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VI FULL INFORMATIU AGEPIB 2022 

MES DE JUNY 
PRESENTACIÓ 

Estem finalitzant l’equador d’aquest any 2022 que està sent extraordinari per a la nostra Associació 
de Gestors Esportius Professionals de les Illes Balears. En aquest VI FULL INFORMATIU podeu veure 
que  el mes de juny, que acabem de superar, ha estat d’una activitat molt intensa per l’AGEPIB, les 
persones associades i per a tots els gestors que encara no s’han sumat a aquest projecte col·lectiu i 
que, sobre tot, vol ser participatiu.  

En primer lloc volem destacar que, en aquest mes s’han signat conveni de col·laboració amb ADEAC 
i contractes de Patrocini amb les empreses GISPERT SA., BIOSPORT i KUMULUS, empreses que creuen 
amb el projecte i el treball de l’AGEPIB i a les que agraïm profundament la seva confiança. També 
s’han establert importants relacions amb l’EBAP  i la realització de dues Jornades formatives  de gran 
interès, i sobre tot de molt alta  utilitat per els gestors esportius, amb la col·laboració de la DIE del 
Consell de Mallorca. 

Per altra banda,  s’han produït una sèrie de canvis a la Junta Directiva, como és la sortida, per motius 
personals, del vocal  Sr. Montserrat Genestra, gestor de l’IME de l’Ajuntament de Palma i professional 
important dins l’àmbit de la gestió esportiva. Des d’aquí volem agrair a Montse la seva implicació, 
durant tants anys, amb l’AGEPIB en les seves diferents etapes. Sabem que seguirà sent un dels 
nostres fidels aliats. 

Al mateix temps volem donar la benvinguda a una nova membre a la Junta Directiva, de la qual 
donem compte a aquest VI FULL INFORMATIU, és la Dra. Berta Molinas, Graduada en CAFE i Doctora 
per la Universitat de Lleida. Professora universitària de Gestió esportiva, entre altres formacions i 
experiències professionals. 

D’aquesta forma, la Junta Directiva de l’AGEPIB es va renovant amb la incorporació de professionals 
de l’esport i l’activitat física de la més alta qualificació i amb la implicació que cal tenir per incorporar-
se a una Associació sense cap ànim de lucre i en el que cap persona rep compensació econòmica de 
cap tipus.  Estem segurs que, amb les incorporacions de professionals joves, amb gran formació i 
experiència, però sobretot amb molta il·lusió, l’AGEPIB presenta un futur ple d’energia i 
modernització. Sense cap dubte, aquesta dinàmica de renovació tindrà la seva continuïtat, complint 
així amb un dels objectius que es va plantejar l’actual Junta Directiva. 

Per acabar volem destacar l’aprovació del Projecte de Llei de l’Esport i l’Activitat Física de les Illes 
Balears i també l’Esborrany de Llei Estatal d’Ordenació dels Professionals de l’Esport i l’activitat física. 
Dos textos necessaris i de gran interès per a tothom.    

Pep Lluis Berbel 

President AGEPIB 
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INFORMACIONS I DARRERES GESTIONS REALITZADES PER L’AGEPIB  

● REUNIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AGEPIB 

El dia 8 de juny es va celebrar, al Palau de Congressos de Palma,  una nova reunió de la Junta Directiva de 
l’AGEPIB, amb una important participació dels seus membres. Com es habitual va ser de forma presencial i 
telemàtica. Després d’aprovar, per unanimitat, l’acta de la reunió anterior, es va presentar a la Junta la 
incorporació d’una nova membre, la Dra. Berta Benito, del que s’informa en l present Full Informatiu. Es  va 
comunicar una nova alta com a associat i el cobrament de les quotes dels associats, sense cap devolució 
bancària, així com la gestió dels cobraments  dels patrocinadors. També es va fer un repàs a les accions 
realitzades durant el mes de maig 22, que es recolliren en el V FULL INFORMATIU que podeu trobar en el 
document adjunt. També es va treballar sobre les moltes i importants accions previstes per els pròxims mesos 
i fins a final d’any.                  

