordinària 2022 que tindrà lloc, de forma presencial i telemàtica, el dia 24 de febrer de 
2022.  Com és criteri permanent d’aquesta JD, és un document que recull la proposta d’una 
sèrie d’actuacions que han de ser millorades i enriquides per altres que siguin aportades per a 
les persones associades, entitats col·laboradores i empreses patrocinadores, així com per els 
gestors esportius en general, encara que no estiguin associats. AGRAIREM , COM SEMPRE, 
QUALSEVOL PROPOSTA I COL·LABORACIÓ. 

 

PROGRAMA AGEPIB 2022 

OBJECTIUS 

• Consolidació de l’Associació. 
• Creixement: Servei (utilitat per els associats i gestors), Visualització, Gestió (major 

eficiència), Estructura (millorar organització equip i exercici de les funcions), 
Captació (associats i patrocinadors). 

• Comunicació i imatge. 
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PROPOSTES GENERALS 2022 

• Activitats anuals:  
o Assemblea General Ordinària (24 de febrer 2022) 
o II Jornada d’Innovació (setembre- octubre) 
o IX Edició Premis AGEPIB (novembre) 

• Temes prioritaris: 
o Secretaria:  Control documentació administrativa 2021. Gestió renovació 

associats (mes de març) i Patrocinis (mes de juny).  
o Tresoreria: Tancament any i Pressupost 2022, que serà presentat a 

l’Assemblea Ordinària del pròxim mes de febrer. Control econòmic 
renovació associats i patrocinadors. 

o Imatge i comunicació: Nou plantejament d’aquesta Àrea al entendre que 
és una Àrea molt important i que necessita d’una nova orientació: 
Elaboració nou Power Point de presentació de l’AGEPIB 2022 . 

o Formació: Organització Jornades i Seminaris. 
o Vocalies:  Compliment de les seves funcions. 

 
 

PROPOSTES ACTIVITATS 2022 
 

o Jornada sobre Comunicació en la Gestió de l’esport i organització 
d’esdeveniments. 24 de febrer. 

o Dona i Gestió de l’Esport (Leonor Gallardo).  10 de març. 
o Seminari: Elaboració de Plecs: Criteris de valoració dels concursos públics. 

(Cátedra Innovación Universidad de Granada-Universidad Alcalá de 
Henares). 28 d’abril al Saló d’Actes de la FELIB. 

o Conferència prevista del Dr. Antonio Casimiro sobre Salut i exercici físic.  
o Seminari: Regulació de Activitat Física i Esport als espais públics (Càtedra 

innovació de la Universitat de Granada).   
o Organització d’esdeveniments esportius urbans i a l’aire lliure. 
o Eficiència energètica Piscines Son Hugo.  
o Seguretat a les IE i a l’organització d’activitats esportives. 
o Jornada sobre Protecció de dades a la gestió de l’esport. 
o Apnea: Gestió Emocional. (Presencial a totes les illes) 
o Jornades NW cap a la salut. (Presencial a totes les illes) 
o Esport i Discapacitat: Jornada Teòrica i practica. (Presencial a totes les illes)  

 
 

• ALTRES GESTIONS: 
o Tancar la inscripció a l’Agencia Estratègica Turística de les IB 
o Signatura dels convenis i contractes de patrocini pendents. 
o Preparació futur congrés de gestió esportiva de les Illes Balears (any 2023) 
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INFORMACIONS D’INTERÈS PER ALS ASSOCIATS  

• Assessorament jurídic i assessorament fiscal i laboral 

Us recordem que davant qualsevol dubte o necessitat laboral, fiscal o jurídica l’AGEPIB té uns convenis 
de col·laboració per tal de facilitar a tots els associats realitzar qualsevol consulta. 

Assessorament Jurídic:    Assessorament Fiscal i Laboral:   

 

         

  

 

• Jornada “Jugar con el corazón”. Capdepera activa:     

 

 

     NOVA DATA: 1 D’ABRIL DE 2022 
 

 

 

https://agepib.com/jornada-capdepera-activa-jugar-con-el-corazon/ 

 

• Dolor d’esquena: una pandèmia silent. Dra. Patrícia Puiggròs 

 

 

 

 

 

 

http://www.drapuiggros.com/wp-content/uploads/2021/12/llibre-pausa-tu-dolo-de-espalda-p-1024x1024.jpg 
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• Projecte de Llei de l’Esport d’Espanya 

 

https://drive.google.com/file/d/12O9_Uf_2JNXolq_g-AOrF24sXPwzZXbj/view?usp=sharing 

 

• Declaració final dels “Diàlegs sobre l’esport 1975-2020” 

 

https://apps.euskadi.eus/web01-
a2kiesko/es/q92aWebAppWar/q92aBoletinServlet.do?url=https%3A%2F%2Fseed-deporte.es%2Fdeclaracion-
final-de-los-dialogos-sobre-el-deporte-1975-
2020%2F&utm_source=Kiroleskola&utm_medium=email&utm_campaign=boletinKiroleskola  

• Fira de Tecnologia i innovació: TECNOVA PISCINAS 2022.  
 

 

 

 

 

 

TECNOVA PISCINES, Fira de Tecnologia i Innovació per a Instal·lacions Aquàtiques, es 
desenvoluparà de 22 al 25 de febrer de 2022 al recinte IFEMA de Madrid. 
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• XII Congrés Iberoamericà d’Economia a l’Esport 

 

Toledo, 1 a 3 juny 2022 

Informació: congreso.cied12@uclm.es 

 

 

 

• Marxa Nòrdica com a teràpia 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcorreo.com/vivir/salud/marcha-nordica-terapia-20220116160221-ntrc.html 

 

• El deporte, año record en exportacions (+32% en novembre frente a 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.palco23.com/entorno/el-deporte-enfila-un-ano-record-y-eleva-exportaciones-
un-32-en-noviembre-frente-a-2019 
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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 institucions, entitats i empreses la seva col·laboració i patrocini 

 


