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XI FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 

MES DE NOVEMBRE 22 

 

PRESENTACIÓ 

Per a la Junta Directiva de l’AGEPIB és una gran satisfacció compartir amb tots voltros un nou FULL 

INFORMATIU, és el XI d’aquest any, en el que us mostrem el més important que s’ha fet durant el 

mes de novembre i, sobre tot, us informem de les properes activitats que organitzarà l’AGEPIB i 

moltes altres que es proposen a l’àmbit de l’estat espanyol i internacional. 

Hi ha hagut accions fetes que considerem de gran rellevància per a l’AGEPIB i les persones 

associades així com per el món de l’esport a les nostres Illes com han estat la celebració de la Gala 

de lliurament dels PREMIS AGEPIB 22, la reunió del Jurat dels Premis Esport IB 2022, la 

participació en l’Assemblea Balear de l’Esport  i algunes altres participacions en jornades i cursos, 

algun dels quals han estat destinats a les associades a l’AGEPIB, com l’organitzat per La Liga i la 

DGE del Govern Balear. 

En aquest FULL tenim també una interesant aportació de la Dra. Leonor Gallardo, a la secció “La 

Gestió Esportiva vista per...” creada fa poc mesos i que  ja ha comptat amb les valuoses 

col·laboracions del Sr. Fernando París, President de la FAGDE , i del Sr. Carles Gonyalons, DGE del 

Govern. Convidem a les persones associades a l’AGEPIB a que ens facin arribar el seus escrits per 

aquesta secció. Per altre banda, us informem de diverses noticies d’interès i sobre futures 

activitats que ens proposen d’arreu de Espanya i també a l’àmbit internacional, amb la possibilitat 

de tenir una participació on line.  

Com ja hem afirmat de manera reiterada, l’esperit d’aquesta Associació és el de ser d’utilitat a 

l’Esport de les Illes Balears i a les persones que el gestionen dins l’àmbit que sigui: públic i privat, 

professional o no, per a procurar activitats esportives saludables per a tota la població i ajudar a 

millorar la seva qualitat de vida. Es per aquest motiu que esperem que cada cop més, els gestors i 

gestores, esportius se sumin a l’AGEPIB per tal de tenir majors possibilitats d’aconseguir els 

objectius plantejats.  

Agraïm als Patrocinadors la confiança que depositen en l’AGEPIB, esperant que aviat aquest 

nombre es vegi augmentat. També donem les gràcies a les Institucions públiques, Entitats i 

Empreses col·laboradores expressant-los el nostre desig de seguir sumant amb tots per tal que 

l’esport segur i de qualitat estigui més present a la vida de tota la ciutadania. Esperem poder 

incrementar les col·laboracions amb tots, i des d’aquí tornem oferir la nostra disposició. 

Salutacions, i us desitgem que passeu molt bones Festes de Nadal i millor any 2023. 

 
Pep Lluis Berbel. 

President AGEPIB 
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GESTIONS REALITZADES PER L’AGEPIB 

• ENVIAMENT X FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 

La Junta Directiva de l’AGEPIB va enviar el dia 2 de novembre el X FULL INFORMATIU AGEPIB 22, 

corresponent al mes d’octubre. En el pdf adjunt podeu tornar veure el mateix en el que destaca, 

entre d’altre noticies, la celebració de la “II Jornada d’Innovació esportiva”, el nomenament dels 

premiats a la convocatòria de la IX Edició dels Premis AGEPIB 2022, la convocatòria de l’AGEPIB a 

l’Assamblea de l’Esport Balear o com a membre del Jurat dels Premis a l’Esport Balear 2022 i també  

als Premis Cornelius Atticus. Trobareu també l’aportació del Director General d’Esports del Govern 

Balear, Sr. Carles Gonyalons,  a la secció “La gestió esportiva vista per...”  així com altres 

informacions i noticies d’interès per a totes les persones que es dediquen a la gestió de l’esport de 

les nostres Illes. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1GEeKvPropFyBwT5y83ab8fUdCBrL3S4-/view?usp=share_link 

