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PRESENTACIÓ 

VIII FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 

MES D’AGOST 

 

Esperant, en primer lloc, que hagueu passat un bon estiu, aquí teniu el VIII FULL INFORMATIU AGEPIB 

2022 corresponent al mes d’agost. 

A més de les informacions puntuals transmeses als nostres associats, també ha suposat un mes intens 

de treball de preparació d’un pròxim quadrimestre amb moltes accions formatives que desitgem siguin 

del vostre interès i, sobre tot, que us puguin ser de gran utilitat. 

Així, us recordem que està obert el període de presentació de candidatures als PREMIS AGEPIB 2022. 

Aquesta possibilitat està restringida als associats de l’AGEPIB. Així mateix us presentem en aquest Full la 

II JORNADA D’INNOVACIÓ ESPORTIVA, aquest any centrada en la gestió de les activitats a l’Aire Lliure. 

Fins dia 30 de setembre totes les empreses, persones o entitats públiques poden presentar les seves 

propostes per a formar part dels continguts d’aquesta Jornada, que es celebrarà a la FELIB el dia 26 

d’octubre, i donar a conèixer els seus projectes o propostes innovadores. 

Per el mes de setembre, que ja ha començat, us proposem dues activitats organitzades per l’AGEPIB. La 

primera es la VISITA TÈCNICA A l’ACADÈMIA RAFA NADAL, a Manacor, dia 20 de setembre. La segona 

organitzada juntament amb l’ICE de l’Ajuntament de Calvià, és la “JORNADA ACTIVITAT FÍSICA PER A 

UNA VIDA SALUDABLE I UNA POBLACIÓ ACTIVA”, que es realitzarà dia 26 de setembre al saló d’actes de 

Palmanova, de l’Ajuntament de Calvià. 

També us informem que la nostra estimada companya Popi Matas ha deixat de ser membre de la Junta 

Directiva per motius personals i professionals. Popi ha estat sempre amb l’AGEPIB, amb gran dedicació i 

passió. Agraïm la seva aportació durant tants d’anys i estem segurs que podem seguir comptant amb la 

seva col·laboració. Moltes gràcies Popi. 

En aquest Full Informatiu encetem una nova secció que hem anomenat “LA GESTIÓ ESPORTIVA VISTA 

PER...”. Es tracta de publicar un article breu que es consideri d’interès per a tots els gestors de l’esport. 

Presentem un primer escrit signat per el President de l’AGEPIB. 

Com sempre us hem expressat, aquesta Junta Directiva desitja que l’AGEPIB sigui una associació viva, 

activa i participativa. Tan sols té sentit si és útil als associats i als gestors de l’esport en general. 

L’AGEPIB, serà el que els seus associats, i els gestors esportius que encara no ho són, desitgin que sigui. 

Salutacions i ànims davant aquesta tasca meravellosa, de servei a la ciutadania, com és la Gestió de 

l’Esport i l’Activitat Física. 
 

Pep Lluis Berbel. 

President AGEPIB 
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INFORMACIONS I DARRERES GESTIONS REALITZADES PER L’AGEPIB 

 ENVIAMENT VII FULL INFORMATIU AGEPIB 2022

Com cada mes, enviem als associats, entitats patrocinadores i col·laboradores el VII FULL INFORMATIU 

AGEPIB 22, corresponent al mes de Juliol. En aquesta ocasió es destaquen, com a més importants, el 

resultat de la reunió de la JD de l’AGEPIB, amb l’aprovació de les Bases dels PREMIS AGEPIB 2022 així 

com la celebració de dues Jornades formatives al Parc BIT d’Inca, amb col·laboració amb la DIE del 

Consell de Mallorca, i al Real Club Nàutic de Palma. També es donà compte de la primera informació 

sobre la celebració del 4at Congrés Estatal de Gestió esportiva i 8è Congrés dels Gestors de la comunitat 

de València, a celebrar a Torrevieja (Alacant) el pròxim mes d’octubre.   Així mateix es donà compte de 

les importants reunions celebrades amb els parlamentaris dels grups polítics del PP i del PSOE i amb la 

