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I FULL INFORMATIU AGEPIB 2023 

MES DE GENER 2023 

PRESENTACIÓ 
 

Amb aquest Full informatiu comencem un nou any que ha de ser molt important per l’AGEPIB. Es desig 

d’aquesta Junta Directiva que sigui l’any de la consolidació i modernització de la nostra Associació per 

podar donar un millor servei a totes les persones que es dediquen a la Gestió de l’Esport i l’Exercici Físic. 

Volem ser l’Associació de la Gestió de l’Esport oberta a tothom, útil i participativa que té la voluntat 

ferma de col·laborar amb totes les institucions, empreses i entitats per aconseguir una societat més 

activa, educada i saludable. Amb aquesta intenció, l’AGEPIB afrontarà, des d’aquests moments, un 

procés de canvis que l‘han de portar al lloc que li correspon com a entitat legalment constituïda, de dret 

privat i sense ànim de lucre, que està al servei de l’Esport i de totes les persones que, sense cap tipus de 

discriminació,  gestionen l’Esport nostres illes. És la nostra intenció estar a l’abast  de totes les persones 

gestores, o a les que els pugui interessar aquest mon de l’Esport, així com de les empreses de l’ampli 

sector que es dedica a aquesta activitat, declarada com a essencial, i que vertaderament ho és. 
Mentre tant us presentem el I FULL INFORMATIU AGEPIB 2023 corresponent al mes de gener que 

acabem de finalitzar. Un Full que esperem sigui del vostre interès i que, a més de les seccions habituals 

com són l’enviament als associats del XII Full Informatiu 2022 o el resum del tractat a la reunió de la 

Junta Directiva d’aquest mes de gener, podeu trobar noticies de gran transcendència com son 

l’enviament de la MEMORIA AGEPIB 2022, l’aprovació al Parlament de les illes Balears de la nova Llei de 

l’Esport, la sol·licitud d’adhesió de l’AGEPIB a la PIMEM com a entitat representant de totes les 
empreses del sector de l’esport o el molt  interessant escrit de Pere Caldentey , vicepresident 1er de 

l’AGEIB, a la secció “La Gestió esportiva vista per...”, etc... 
També hi trobareu els enllaços de la Revista de Gestió Esportiva de la FAGDE on es dona compta de 

l’aprovació en el Parlament espanyol de la Llei de l’Esport d’Espanya i, entre altres noticies, es publica 

una entrevista al President de l’AGEPIB en el que fa una anàlisi personal de l’evolució de la gestió 

esportiva a les nostres Illes. 
Finalment, i com sempre, aquest President vol agrair a tots els membres de la Junta Directiva de 

l’AGEPIB el gran treball realitzat, la seva dedicació a col·laborar en la millora de la Gestió esportiva, 

cadascun segons les seves possibilitats però sempre disposats a ser-hi. Així mateix agrair profundament 

la confiança mostrada per les empreses que patrocinen la nostra Associació, així com a les Institucions i 

entitats col·laboradores.  
Moltes gràcies a tots i, encara que sabem que la nostra no és una societat massa aficionada al 

associacionisme, també coneixem que la suma de persones ens fa més visibles, ens permet més 

recursos. Els que venim del mon de l‘Esport sabem de la importància de sumar, fer equip i treballar 

conjuntament per aconseguir els resultats desitjats. 

 

Pep Lluis Berbel. 

President AGEPIB 
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GESTIONS REALITZADES PER L’AGEPIB 

ENVIAMENT XII FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 

El darrer FULL INFORMATIU de l’any 2022, corresponent al mes de desembre va ser enviat el dia 9 de gener a 

totes les persones associades, als patrocinadors i entitats col·laboradores. Així mateix es va publicar a la web 

de l’AGEPIB i enviat a tots els contactes. Amb aquest XII Full es va complir el compromís de la JD d’enviar 

informació mensual de tot el que es realitza per part de l’Associació, així com informacions i notícies que 

esperem hagin estat d’interès per a tots els associats. En aquest Full es va donar compte de la participació de 

l’AGEPIB a actes importants com el Jurat i Gala dels Premis Esport IB 2022 o les reunions amb la PIMEM. 

