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PRESENTACIÓ
En primer lloc us desitgem que hagueu gaudit d’unes molt bones festes de Pasqua i viscudes dins la
màxima normalitat que hagi estat possible. Aquesta sensació de nova normalitat que vivim està
essent totalment enfosquida per un conflicte que no té cap sentit i justificació des del moment que
està costant vides humanes totalment innocents. Des de l’AGEPIB volem condemnar aquesta situació
inhumana i injusta que ja ha de finalitzar definitivament. Es fa difícil assumir que això pot estar
succeint en el segle que vivim.
Aquesta realitat, entre d’altres qüestions, fa que des de l’AGEPIB ens proposem fer camí cap a la
unitat d’esforços, lluny de protagonismes i vanitats supèrflues, cap a la millora de la salut, la
convivència i la qualitat de vida de la població de les nostres Illes Balears. Només el treball basat en la
il·lusió i la realització d’actuacions útils és el que ens farà avançar cap a la millora de la nostra
educació, la salut, la cultura, la integració, la igualtat, etc... Es aquí on l’AGEPIB, des de la seva
absoluta modèstia, la seva limitada capacitat, vol ser d’utilitat per a millorar allò tan simple, però tan
important avui per a tota la població com és la promoció de l’activitat física i esportiva de qualitat,
segura, saludable, educativa, integradora i recreativa.
En la línia marcada per la nova JD, ara fa poc mes d’un any, aquest mes s’ha produït una actuació a la
que li volem donar un especial valor com és la signatura d’un acord de col·laboració amb la Federació
d’Entitats Locals de les Illes Balears, la FELIB. Aquesta entitat inclou i representa a l’administració
pública més pròxima a la ciutadania. És la que coneix millor els problemes i les necessitats dels
habitants dels seus pobles i les seves Illes i, al mateix temps, la que pot proporcionar serveis directes
que suposen una millora de les condicions en les que viuen els seus veïnats. I l’AGEPIB vol aportar el
seu petit granet d’arena per ajudar a millorar-ho amb una adequada gestió de l’esport, l’activitat
física i tot el que en té relació. Estem segurs que, amb el talant que presenta aquesta entitat es
podran fer accions que seran de gran aprofitament per als Ajuntaments, Consells insulars i per a les
persones que dirigeixen i gestionen el seu esport.
Al mateix temps volem destacar als nous gestors, joves amb màxima formació i molta il·lusió, que
progressivament es van incorporant a la Associació de Gestors de l’Esport de les Illes Balears,
col·laborant en la millora diària de l’AGEPIB. Ells són ja el present, que aportaran la modernitat, la
energia i la imaginació, tot impregnat de passió i generositat, el que farà que els gestors esportius
tinguin un vertader lloc d’encontre per a millorar els seus coneixements i la qualitat dels serveis que
presten a la població de les nostres Illes.

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

AGEPIB ORGANITZA EL SEMINARI SOBRE “CRITERIS DE VALORACIÓ EN LA LICITACIÓ DE
SERVEIS ESPORTIUS”.