FELIB. Es finalitzà recordant l’objectiu d’anar renovant els membres de la JD amb la incorporació de 

joves gestors que aportin noves idees, millor gestió tecnològica i renovada energia. 
 

https://drive.google.com/file/d/1qg-wTb5q4z-BDp2SnOtrmONzBQd6mW77/view?usp=sharing 
 
 

 REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA AGEPIB

A la sala A. Mauro del Palau de Congressos de Palma va tenir lloc, el dia 5 de setembre, la reunió de la 

Junta Directiva de l’AGEPIB per a tractar els punts de l’ordre del dia. Aquesta reunió es va celebrar de 

forma presencial i telemàtica. Després de la lectura i aprovació , per unanimitat, de l’acta de la reunió 

anterior, el president va informar de les gestions fetes i del programa de les activitats que es realitzaran 

en el darrer quadrimestre de l’any i que, fonamentalment us presentem a aquest VIII FULL INFORMATIU. 

Així mateix la Secretaria i la Tresoreria varen exposar la situació de cada un dels departaments. Es va 

prendre coneixement de la dimissió de la vocal, Popi Matas, per motius personals i professionals, 

agraint-li la seva dedicació a l’AGEPIB. Finalment la JD va agrair als associats i patrocinadors el seu 

recolzament. 
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 BASES PREMIS AGEPIB 2022

A la Junta Directiva de l’AGEPIB celebrada el dia 18 de juliol al Palau de Congressos de Palma es varen 

aprovar les Bases dels PREMIS AGEPIB 2022 que us presentem. El plaç per a presentació de les 

candidatures a les diferents categories finalitzarà el dia 30 de setembre de 2022. Podeu adreçar les 

vostres propostes al Secretari del Jurat (secretaria@agepib.com). A aquesta edició, a més dels Premis a 

la Gestió Pública, Gestió Privada, al Mèrit Esportiu i el Premi Honorífic s’ha aprovat concedir un Premi a 

l’Entitat, pública o privada, que hagi destacat per el seu recolzament a la promoció de l’esport. La Gala 

de lliurament dels PREMIS AGEPIB 2022 es realitzarà el dia 29 de novembre a l’Hotel Melià Palma Bay al 

que agraïm la seva col·laboració. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1hN2gD0Vr5sbUIszzSYwy1S1mM1IJyEeN/view?usp=sharing 
 
 
 

 L’AGEPIB ORGANITZA UNA VISITA TÈCNICA A LA RAFA NADAL ACADEMY I RAFA 

NADAL ESPORTS CENTRE MANACOR

Donat l’interès que per els gestors pot tenir el disseny i organització del Centre RAFA NADAL ACADEMY 

I RAFA NADAL ESPORTS CENTRE MANACOR, l’AGEPIB ha organitzat una visita tècnica a les seves 

instal·lacions. Agraïm a Rafel Nadal i tot el seu gran equip, especialment al nostre associat Domingo 

Rosselló responsable de l’Àrea de Preparació Física i Salut, les facilitats que ens han donat per a 

planificar aquesta interessant activitat i posar-la a l’abast dels associats. Aquesta activitat es realitzarà 

dia 20 de setembre, a les 11,00h i, a la seva finalització hi haurà la possibilitat de dinar a les mateixes 

instal·lacions de la Acadèmia. Com podeu veure a la informació adjunta es una ACTIVITAT EXCLUSIVA 

PER ELS ASSOCIATS A L’AGEPIB. Inscripcions abans de dia 15 de setembre a info@agepib.com 

mailto:info@agepib.com
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 JORNADA “ACTIVITAT FÍSICA I VIDA SALUDABLE PER A UNA POBLACIÓ ACTIVA” 

