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PRESENTACIÓ
 
Davant vostre teniu el V FULL INFORMATIU AGEPIB 2022, complint amb el compromís adquirit per aquesta Junta 
Directiva, primer entre els seus membres i amb les persones associades, que cada cop som més, i amb totes les 
persones  que es dediquen a la gestió de l’activitat física i l’esport de les nostres illes. 

 
Aquest mes de maig ha suposat una passa més en el camí marcat i que no és altre que intentar ser d’utilitat per a la 
població balear, per al foment de la seva vida saludable, activa i segura, posant eines pràctiques a l’abast de tots els 
gestors esportius, dones i homes que s’esforcen en la seva formació i en l’actualització de coneixements i experiències, 
de tal forma que els permeti proposar a la ciutadania  programes d’esport i activitat física de qualitat, tant des del 
servei públic com a privat. 
 
Volem destacar aquí la relació de l’AGEPIB amb el mon universitari, tant per les bones relaciones amb el CESAG, de la 
Universitat de Comillas, com amb l’Escola Universitària ADEMA, amb la que hem signat un Conveni de Col·laboració , 
que sense cap dubte, permetrà realitzar accions formatives de primer nivell. També volem reconèixer el gran treball 
de CampusEsport i l’aprovació, per part de la UIB, del Grau de CAFE pendent de l’aprovació del Govern Balear i de 
l’Aneca. 
 
En aquesta linea de millora de la informació i actualització dels nostres associats, l’AGEPIB i  ONE DROP, editora de la 
revista “Instalaciones Deportivas, Hoy” han signat un Acord de col·laboració pel qual,  tots els associats de l’AGEPIB 
tindran al seu abast aquesta prestigiosa  revista, en format digital, a la secció restringida per als associats a la web de 
l’AGEPIB. A més les persones associades que es vulguin subscriure directament gaudiran d’un 25% de descompte, 
gràcies a aquest acord.  
 
També us exposem les futures activitats que l’AGEPIB realitzarà el mes de juny com són la Jornada de “Digitalització 
de la gestió del Manteniment de les instal·lacions esportives”, que organitzem amb la Direcció insular d’Esports del 
Consell de Mallorca, i que es celebrarà a Inca en horari d’horabaixa. També la “Jornada de normatives i gestió del pla 
de manteniment de les Instal·lacions aquàtiques turístiques i esportives” que es realitzarà el matí al Real Club Nàutic 
de Palma. Ambdues activitats es celebraran el dia 15 de Juny. 
 
Finalment volem expressar, un cop més, el nostre agraïment a totes les persones associades que estan confiant en 
aquesta Junta Directiva i també a les empreses patrocinadores i entitats col·laboradores. Estem convençuts que hi ha 
molts més temes que ens uneixen cap a objectius comuns que els que ens separen, i que units poden ajudar-nos a 
aconseguir allò per el que tots dediquem el nostre temps i esforços, que és ajudar a tenir una població més activa, 
més educada, culta i saludable.  
 
Moltes gràcies a tots. 
 
Com sempre, a totes les persones encara no associades, us convidem a conèixer més a l’AGEPIB entrant a la nostra 
web  
www.agepib.com.  

 
 
Us esperem. 
 
Pep Lluís Berbel 
President de l’AGEPIB



 

 

INFORMACIONS I DARRERES GESTIONS REALITZADES PER L’AGEPIB 

• REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AGEPIB 

Al Palau de Congressos de Palma es va celebrar la Reunió de la Junta Directiva de l’AGEPIB, segons l’Ordre del Dia 
establert. Va ser una reunió hibrida (presencial i telemàtica) amb una alta participació dels membres de la Junta. Es 
va fer un repàs de les activitats més importants realitzades el mes anterior, que es poden veure en el IV Full informatiu 
que es recull més abaix, així com la previsió de les activitats a realitzar en un futur immediat. Després de l’informe del 
Secretari i la Tresorera es van proposar determinades accions formatives així com la preparació del contingut de la II 
Jornada d’Innovació esportiva (mes d’octubre) i els Premis AGEPIB 2022 (mes de novembre). Agraïm al Palau de 
Congressos de Palma la cessió de les seves extraordinàries instal·lacions. 

 
 

 
Imatge del membres de la Junta Directiva de l’AGEPIB en reunió del passat 4 de maig. 

 

• SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA ADEMA I L’AGEPIB 

El dia 6 de maig es va realitzar l’acte de signatura del Conveni de Col·laboració entre l’Escola Universitària ADEMA  i 
l’AGEPIB. Es va realitzar a la seu de l’Escola Universitària, prenent part el seu CEO, Sr. Diego González, i Pep Lluis Berbel, 
com a president de l’AGEPIB. També va assistir Miquel Mestre, cap d’estudis d’ADEMA i vocal de la JD de l’AGEPIB. 
Durant l’acte es parlar de diferents accions molt interessants a realitzar conjuntament que esperem es puguin fer  a 
curt plaç. Aquesta col·laboració repercutirà, sense cap dubte, en accions formatives i divulgatives que incidiran en la 
millora de la Gestió esportiva dels actuals i futurs professionals.  