 

 
• REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA AGEPIB 

El dia 9 de novembre, al Palau de Congressos de Palma, es va celebrar la reunió de la Junta 

Directiva de l’AGEPIB, presencial i on line, seguint l’ordre de dia establert. Després de l’aprovació 

de l’acta anterior, el President va exposar les gestions més importants fetes el més d’octubre així 

com les activitats mes destacades programades  per el final d’aquest any 2022, com són la Gala 

dels Premis AGEPIB 22, la preparació de la Memòria i liquidació de l’any 2022 i el Programa 

AGEPIB 2023, demanant als membres de la JD les seves aportacions. El Secretari i la Tresoreria 

varen presentar els seus informes i es va finalitzar la reunió amb algunes aportacions dels 

membres de la JD per el proper any, la conveniència de renovació de la Junta Directiva i 

l’agraïment a les empreses patrocinadores i entitats col·laboradores. 

 
• IX EDICIÓ DELS PREMIS AGEPIB 2022 

El dia 29 de novembre es va celebrar, a l’Hotel Melià Palma Bay, la Gala de lliurament dels PREMIS 

AGEPIB 2022. És una de les activitats anuals més importants que organitza l’AGEPIB ja que suposa 

un reconeixement a totes les candidatures presentades i especialment als guanyadors dels Premis 

en les seves diferents categories. Així mateix és un punt de trobada important per als associats, 

patrocinadors, Institucions i entitats del món de l’Esport. En aquesta edició van ser més de 

seixanta els assistents a aquesta Gala el que suposa un gran nivell de participació. S’adjunta la 



  

XI Full Informatiu AGEPIB. Novembre 2022 
3 

Memòria de la Gala on es recullen els mèrits i imatges de tots els guardonats, que recordem han 

estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://drive.google.com/file/d/1MHomR1Gycnky-Roo7-_VIyaiPBPI2tag/view?usp=share_link 

 

La Junta Directiva de l’AGEPIB, en nom de tots els seus associats, vol donar l’enhorabona 

als  premiats, i també a tots els candidats que han estat proposats i agreix a l’Hotel Melià Palma 

Bay la seva col·laboració  i especialment la confiança als seus Patrocinadors: EBONE, LLOP, IGOID-

UCLM, CAMPUSESPORT, GISPERT, BIOSPORT I KUMULUS així com els col·laboradors. 

 
• AGEPIB MEMBRE DE L’ASSEMBLEA BALEAR DE L’ESPORT 

L’Assemblea Balear de l’Esport es va  celebrar dia 2 de novembre, a Can Campaner  de Palma. La 

nostra associació va estar representada per el seu Vicepresident primer, Pere Caldentey, amés de 

Xavier Enguix, representant del Consell Insular de Formentera i vicepresident de l’AGEPIB. Va ser 

presidida per la Consellera d’Afers Socials i Esports, Sra. Fina Santiago, i el Director General 

d’Esports, Sr. Carles Gonyalons. 

Després que la presidenta de l’Assemblea, Sra. Fina Santiago, donés la benvinguda als assistents 

es va aprovar l’acta de la reunió anterior. A continuació, seguint l’ordre del dia, es varen proposar 

les candidatures a les diferents categories dels Premis Esports IB 2022 i mencions als Mèrits 

esportius. La presidenta va convidar a tots els presents a la Gala de lliurament dels Premis. També 

es va informar sobre la Llei de l’Activitat física i l’Esport en el seu procés en el Parlament Balear. Es 

va donar compte dels pressuposts CAIB 2023 i sobre la Comissió de Violència a l’Esport i la 

Reactivació de la Comissió Dona i Esport, presentat per el Consell de Menorca. Així mateix es 

varen elegir els representants  d’esports individuals i d’equip a l’AEB, en les persones de Toni 

Pomar i Raúl Fullana, respectivament.  



