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PRESENTACIÓ
Aquí us presentem, com a cada mes, el FULL INFORMATIU AGEPIB 2022. En aquest III Full,
corresponent al mes de març, podeu comprovar que l’AGEPIB segueix el seu camí cap a la consecució
dels objectius que ens vàrem proposar ara fa un any. Amb tota humilitat, dedicació, il·lusió i amb
constància estem intentant fer accions que siguin vertaderament útils per a totes les persones que es
dediquen a la Gestió de l’activitat física i l’esport a les nostres Illes. I ho volem seguir fent oferint la
nostra aportació a totes aquelles persones que tenen un interès real en millorar la seva tasca dins
l’àmbit de l’esport. Així mateix seguim oferint la nostra col·laboració, com hem fet des del principi,
amb totes les institucions, entitats i empreses que es proposen treballar per a millorar l’activitat física
i l’esport, per a promoure la salut, amb seguretat i, per tant, per a millorar la qualitat de vida de les
persones.
En aquest darrer mes de març, l’AGEPIB ha seguit treballant per apropar-se als diferents sectors de la
nostra societat i, en aquest cas ha estat amb el sector universitari. A més de la bona relació ja existent
amb l’Escola Universitària ADEMA, hem de sumar les activitats realitzades amb el recolzament de la
UIB i els contactes mantinguts amb el CESAG (“Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez”)
adscrita a la Universidad Pontificia Comillas, Així mateix també hem gaudit de la col·laboració de la
Universidad de Castilla La Mancha, que tindrà continuïtat amb la signatura d’un Acord de Patrocini
amb la seva spin off IGOID ESPORTC S.L.
A destacar, en aquest període, la organització amb un important nombre d’inscrits presencials i on
line, de la Jornada “Dona i Gestió a l’esport. Innovació i Excel·lència” , impartit per la Dra. Leonor
Gallardo, Vicerectora de la UCLM que va fer una brillant exposició i es va aconseguir pot ser l’objectiu
principal: destacar el transcendental paper de la Dona a la nostra societat i específicament a l’àmbit
de l’activitat física i l’esport. Des de l’AGEPIB volem ajudar a aconseguir una vertadera igualtat entre
gèneres que sigui normalitzada i que no es necessiti de les reivindicacions permanents que
destaquen l’existència d’aquestes diferencies injustes i injustificades, que deuen desaparèixer
definitivament de la nostra societat.
També volem assenyalar que s’ha pogut realitzar la primera reunió de la Junta Directiva de l’AGEPIB,
d’una forma presencial i on line, gaudint de la extraordinària col·laboració del Palau de Congressos de
Palma. També donar compte de la incorporació a la Junta Directiva del nostre company Miquel
Mestre.
Agraïm a totes les persones associades a l’AGEPIB la vostra confiança, així com a les Institucions,
entitats del nostre àmbit i, per suposat, a les empreses que ens recolzen i patrocinen.

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

AGEPIB ORGANITZA LA JORNADA “DONA I GESTIÓ DE L’ESPORT: INNOVACIÓ I
EXCEL.LENCIA”

Impartida per la Doctora Sra. Leonor Gallardo Guerrero, Catedràtica en Gestió esportiva, CEO de la
Spin Off IGOID SPORTEC, Premi Nacional COLEF 2021 I Vicerectora de Coordinació, Comunicació i
Promoció de la Universidad de Castilla La Mancha, i organitzada el dia 10 de març per l’AGEPIB amb
col·laboració del Departament d’Esports del Consell de Mallorca i de la UIB que va cedir el saló
d’actes de l’edifici Jovellanos del Campus universitari. Aquesta important Jornada va recolzar el
paper de la dona a la nostra societat i la celebració del Dia Internacional de la Dona. A la Jornada es va
poder participar de forma presencial i telemàtica, d’inscripció gratuïta , a la que es varen inscriure un
total de 159 persones. Va ser una exposició molt destacada per part de la Dra. Gallardo que va tenir
continuïtat amb nombroses preguntes. Agraïm la col·laboració de tots els nostres patrocinadors i
col·laboradors i també al Departament d’Esports del Consell de Mallorca i a la UIB, en les persones de
la Directora insular d’esports, Sra. Marga Portells i del Sr. Adrià Muntaner, respectivament.