ORGANITZADA PER L’AGEPIB I L’ICE DE L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ

En diferents dates d’aquest mes d’agost s’han produït una sèrie de reunions entra l’ICE de l’Ajuntament 

de Calvià i l’AGEPIB per treballar en l’organització de la “JORNADA ACTIVITAT FÍSICA I VIDA SALUDABLE 

PER UNA POBLACIÓ ACTIVA” que es celebrarà dia 26 de setembre, a les 19,00h al saló municipal 

d’actes de Palmanova (Calvià). El ponent serà el Dr. Antonio Casimiro, professor universitari i expert 

amb aquestes temàtiques de les que ha publicat nombrosos llibres , articles i conferències. A les 

reunions, celebrades a l’ICE han pres part a més de la regidora d’esports, Sra. Eva Serra, el seu Gerent, 

Sr. Joan Amengual i la Sra. Merxe Batidor, tècnica d’esports, als qui agraïm les seves atencions i el bon 

esperit de col·laboració. Podem afirmar que l’Ajuntament de Calvià disposa d’un gran equip de 

professionals. Per a més informació us podeu adreçar a info@agepib.com o a les pàgines web de l’ICE de 

l’Ajuntament de Calvià o de l’AGEPIB.  

  Dr. Antonio Casimiro. Llicenciat i Doctor en Educació Física 

Professor titular de la Universitat d’Almeria (UAL)

mailto:info@agepib.com
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PROGRAMA de la ponència: "ACTIVITAT FÍSICA I VIDA SALUDABLE PER A UNA POBLACIÓ ACTIVA" a 

càrrec del Dr. Antonio Casimiro, Llicenciat i Doctor en Educació Física, professor titular de la Universitat d’Almeria 
(UAL) i autor de multitud de llibres i articles sobre esport, activitat física, vida activa, intel·ligència emocional, etc. 

 
“La salut és el més valuós bé de què disposem a les nostres vides. Si fóssim intel·ligent la mimaríem amb cura. Des 
d´aquest plantejament inicial es recorren els nombrosos beneficis fisiològics, psicològics i socials que l´activitat 
física produeix en qualsevol persona” Antonio J. Casimiro 

Dia: 26 de setembre de 2022 

Hora: 19:00 h 
Lloc: Sala de Palmanova 

 
Programa: 

 
19:00 h Presentació de la jornada per part de l'Ajuntament de Calvià i l'AGEPIB 
19:10 h Ponència: Activitat física i vida saludable per a una població activa, a càrrec de Dc. Antonio Casimiro. 
20:10 h Torn obert de preguntes 
20:30 h Refrigeri 

 
Continguts de la xerrada de "ACTIVITAT FÍSICA I VIDA SALUDABLE PER A UNA POBLACIÓ ACTIVA": 

 

• Exercici físic per a la salut holística al llarg del cicle vital 

• A poc a poc, si us plau: les presses són males conselleres 

• Com incideix l'exercici físic davant de l'ansietat i l'estrès de vida actual? 

• Visc per treballar o faig feina per viure? 

• Activa la teva ment 

• Emocionalitat, espiritualitat i esport 

 
Si t'importa la teva salut i vols conèixer i/o aprofundir en la importància i els beneficis que té l'exercici físic i 

l'activitat física en la teva salut, inscriu-te GRATUÏTAMENT a aquest enllaç: 

https://calviadeportes.com/evento/actividad-fisica-y-vida-saludable/ 

 

 

 CONVOCATÒRIA “II JORNADA D’INNOVACIÓ ESPORTIVA”.