També a destacar la incorporació de Miquel Solivellas, com a nou membre de la JD. Vàrem gaudir de la 

aportació de Xavi torres, en la secció “La Gestió esportiva vista per...”. Finalment es va informar de la 

publicació al BOE de la nova “Ley del  Deporte de España”, la referencia a Revistes com “Instalaciones 

Deportivas, Hoy” i “Deporcam” i altres informacions de pròximes activitats que es realitzaran arreu de l’Estat. 

Acabàrem amb la felicitació de Nadal enviada per l’AGEPIB i algunes de les rebudes destinades als nostres 

associats. En el document adjunt es pot disposar del FULL de referència.  
 

 

https://drive.google.com/file/d/1nWNoaYRQCDXhxGLr-NOM5mE6XOOJ3Cdq/view?usp=share_link 

 
REUNIÓ JUNTA DIRECTIVA AGEPIB  

El dia 17 de gener es va celebrar la primera reunió de la JD d’aquest any 2023, de forma presencial i 

telemàtica. En el primer cas, va ser al Palau de Congressos de Palma, als qui agraïm la seva cessió a 

l’AGEPIB. Es van tractar els punts de l’OD establert, aprovant l’acta anterior i presentant al nou vocal, 

Miquel Solivellas. Destaquem la presentació de la Liquidació de l’exercici 2022. De igual manera es va 

presentar la proposta de Programa per a 2023 així com el Pressupost corresponent a aquest any, que 

hauran de  ser aprovats a la pròxima reunió de la JD i presentats a l l’Assemblea General de 

l’AGEPIB.  També es va aprovar l’adhesió de l’AGEPIB a la PIMEM com a Associació representativa de 
totes les empreses que es dediquen al mon de l’Esport l l’Exercici físic, en totes les seves vessants.  Així 

mateix es va tractar sobre la renovació de la JD anunciant el president que, por motius personals, 

presentarà la seva dimissió a la pròxima  l’Assemblea. Finalment es va agrair als associats i patrocinadors 

el seu recolzament, esperant que els gestors esportius de les Illes es sumin a l’AGEPIB així com noves 

empreses patrocinadores per ajudar-la a aconseguir els objectius plantejats. 
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Miquel Solivellas, nova incorporació a la JD de l’AGEPIB 

 
MEMÒRIA AGEPIB 2022 

Us presentem aquí la Memòria AGEPIB 2022. Com l’any anterior, la JD de l’AGEPIB ha recollit en una 

Memòria les gestions y activitats més importants fetes al llarg de l’any 2022. En aquest document, que 

adjuntem al present Full, es pot comprovar que l’Associació de la Gestió de l’Esport camina amb pas 

ferma cap a la consecució dels seus objectius, tant els de l’any passat, aconseguits en un gran 

percentatge, com els generals, que no són altres que esser un punt d’encontre per les persones, 

empreses i entitats públiques i privades que es dediquen al mon de l’esport i la seva gestió, per tal de 

millorar la seva formació, els medis i condicions que ens portin a un esport saludable, segur i de qualitat, 

al servei de la ciutadania de les nostres Illes. 

 
https://drive.google.com/file/d/1hB2tGEtnyvXEiMQu_Un2t3xmfYd5gyEA/view?usp=share_link 
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ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA “LA GESPA ARTIFICIAL: ADÉU AL CAUTXÚ: PLECS, 
MANTENIMENT i NOVES NORMATIVES” 

Organitzada per l’AGEPIB, en la col·laboració  de la FELIB, la DIE del Consell de Mallorca, i les 
empreses  IGOID de la Universidad Castilla-La Mancha,  Ecolastene i Polytan se celebrarà, el pròxim dia 

22 de febrer de 09,30 a 12,30h al Saló d’Actes de la FELIB, una important Jornada sobre la nova 

normativa referida a la Gespa artificial així com aspectes a tenir en compte en l’elaboració dels Plecs, 

mesures de control i manteniment de la Gespa i els nous productes que poden substituir al cautxú. 

Es compta amb importants ponents, experts en els temes a tractar, com son la Dra. Leonor Gallardo, 

Catedràtica de Educació Física i Esportiva i Vicerectora de la UCLM, CEO de IGOID, que es patrocinadora 

de l’AGEPIB, el Sr. Jorge Muntañola, Arquitecte, gran expert en instal·lacions esportives i especialment 

en gespa artificial i el Sr. Jesús García, MBA en Direcció d’Entitats esportives, Tècnic en Disseny i Gestió 

d’Instal·lacions i amb molts d’anys d’experiència en el mon de l’Esport. Les inscripcions es podran fer a 

info@agepib.com i  través de la FELIB. 