 

● INCORPORACIÓ DE LA DRA. BERTA BENITO NOVA MEMBRE DE LA JD DE L’AGEPIB 

La Junta Directiva de l’AGEPIB es veu reforçada amb la incorporació d’una nova membre, la Dra. Berta Benito 
que, a pesar de la seva joventut, presenta un important currículum: Doctora en gestió i màrqueting esportiu. 
Cum Laude (UB, INEFC Barcelona). Màster en Gestió Esportiva. Primera de la promoció (UdL, Lleida). És 
Graduada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (UB, INEFC Barcelona) 
 
Actualment és docent a la “Universidad Pontificia Comillas” (CESAG) amb una trajectòria d'investigació 
vinculada amb l'àmbit de la gestió esportiva. Autora d'articles a revistes d'alt impacte, i assistent a congressos 
internacionals i nacionals. També té una gran implicació i trajectòria professional en l'àmbit privat. Entre els 
diferents càrrecs destaquen el de project manager d'un centre esportiu i el de Gerent a una Federació Catalana. 
Actualment, està en procés de creació d'una consultoria esportiva anomenada Walnot. 
 
Estem segurs que, amb la incorporació de Berta, i altres joves gestors que presenten una important formació, 
l’AGEPIB es veurà reforçada i emprendrà nous impulsos i modernització. 
 

 

La Dra. Berta Benito nou membre de la JD de l’AGEPIB 
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● SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ ADEAC I LA AGEPIB 

ADEAC (Asociación Española de Educación Ambiental y del Consumidor), i l’AGEPIB varen signar un Conveni de 
col·laboració el passat dia 9 de juny a Cala D’Or (Santanyí). A l’acte van participar el Dr. José Palacios, president 
d’ADEAC, i Pep Lluis Berbel, acompanyat de Pere Caldentey, president i vicepresident de l’AGEPIB. A 
continuació es van lliurar les “Banderes Blaves” de platges, clubs nàutics i ports esportius de  Balears en la que 
van participar els representants de l’AGEPIB i on el Dr. Palacios en el seu discurs de lliurament  va fer referència 
a la signatura i compromís de col·laboració entre ambdues entitats. Aquest acord pot ser molt important per a 
la gestió de l’activitat física als espais oberts a l’aire lliure de les nostres Illes. 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de la signatura del conveni  ADEAC i AGEPIB.   Pere Caldentey, Dr. Palacios i  José L. Berbel  

 

● JORNADA SOBRE NORMATIVES TÈCNIQUES I GESTIÓ DE MANTENIMENT DE LES PISCINES 
D’ÚS COL·LECTIU. 

A les instal·lacions del  Real Club Nàutic de Palma es va realitzar la “Jornada sobre Normatives Tècniques i 
Manteniment de les Instal·lacions aquàtiques d’ús col·lectiu” organitzada per l’AGEPIB amb la col·laboració de 
Gispert SA, Autocontrol Sistemas i PS-Water a més del Real Club Nàutic de Palma i l DIE del Consell de Mallorca. 
Després de la presentació de la jornada  a càrrec del Sr. Pep Gispert, membre de la Junta Directiva de l’AGEPIB 
i del Sr. Jaume Carbonell, gerent del R.C. Nàutic de Palma, van prendre la paraula els ponents Sr. Eduardo Rojas, 
de PS-Water, i Aitor Núñez, CEO de Autocontrol. La Jornada de gran interès i utilitat, va ser seguida 
presencialment per 32 persones i per 41 online, destacant l’assistència de cinc gestors de l’illa de Menorca. 
L’AGEPIB agraeix al R.C. Nàutic de Palma la cessió de les seves instal·lacions i als ponents la seva extraordinària 
aportació per a la millora de la gestió tècnica de les instal·lacions aquàtiques a les nostres Illes. 