Donat l’èxit i interès despertat amb la “I Jornada d’Innovació Esportiva” que es va realitzar l’any 2021, 
presentem aquí la “II JORNADA D’INNOVACIÓ ESPORTIVA” En aquesta edició dedicada a la “Gestió de 
les activitats físiques i esportives a l’Aire lliure”, que tant s’han desenvolupat, especialment després de 
la pandèmia. El format començarà amb una ponència principal, impartida pel Dr. José Palacios, 
Professor de la Universitat de la Corunya i President de l'Associació d'Educació Ambiental i del 
Consumidor, seguida de la presentació dels projectes, propostes o productes seleccionats que 
disposaran d’un temps reduït per mostrar i compartir-los amb els gestors de les nostres Illes i de tota 
Espanya. Sens dubte serà una bona plataforma per compartir, promoure i donar a conèixer iniciatives 
innovadores. Per tant, convidem a totes les persones i entitats privades i publiques a participar en 
aquesta Jornada que es celebrarà dia 26 d’octubre al saló d’actes de la FELIB, a la que agraïm la seva 
sempre inestimable col·laboració amb l’AGEPIB. La data màxima de presentació de propostes és el dia 
30 de setembre enviant-les a info@agepib.com.  

 

mailto:info@agepib.com
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 AGRAÏMENT A POPI MATAS LA SEVA TASCA PROFESSIONAL COM A MEMBRE DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE L’AGEPIB

Popi Matas, membre de la JD de l’AGEPIB des de fa molts d’anys, ha deixat de ser vocal de la JD, per 

motius personals i professionals. Na Popi ha estat amb l’Associació des de la seva creació, a l’any 2005, 

essent una persona bàsica en el desenvolupament de l’Associació, i el seu manteniment en èpoques de 

crisis. Sempre s’ha implicat totalment amb els projectes que l’AGEPIB ha posat en marxa, essent un pilar 

fonamental. Des de l’actual JD agraïm a Popi la seva dedicació i el seu treball envers de la Gestió 

esportiva de les nostres Illes i esperem seguir comptant amb la seva col·laboració encara que no sigui 

des de la primera línia, com ha fet sempre. 

 

 
 RECOLZAMENT DE L’ AGEPIB AL REAL CLUB NÀUTIC DE PALMA

Amb motiu de la situació en la que es troba el Real Club Nàutic de Palma, en relació a la pròrroga de la 

concessió administrativa de l’Autoritat Portuària, el president de l’AGEPIB, Pep Lluis Berbel, va visitar a 

la seu del club al seu gerent, Sr. Jaume Carbonell, per expressar-li el recolzament de l’Associació. No cal 

recordar el gran treball, en pro dels esports nàutics , i especialment de la Vela, a nivell local, autonòmic, 

nacional i internacional essent un Club de referencia en tot el mon. El RCNP sempre ha estat obert a 

col·laborar amb la Ciutat de Palma i les Illes Balears i també amb l’AGEPIB, que va reconèixer la seva 

important tasca concedint-li un Premi a la Millor Gestió Esportiva Privada. En el Club també s’han 

celebrat esdeveniments organitzats per l’AGEPIB com el “I Congrés Nacional de Turisme i Esport”, una 

“Gala de lliurament del Premis AGEPIB” o diferents Jornades tècniques de gestió de l’esport, essent la 

darrera la celebrada aquest any sobre Digitalització de la Gestió de Centres Esportius Aquàtics.  
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Sr. Jaume Carbonell i Pep Lluis Berbel al R. C. Nàutic de Palma. 
 
         

 NOVA SECCIÓ: 
 

LA GESTIÓ ESPORTIVA VISTA PER:     PEP LLUIS BERBEL 
 

“PROFESSIONALITZAR LA GESTIÓ ESPORTIVA ... NO HI HA UNA ALTRA”. 
 

Totes les persones que estan implicades en el funcionament d'un club, una associació o federació 

relacionada amb temes socials, culturals o esportius saben de les dificultats que tenen per dur endavant 

les activitats que suposin el compliment dels seus objectius. Durant molts anys, i també ara, la majoria 

d'aquestes persones són voluntaris que dediquen temps i esforç a intentar que aquestes entitats 

privades, sense ànim de lucre, continuïn existint. És cert que, en alguns casos i especialment quan es 

tracta de Federacions i Clubs Esportius, en l'àmbit que ens ocupa, hi ha hagut un, diguem-ne 

“voluntarisme interessat”, però tot s’acaba. 