 

 
 
 
 

Per l’assistència telemática: Unirse a la reunión Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/85225421441?pwd=TTJ5L2oyK3VDWkJ1UzB4Z1RBdkdrZz09 

 

 

Inscripció: https://forms.gle/AqzewawDrHWtWQgc7 

 

PROGRAMA  
https://drive.google.com/file/d/1rgIMeojYAfNJ94yUNwHtvZjLMRT41Ac3/view?usp=share_link 
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L’AGEPIB EN EL PARLAMENT BALEAR: APROVADA LA LLEI DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA 
DE LES ILLES BALEARS.  

El dia 24 de gener es va aprovar, en el Parlament Balear, la Llei de l’Esport i l’Activitat Física de les Illes 

Balears, que adjuntem al present Full informatiu. En aquest important acte varen estar presents  Berta 

Benito i Pep Lluis Berbel, membres de la JD de l’AGEPIB. És una Llei que ve a substituir a l’anterior de 

2006, totalment obsoleta donada la impressionant evolució de l’esport al nostre País, i que esperem que 

suposarà una passa endavant en la regulació de l’Esport a les nostres Illes. 

 A destacar que, en aquest text legislatiu es recull la Gestió Esportiva, la seva importància i es destaca la 

necessitat de regulació de les professions de l’àmbit de l’esport i l‘activitat física. L’AGEPIB ha col·laborat 

en la seva elaboració, en el procés de les consultes inicials realitzades per la DGE de la Conselleria 

d’Afers Socials i Esports, , en el que va presentar nombroses esmenes, així com en el seu tràmit 

parlamentari, amb consultes de diferents grups polítics representats en el Parlament Balear que han 

recollit gran part de les propostes realitzades.  

Donem l’enhorabona al Govern balear, a tota la xarxa social de l’esport a les nostres Illes així com als 

grups polítics amb representació parlamentària que han consensuat, en alt grau,  un text legislatiu 

important per a tota la ciutadania. 

 

    
  Moment del debat i posterior aprovació del text legislatiu: Llei de l’Esport i l’Activitat Física de les Illes Balears 

 
AGEPIB MEMBRE DEL JURAT DELS PREMIS CORNELIUS ATTICUS 2022 

El Govern de les Illes Balears ha convocat, un any mes, a l’AGEPIB per a formar part del Jurat dels Premis 

Cornelius Atticus  2022. La reunió del Jurat es celebrarà el dia 16 de febrer al Velòdrom Illes Balears. La 

nostra Associació estarà representada per el seu Vicepresident 1er Pere Caldentey. 

 

      
 

   
 

 

 

Pere Caldentey representarà l'AGEPIB al jurat dels Premis Cornelius Atticus 2022 
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AGEPIB ENTITAT PROXIMAMENT  ADHERIDA A LA PIMEM REPRESENTANT AL SECTOR ESPORTIU  

A la reunió de la Junta Directiva de l’AGEPIB celebrada el dia 17 de gener es va aprovar iniciar els tràmits 

necessaris per que la nostra Associació de la Gestió Professional de l’Esport sigui entitat adherida a la 
PIMEM amb la finalitat de representar a totes les empreses del sector de l’Esport. L’escrit corresponent 

ja va ser enviat i a la propera reunió del Comitè Executiu de la PIMEM es tractarà aquesta sol·licitud.  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sr Jordi Mora, Pte. PIMEM,  i membres JD AGEPIB      

 
 

REUNIÓ AGEPIB AMB L’EMPRESA IDS I LA FEDERACIÓ DE BASQUET DE LES ILLES BALEARS 

El dia 18 de gener es va celebrar una reunió entre el Sr. Gorka Iglesias, CEO de l’empresa IDS i Pep Lluis 

Berbel, com a President de l’AGEPIB per tractar sobre possibles col·laboracions i les necessàries accions 

formatives i informatives  per els gestors esportius que son objectiu d’ambdues entitats. Es va proposar 

el possible patrocini de IDS a l’AGEPIB.   El dia 19 de gener va tenir lloc una nova reunió en la que va 

participar el Sr. Juanjo Talens, President de la FBIB i membre de la JD de la FEB. L’empresa IDS es 

sponsor d’aquesta Federació espanyola. Es va avançar en la realització d’algunes activitats que 

s’organitzaran en els pròxims mesos. 

