
 En quin punt es troba actualment 
el sector de l’esport pel que fa a la 
gestió?
Ara mateix hi ha, en general, una manca 
de professionalització i qualitat en la 
gestió, tant en l’esport professional com 
en el de base, i, tot i que els últims anys 
les coses han millorat en aquest sentit, 
encara queda un llarg camí per recórrer. 
Cal tenir en compte que, tant en l’àmbit de 
la competició com en el de la formació, la 
competència és cada cop més gran. Per 
aquest motiu, cal incorporar coneixement 
i qualitat en la gestió de les entitats 
esportives. Sense talent no serà possible 
progressar.

 I a escala europea?
La situació no és gaire diferent, tot i que, 
això sí, hi ha més disponibilitat de recursos. 
Des que es va acabar l’Eurolliga, estem 
treballant per millorar les estructures dels 
clubs. Fa uns anys, els clubs invertien fins a 
un 80 % del pressupost en la part esportiva, 
és a dir, en jugadors, entrenadors, etc., i tan 
sols un 20 % en infraestructures, promoció 
i altres activitats de caràcter no esportiu. 
Ara estem revertint aquesta tendència i 
els recursos dedicats a la part no esportiva 
suposen ja un 40 % del pressupost total 
dels clubs. No hi ha dubte que estem fent 
progressos. En tot cas, insisteixo en la 
necessitat de professionalitzar la gestió.

ENTREVISTA

“El model de voluntariat 
ha passat a la història. 
Ja no podem viure 
exclusivament de 
recursos públics.”

JORDI BERTOMEU I ORTEU
PRESIDENT I CEO  
DE L’EUROLLIGA DE BÀSQUET
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 Quins són els reptes que  
afronten els directius de les  
entitats esportives?
L’esport és un sector cada vegada més 
complex i sofisticat. Les noves tecnologies 
estan cada cop més presents i les fonts de 
finançament estan canviant: ja no podem 
viure exclusivament de recursos públics; el 
model del voluntariat ha passat a la història. 
Hem de ser capaços d’adaptar-nos a aquesta 
nova realitat i de generar i aplicar recursos 
de manera intel·ligent per arribar a la 
sostenibilitat. Això només ho aconseguirem 
amb una gestió professional i de qualitat.

 Què opina del fet que hi hagi cada 
cop més normatives per garantir 
la transparència i la qualitat de la 
gestió?
Crec que són positives i necessàries per al 
sector. La nostra activitat està cada cop més 
estructurada i això exigeix més sofisticació 
també des d’un punt de vista normatiu. No 
hem d’oblidar, a més, els escàndols que 
des de fa un temps esquitxen les grans 
federacions, com ara la de futbol, o els 
problemes amb les assignacions de les seus 
olímpiques per part del Comitè Olímpic 
Internacional. Tot això, que fa molt de mal 
a l’esport, té l’origen en una evident manca 
de transparència i bona governança que 
se superarà gràcies a l’aplicació d’aquestes 
normatives.

Un desig  
per al sector
Sostenibilitat, rigor i transparència. 
Així aconseguirem que el sector sigui 
respectat.  

Què aporta l’esport 
a la societat?
Moltíssimes coses: proporciona un 
sistema de valors, és bo per a la salut i és 
un instrument de socialització. A més, és 
una eina molt potent, imbatible, diria jo, 
ja que no hi ha res més formatiu que la 
pràctica esportiva, tant a escala individual 
com de grup.

“Cal incorporar 
coneixement i qualitat 
en la gestió. Sense 
talent no serà possible 
progressar.”
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