El dia 28 d’abril, al saló d’actes de la FELIB, es va celebrar el “Seminari sobre criteris de valoració en la
licitació dels serveis esportius” organitzat per l’AGEPIB, la Càtedra d’Innovació de la UG-Ebone i la
FELIB. Aquesta activitat va ser de gran interès per a les persones que tenen responsabilitat en la
gestió de l’esport, sobre tot a l’àmbit públic així com per gestors d’empreses de serveis,
equipaments, esdeveniments i materials esportius, etc. Varen ser els ponents, la Sra. Matilde
Martínez Montero, Secretària de la Junta consultiva de Contractació Administrativa del Govern de les
Illes Balears que va presentar el marc jurídic de les contractacions, i a continuació es van exposar els
criteris eco-socials presentats per el Sr. Rafael Aceves, president de l’Associació de Gestors de Castilla
León i expert en contractació pública. Després d’un descans es va constituir una Taula d’experiències
professionals composada per el Sr. August Tarragó, CEO de l’empresa LLOP i President de l‘Associació
catalana de Fitness, el Sr. Joan Pont, Tècnic d’esport, director d’instal·lacions esportives de
l’Ajuntament de Manacor i vocal de la JD de l’AGEPIB, el Sr. Javi Blanco, President de l’Associació
Espanyola d’Empreses de Serveis Esportius que contracten amb l’Administració Pública (AEEDAP) i
CEO de l’empresa EBONE i el Sr. Joan Amengual, gerent de l’ICE de l’Ajuntament de Calvià. Va
moderar aquesta taula el Sr. Jaume Thomas, secretari de l’AGEPIB i tècnic d’esports de l’Ajuntament
de Calvià. Finalment es va presentar un resum i una sèrie de conclusions que juntament amb el
contingut de les Ponències presentades es poden consultar a la secció per a associats de la pagina
web de l’AGEPIB. Els inscrits al Seminari que encara no estan associats ho poden demanar a
info@agepib.com. Es va comptar amb una molt alta assistència, essent una activitat de gran interès
per els inscrits, presencials i on line, seguint amb gran interès el desenvolupament del Seminari. Ha
estat aquesta una activitat que ha seguit els criteris d’accions d’utilitats per els gestors de l’esport
que s’ha marcat la JD de l’AGEPIB.

Cartel promocional del Seminari

Ponents i moderadors a la “Taula d’experiències professionals”
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Important assistència al “Seminari sobre criteris de valoració en la licitació dels serveis esportius”.

• SIGNATURA CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FELIB I L’AGEPIB
El dia 19 d’abril va tenir lloc la signatura del Conveni de col·laboració entre la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB) i l’AGEPIB. Aquest acte es va celebrar a la seu de la FELIB, al carrer
General Riera de Palma, i hi prengueren part el Sr. Antoni Salas, President de la FELIB, i Pep Lluis
Berbel, President de l’AGEPIB. La signatura d’aquest acord de col·laboració ve a ratificar les bones
relacions establertes entre ambdues entitats i, sense cap dubte, serà molt important i fructífera en
benefici de la gestió de l’activitat física i l’esport de les Entitats Locals de les Illes, dels seus gestors
esportius i, per tant per a tota la ciutadania.

Pep Lluis Berbel, i el Sr. Antoni Salas en representació de l’AGEPIB i la FELIB signaren el conveni de
col·laboració.

•

EL PRESIDENT DE L’AGEPIB REB EL PREMI NACIONAL CONSEJO COLEF 2022

El dia 23 d’abril, a la ciutat de La Coruña, va tenir lloc l’acte de lliurament del “Premio Estatal Consejo de
Colegios de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de España (CONSEJO
COLEF)” al president de l’AGEPIB, Pep Lluis Berbel. El president del Consejo de COLEF d’Espanya, Sr. Vicente
Gambau va fer entrega d‘aquest important reconeixement de caràcter nacional davant la presencia dels
representants de tots els Col·legis autonòmics de l’Estat, reunits en el seu Plenari anual celebrat a la seu del
Rectorat de la Universidad de La Coruña, en un acte molt emotiu i brillant. El guardonat va fer un
reconeixement a tots els altres candidats de l’any 2022 a aquets important Premi i va agrair al COLEF IB que el
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presentés com a candidat mereixedor del mateix. També al Consejo de COLEF de Espanya per haver elegit la
seva candidatura. Va recordar que aquest Premi és un reconeixement per a moltes persones amb les que ha
tingut la sort de treballar des de fa més de quatre dècades i especialment amb aquells amb els que va posar
en marxa el COPLEF, l’any 1980, al personal de l’IME de l’Ajuntament de Palma i als companys de l’AGEPIB,
així com a moltes altres entitats i persones amb les que ha treballat i, finalment a la seva família i amics. Pep
Lluis Berbel va estar acompanyat per la seva esposa, Cristina Munar, amb la que va compartir aquest Premi i
una jornada molt especial.