Cartell de la Jornada

José Luis Berbel, la Sra. Marga Portells junt a la ponent Dra.
Leonor Gallardo i del Sr. Adrià Muntaner

Enllaç de la conferència de la Jornada “Dona i Gestió a l’esport. Innovació i Excel·lència”:

https://youtu.be/Qk3PhZ2NVGo
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•

INCORPORACIÓ DE MIQUEL MESTRE COM A NOU MEMBRE DE LA JD DE L’AGEPIB

A la reunió de la Junta Directiva de l’AGEPIB, celebrada el dia 31 de març al Palau de Congressos de
Palma, Miquel Mestre es va incorporar com a nou membre de la Junta Directiva de l’AGEPIB. Miquel
Mestre és Graduat universitari en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (UDG-EUSES), Màster en gestió esportiva
(UPF-BSM) i Màster amb ensenyança del professorat (Isabel I). Té més de cinc anys d’experiència en la
coordinació i gestió d’instal·lacions esportives. Els darrers anys ha dedicat la seva activitat professionala
la gestió i docència en un centre educatiu.

Miquel Mestre, nou membre de la Junta Directiva de l’AGEPIB.

•

SIGNATURA CONTRACTE DE PATROCINI ENTRE IGOID ESPORTEC S.L.

El dia 15 de març es va signar el Contracte de Patrocini entre l’empresa IGOID SPORTEC S.L. Spin Off de
la UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA i l’AGEPIB. Aquest contracte va ser firmat per la Sra. Leonor
Gallardo, Consellera Delegada de IGOID i Pep Lluis Berbel, com a President de l’AGEPIB acompanyat
per el vicepresident, Pere Caldentey. L’AGEPIB vol agrair la confiança mostrada per la Spin Off de la
UCLM i vol posar a disposició de tots els associats les eines i tota la tecnologia que aquesta empresa
disposa i de la que es líder a nivell nacional i internacional.

IGOID SPORTC SL, nou patrocinador de l’AGEPIB
La Dr. Gallardo entre Pep Lluis Berbel i Pere Caldentey
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•

NOVA SECCIÓ EXCLUSIVA PER ALS ASSOCIATS A LA WEB DE L’AGEPIB

A la web de l’AGEPIB s’ha creat una nova secció d’accés restringit i exclusiu per els associats on es
trobaran informacions d’especial interès, a més de les pròpies de l’AGEPIB i la FAGDE. S’ha
proporcionat a tots els associats la clau d’accés.

A la web, nova àrea exclusiva per a associats

•

REUNIÓ CESAG I L’AGEPIB

A la seu del “Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez” (CESAG), adscrita a la “Universidad
Pontifícia Comillas”, la seva directora Dª Julia Violero, acompanyada de la coordinadora del Grau de
CAFE, Lorena Rodríguez, varen rebre a Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB. L’objecte de la reunió
va ser presentar l’Associació i posar-se a la disposició del CESAG per aquelles accions formatives i
activitats que considerin convenients per tal de donar a conèixer als seus alumnes les diferents
sortides professionals que els hi ofereix el mon de la gestió de l’activitat física i l’esport , en tots els
seus àmbits, tan públic com a privat. Va ser una reunió molt agradable i positiva en la que es varen
plantejar futures col·laboracions en benefici de l’alumnat del CESAG i la seva formació.

Pep Lluis Berbel, juntament amb la directora Dª
Julia Violero, Directora del CESAG i Lorena
Rodríguez coordinadora del Grau de CAFE.
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•

REUNIÓ INFORMATIVA DE L’AGEPIB AMB ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS D’AFD

El dia 10 de març va tenir lloc a l’UIB la presentació de l’AGEPIB a 90 alumnes del cicles d’Activitats
Físic Esportives de grau superior de l’Institut d’Artà i l’Acadèmia Fleming. Aquesta activitat es va
realitzar al Campus universitari i s’integra dins la línia adoptada per l’AGEPIB d’informar als
estudiants d’una alternativa, la gestió a l’esport i l’activitat física, que pot ser una interessant via
professional tant dins l’àmbit públic com a privat.

Imatge de la presentació de l’AGEPIB als alumnes dels Cicles AFD de l’IES d’Artà i Fleming.