  

XI Full Informatiu AGEPIB. Novembre 2022 
4 

 
Imatge de la taula presidencial de L’Assemblea Balear de l’Esport celebrar dia 2 de novembre. 

 

• PARTICIPACIÓ DE L’AGEPIB AL “CURS D’INNOVACIÓ A LA GESTIÓ ESPORTIVA” 

PER A DONES. 

El dia 9 de novembre va tenir lloc, al Velòdrom IB,  la presentació oficial del “Curs d’Innovació a la 

gestió esportiva” per a dones gestores o directives organitzat per la Direcció General d’Esports 

del Govern de les Illes Balears i el patrocini de La Liga. En aquest curs, finalment han pogut accedir 

totes les associades que varen manifestar el seu interès a la convocatòria realitzada per l’AGEPIB. 

Així participaran en aquest interessant curs les associades a l’AGEPIB Aina Portas, Berta Benito i 

Jana Orduña. La quarta associada interessada, Carmina Vera, ha accedit mitjançant el COLEF IB. 

L’acte va ser presidit per la Consellera d’Afers Socials i Esports, Sra. Fina Santiago, acompanyada 

per el DGE, Sr. Carles Gonyalons i el Sr. José Montero, de La Liga. També va estar present el 

President de l’AGEPIB, acompanyant a les associades i representant a l’Associació en aquest acte. 

El dia 11 de novembre va tenir lloc la primera jornada presencial.  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto de grup de les participants    El Sr. Montero de “La Liga” amb les  inscrites de l’ AGEPIB 

 
El dia 24 de novembre es va celebrar la Jornada presencial a la seu de La Liga a Madrid, on es va 

dur a terme la darrera sessió i es va concloure aquest interessant curs.  Les associades que han 

participat mitjançant la gestió de l’AGEPIB hi van esser presents. Agraïm a la DGE de la Conselleria 

d’Afers Socials i Esports del Govern Balear  i a La Liga l’organització del curs i les atencions amb les 

participants i amb l’AGEPIB. 
 

       
 

 



  

XI Full Informatiu AGEPIB. Novembre 2022 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Berta Benito, Aina Portas i Jana Orduña, associades a l’AGEPIB 
 

• AGEPIB MEMBRE DEL JURAT DELS PREMIS ANUALS  ESPORT ILLES BALEARS 2022 

El dia 21 de novembre es va celebrar, al saló de reunions de la Conselleria d’Afers Socials i Esports 

del Govern de les Illes Balears, la reunió de la Junta per a la concessió dels PREMIS ESPORT IB 

2022. L’AGEPIB va formar part del mateix en la persona del seu President, Pep Lluis Berbel, a més 

del representant del Consell Insular de Formentera, i Vicepresident de l’AGEPIB, Xavi Enguix. 

Després de la constitució del Jurat i la presentació de les candidatures a les diferents categories es 

va procedir a la votació que donà els següents resultats, 

PREMIS ESPORTS IB 2022 

* “Posam en valors a l’esport ESPORTS IB”: TATIANA FERRREIRA, Associació esport per la Igualtat. 
Menció: SETE BENAVIDES (Piragüisme) 
* “Promesa masculina ESPORTS IB”: IZAN GUEVARA (Motociclisme) 
* “Promesa femenina ESPORTS IB”: NOA DJIU (Bàsquet) 
Menció: MARGA PERELLÓ (Vela) 
*”Millor esportista femenina  ESPORTS IB”: MAVI GARCIA (Ciclisme) 
Menció: PAULA BARCELÓ (Vela) 
*”Millor esportista masculí ESPORTS IB: AUGUSTO FERNANDEZ (Motociclisme) 
*”Millor esportista d’esport adaptat masculí ESPORTS IB”: XAVI TORRES (Natació) 
*”Millor esportista d’esport adaptat femení “ESPORTS IB”: VIOLETA DEL REINO (Vela) 
Menció: URSULA PUEYO (Piragüisme) 
*”Millor equip femení ESPORTS IB”: AVARCA MENORCA (Voleibol) 
*”Millor equip masculí ESPORTS IB”: PALMA FUTSAL (Futbol Sala) 
Menció: HC EIVISSA  (Handbol) 
*” Millor tècnic ESPORTS IB”: KIKO MARTIN (Piragüisme) 
*”Millor tècnica ESPORTS IB”: SILVIA RIERA (Bàdminton) 
*” Premi Honorífic ESPORTS IB”: RAFAEL MARQUEZ (Handbol) 

