
 En quin punt es troba 
actualment el sector de l’esport 
pel que fa a la gestió?
Les entitats esportives, en concret 
aquelles que no tenen ànim de lucre, han 
quedat atrapades en el temps pel que 
fa a la gestió. Cal tenir en compte que 
són entitats històriques que al llarg dels 
anys han crescut molt, tant des d’un punt 
de vista social com econòmic, però ho 
han fet de manera desordenada, sense 
mètode. No han aplicat cap model de 
creixement ni de processos i tenen una 
estructura molt rígida i difícil de canviar, 
una cosa que no s’adiu gens amb les 
exigències del món actual.

 La professionalització del 
sector és una necessitat? 
La professionalització és fonamental; 
no únicament dels directius, sinó també 
dels càrrecs intermedis. Un club o una 
federació és una empresa -de caràcter 
social, sí, però una empresa al cap i a la 
fi- i com a tal s’ha de gestionar per tal 
de millorar-ne l’eficiència en matèria de 
recursos humans, costos, etc.

ENTREVISTA

“Cal flexibilitzar 
l’estructura de clubs 
i federacions i fer-la 
més dinàmica, per 
adaptar-nos a l’entorn 
canviant”.

ELISENDA PASCUAL MAS
GERENT DEL CERCLE SABADELLÈS 1856

Reptes i futur de la gestió a les entitats esportives | 10/10 | 



 Quins són els reptes que afronten 
els directius de les entitats 
esportives?
Caldria flexibilitzar l’estructura de clubs i 
federacions, fer-la més dinàmica perquè 
puguin adaptar-se amb rapidesa a les 
circumstàncies d’un entorn que canvia de 
manera constant. D’altra banda, els gerents 
i directius d’entitats esportives necessiten 
formació empresarial. També caldria 
millorar i modernitzar les instal·lacions i 
rendibilitzar aquesta inversió buscant nous 
modes d’explotació per tal d’augmentar 
els ingressos atípics. Un altre dels reptes és 
incorporar la dona als llocs de lideratge de 
l’esport. 

 Hi ha molt poques dones 
directives en el sector esportiu. 
El lideratge femení és una eina 
transformadora de la gestió esportiva. 
Recordo que quan vaig començar a 
treballar al món de l’esport (jo venia d’una 
multinacional) no hi havia cap dona gerent 
als clubs de natació ni de Catalunya ni 
d’Espanya, i estic parlant de l’any 2006. 
Aquesta situació ha de canviar. A més, les 
dones tenim una intel·ligència emocional 
que fa que fomentem el treball en equip, 
una cosa molt necessària per a la gestió 
eficaç de les entitats. Però per tal que això 
sigui possible caldria replantejar els horaris 
i buscar la manera que la conciliació entre la 
vida laboral i familiar sigui possible.

Un desig 
per al sector
Tinc diversos desitjos. La professionalització 
és fonamental. Cal començar a gestionar les 
entitats esportives com si fossin empreses. 
També cal aconseguir que hi hagi cada 
cop més dones que ocupin càrrecs de 
responsabilitat al món de l’esport, no 
només a la gerència, sinó com a caps 
d’instal·lacions, per exemple. I un últim 
desig: que les instal·lacions esportives 
siguin eficients energèticament. De fet, 
actualment estan molt lluny de ser-ho, però 
per aconseguir-ho necessitem més recursos 
i ajuda de les administracions públiques.

Què aporta l’esport
a la societat? 
Mandela va dir que l’esport té el poder 
de canviar el món, d’inspirar les persones 
i d’unir-les d’una manera que gairebé res 
ni ningú no és capaç de fer. I d’eliminar 
les barreres racials o culturals. I jo hi 
estic d’acord. En l’esport no hi ha races 
ni colors, només sentiment. Fomenta 
l’alegria i l’equilibri psicològic i és un potent 
dinamitzador de la societat.

“Necessitem que 
hi hagi cada cop 
més dones que 
ocupin càrrecs de 
responsabilitat“.
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