 

Sr. Diego González CEO d’ADEMA i Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB. 

 

• TROBADA DELS PIONERS DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I L’ESPORT A BALEARS: MÉS DE 30 ANYS  
D’HISTÒRIA. 



 

 

Amb motiu de la commemoració del XXX Aniversari de la Organització de la Jornada “El Llicenciat en Educació Física 
Avui”, que es va celebrar el dia 21 de maig de 1992, trenta anys després i al mateix mes, s’ha realitzat la trobada  d’un 
nombrós  grup (15) de Llicenciats en Educació Física per a celebrar tal efemèrides.  

Aquestes persones, juntament amb altres que no han pogut assistir, varen ser les pioneres de la professió, que han 
dedicat la seva vida a l’esport i l’activitat física, fonamentalment a través de  l’Educació Física a Centres docents. Han 
estat molts milers de joves els que han tingut com a professors de referencia a aquests  professionals. Així mateix, 
alguns d’ells dedicaren també la seva vida professional a la gestió de l’esport fonamentalment públic però també a 
l’àmbit privat. 

Finalment es va dedicar un emotiu record a la companya i excel·lent persona Sra. Flora Sancho que ens va deixar 
recentment. 

Des de l’AGEPIB volem destacar que és un vertader honor poder recordar i gaudir d’aquesta part important de la 
història de l’Educació Física i l’Esport de la nostra societat.  Gran part del desenvolupament de l’activitat física i l’esport 
d’avui es deu a la seva dedicació, professionalitat i a la d’altres companys d’aquella època. 

 

 
Jornada “El Llicenciat en Educació Física Avui”. Palau d’Esports. Palma 21 maig  1982 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioners de la Educació Física i l’Esport .  Palma 12 maig 2022 

Drets i d’esquerra a dreta: JL Berbel, Paco Baena, Isabel Ponseti, JL Sanagustín, Conchita Pérez, Luis Adeler, Pau Albertí, Mateo 
Domínguez i Pere Caldentey. 

Asseguts i d’esquerra a dreta: Carmen Mulero, Vicky Reina, Félix Moreno, Polo Puertas, Pilar Ferrer, Cati Fosset// 

 

 

• SIGNATURA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ONEDROP I L’AGEPIB 

 
La revista professional “Instalaciones Deportivas Hoy”, especialitzada en gestió, equipament, manteniment i 
construcció de tot tipus d’instal·lacions esportives, i  l’Associació de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears 
(AGEPIB), han signat un Acord de col·laboració per a mantenir informats als gestors de les Illes Balears sobre tot el que 
succeeix a l’àmbit de la gestió esportiva. Amb aquest acord, AGEPIB obté una subscripció gratuïta de la revista 
“Instalaciones Deportivas Hoy”,  versió on line que podrà compartir amb tots els seus associats a través de la zona 
privada per associats de la seva web: www.agepib.com. A més, aquells gestors associats de les Illes Balears interessats 
en rebre la revista directament tindran un 25% de descompte. En contrapartida, AGEPIB informarà puntualment de 



 

 

cada nova revista que aparegui en el mercat, així com d’informacions publicades per “Instalaciones Deportivas Hoy” 
que es considerin d’interès per als seus membres. També queda present a l’acord la possibilitat d’organitzar jornades 
conjuntes i  altres aspectes relacionats amb el foment de la gestió esportiva. 

 

 

 

 

• REUNIÓ TELEMÀTICA AMB EL PATRONAT D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT D’EIVISSA I 
L’AGEPIB 

 
Com a continuació a la visita realitzada per el president de l’AGEPIB a l’Ajuntament d’Eivissa, i al seu Patronat 
Municipal d’Esports, el dia 12 de maig es va celebrar  una reunió telemàtica amb la participació del Sr. Josep A. Bonet, 
gerent del PME, acompanyat del Sr. Lluis Lliteres, director tècnic, amb Pep Lluis Berbel, per part de l’AGEPIB, per 
tractar sobre la possible signatura d’un Conveni de col·laboració i la realització de diverses activitats a la Ciutat. 
 
 

 
 

Sr. Josep A. Bonet, gerent del PME de l’Ajuntament d’Eivissa, i el Sr. Lluis Lliteres, Director Tècnic d’Esports. 
 
 

• ASSITÈNCIA DE L’AGEPIB A LA PRESENTACIÓ DEL “MALLORCA INTERNATIONAL FUTBOL CUP 

VICENTE DEL BOSQUE”. 