 
Pep Lluis Berbel, Sr. Gorka Iglesias, CEO de l’empresa IDS i el Sr. Juanjo Talens, President de la FBIB 
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“LA GESTIÓ ESPORTIVA VISTA PER... PERE CALDENTEY” 

Reflexions sobre la seguretat a la Gestió de l’Activitat Físico Esportiva 

 

La seguretat a l'esport i l'activitat física, igual que al mon laboral, s'ha d'entendre com el conjunt de 
normes i procediments que tenen com objectiu la protecció de la integritat física i mental de 
l'esportista o practicant protegint-lo dels riscos contra la seva salut inherents a les característiques del 
joc, les instal·lacions, els equipaments, els materials i l'ambient físic on es realitzen.  

Aquest principi preventiu ha de ser una obligació inexcusable, contínua i permanent del gestor esportiu 
professional independentment de l’organització que lideri, de la tipologia, edat, nivell esportiu del 
practicant o de qualsevol altra consideració. 

El deure de garantir la seguretat va més enllà de la pròpia del dels practicants i ha de contemplar la de 
tota persona no practicant però vinculada amb les instal·lacions, activitats o programes esportius. La 
seva responsabilitat és ètica, moral i també jurídica, no són infreqüents les denúncies que acaben en 
sentències condemnatòries, són moltíssims els exemples per dol eventual, imprudència, imperícia o 
negligència. 

El responsable esportiu ha d'estar compromès amb la seguretat i la gestió de riscos en tots els vessants 
preventius. La prevenció de l'accidentalitat ha d'incloure no només un respecte escrupolós per la 
normativa sinó també la formació i la informació del personal, l’executant i del públic per a la promoció 
d'una educació preventiva on l'esport sigui un mitjà segur en la consecució dels seus objectius. 

La gestió esportiva professional s'ha d'avançar a allò que encara no ha succeït, apostant per la prevenció 
contra qualsevol tipus d'accidentalitat detectant els riscos i actuant sobre ells perquè no derivin en 
accidents.  Així i tot, el risc “zero” no existeix i és per aquest motiu que de vegades i malgrat totes les 
mesures preventives l'accident per fortuït i imprevisible és inevitable. Per afrontar aquestes situacions el 
gestor ha de tenir un pla d'actuació dissenyat per a l'atenció precoç de la persona accidentada per 
limitar els efectes negatius de la situació produïda fins que sigui atesa per l’assistència sanitària o 
l’arribada dels serveis d'emergència.  

Si compartim el convenciment que l'exercici físic és font de salut, és indiscutible que una pràctica 
esportiva segura multiplica els seus efectes beneficiosos. 
 

 

 

 

 
Pere Caldentey Gallardo 
Llicenciat en Educació Física 
Vicepresident 1r. de l’AGEPIB 
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ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS  

ESTADES ESPORTIVES DE LA DIRECCIÓ INSULAR D’ESPORTS DEL CONSELL DE MALLORCA 

La DIE del Consell de Mallorca ofereix les Estades esportives familiars per els mesos febrer a maig de 

2022. Són vuit cap de setmanes a diferents instal·lacions hoteleres de Mallorca. 

      

Formulari de preinscripció: https://forms.gle/sWrCytRb4dG2SC6Y9 

esport.conselldemallorca.cat 

 
LEONOR GALLARDO I JUAN C. CUBEIRO, NOVA PUBLICACIÓ: “NADALÍZATE” 

La Dra. Leonor Gallardo, Vicerectora de la Universidad de Castilla-La Mancha i CEO de IGOID, 

patrocinador de l’AGEPIB,  i  Juan Carlos Cubeiro, destacat especialista en desenvolupament de talent, 

lideratge i coaching professional acaben de publicar un nou llibre, de gran interès : “Nadalítza’t. Aprèn 
del millor esportista de la historia com treure el millor de tu mateix”. De Alienta Editorial. Va sortir a la 

venda dia 11 de gener. 

 
https://www.elespanol.com/eldigitalcastillalamancha/opinion/nos-han-contado/20230105/destacada-castellano-

manchega-descubre-secretos-aprender-rafa-nadal/731306876_13.html 
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LLIBRE DE EDUARDO BLANCO: “APROXIMACIÓN AL REGIMEN JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DEPORTIVA”. Editorial Aranzadi. 

