
 En quin punt es troba 
actualment el sector de l’esport 
pel que fa a la gestió? 
El sistema esportiu a Espanya és molt 
sòlid i ens ha permès arribar on som 
ara. És una base molt potent que ens 
ha de permetre avançar encara més. A 
Catalunya tenim un model de voluntariat, 
basat en el compromís, i de cerca 
de cohesió social que funciona molt 
bé. Tanmateix, ha arribat el moment 
d’acompanyar-lo amb coneixements 
i procediments. El món de l’esport té 
grans fortaleses i, alhora, afronta reptes 
organitzatius importants.

 Com s’ha arribat a la situació 
actual?
Per diferents motius: perquè pertanyem 
a la Unió Europea i ens afecten les 
directives que s’estan aprovant en 
aquest àmbit; perquè hem avançat i 
hem construït; perquè la crisi econòmica 
ha portat un nou escenari amb els 
patrocinadors. 
Alhora, la societat actual ens exigeix 
una bona gestió, rendibilitat i seguretat. 
També ens demana finalitats educatives. 
De manera que els darrers anys tot 
s’ha complicat i ara ens toca recórrer al 
coneixement, no per ser buròcrates, sinó 
per fer millor les coses.
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“Un pla estratègic 
no és una «fórmula 
màgica» donada per 
algú extern”.
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 Quins són els reptes que afronten 
els directius de les entitats 
esportives? 
Donar resposta a les exigències de la societat 
actual. Fent un esforç per innovar, ser creatius 
i gestionar més bé. D’aquesta manera 
obtindrem més bons resultats, serem més 
àgils i, com a conseqüència, oferirem millors 
serveis. En aquest procés és clau que cada 
agent es plantegi cap on vol anar i de quins 
mitjans disposa. Aquesta informació no s’ha de 
quedar en la teoria, sinó que s’ha de plasmar 
en un cronograma, amb un enfocament 
estratègic, que permeti orientar de manera 
adequada la línia d’actuació. Posteriorment, 
s’avalua la implantació de les accions i es 
corregeix el que cal.

 A parer seu, quin és l’aspecte clau 
perquè un pla estratègic tingui èxit?
Que l’elaborin les mateixes persones que 
l’aplicaran. El col·lectiu humà que es planteja 
un projecte és el que està més ben posicionat 
per saber què està fent i ha de practicar 
l’exercici mental de «pensar-lo». Per progressar 
també caldrà que escolti els experts i 
treballi amb ells, que faci benchmarking i 
que rebi inputs d’altres realitats. L’element 
clau per a l’èxit, però, és que les persones 
que conformen l’organització s’impliquin 
plenament en el procés. Un pla estratègic no 
és una «fórmula màgica» donada per algú 
extern. Un pla estratègic s’ha de concebre 
des de dins de l’organització, amb l’ajuda 
d’especialistes que guiïn el procés. 

Un desig 
per al sector
Ser capaços de preservar el model 
actual i de posar-lo al dia millorant les 
eines de gestió. El meu desig és que 
això ho duguin a terme tots els agents 
del sector, des dels clubs de barri 
fins a les administracions. Hem de ser 
capaços d’innovar i de proporcionar als 
professionals els instruments organitzatius 
necessaris per poder fer la seva feina de 
manera eficaç.

Què aporta l’esport  
a la societat? 
Valors molt positius. Promou el benestar 
i la salut de les persones, i també la 
cohesió social. Si bé no podem ignorar 
alguns problemes, més propis de 
l’esport d’alt nivell, com ara el dopatge, 
la compra de competicions i l’excés de 
mercantilització, és innegable que és 
una eina extraordinària de creixement 
personal i socialització. I a més és divertit.

“El món de l’esport 
té grans fortaleses i, 
alhora, afronta reptes 
organitzatius importants”.
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