
 En quin punt es troba 
actualment el sector de l’esport 
pel que fa a la gestió?
Per poder respondre a aquesta pregunta, 
hem de tenir en compte que el sistema 
de gestió dependrà molt de la mida 
de l’entitat esportiva, i també de l’àmbit 
en què aquesta desenvolupa la seva 
activitat. No és el mateix parlar d’un 
club local que del Barça. Són realitats 
molt diferents que requereixen un 
sistema de gestió que s’adapti a les 
seves dimensions i al seu terreny. Sí que 
és important que en totes les entitats 
esportives, independentment de la seva 
envergadura, se separi clarament la part 
associativa o de voluntariat de la part 
professional. Tanmateix, penso que s’ha 
de millorar molt en els dos àmbits. 

 Quins són els reptes que 
afronten els directius de les 
entitats esportives?
La professionalització és necessària i 
suposa complir amb els requisits legals, 
perquè si no ho féssim ens exclouríem 
de la societat. El que passa és que sovint 
els directius d’entitats esportives són 
empresaris que han assumit aquesta 
tasca per afició. El problema és que, 
en gestionar-les, no segueixen els 
mateixos criteris que en les seves pròpies 
empreses. Prenen decisions enduts per 
la passió i la il·lusió, i no actuen com 
ho farien en els seus propis negocis. 
Per altra banda, hi ha un aspecte que 
normalment no es té en compte: la 
rendibilitat de les instal·lacions. 

ENTREVISTA

“La professionalitat 
comporta complir amb 
els requisits legals”.

RAFEL NIUBÒ I BAQUÈ
SECRETARI GENERAL D’UBAE-EUROFITNESS
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 Aprofitar les instal·lacions amb 
criteris de rendibilitat. 
Jo mateix ho vaig aprendre d’un mestre 
quan una vegada em va dir: “El dia que 
aprenguis que el metre quadrat és molt 
car i que el cúbic encara ho és més, seràs 
un bon gestor”. Aquest és un aspecte 
fonamental al món de l’esport, on estem 
acostumats a grans pavellons: un metre 
quadrat és or i cal treure’n el màxim 
profit. 

 Què opina del fet que cada cop 
hi hagi més normatives? 
Novament, crec que hem de distingir 
entre l’esport amateur i el professional. 
En aquest últim s’han de complir 
rigorosament totes les normatives pel 
que fa a temes laborals, d’assegurances 
i de transparència. Ara bé, l’esport 
amateur s’hauria de regir per unes regles 
menys estrictes, ja que, si no, no es podrà 
mantenir. L’objectiu principal d’un club 
de bàsquet de barri és jugar partits, no 
convertir-se en una gestoria. Els qui el 
dirigeixen, normalment s’han engrescat 
a fer-ho perquè els seus fills hi juguen 
o perquè ells mateixos són exjugadors. 
Hi són per afició i per il·lusió, no per 
dedicar-se a fer tràmits tot el dia. Això no 
és sostenible. 

Un desig 
per al sector
Des del punt de vista dels requeriments i 
l’exigència, m’agradaria que hi hagués una 
línia “tova” per a l’esport amateur i una 
línia “normal” per a l’esport professional. 
En l’àmbit associatiu, que és el més feble, 
els clubs haurien de col·laborar amb altres 
entitats similars de la zona o amb altres 
clubs.

Tendència de futur
Els últims tres anys, el nombre de 
persones que practica esport per 
millorar la seva salut ha augmentat en 
deu punts. Cada cop vivim més anys i 
hem de procurar mantenir-nos en bones 
condicions físiques tant de temps com 
sigui possible. Per aquest motiu, estic 
segur que aquesta tendència continuarà a 
l’alça en el futur.

“Hem de distingir 
entre l’esport amateur  
i el professional”.
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