El Dr. Eduardo Blanco, President de AGAXEDE (Asociación Galega de Xestion Esportiva) i ex president de 

la FAGDE afirma: “ Resulta difícil abordar el règim jurídic de la Gestió esportiva”. Interessant llibre 

sobre aquest tema. 

   

Dr. Eduardo Blanco Pereira presenta el seu nou llibre. 

“APROXIMACIÓN AL REGIMEN JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEPORTIVA” 

 

 I JORNADA SOBRE POLÍTIQUES ESPORTIVES A LANZAROTE        

Organitzat per la Associació de Gestors esportius de les illes Canàries (ACAGEDE) es proposa la 

celebració d’aquesta interessant Jornada a la Illa de Lanzarote que tindrà com a ponent principal al 

nostre company Sr. Boni Teruelo.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bono Teruelo, ponent principal a la  I JORNADA SOBRE POLÍTIQUES ESPORTIVES A LANZAROTE 
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IX JORNADES DE DRET ESPORTIU: “CAP A UN NOU MODEL ESPORTIU” 

“Deporte y Ocio” organitza, al Col·legi Oficial de Lleida la Jornada de Dret esportiu, que es celebrarà a la 

Ciutat de Lleida el dia 23 de febrer. Es pot participar de forma presencial i telemàtica. 

  
https://www.agaxede.org/es/evento/x-jornada-derecho-deportivo-lleida-23-febrero-2023/ 

 

 
 “FUNDACIÓN VICENTE DEL BOSQUE”: TORNEIG FEMENI DE FUTBOL A MALLORCA 

L’associat a l’AGEPIB, i Director de l’Acadèmia “Vicente del Bosque”, Sr. Pau Alberti, va estar present a la 

FITUR de Madrid per a la presentació del Torneig de Futbol Femení MIFC que tindrà lloc a Calvià la 

pròxima Setmana Santa. A la presentació, a més del Sr. Vicente del Bosque i de Pau Albertí, pare i fill, 

varen estar presents la Presidenta del Consell de Mallorca, Sra. Catalina Cladera, acompanyada del seu 

Conseller de Turisme i Esport, Sr. Andreu Serra i el Batle de Calvià, Sr. Alfonso Rodríguez, acompanyat 

del seu Director general de Turisme, Sr. Javier Pascuet. Felicitem al nostre associat a l’AGEPIB per la 

important tasca que està realitzant per a la promoció de l’esport femení, en aquest cas el futbol. 

 

     

Representants de l’Acadèmia “Vicente del Bosque” a la presentació de l’activitat a FITUR-Madrid 
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GRUP IGOID: EVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE PAVIMENTS ESPORTIUS 
 
Des del Grup IGOID, Patrocinador de l’AGEPIB,  ens anuncien  que ja tenen disponible el catàleg 

d’avaluacions i acreditacions de superfícies esportives de gesta artificial. L’objectiu de l’acreditació es 

assegurar que la superfície està en perfectes condicions per a garantir una correcta pràctica del joc i 

disminuir el risc de lesions dels jugadors. A més s’augmenta de manera exponencial l’espectacularitat 

del joc. 
Actualment el Grup IGOID es troba acreditat per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) baix la norma 

17025 per a les següents acreditacions:  
*FIFA: per camps de futbol de gespa artificial on es juga qualsevol nivell federat. Més info Pincha aquí   
*WORLD RUGBY:  Acreditació exclusiva per la màxima seguretat. Més info  Pincha aquí 
*FIBA: Específicament pensat per pistes de basquet indoor, tan a nivell nacional com internacional.  

Més info.Pincha aquí    

*FIFA FUTSAL: Idónea per a pistes de futbol sala tan a nivel nacional i  internacional  Pincha aquí per a 

més info. 

*HOCKEY: Especialment dissenyat per el Hockey  gespa  nacional i internacional. Pincha aquí per a més 

info.   

 

 

        

 

 
AUTOCONTROL SISTEMAS: JORNADA ON LINE SOBRE DESPESES DE PISCINES. 