 Menció: CONSTÀNCIA CD (Futbol) 
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Imatge dels membres del Jurat amb la presència de JL Berbel  PREMIS ESPORTS IB 2022 

 

   L’AGEPIB vol fer un gran reconeixement a totes les candidatures presentades i dona 

l’enhorabona a tots els guardonats en aquesta edició dels Premis ESPORTS IB  2022. 

 
• AGEPIB PRESENT A LA “JORNADA EMPRESA I ESPORT. EINES D’INCENTIUS 

FISCALS AL MECENATGE ESPORTIU” 

 
El dia 11 de novembre va tenir lloc al saló de l’Estadi de Son Moix de Palma, la Jornada de 

referencia organitzada per  el Govern Balear i el Consell de Mallorca i el CSD, amb la col·laboració 

de la PIMEM i el RCD Mallorca. L’AGEPIB  va estar present mitjançant l’assistència  de Pep Lluis 

Berbel, president, i  Joan Pont, vocal, a més d’altres associats. La Jornada la van presentar la Sra. 

Fina Santiago, Consellera d’Afers Socials i Esports del Govern Balear, el Sr. Andreu Serra, Conseller 

de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, el President  de la PIMEM, Sr. Jordi Mora i el 

Secretari d’Estat i President del CSD, Sr. Franco que, a continuació, va donar la paraula als 

excel·lents ponents  del CSD Sr.  Aitor Canibe , subdirector general de Promoció esportiva i 

innovació, i Félix Roldán de Uries, Director General  de la “Fundación Deporte Joven”, del CSD. 

També van participar els CEOS de l’empresa Conectabalear (Premi AGEPIB 2022) i del Mallorca 

Palma Futsal. Va ser una Jornada de gran interès on el President de l’AGEPIB va expressar la 

necessitat de la col·laboració públic-privada i especialment la preocupació per el gestors del tercer 

sector i el seu recolzament . 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saló de l’Estadi de Son Moix de Palma on es va celebrar la Jornada 
 

• AGEPIB ASSISTENT A LA GALA  DELS PREMIS DE LA PIMEM 

En resposta a la invitació rebuda, el dia 30 de novembre l’AGEPIB va assistir a la Gala de 

lliurament dels PREMIS PIMEM, amb la presencia de Pep Lluis Berbel, president, i Miquel Mestre, 
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vocal de la Junta Directiva. Va ser un acte molt interessant en el que es varen lliurar 

reconeixements a diferents empreses de Mallorca, entre varies candidatures presentades, així 

com un “Premi vinagre”. A l’acte assistiren autoritats de varies institucions entre les que 

destaquem al Batle de Palma i a la Presidenta del consell de Mallorca, que va clausurar l’acte. 

Agraïm al Sr. Jordi Mora, les seves atencions cap a l’AGEPIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

          Miquel Mestre i Pep Lluis Berbel      Sra. Catalina Cladera, Presidenta del Consell de Mallorca 
 

• EL PRESIDENT DE L’AGEPIB MEMBRE DEL JURAT ESTATAL DE “SENDEROS AZULES” 
 
L’ADEAC, va convidar a Pep Lluis Berbel, President de l’AGEPIB, per a formar part del Jurat estatal 

del “Senderos Azules” que és una iniciativa en la que, des d’ADEAC, promou la recuperació i posta 

en valor de senders, camins i itineraris a Espanya, transformats en valuosos recursos per a la 

interpretació ambiental i el gaudiment de la natura. La reunió del Jurat tindrà lloc dia 1 de 

desembre a Madrid. 