 

 

 

  

 

Imatge dels assistents a la sala de RCN de Palma        Aitor Núñez, CEO de Autocontrol 
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● FIRMA CONVENI DE PATROCINI ENTRE GISPERT SA. I AGEPIB 

El dia 15 de juny es va realitzar la firma del Contracte de Patrocini entre l’empresa GISPERT DEPURACIÓ 
D’AIGÜES SA. I l’AGEPIB. A l’acte van participar el CEO de l’empresa Sr. Pep Gispert, i el president de l’AGEPIB 
Pep Lluis Berbel. Amb aquest patrocini es dona una passa endavant en la permanent relació existent entre 
ambdues entitats el que suposarà, sens dubte, una gran ajuda en la consecució dels objectius d’interès comú. 
Des de l’AGEPIB agraïm al Sr. Pep Gispert la permanent predisposició que ha tingut com a persona, i amb la 
seva empresa, cap a els gestors esportius de les nostres Illes.  

      

Imatges del moment de la signatura Srs. Pep Gispert i  Pep Lluis Berbel. 

 

● JORNADA DIGITALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES 

El dia 15 de juny, a la seu BIT d’Inca, es va celebrar la “Jornada sobre  digitalització de la Gestió del manteniment 
a les Instal·lacions esportives” sota l’organització de l’AGEPIB i la Direcció Insular d’Esports del Consell de 
Mallorca.  La Jornada va ser presentada per la Directora Insular d’Esports del Consell de Mallorca, Sra. Marga 
Portells i per Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB i impartida per el Sr. Aitor Núñez de l’empresa Autocontrol 
Servicios, amb la participació del Sr. Angel Blanch, Director de les Instal·lacions esportives del CETEIB i el Sr. 
Pere Bauçà, Tècnic d’Esports de l’Ajuntament de Pollença. 

Es va comptar amb una alta participació presencial, essent 51 els inscrits, i el contingut de la Jornada va ser de 
gran interès per a totes les persones assistents. Agraïm des de l’AGEPIB el recolzament de la Direcció Insular 
d’Esports del Consell de Mallorca. 

 

Cartell  de la Jornada “DIGITALITZACIÓ DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES” 
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Sra. Marga Portells, Pep Lluis Berbel i altres representants             Imatge de la sala amb els assistents a la Jornada 

 

● FIRMA DEL NOU CONTRACTE DE PATROCINI  ENTRE KUMULUS I L’AGEPIB 

A la seu de l‘empresa KUMULUS, a Binissalem, s’ha realitzat l’acte de firma del nou Contracte de Patrocini entre 
aquesta empresa i l’AGEPIB en el que han participat el seu Gerent,  Sr. David Thomsom,  i  Pep Lluis Berbel, 
president de l’AGEPIB. D’aquesta manera s’ha renovat el conveni de col·laboració anterior passant a ser un  de 
Patrocini de KUMULUS, el que suposa un major recolzament de l’empresa cap a la nostra Associació. Des de 
l’AGEPIB ho agraïm així com  la seva confiança que ens mostren amb la seguretat que serà una relació molt 
profitosa per a les dues parts. 

                                          

Sr. David Thomsom de KUMULUS,  i  Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB. 

 

● REUNIÓ ENTRE LA EBAP (ESCOLA BALEAR D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA) I L’AGEPIB 

El dia 14 de juny es van reunir a la seu de l'EBAP del Govern de les Illes Balears, la seva Directora-Gerent, Sra. 
Maria del Carmen Iglesias, acompanyada de la cap de Formació, i Pep Lluis Berbel, president de la AGEPIB. Es 
varen tractar algunes possibles accions formatives, especialment la realització d’un “Curs d’elaboració de Plecs 
i criteris de valoració per a concursos públics”, dirigit a tot el personal treballador públic que té relació amb 
aquesta transcendental tasca. També es comptarà amb la inestimable col·laboració de la FELIB. S’informarà de 
les dates i característiques del Curs a la major brevetat possible. 
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Directora-Gerent de l’EBAP Sra. Maria del Carmen Iglesias i Pep Lluis Berbel en un moment de la reunió. 