José Luis Berbel, Premi Nacional “Consejo COLEF 2022”

Delegació representant del COLEFIB

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

ENVIAMENT DEL III FULL INFORMATIU AGEPIB 2022

El dia 6 d’abril es va enviar el III FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 a tots els associats, empreses
patrocinadores i entitats col·laboradores a més de contactes en general. En ell es recull el més
important realitzat durant el mes d’abril de 2022. També, com a tots els Fulls Informatius, s’informa
d’altres activitats que pensem poden ser d’interès per als gestors de l’esport.
En aquest III Full Informatiu destacà el recolzament de l’AGEPIB en el paper de la Dona dins la nostra
societat organitzant la Jornada “Dona i Gestió a l’Esport. Innovació i Excel·lència”, impartit per la
Dra. Leonor Gallardo que va estar a un gran nivell i amb una alta participació presencial i telemàtica.
A més es dona compte de la reunió amb el CESAG, la incorporació de Miquel Mestre com a nou
membre de la JD així com la signatura del contracte de Patrocini amb IGOID Esportec S.L., Spin Off
de la Universitat de Castilla La Mancha, entre altres importants noticies. Així mateix, es destacà la
nova Secció per a Associats a la web de l’AGEPIB, exclusiva i restringida per a les persones associades.

https://drive.google.com/file/d/1ysegLSNSDMlPgb0dhMEZpinZpkCpPw0y/view?usp=sharing
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•

MASTER UNIVERSITARI. INVESTIGACIÓ EN CAFE. UNIVERSITAT ILLES BALEARS

Máster
•

ttps://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MICA/

FAGDE I EL CONSEJO COLEF ANALITZEN LA FUTURA REGULACIÓ DE LES PROFESSIONS DE L’ESPORT.

Representants de FAGDE i del Consejo COLEF a Madrid.

El passat 6 d’abril es va se celebrar una reunió a Madrid entre representants de la Federación de
Asociaciones de Gestión del Deporte de España (FAGDE) i del Consejo de Colegios de Licenciados
en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Consejo COLEF) per intercanviar
informació i posicionament sobre la futura regulació de les professions de l’esport. Per part
del Consejo COLEF assistí el seu president, Vicente Gambau; el gerent, Javier Portela, i la
coordinadora Inter col·legial, Carlota Díaz. Respecte a FAGDE, la delegació va estar formada pel seu
president, Fernando París; la vicepresidenta i presidenta del Círculo de Gestores de
Madrid, Milagros Díaz, i Moisés Navarro, delegat d’Agesport a Almería. En aquests moments, tant
el Consejo COLEF com FAGDE estan a l’espera de que, per part del Govern, s’elabori un text de
continguts de la regulació o bé un text articulat de la mateixa, sobre el que pronunciar-se. Per part
de la Federació d’Associacions de Gestió de l’Esport de Espanya es va assenyalar que aquesta no
adoptarà cap posició fins que un d’aquests documents surtin a la llum.

IV Full Informatiu AGEPIB. Abril 2022

5

•

PROPOSTA CONSEJO COLEF DE ESPANYA D’ORDENACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ESPORT

El pròxim dilluns, 9 de maig de 2022, a les 19:30 h, el president, Vicente Gambau, President del
Consejo COLEF, estarà en directe a YouTube per a comptar què proposa el Consejo COLEF per a
la #RegulaciónProfesionalYA. No tan sols parlarà sobre la professió dels educadors físico
esportius, qui són i si aquesta proposta permetrà reservar activitats professionals en exclusiva,
sino que també exposarà el model pels professionals tècnics de l’activitat física i de l’esport.