 

 

 
                  
 

 

 

 

Es pot trobar més informació  sobre “Senderos Azules” a: https://www.senderosazules.org 
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NOVA SECCIÓ: 

 

“LA GESTIÓ ESPORTIVA VISTA PER ... LEONOR GALLARDO” 

 

Estos años, he podido comprobar, los grandes “lideres” que tiene el mundo de la gestión deportiva 
en España. Con el paso del tiempo, confirmo que cada vez, aumenta mi admiración, por cada 
uno/a de ellos. 
La capacidad de seguir adelante, reinventarse, mejorar y superar todo tipo de obstáculos, es lo 
que nos diferencia a este sector. Posiblemente en la mayoría de las veces, nos encontramos con 
“Organizaciones sin Alma” lo que conlleva a ser poco agradecidos con el talento de las 
organizaciones y de sus líderes. Este es un gran mal…….. 
El gestor deportivo, prepara sus jugadas, con humildad, pasión, creatividad y compromiso hasta 
que finaliza la jugada.  
Una persona o una organización RICA en talento (que muestra rendimiento, innovación, 
colaboración y agilidad) se caracteriza por un determinado liderazgo, que resulta a la vez 
inspirador, integrador, imaginativo e intuitivo, que se encuentra en mundo de la gestión deportiva. 
El modelo de las 4i incluye, además de la inspiración, una comunicación especial y formas elevadas 
de valentía y generosidad. Es el poder de la pasión. «No hay equipo sin líder ni líder sin equipo». 
Reg Revans, profesor universitario y padre del «aprendizaje activo», que además fue saltador 
olímpico en los Juegos de Ámsterdam de 1928, aplicó la teoría darwiniana a las organizaciones y 
formuló la ley de Revans: «Para que una organización sobreviva, su tasa de aprendizaje debe ser 
al menos igual que la del entorno». Y esto lo hacemos muy bien. 
José Antonio Marina, uno de los más profundos pensadores de habla hispana, amplió esta ley a la 
que él ha llamado «ley universal del aprendizaje»: «Las personas, las organizaciones, las 
sociedades, para sobrevivir, tienen que aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia 
el entorno.  
¿En qué está cambiando la gestión deportiva? En que se juega de una forma más ràpida … 
Recuerda siempre que tú eres el único jugador en el partido con tu propia vida. 
 
  
 

      Leonor Gallardo es catedrática en Gestió Esportiva i 
Vicerectora de Coordinació, Comunicació i Promoció de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). És la IP del grup 
d’investigació competitiu IGOID i CEO de la Spin-Off IGOID-
SPORTEC. Ha publicat  desenes d’articles en revistes internacionals i 
més de quaranta llibres en editorials científiques. Rebé el “Premio 
Estatal Consejo COLEF 2021” por la seva influent trajectòria en la 
direcció i gestió  esportiva. Emprenedora, Escriptora i Conferenciant. 
https://leonorgallardo.com/ 

 
 

 



  

XI Full Informatiu AGEPIB. Novembre 2022 
9 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 

• EL PROJECTE DE  LLEI DE L’ESPORT EN EL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT  

Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, en sessió de dia 3 de novembre, amb 166 vots a favor, 

158 en contra i  18 abstencions el Projecte de Llei de l’Esport que es va remetre al Senat per a 

continuar la seva tramitació parlamentària. El PSOE va treure endavant la Llei de l’Esport a la 

comissió del Senat, per un vot 15 a 14. 

 
  

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-82-5.PDF 
 

• DECRET DE SUBVENCIONS ESTATALS PER A INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 

El CSD convoca ajudes de 27,5 milions d’Euros per a la modernització d’instal·lacions esportives 

amb l’objectiu d’acollir competicions internacionals. 