 

● FIRMA CONVENI DE PATROCINI ENTRE L’EMPRESA BIOSPORT I L’AGEPIB 

Després de diverses conversacions en les que es va manifestar un interès comú en col·laborar en la gestió de 
l’esport i l’activitat física, especialment a l’illa de Menorca, el Sr. Toni Capó, Director general de l’empresa 
BIOSPORT i Pep Lluis Berbel, com a president de l’AGEPIB, han signat el Contracte de Patrocini Publicitari que 
vincula ambdues entitats per tal de treballar amb l’objectiu de millorar els coneixements, informació i relacions 
dels gestors esportius de les Illes, especialment de Menorca. Amb tota seguretat aquest Acord ajudarà a les 
dues entitats a apropar-se en la consecució dels objectius que tenen establerts. 

 

            

El Sr. Toni Capó, Director general de l’empresa BIOSPORT juntament amb el seu equip 

 

● REUNIÓ AMB EL DIRECTOR GENERAL D’ESPORTS DEL GOVERN BALEAR 

El dia 23 de juny, al Velòdrom Illes Balears, seu de la DGE, el Sr. Carles Gonyalons, Director general, va rebre a 
Pep Lluis Berbel, president de l’AGEPIB, acompanyat de Miquel Mestre, vocal de la Junta Directiva. A la reunió 
es va tractar sobre els Fons Europeus assignats a la nostra CCAA per a millora energètica i digital de les 
Instal·lacions esportives, la promoció de l’esport inclusiu en tots els seus aspectes i  l’activitat física i salut. Així 
mateix es va reiterar novament al Sr. Gonyalons la sol·licitud des de fa molts d’anys d’un espai a les 
instal·lacions del Velòdrom que serveixi com a seu per a la nostra ’Associació. També es va parlar sobre la  Llei 
de l’Esport balear, en tràmit parlamentari i l’esborrany de Llei Estatal d’Ordenació dels Professionals de 
l’Esport. 
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● AGEPIB PRESENT A LA TAULA RODONA “ESPORT I VALORS” 

El dia 30 de juny es va celebrar al Palau e Congressos de Palma la taula rodona “Deporte y Valores” 
organitzada per la Futbol Academy Vicente del Bosque, dins el programa del MIFC i a la que va estar 
present l’AGEPIB. En aquesta taula rodona varen participar com a ponents la Sra. Teresa Perales, el 
Sr. Marcus Cooper i el Sr. Vicente del Bosque, essent mestressa de cerimònies la periodista Maitane 
Moreno, A la mateixa assistiren la Presidenta del Govern Balear, Sra. Francina Armengol 
acompanyada per la Consellera d’Esports, Sra. Fina Santiago, el Batle de Palma, Sr. José Hila i moltes 
altres autoritats i personalitats. L’acte van participar  més de 1.000 persones essent de gran interès 
per a tothom donat els missatges i la vàlua de l’exposat per els ponents. Finalment es va concedir el 
primer “Premi Vicente del Bosque als Valors esportius” a la Fundació Mallorca Integra.  

 

Representants de  la Fundació Mallorca Integra van rebre el                                                                                
“Premi Vicente del Bosque als Valors Esportius”.  