Donada la situació d’increment dels costos manteniment de les Piscines, aquí teniu una Jornada 

formativa gratuïta que podeu seguir on line. 

 

 

Inscripción gratuita: info@autocontrolsistemas.es  
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MEMÒRIA ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ GALLEGA DE GESTIÓ ESPORTIVA (ACAXEDE) 2022 

L’AGAXEDE ha publicat la seva Memòria anual 2022 que ha compartit, mitjançant la FAGDE, a totes les 

Associacions de la Gestió de l’Esport de Espanya. Es tracta d’una de les Associacions de la Gestió 

membres de la FAGDE que compta amb més associats i recursos gràcies a una molt bona gestió de 

l’equip encapçalat per el Dr. Eduardo Blanco. Aquest any compliran el seu XXV Aniversari. Enhorabona 

de part de tota l’AGEPIB. 

 
L’AGAXEDE presenta la Memòria 2022 en el seu XXV Aniversari 

 
 

MINUTS AL TEU COMPTADOR:  

Programa municipal de l’ajuntament de Pamplona que ofereix pautes i recursos per a realitzar exercici 

físic de forma  autònoma en qualsevol moment i lloc. Dirigit a totes les edats.  

 

 

 

 

 

https://minutosatucontador.pamplona.es/ 

 
 
CONGRÈS LATINOAMERICÀ DE GERÈNCIA ESPORTIVA. REPÚBLICA DOMINICANA 

Santo Domingo (República Dominicana) serà la seu del “VIII Congreso Latinoamericano de Gerencia 
Deportiva” que se celebrarà durant els díes 19, 20 i 21 d’abril de 2023.  

El país caribeny asumeix el repte de l’organització d’aquest important Congres en matèria de gestió 

esportiva desenvolupat per ALGEDE (“Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva”) i amb la 

col·laboració de INEFI (“Instituto Nacional de Educación Física de la República Dominicana”).  
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Per a més informació sobre ALGEDE: http://algede.org/homees.html 

 
 
REVISTES I NEWS LETERS 

 

REVISTA “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE”  

En aquest número, en el que la portada té com a informació principal l’aprovació de la nova Llei de 

l’Esport d’Espanya, també podeu trobar una entrevista al president de l’AGEPIB, a la secció “Nuestra 

gente...” 

 

      

https://www.fagde.org/blog/la-nueva-ley-del-deporte-protagoniza-la-portada-de-direccion-y-gestion-del-
deporte?elem=295735 
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS BERBEL A LA REVISTA “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL DEPORTE”  

Interessantíssima entrevista al nostre president a l'interior de la revista de FAGDE “DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DEL DEPORTE” on fa referencia histórica a la gestió esportiva des dels seus inicis a Balears i on 

afirma "Los profesionales de nuestra época creamos la gestión deportiva casi sin darnos cuenta, 
pero con mucho trabajo"  

 

 

                                                            Premi Estatal Consejo COLEF 2022 
https://www.fagde.org/direccion-y-gestion-del-deporte-no-34/jose-luis-berbel-los-profesionales-de-nuestra-epoca-

creamos-la-gestion-deportiva-casi-sin-darnos-cuenta-pero-con-mucho-trabajo?elem=293092 

 

BOLETÍN  MUNIDEPORTE   
 
Si te vols  inscriure de forma gratuïta apunta’t a...munideporte.com     

 

 

 
https://boletines.munideporte.com/c/dy8e77/cmo3esdp/jgci2usatjo 
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LLEI DE L’ESPORT I L’ACTIVITAT FÍSICA DE LES ILLES BALEARS: PUBLICACIONS D’INTERÈS 

 Segons l’exposat a un apartat anterior d’aquest Full Informatiu, per el seu interès publiquem diverses 

noticies del Diari UH  sobre l’aprovació de la Llei de l’Esport de les Illes Balears. 

 

 

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2023/01/24/1869101/parlament-aprueba-la.html 

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2023/01/24/1869161/polideportivo-ley-del-

deporte-colectivo-lgtbi.html 

https://www.ultimahora.es/deportes/otros-deportes/2023/01/24/1869171/ley-del-deporte-

federaciones-foco.html 

 
LA OMS: CINC PRIORITATS ALS GOVERNS PER ACONSEGUIR SOCIETATS MES ACTIVES 

 La OMS considera que el sector esportiu ha de demostrar més clarament el impacte de la activitat física 

en la societat, al temps que determina cinc àrees d’actuació en les que els governs de tot el mon haurien 

de posar atenció per aconseguir societats mes actives. 