 
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19479.pdf 

• JORNADES INTERNACIONALS SOBRE INNOVACIÓ I TECNOLOGIA A L’ACTIVITAT 

FÍSICA I L’ESPORT. CARTAGENA: CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT 2022 

 
A La Ciutat de Cartagena, es duran a terme aquestes interessants Jornades organitzades amb 

motiu de la clausura de l’any 22 en el que ha estat Ciutat Europea de l’Esport. Es pot realitzar 

l’inscripció on line. 
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Inscripció gratuïta i on line: : observatorio.deporte@ayto-cartagena.es 
 

 
• FAGDE I AGEPIB AL CONGRÉS NACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE DRET 

ESPORTIU 
 

A la ciutat de Barcelona, s’ha celebrat aquest Congrés Nacional amb la assistència del Sr. José 

Izquierdo, assessor jurídic de l’AGEPIB, i la participació en l’organització del Sr. Josep Campaña, 

President de la Associació de Gestors Esportius de Catalunya i Eduardo Blanco, President de 

l’Associació de Gestors Esportius de Galicia. La inauguració va córrer a càrrec del prestigiós jurista 

Sr. Alberto Palomar. 
         

 

 

 

 

 

 

 

Srs. Josep Capaña i Eduardo Blanco 

https://iusport.com/art/120460/palomar-inaugura-el-congreso-de-la-asociacion-espanola-de-

derecho-deportivo 

 
• INVESTIGACIÓ SOBRE EL GRAU DE DIGITALITZACIÓ DE L’ESPORT  

 
Des de diferents Universitats i Entitats esportives s’està realitzant una investigació sobre el grau 

de digitalització de l’esport al nostre Estat. Et convidem a participar-hi. Els resultats seran 

interessants per a totes les persones del món de la gestió esportiva. 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp4op6JQM8m30S4Hju4hlhCvbDQ_INInB1jn3TGQg

q2Wv-sA/viewform 
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• EBONE, EMPRESA PATROCINADORA DE L’AGEPIB, INSTAL·LA LA GESPA 

ARTIFICIAL AL PRIMER CAMP DE FUTBOL ECOLÒGIC  
 

El col·legi Alborada de Alcalá de Henares (Madrid) ha millorat les seves  instal·lacions esportives 

amb la provisió d’una nova gespa artificial instal·lada per Ebone Fit per el seu camp de futbol 

d’Educació Primària i realitzat amb Ecolastene, un dels materials pioners a Europa. 

 

 

 
https://www.fagde.org/blog/ebone-fit-instala-el-cesped-artificial-del-primer-campo-de-futbol-

ecologico-de-espana?elem=293080 
 

 

• FAGDE ENTITAT COLABORADORA DE PISCINES I WELLNESS. MADRID 2022 I 

BARCELONA 2023 
 

En virtut del conveni signat, les persones integrades a les associacions autonòmiques de gestió de 

l’esport integrades a FAGDE gaudiran d’importants avantatges, com passes professionals gratuïts 

per a l’esdeveniment a celebrar a Piscina&Wellness que es desenvoluparà l’1 i 2 de desembre del 

present 2022 a Madrid. 
 La “Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España” (FAGDE)  serà una de les 

entitats col·laboradores de Piscina&Wellness 2023, al saló internacional del sector que es 

celebrarà entre el 27 i el 30 de novembre del pròxim any a la Fira de Barcelona 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://www.fagde.org/blog/fagde-entidad-colaboradora-de-piscinawellness-barcelona-

2023?elem=289469 
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• FUNDACIÓ MATRIA: MECENATGE ESPORTIU PER A DONES 

La Fundación Matria va posar en marxa el programa de mecenatge esportiu “ELLAS COMPITEN” 

amb l’objectiu que empreses i persones físiques puguin fer donacions a esportistes federades, 

entitats esportives i clubs federats, tots sense ànim de lucre, i que puguin gaudir dels beneficis 

fiscals segon s’estableix a la legislació vigent. 