 
Convidat per l’organització Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB, ha assistit a la seu del Banco de Santander a Madrid 
a la presentació del “Mallorca International Futbol Cup Vicente del Bosque”, que es celebrarà a Mallorca del dia 29 de 
juny al 2 de juliol, i en el que també varen assistir el Sr. Pascuet, director de Turisme de l’Ajuntament de Calvià, 
acompanyat del Sr. Joan Amengual, gerent de l’ICE i el Sr. Miquel Pastor, director de turisme del Consell de Mallorca. 
L’acte va ser organitzat per els Srs. Pau Albertí, pare i fill, i presidit per el Sr. Vicente del Bosque i el Sr. Almeida, alcalde 
de Madrid, amés del CEO del Banco Santander, i es va comptar amb una assistència destacada de personalitats del 
futbol que donaren suport a aquest projecte com són els Srs. Cerezo, Camacho, Casillas, Moriente, Juanfran, Grande, 
etc. L’acte va estar cobert per 27 medis de comunicació i en ell es va promocionar el producte gastronòmic mallorquí 
amb la presencia de l’empresa mallorquina Can Company. El president de l’AGEPIB va poder compartir projectes 
d’interès comú amb les persones representants de les institucions mallorquines presents a l’acte i que suposaran 
futures col·laboracions. 
 



 

 

         
 

Delegació mallorquina juntament amb els organitzadors i altres assistents en la presentació del 
“Mallorca International Futbol Cup Vicente del Bosque”. 

 
 

INFORMACIONS D’INTERÈS PER A LES PERSONES ASSOCIADES A L’AGEPIB. 

• ENVIAMENT DEL IV FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 

El dia 9 de maig es va enviar el IV FULL INFORMATIU AGEPIB 2022, corresponent al mes d’abril, a totes les persones  
associades així com a les empreses patrocinadores, entitats col·laboradores i contactes de l’àmbit de l’esport en 
general.  

En aquest IV Full Informatiu es destacà la firma el Conveni de col·laboració amb la FELIB així com la celebració del 
Seminari sobre “Criteris de valoració a les licitacions” que va suposar un important èxit organitzatiu i de participació 
presencial i on line. Així mateix es presentaren importants temes relacionats amb la regulació de les professions de 
l’esport i informació sobre publicacions i activitats d’interès per als gestors que es realitzen a diferents llocs de Espanya 
i del mon. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/15K0Y0kaxmjyt2kyB7gYrgv2BQSGohqjJ/view?usp=sharing 
 

 
• ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA DE ”DIGITALITZACIÓ DE LA GESTIÓ A LES INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES” 

La Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca i l’AGEPIB organitzen la Jornada sobre “Digitalització de la Gestió 
a les instal·lacions esportives” que es realitzarà dia 15 de juny, a les 18,00h a Inca (Saló d’Actes del Centre Bit Es 
Raiguer).  



 

 

 
Inscripció presencial o telemàtica: hps://forms.gle/F8w74tVxFyMsTyKK8 

 

• “ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA SOBRE NORMATIVA I GESTIÓ DEL MANTENIMENT 

D’INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES TURÍSTIQUES I ESPORTIVES”. 

 

La AGEPIB  i l’empresa AUTOCONTROL, juntament amb   GISPERT i PS WATER i  la col·laboració i del Real Club Nàutic 
de Palma i  la Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca  organitzen una interessant Jornada  sobre “Normatives 
i Gestió de la Planificació i el manteniment de les Instal·lacions aquàtiques d’ús col·lectiu”, incloent  les esportives,  
turístiques i d’ús comunitari . 

L’activitat es realitzarà a la seu del R.C. Nàutic de Palma, el dia 15 de juny des de les 09,00 h a les 13,30h. amb inscripció 
gratuïta i possible seguiment on line i presencial. Esperem sigui de l’interès de totes les persones que es dediquen a 
la gestió i manteniment d’aquest tipus d’instal·lacions esportives i recreatives.  

 

 
 

• REVISTA “INSTALACIONES DEPORTIVAS  HOY”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els associats a l’Agepib tenen accés a la revista mitjançant la secció restringida per a associats a la web. Aquells 
associats que es vulguin inscriure a la revista directament gaudiran d’un 25% de descompte, segons l’acord de 
col·laboració establert entre ONEDROP i l’AGEPIB. 



 

 

• REVISTA DIGITAL “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE     

Els associats a l’AGEPIB tenen disponible, a la secció restringida per els associats  de la web, el número 32 de la revista 
digital  “ DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE”. En aquest número, la revista digital de la “Federación de Asociaciones 
de Gestión del Deporte de España” (FAGDE) es dedica la part central de la seva portada a la designació de Madrid com 
a Capital Mundial de l’Esport en 2022.  