 

 
https://www.cmdsport.com/multideporte/actualidad-multideporte/la-oms-establece-cinco-prioridades-los-

gobiernos-lograr-sociedades-mas-activas/ 
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EL PAIS: IMPORTÀNCIA D’AUGMENTAR LES HORES D’EDUCACIÓ FISICA A LES ESCOLES 

Fer exercici es bo a qualsevol edat. Però es fonamental inculcar l’hàbit des de molt petits. L’OMS 

(Organització Mundial de la salut) recomana la pràctica d’exercici en els infants perquè afavoreix la salut 

física i mental prevenint una gran quantitat de malalties.  

 

    

https://elpais.com/mamas-papas/actualidad/2023-01-08/por-que-es-importante-aumentar-las-horas-

de-educacion-fisica-en-los-colegios.html 

 

 
IGOID, PATROCINADOR DE L’AGEPIB, LLANÇA “EFITGoid” PER FOMENTAR L’ACTIVITAT 
D’INFANTS I JOVES 

IGOID, Spin off de la UCLM, i patrocinador de l’AGEPIB ultima el llançament de la seva plataforma 

“EFITGoid”, una eina tecnològica amb dues versions. Una per l’ entorn escolar i extraescolar en l’àrea de 

Educació Física. I l’altre extra curricular per Escoles  Esportives, Clubs Esportius i Federacions. 

 

 
https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/igoid-lanza-efitgoid-para-fomentar-la-actividad-fisica-en-

ninos-y-jovenes/ 
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ALBERT SOLER DEIXA EL CARREC DE DIRECTOR GENERAL D’ESPORTS DEL CSD 

Albert Soler, Llicenciat en EF i amb gran experiència dins l’àmbit de la gestió esportiva, públic i privat, va 

deixar el seu càrreg  per decisió pròpia, el dia 10 de gener. Vol emprendre altres projectes. 

 

 
https://iusport.com/art/121733/albert-soler-deja-el-cargo-de-director-general-del-consejo-superior-de-deportes 

 
EL GOVERN D’ARAGÒ : PLA D’IMPLANTACIÓ DE LA RECEPTA ESPORTIVA 

El Govern d’Aragò, mitjançant els Departaments d’Educació, Cultura i Esports i el de Sanitat, ha 

començat a implantar el Pla de Prescripció de l’Activitat física beneficiosa per a la Salut (Pafis). Aquesta 

recepta esportiva serà implantada per a tota la comunitat. 

 
 

https://www.heraldo.es/noticias/deportes/2023/01/20/gobierno-aragon-plan-implantar-receta-deportiva-

comunidad-1625778.html 

L’OCUPACIÓ A L’ ESPORT: DESEMBRE SEGON MILLOR MES D’OCUPACIÓ DEL 2022 

L’ocupació en el sector esport tancà el mes de desembre de 2022 amb una mitjana de 243.450 afiliats a 

la Seguretat Social, un 7,9% més que en el mateix mes de 2021. Segon millor mes d’ocupació, tan sols 

 superat per juliol 2022.	  
 

 

 

 

 

 

https://www.cmdsport.com/esencial/cmd-multideporte/empleo-deportivo-cerro-diciembre-segundo-mejor-dato-

ocupacion-del-2022/ 
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NOVES TENDÈNCIES DEL FITNESS PER A 2023 

El “Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM)” ha publicat els resultats de la seva enquesta 

mundial per a determinar les tendencias fitness de 2023.  

 

https://www.vitonica.com/entrenamiento/llegan-nuevas-tendencias-fitness-para-2023-acsm 

 

EL MÉS RESSENYABLE DEL FITNESS DEL 2022 

Destacats proveïdors del Fitness detallen el mes destacat del 2022, recollits al Fòrum el CMDsport456 

 

https://www.cmdsport.com/app/uploads/2023/01/directivos-de-empresas-fitness-detallan-lo-mas-destacado-de-

2022-1050x700.jpg 

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 
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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 la vostra inscripció. 

AGEPIB agreix el recolzament dels seus  PATROCINADORS i de totes les  institucions, 
entitats i empreses col·laboradores  

 