 

                     

file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Temp/Rar$EXa4120.20410/MECENAZGO%20DEPORTIVO%20-

%20AMDP.html 

 

• EL CSD CONVOCA EL CURS DE PLAN DE PRESCRIPCIÓ D’ACTIVITAT I EXERCICI 

FÍSIC SALUDABLES PER EDUCADORS/ES FÍSICS ESPORTIUS 

Segons ha informat el Consejo COLEF d’Espanya, ja estan obertes les preinscripcions per un curs 

on line gratuït que començarà dia 23 de gener. Les CCAA de les Illes Balears i la Regió de Murcia 

organitzaran el seu propi Curs. 

 
https://www.consejo-colef.es/post/curso-paef-ed01 
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• AYFAD IMPULSA FITUR SPORTS 2023 

La patronal del mercat esportiu , AYFAD impulsa la celebració de la FITUR SPORTS 2023 que es 

celebrarà del dia 18 al 23 de gener a Madrid amb la realització de la realització del I FITUR SPORT 

TOURISM SUMMIT, dia 19 de gener. 

 

 
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-multideporte/afydad-impulsa-fitur-sports-fitur-2023/ 

 

• EBONE, EMPRESA PATROCINADORA DE L’AGEPIB, INSTAL·LA 14 CUBOFIT A 

MADRID 

La empresa EBONE, amb Cubofit, ha instal·lat a l’Ajuntament de Madrid 14 contenidors que allí 

reben el nom de CUBO GYM redoblant la seva oferta innovadora amb aquests equipaments 

esportius portàtils per a la practica de l’Esport i el foment d’una vida activa.  

       

 

 

 

 

 

 

 

Imatges dels contenidors CUBO GYM de l’empresa EBONE, un nou concepte d’equipaments esportius portàtils 
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• AGEDEX I DIPUTACIÓ DE CÀCERES. JORNADES DE GESTIÓ ESPORTIVA 

La “Asociación de Gestores Deportivos de Extremadura” (AGEDEX) i la “Diputación de Cáceres” 

organitzen unes  Jornades relacionades en diferents àmbits de la Gestió Esportiva. Totes elles són 

gratuïtes i es poden seguir on line. 

 
Inscripcions a la web: http://www.agedex.org/eventos/jornadas-dipcc-2022/   

 

• EIBAR, CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT 2023 

ACES Europa ha elegit a Eibar com a Ciutat Europea de l’esport 2023. A pesar de ser una 

ciutat  d’uns 28.000 habitants és un exemple per la seva impressionat teixit associatiu, amb una 

històrica i ara actual industria  esportiva, gran capacitat d’organitzar tot tipus d’esdeveniments 

esportius i un grau participatiu i de voluntariat extraordinari, entre altres qualitats. Enhorabona a 

Eibar, a la seva població i als seus gestors i dirigents. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

Eibar distingida com a Ciutat Europea de l’esport 2023. 
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• CONGRÉS ARGENTÍ  2022 SOBRE SALUT PÚBLICA, VIDA ACTIVA I SALUDABLE. 

La “Red de actividad física de las Américas “ organitza aquest interessant Congrés sobre Activitat 

Física i Salut que pot seguir on line. 

 

REVISTES I NEWS LETERS 

• CATALUNYA DECLARA L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA COM A ACTIVITAT 

ESSENCIAL 

Tal com  ja varen fer la Comunitat Valenciana i la de Astúries, la Generalitat de Catalunya ha 

aprovat la declaració de l’Esport i l’Activitat Física com a activitat essencial.  