Durant molts anys, les entitats esportives han sobreviscut gràcies gairebé exclusivament a les 

aportacions que provenien de l’administració pública. Però el marc administratiu i jurídic ha canviat molt 

en poc temps, com no podia ser d'una altra manera donades les circumstàncies viscudes, i cal 

l'adaptació de la gestió de les associacions, clubs i federacions a una normativa molt determinada per 

accedir a ajudes públiques. Sense entrar a valorar els criteris ni les quanties econòmiques sobre 

subvencions o ajuts a entitats sense ànim de lucre, per exemple a altres aportacions econòmiques a 

empreses cent per cent privades, aquest voluntariat pot tenir moltes limitacions. És evident que cal una 

formació i dedicació de les persones que han d'estar pendents de la publicació al BOIB dels ajuts que 

ofereixen les entitats locals o la autonòmiques per preparar tota la documentació requerida per accedir- 

hi. I és molta, i a vegades complexa i rígida, en el cas de les entitats sense fi lucratiu. 

Però a més, normalment els ajuts públics no són suficients per garantir el bon funcionament i 

desenvolupament de les activitats per la qual cosa es necessiten, a part de les aportacions econòmiques 

dels pares dels esportistes, sobretot les d'empreses privades. Gestió que també exigeix una persona 
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amb dedicació, formació i qualitats que permetin assolir aquests ajuts que, per altra banda, presenten 

molt poca contraprestació per a les empreses disposades a col·laborar. Difícil panorama. 

Per tot això, veiem inevitable la progressiva professionalització de la gestió de les entitats esportives si 

es pretén subsistir i complir els seus objectius i les expectatives dels esportistes i els seus associats. No 

n'hi ha cap altra… 

 

 
Pep Lluis Berbel és Llicenciat en CAFE per l’INEF de Madrid (Universitat Politècnica). Màster 

en Gestió i Direcció d’Instal·lacions esportives per la UIB. Va ser cap de l’Àrea de serveis  

esportius de l’IME (Ajuntament de Palma). Premi Estatal del Consejo de COLEF 2022. 

Actualment es el President de l‘AGEPIB. 

 

 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS PER A ASSOCIATS A L’AGEPIB I GESTORS ESPORTIUS 

 4art. CONGRÉS ESTATAL: GESTIONEM L’ESPORT. FAGDE – 8è CONGRÉS DE GESTIÓ DE 

L’ESPORT. GEPAV. ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE LA FAGDE

L’Associació de Gestors esportius de la Comunitat de València, juntament amb la FAGDE, organitzen el 

8è Congrés/4art Congrés Estatal de Gestió de l’Esport. Seran el dies 20 i 21 d’octubre a Torrevieja 

(Alacant). Així mateix, dia 19 d’octubre es celebrarà una Assemblea General extraordinària de la FAGDE 

a la que estarà present l’AGEPIB. 

La Inscripció al 4art. Congrés Estatal de Gestió de l’Esport i 8è Congrés AGEPCV, ES GRATUITA PER ALS 

ASSOCIATS A L’AGEPIB. I TAMBÉ PER ALS ASSOCIATS I COL·LEGIATS DE LES ENTITATS QUE TENEN 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGEPIB. gepacv@gepacv.org 
 
 
 

 

Cartell Programa 

mailto:gepacv@gepacv.org
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 CONSELL INSULAR DE MENORCA: IX JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD “ EL EJERCICIO 
FÍSICO EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO “

 

26 de Setembre de 2022 

Llatzeret de Maó (Menorca) 

Inscripcions: Escuela de Salud Pública de Menorca. www.emsp.cime.es Tel. 971 36 08 49 

Departamento de Deportes. Consell Insular de Menorca 

 
 

 CURS DE “GESTIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL”. AGESPORT
 

AGESPORT (Associació de Gestors Esportius d’Andalusia), amb la col·laboració de la Junta 
d’Andalusia i la FAGDE (Federació de Gestors de l’Esport d’Espanya) organitzen el Curs de 
“Gestión Deportiva Municipal” que es celebrarà del dia 2 setembre al 4 d’octubre de 2022, 
essent On Line.  Us informem pel seu interès i com a iniciativa a seguir per altres CCAA. 