•

CONSELL DE MALLORCA: XXXII JORNADES D’ESPORT BASE: “OBESITAT KM 0”

•

CONSELL DE MALLORCA: “ACAMPAESPORT 2022”
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•

CONSELL DE MALLORCA: PLANS D’IGUALTAT I TALLER DE PREVENCIÓ DELICTES DE
NATURALESA SEXUAL

Apuntau-vos-hi! https://mailchi.mp/conselldemallorca.net/plans-igualtat

•

REVISTA “INSTALACIONES DEPORTIVAS HOY”
En aquest Full Informatiu us adjuntem la Revista “Instalaciones Deportivas Hoy” de gran
interès per els gestors de l’activitat física, l’esport, els equipaments i tot el que en té relació.
Els associats podran accedir gratuïtament a cada un dels quatre números que s’editen cada
any mitjançant la secció restringida a “Socis” de la pagina web de l’AGEPIB. Per els que
estiguin interessats us proporcionem l’enllaç d’inscripció individual.

https://onedrop.es/producto/suscribirme-a-inst-deportivas-hoy/
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•

REVISTA DEPORCAM. Número 57.
Enllaç exclusiu a la secció d’Associats de la web d’AGEPIB. Disponible altres números de la
revista DEPORCAM.

Accés exclusiu a la web d’AGEPIB, secció Associats AGEPIB

• SITUACIÓ ACTUAL I REPTES DE FUTUR DELS SERVEIS ESPORTIUS I COMARCALS DE BIZKAIA
DES DE LA PERSPECTIVA DELS SEUS RESPONSABLES.
Informació exclusiva a la secció d’Associats de la web d’AGEPIB.

Accés exclusiu a la web d’AGEPIB, secció Associats AGEPIB
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• EDUARDO BLANCO: “L’ASSIGNATURA PENDENT ÉS L’EDUCACIÓ FÍSICA”

Eduardo Blanco, és una autoritat a nivell nacional en el mon de l’esport
https://www.dxtcampeon.com/articulo/o-noso-deporte/asignatura-pendiente-educacion-fisica3575566

•

LA MEITAT DELS ADOLESCENTS ESPANYOLS NO FAN CAP ACTIVITAT FÍSICA

Les dades més recents recollides per el Ministeri de Sanitat mostren que el 45% dels espanyols de 15
a 25 anys, reconeixen que no fan cap tipus d’activitat física.

https://www.canarias7.es/sociedad/salud/mitad-adolescentes-espanoles-20220415185452-ntrc.html
• INVESTIGADORS DESXIFREN EL FACTOR QUE MÉS MOTIVARIA A REALITZAR EXERCICI FÍSIC.

https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/investigadores-descifran-factor-masmotivaria-realizar-ejercicio-fisico/
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•

CONGRÉS IBEROAMERICÀ D’ECONOMIA DE L’ESPORT

El XII Congrés Iberoamericà d’Economia de l’Esport (CIED12) organitzat per la “Sociedad Española
de Economía del Deporte” i el “Grupo de Investigación en la Gestión de Organizaciones e
Instalaciones Deportivas (IGOID)” es celebrarà a Toledo del 2 al 3 de juny de 2022.

PROPOSTA DE TREBALL I VOLUNTARIAT
•

LA FEDERACIÓ BALEAR DE TIR DE FONA NECESSITA GERENT.

Els interessats podeu contactar amb l’AGEPIB: info@agepib.com
•

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

•

L’ACADÈMIA VICENTE DEL BOSQUE PROPOSA UNA ACTIVITAT DE VOLUNTARIAT
VOLUNTARIOS:
“Quieres trabajar con nosotros y formar parte del proyecto?
Desde Vicente Del Bosque Football Academy como organizador del
evento deportivo *Mallorca International Football Cup* informamos
que está disponible la plataforma para formar parte como voluntario
del torneo de referencia.”
https://mallorcafootballcup.com/trabaja-con-nosotros/#voluntarios
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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.
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, si esteu interessats.

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