 

• Estadística: ANUARI DE L’ACTIVITAT FÍSICA 

Publicació elaborada per la Divisió d’Estadística i Estudis de la Secretaria General Tècnica del Ministeri, que recull una 
selecció dels resultats estadístics més rellevants de l’àmbit esportiu elaborat a partir de les múltiples fonts 
estadístiques disponibles. 

L’interès d’aquest  treball és el de facilitar una eina útil per a un coneixement objectiu de la situació del sector esportiu 
a Espanya i de la seva evolució. Data de Publicació: 26 de maig de 2022 

  

 

 

 

 

DADES ESTADÍSTIQUES  ANTERIORS A L’ANY 2022 A LA SECCIÓ RESTRINGIDA DE LA WEB 

●  Anuario de Estadísticas Deportivas 2022  Publicación con visor 

o  Principales resultados 

o  Nota resumen 

 

 

 

 

  



 

 

• CONSEJO COLEF  VA PRESENTAR LA SEVA PROPOSTA DE LLEI DE PROFESSIONS DE 
L’ESPORT 

 

 
 
 
 
 
 

 
D. Vicente Gambau, President del Consejo COLEF 

 
El Consejo de COLEF no sols va fer arribar la seva proposta al CSD, sinó que també l’ha tremés a tots els agents 
d’interès. A continuació s’han realitzat reunions amb molts d’ells entre els que es troben la “Federación Nacional de 
Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID)”, la “Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España 
(FAGDE)”, la presidència de la “Asociación Española de Ciencias del Deporte (AECD)” i la presidència de la “Conferencia 
de Decanos de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte”. Per suposat, la proposta va ser presentada 
presencialment davant el màxim òrgan de la professió en el 96 Plenari.  
 

https://iusport.com//art/117650/video-consejo-colef-presento-su-propuesta-de-ley-de-profesiones-del-deporte 
 

• IV CONGRÉS ESTATAL DE GESTIÓ DE L’ESPORT DE FAGDE.  8é CONGRÉS DE GESTIÓ DE 
L’ESPORT de GEPACV 

 

 

 

L’associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana (GEPACV)  en commemoració del 25é 
Aniversari de la seva fundació convoca  i organitza el 8é Congrés de Gestió de l’Esport  de la FAGDE, que es realitzarà 
a l’Auditori de Torrevieja (Alacant) els dies 20 i 21 d’octubre de 2022. 

• CAMPUSESPORT: DE L’ESPORT A ANIMACIÓ 3D. UN ESTIU PER NO AVORRIR-SE AL CAMPUSESPORT. 

CAMPUSESPORT, entitat patrocinadora de l’AGEPIB, proposa un Programa d’activitats per l’estiu 22 de gran interès 
millorant el seu servei per a tots els infants  de Mallorca. 

 
 

https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2022/05/20/1736453/deporte-animacion-verano-para-aburrirse-
campusesport.html 



 

 

 

• NOTA PREMSA UIB: La UIB aprova la implantació del grau en Ciències de l’Activitat Física 
i l’Esport 

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat, a proposta de la Facultat d’Educació, la Memòria 
del pla d’estudis per a la implantació del Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, així com l’enviament de la 
documentació corresponent a l’Agència Nacional d‘Avaluació i Acreditació (ANECA). El nou grau tindrà 240 crèdits i es 
preveu que s’implantarà el curs 2023-24, amb un total de 60 places. La implantació està condicionada a l’aprovació 
per part del Govern de les Illes Balears i de l’ANECA. 

https://diari.uib.cat/    https://www.uib.cat/ 

 

PROPOSTA DE TREBALL I VOLUNTARIAT 

 

• L’EMPRESA EBONE, PATROCINADORA DE L’AGEPIB,  SOL·LICITA TÈCNICS ESPORTIU 

 

 

 

 

 

 

 

• L’ACADÈMIA VICENTE DEL BOSQUE PROPOSA UNA ACTIVITAT PER A VOLUNTARIAT 

     

 

 

 
 
 
 

 
https://mallorcafootballcup.com/trabaja-con-nosotros/#voluntarios 

 
“VOLUNTARIS: Voleu treballar amb nosaltres i formar part del projecte?. Des de Vicente Del Bosque Football Academy 
com a organitzador de l'esdeveniment esportiu *Mallorca International Football Cup* informem que està disponible 
la plataforma per formar part com a voluntari del torneig de referència.” 



 

 

• JORNADA SOBRE TECNOLOGIES I SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 

 
 

 
 

 

 

 

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, 



 

 

 

 

VISITEU LA NOSTRA WEB: www.agepib.com. 
 

On podreu consultar totes les avantatges de formar part de l’Associació i emplenar fàcilment la vostra 

inscripció, si esteu interessats. 

 
 

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

 