•

L’AGEPIB PRESENT A L’ACTE OFICIAL DEL LLIURAMENT DELS PREMIS CORNELIUS ATTICUS
2021

El Govern de les Illes Balears va remetre invitació a l’AGEPIB per assistir a l’acte oficial del lliurament
dels Premis Cornelius Atticus 2021, que es va celebrar el dia 28 de març a la seu de l’Aljub d’Es
Baluard de Palma. A aquest acte varen participar, a més de familiars i amics dels premiats, totes les
autoritats de l’esport balear i d’altres, encapçalades per la Presidenta del Govern Balear Honorable
Sra. Francina Armengol. La nostra Associació va estar representada per el seu President, Pep Lluis
Berbel .

Foto de família dels Premiats Cornelius Atticus juntament amb les autoritats i representants diferents entitats.

III Full Informatiu AGEPIB. Març 2022

5

Premiats Cornelius Atticus

Maria Castañer Castañer

•

Felipe Bellini Ballesteros

PARTICIPACIÓ DE L’AGEPIB A L’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA FAGDE

El dia 10 de març es va celebrar, de forma telemàtica, l’Assemblea General Ordinària 2022 de la
Federació d’Associacions de la Gestió de l’Esport a Espanya (FAGDE) a la que va participar l’AGEPIB.
Va ser una reunió de gran interès per els continguts dels temes tractats com son el Pla Estratègic, la
presentació de la Memòria 2021 o la proposta de celebració del Congrés Nacional de Gestió de
l’Esport que tindrà lloc a la comunitat de València el mes d’octubre de 2023. La informació dels temes
tractats s’ha penjat a la secció restringida per a Socis de la pàgina web de l’AGEPIB.

Membres de les diferents associacions autonòmiques

•

REUNIO JUNTA DIRECTIVA DE L’AGEPIB

El dia 31 de març es va celebrar la reunió de la Junta Directiva de l’AGEPIB al Palau de Congressos de
Palma, . Es tractà de la primera reunió presencial a la que alguns membres també hi varen assistir per
via telemàtica. A aquesta reunió es varen tractar tots els punts que composaven l’Ordre del Dia de la
Convocatòria, que es pot consultar a la secció d’associats de la pàgina web de l’AGEPIB. En resum es
varen analitzar les accions realitzades durant els mesos de febrer i març així com les que s’han
programat per els pròxims mesos.
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Imatge dels assistents a la reunió de la Junta Directiva de l’AGEPIB

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS
•

ENVIAMENT DEL II FULL INFORMATIU AGEPIB 2022

El dia 4 de març es va enviar el II FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 a tots els associats, empreses i
entitats col·laboradores a més de contactes en general. En ell es recull el més important realitzat
durant el mes de febrer d’aquest any.
En aquest II FULL INFORMATIU es destacà la realització, amb un important èxit, de la Jornada
“Comunicació i Esdeveniments Esportius”, impartit per el Sr. Juan Abarca, i també s’informà de
l’organització, aquest mes de març, de la Jornada “ Dona i Gestió a l’esport. Innovació i Excel·lència”,
activitat important per l‘AGEPIB per l’objectiu de destacar el paper de la Dona dins la societat, en
general, i a l’àmbit de l’Esport i la seva gestió, en particular.
Així mateix, es destacà les reunions realitzades per l’AGEPIB amb el Consell Insular d’Eivissa, el Consell
Insular de Formentera i l’Ajuntament d’Eivissa, amb l’assistència a la Gala commemorativa del 40
Aniversari del seu Patronat municipal d’Esports.

II Full Informatiu, corresponent al mes de Febrer

https://drive.google.com/file/d/1XrhXDwZf83iFWAXHvqUzRFERrWr2slyh/view?usp=sharing
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•

REVISTES I BUTLLETINS DE DIFERENTS ASSOCIACIONS DE GESTORS D’ESPANYA.
El contingut d’aquestes revistes i butlletins els podreu trobar a la secció restringida per a associats
a la web de l’AGEPIB

•

JORNADA INNOVACIÓ I SEGURETAT A INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