 

        

                     Vicente del Bosque i esposa                                Aurora Sampol, de Fundación Mallorca Integra 
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INFORMACIONS D’INTERÈS PER A LES PERSONES ASSOCIADES A L’AGEPIB  

• REVISTAS 
AGAXEDE: NEWSLETTER 2022 

De l’Associació de Gestor de l’Esport de Galicia (AGAXEDE) 

 

https://plataforma.plaam.com/preview/preview.php?uuid=61f9c9b26bc0f53fc0efdbca82b5694ccf
6020da&merchantId=37&newsletterId=1631 

 

• REVISTA DEPORCAM (Círculo de gestores de la Comunidad de Madrid). NÚMERO 58 
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• APROVAT EL PROJECTE DE LLEI DE XL’ESPORT I L’ACTIVITAT  FISICA DE LES ILLES BALEARS. 
Conselleria d'Afers Socials i Esports  del Govern de les Illes Balears 
 

Regula per primera vegada l'activitat física i fomenta la igualtat entre homes i dones.  
Incideix en el paper de l'esport com a eina per a la cohesió social i la transmissió de valors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://tn.caib.es/TdCkhqoZJSMo 
https://mobile.twitter.com/goib_social/status/1538836145542414337 

 

• ESBORRANY PROJECTE DE LLEI ESTATAL D’ORDENACIÓ DELS PROFESSIONALS DE L’ESPORT  
A la reunió convocada per el CSD a Madrid a la que assistiren determinades entitats entre les que es troba la FAGDE 
(Federació de la Gestió de l’Esport de Espanya) es va presentar l’esborrany de Llei Estatal d’Ordenació dels Professionals de 
l’Esport. Es un primer document  que considerem pot ser d’interès per els gestors  i per totes les persones professionals de 
l’Educació Física, l’Esport i l’Activitat Física que en tenen relació. 

 

• CUSTOMER EXPERIENCE RESEARCH. ESPORTS 
Des de la FAGDE ens fan arribar aquesta interessant informació sobre la experiència client dins l’àmbit de 
l’Esport corresponent al primer trimestre de 2022, 

 

 

https://www.gymfactory.net/2022/06/09/2o-informe-customer-experience-research-de-ocp-hoy-en-dia-
merece-la-pena-escuchar-para-mejorar/ 

 

Borrador ley estatal 
Ordenación de profesionales del deporte.docx
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• INFORME PRELIMINAR SOBRE L’IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC DE L’ESPORT 

 

http://espanaactiva.es/wp-content/uploads/2022/06/Informe-preliminar-sobre-el-Impacto-Social-y-
Econ%C3%B3mico-del-sector-de-la-actividad-f%C3%ADsica-y-el-deporte-en-Espa%C3%B1a-7-6-22FINA 

 

• FEDERACIÓ DE MUNICIPIS I PPROVINCIES D’ESPANYA (FEMP): 

 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES 2022 

PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
DESIGUALDAD EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030 

 

 

 

• PROPOSTA PER AMPLIAR EL PARC DE LLEVANT OBRE LES PORTES  A LES ENTITATS 
ESPORTIVES. 

https://www.ultimahora.es/noticias/part-forana/2022/06/06/1742933/propuesta-para-ampliar-
parc-llevant-abre-puerta-entidades-deportivas.html 

 

• EL GOVERN RATIFICA A ALBERT SOLER COM A DIRECTOR GENERAL D’ESPORTS DEL CSD 
El Consell de Ministres corregit  el defecte formal detectat en el nomenament inicial de Albert Soler i l’ha 
ratificat com a Director general d’esports del CSD. Creiem es una molt bona notícia per a l’Esport a Espanya.. 
 

  

https://iusport.com/art/117882/el-gobierno-ratifica-a-albert-soler-como-director-general-del-csd 

• ARTICLE: “EL DEPORTE COMO HECHO SOCIAL” DE JUANJO ÁLVAREZ DEIA. 

 

 

https://www.deia.eus/opinion/columnistas/bis-a-bis/2022/06/26/deporte-hecho-
social/1233118.html 

Informe-preliminar-s
obre-el-Impacto-Social-y-Económico-del-sector-de-la-actividad-física-y-el-deporte-en-España-7-6-22FINAL_compr essed_compressed.pdf
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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 
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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 

 

 