 

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/embargat-cataluna-declara-el-deporte-

y-la-actividad-fisica-como-actividad-esencial/ 

 

• PAMPLONA LICITA LA GESTIÓ DE “PROJECTES DE RECEPTA ESPORTIU-SOCIAL” 

L’Objecte es la prescripció d’exercici físic, esport i altres activitats socials des dels centres de salut 

a persones d’entre 50 i 80 anys, dins el programa municipal d’esport terapèutic “Citius, 
Longeavus, Fortius” emmarcat a l’estratègia “Pamplona te cuida” 
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http://www.pamplona.es/actualidad/noticias/pamplona-licita-la-gestion-de-proyectos-de-receta-

deportivo-social-para 

 

• ALIANÇA DE LIDERA SPORT CONSULTING, PATROCINADORA DE LA FAGDE, I 

FITBUILDINGS 

Lidera Sport Consulting, empresa patrocinador a de FAGDE, ha arribat a un acord amb 

Fitbuildings per a desenvolupar projectes de col·laboració a l’àmbit els espais esportius. Es tracta 

d’avançar cap a una transició sostenible en el sector esportiu, tant a nivell estructural com a 

operatiu. 

 
https://www.fagde.org/blog/lidera-sport-consulting-y-fitbuildings-se-alian-para-desarrollar-proyectos-

colaborativos?elem=292603 

• RAFA CECILIO, PRESIDENT DE DREAMFIT: ELS GIMNASSOS I ELS SEUS PREU. 

“Els Gimnasos que no hagin pujat preus, o no ho facin el 2023, estan condemnats”. 

 
Sr. Rafa Cecilio, President de DreamFit 
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https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/r-celicio-dreamfit-el-gimnasio-que-no-

haya-subido-precios-o-no-lo-haga-en-2023-se-esta-condenando/ 

 

• ACEFEC ALERTA DEL RISC DE TANCAMENT DELS CENTRES ESPORTIUS PER LES 

DESPESES ENERGÈTIQUES 
Els centres esportius estan patint el fort increment dels costs energètics fins el punt que amenaça 

seriosament el manteniment de l’activitat normal. I no es tracten de previsions a mig o llarg 

termini sinó que és imminent. 

 
https://www.fagde.org/blog/acesef-alerta-del-riesgo-inminente-de-cierre-de-centros-deportivos-

por-los-costes-energeticos?elem=292504 

 

• ELS SINDICATS DE GESTIÓ ESPORTIVA DE NAVARRA, EN VAGA 
 

La vaga en gestió esportiva a Navarra menten instal·lacions esportives tancades. Els sindicats 

CCOO, ELA, LAB i UGT han exigit a la patronal de gestió esportiva i als ajuntaments "propostes 

concretes i compromisos" per a desbloquejar la vaga que afecta a poliesportius i pavellons.  

 

 

 
https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/09/sindicatos-gestion-deportiva-abiertos-

negociar-6210315.html 
 

 
Les empreses de gestió esportiva incrementen un 4,5% els salaris, de manera unilateral. continua 

la vaga 

https://www.noticiasdenavarra.com/economia/2022/11/17/empresas-gestion-deportiva-

manera-unilateral-6242045.html 
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• ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA DEL 3er TRIMESTRE: L’OCUPACIÓ A L’ESPORT 

UN 13% MENYS DE DONES 

El sector esportiu va tancar el tercer trimestre amb  239.900 persones afiliades a la Seguretat 

Social. Aquesta xifra representa un descens interanual, respecte al mateix període de 2021, del 

4,5%, amb dues tendències oposades: cau la contractació femenina i puja la Generació Z. 

 
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-multideporte/el-empleo-en-el-deporte-retrocede-un-45-

respecto-al-tercer-trimestre-de-2021/ 

 

• EL “OUTDOOR” CREIX A EUROPA 

El negoci de practicar esport a l’aire lliure va superar els 6.000 M d’euros a l’any. 

 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-11-24/negocio-deporte-aire-libre-outdoor-ventas-

europa_3527266/ 
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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, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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AGEPIB agreix a totes les institucions, entitats i empreses  

El seu patrocini i col·laboració. 

 

 