•

FAGDE: DIA DE LA DONA. PER LA IGUALTAT A L’ESPORT

El 8 de març segueix sent un dia per a la reivindicació i no de celebració. Perquè els avanços fets en
els darrers temps en matèria d’Igualtat de Gènere es queden molt curts en comparació amb el llarg
camí que, com a societat, ens queda per recórrer. A l’àmbit que afecta a la FAGDE, el de la gestió de
l’activitat física i l’esport, la situació es semblant respecte a altres sectors. Hi ha molt a fer perquè la
dona tingui la mateixa presència, visibilitat i condicions que l’home. Per això, totes les persones que
composen la FAGDE es comprometen a esforçar-se cada dia perquè, d’aquí a un any, aquesta
distancia cap a una igualtat efectiva a les estructures de l’esport i l’activitat física sigui moltíssim
menor que la que existeix avui. Per un esport igualitari!!
https://www.fagde.org/panel/subido/noticias/20220308084123_8-marzo-dia-mujer-fagde--logo2.png
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• NOMÉS EL 33% DELS GERENTS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES A ESPANYA SÓN DONES A PESAR DE
REPRESENTAR EL 47,1% DELS EMPLEATS TOTALS DEL SECTOR.

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/solo-33-los-gerentes-instalaciones-deportivasespana-mujeres/
•

L’OCUPACIÓ A L’ESPORT ES DISPARA UN 18,6% EL MES DE MARÇ I MARCA EL SEU MÀXIM
HISTÒRIC

https://www.palco23.com/entorno/el-empleo-en-el-deporte-se-dispara-un-186-en-marzo-ysupera-cifras-prepandemia
•

ELS CONCURSOS PÚBLICS CADA COP MENYS ATRACTIUS

Els concessionaris dels Centres de Fitness i Esportius denuncien una “realitat paral·lela” que
es mostren a les licitacions públiques.

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/gimnasios-concesionales-denuncian-larealidad-paralela-reflejan-las-licitaciones-publicas/
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•

LA LICITACIÓ D’OBRA ESPORTIVA ES DISPARA UN 74% EL MES DE FEBRER

https://www.palco23.com/entorno/la-licitacion-de-obra-deportiva-se-dispara-un-74-en-febrero
•

JACA. FED HIELO SUMMIT

El 15 d’abril es celebrarà a Jaca la primera edició del FEDHielo Summit, espai de debat per els esports
de gel a Espanya. La FAGDE i l’Associació Aragonessa de Gestors de l’Esport hi participen a aquesta
activitat organitzada per la Real Federació Espanyola .

https://www.fagde.org/es/evento/220/i-fedhielo-summit/

•

NEGOCIACIÓ V CONVENI COLECTIU GIMNASOS

La negociació del V conveni col·lectiu dels gimnasos comencen a desencallar-se
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/se-retoma-la-negociacion-del-v-conveniocolectivo-los-gimnasios-fneid-ccoo-aesdaap/
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•

ENTREVISTA AL SECRETARI GENERAL DE FENEID

Alberto García, Secretari General de la Federació Nacional d’Empresaris d’Instal·lacions
Esportives (FNEID): “Als gimnasos espanyols els urgeix un revulsiu”

Alberto García, Secretari General de la Federació Nacional d’Empresaris d’Instal·lacions Esportives (FNEID):

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/alberto-garcia-fneid-los-gimnasios-espanolesles-urge-revulsivo/

•

EUROPEAN PHYSICAL ACTIVITY ALLIANCE

L’ALIANÇA EUROPEA DE L’ACTIVITAT FISICA comença el seu camí. És una entitat que reuneix a quatre
organismes de l’àmbit de l’activitat física i l’esport més destacats del continent europeu que són
European Netwoork of Outdoor Sports (Enos); EuropeActive; la Federation of European Sporting
Goods Industry (Fesi) i It’s Great Out There Coalition. Les quatre han decidit unir esforços per
promoure hàbits saludables. I és que, segons han constatat “El 46% dels europeus no fan exercici. A
més el Covid-19 ha contribuït a elevar els nivells d’inactivitat al limitar l’accés a les infraestructures.
Així, mai els europeus han estat tan inactius físicament com ara”.

https://www.eventbrite.co.uk/e/european-physical-activity-alliance-launch-event-registration252118090997
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•

CONGRÉS IBEROAMERICÀ D’ECONOMIA DE L’ESPORT

•

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,
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VISITEU LA NOSTRA WEB: www.agepib.com.
On podreu consultar totes les avantatges de formar part de l’AGEPIB i complimentar fàcilment la
vostra inscripció, si esteu interessats.

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