
 En quin punt es troba 
actualment el sector de l’esport 
pel que fa a la gestió?
El sector esportiu és molt ampli i divers, 
i jo parlo des d’una parcel·la que és el 
món del fitness. En els últims cinc o sis 
anys, estem assistint a una autèntica 
revolució propiciada per una crisi 
profunda de consum. Organitzacions 
com la nostra, amb més de trenta anys 
de vida, es van veure amenaçades per 
l’aparició de nous models de negoci i uns 
preus més baixos. 

 Quins són, en la seva opinió, 
els reptes als quals han de fer 
front actualment els directius 
d’entitats esportives?
En un entorn com aquest, el repte 
és identificar les tendències més 
innovadores del sector i saber quines es 
poden adaptar i quines no. Després, a 
partir d’aquí, es dissenya una estratègia 
de competitivitat que garanteixi la 
supervivència i perdurabilitat de 
l’organització. 

ENTREVISTA

“Cal dissenyar 
una estratègia 
que garanteixi la 
supervivència i 
perdurabilitat de 
l’organització”.

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓ CLAROR
GABRIEL DOMINGO I ROGET
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 Quins són els punts clau d’aquesta 
estratègia de competitivitat?
El punt clau és que s’ha superat el moment de 
la qualitat. Però, des de fa cert temps, el fitness 
—i l’esport en general— s’ha convertit en un 
sector emocional en el qual el més important és 
l’experiència del client, és a dir, el que el client 
sent o experimenta quan està entrenant. En 
el nostre cas, calia definir primer com volíem 
que fos “l’experiència Claror” i, per fer-ho, calia 
escoltar el client. Volíem que se sentissin “ben 
tractats”, “ben acollits” i fins i tot “valorats”. En els 
últims anys hem avançat en la manera d’obtenir 
informació directa i regular sobre l’experiència 
dels nostres clients. L’objectiu és centrar la 
nostra estratègia en el benestar emocional del 
client com a element distintiu i de valor.

 La seva organització té diverses 
acreditacions de la norma ISO i 
recentment ha obtingut el Segell 
d’Excel·lència EFQM 500+.  
Què li han aportat? 
A Claror hem estat sempre uns enamorats dels 
models d’excel·lència, en particular del model 
EFQM, que ens ajuda a alinear totes les peces 
de l’organització en una mateixa direcció i 
a fer-ho amb “excel·lència”, un concepte, en 
la meva opinió, molt més ampli que el de 
“qualitat”, amb el qual es busca donar alguna 
cosa més del que tothom espera. Així doncs, 
ens enorgulleix haver obtingut un segell tan 
prestigiós com aquest, fruit de la bona feina del 
nostre gran equip humà i de diversos anys de 
feina continuada seguint sempre l’estratègia 
marcada.

“S’ha superat el moment  
de la qualitat. Ara el més  
important és el que sent i 
experimenta el client.”

Un desig 
per al sector
Tant de bo el nostre sector no perdi mai la 
seva dimensió social davant la dimensió 
de negoci. Estem vivint un moment 
especulatiu, alguns li diuen “la bombolla” 
del món del fitness, a on la visió de negoci 
moltes vegades va en contra de la dimensió 
social. L’esport en la seva vessat educativa, 
de benefici social, és catalitzador del canvi i 
això s’ha de protegir.

Què aporta l’esport 
a la societat? 
Salut, valors i felicitat. Salut, perquè 
la pràctica de l’esport i l’activitat física 
controlada contribueix a millorar l’estat 
físic de la població i a l’estalvi en despesa 
sanitària. Aporta valors com la disciplina, 
la constància i l’esforç, ja que tots sabem 
que sense aquests valors no es practica 
esport de manera regular al llarg de la vida. 
Finalment, l’esport  genera felicitat, a través 
del benestar personal i la diversió. 
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