 

https://ws226.juntadeandalucia.es/iadweb/formacioncontinua/iad_202232_html-5/ 
 
 

 

REVISTES I NEWS LETERS 
 

 

 AGAXEDE. NEWS LETTER NÚM 18. AGOST 22

https://plataforma.plaam.com/preview/preview_new.php?uuid=73624afd42a0378935b4368adc50e1fcf 

b0ca466&merchantId=37&newsletterId=66 

 
 

 ARTICLE DIARIO EL PAIS: EXERCICI FISIC ES EL “MEDICAMENT” PERFECTE: L’HAURIEN DE 

RECEPTAR ELS METGES ?. PABLO LINDE

http://www.emsp.cime.es/
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https://elpais.com/sociedad/2022-08-23/el-ejercicio-fisico-es-el-medicamento-perfecto-deberian-los- 

medicos-recetarlo.html 
 

 L’ESPORT FEMENÍ BAT RECORDS I AUGMENTA UN 146% LA INVERSIÓ EN PATROCINI.
 

https://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/deporte-femenino-bate-records- 
aumenta-146-la-inversion-patrocinio/ 

 
 

 RD 14/2022, DE GESTIÓ ENERGÈTICA: GIMNASSOS EXCEMPTS DELS LIMITS DE 
TEMPERATURA.

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12925-consolidado.pdf 
 
 

 VOLEIBOL. SUPERLLIGA MASCULINA

URBIA SERVICES avala la inscripció del Voley Palma a la Superlliga de voleibol 
 

https://www.diariodemallorca.es/deportes/2022/08/30/urbia-services-avala-inscripcion-voley- 

74669640.html 

 

LA PRÀCTICA DEL SENDERISME S’INCREMENTA UN 130% DESPRÉS DE LA PANDÈMIA. 

“Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, 
en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural” 
 

Publicado en el BOE de 2 de agosto de 2022 

http://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/deporte-femenino-bate-records-
http://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/deporte-femenino-bate-records-
http://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/deporte-femenino-bate-records-
http://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12925-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-12925-consolidado.pdf
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2022/08/30/urbia-services-avala-inscripcion-voley-
http://www.diariodemallorca.es/deportes/2022/08/30/urbia-services-avala-inscripcion-voley-
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https://www.cmdsport.com/montana/actualidad/la-practica-senderismo-se-incrementa-130-tras-la- 

pandemia/ 
 

ES COMPLEIXEN 10 ANYS DE LA PUJADA DEL IVA AL 21% AL SECTOR ESPORTIU 
 

Alberto García (Fneid): “EL PARTIT POLITIC QUE BAIXI L’IVA DELS GIMNASOS 

S’APUNTARÀ UN GRAN TANTO” 

 

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/alberto-garcia-fneid-el-partido-politico-que-baje- 
el-iva-de-los-gimnasios-se-apuntara-un-gran-tanto/ 

 
 
 

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 i gestió. 

Assessorament Jurídic, Assessorament Fiscal i Laboral, 
 
 

http://www.cmdsport.com/montana/actualidad/la-practica-senderismo-se-incrementa-130-tras-la-
http://www.cmdsport.com/montana/actualidad/la-practica-senderismo-se-incrementa-130-tras-la-
http://www.cmdsport.com/montana/actualidad/la-practica-senderismo-se-incrementa-130-tras-la-
http://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/alberto-garcia-fneid-el-partido-politico-que-baje-
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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 
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