
 En quin punt es troba 
actualment el sector de l’esport 
pel que fa a la gestió?
Ara mateix som en un moment de canvis 
importants. Fins no fa gaire, la gestió 
de les entitats esportives era a càrrec 
de persones que hi havien arribat per 
afició, perquè sentien passió per l’esport. 
Des de fa un temps, però, l’esport 
s’ha convertit en un sector econòmic 
important i més regulat cada vegada 
que exigeix una bona preparació als 
directius per dur a terme la seva tasca 
de manera eficaç. Ara mateix hi ha 
professionals i amateurs gestionant les 
entitats esportives i, tot i que uns i altres 
són importants, les seves responsabilitats 
no estan ben delimitades. 

 Quins són els reptes que 
afronten els directius de les 
entitats esportives? 
En general, hi ha un gran dèficit de 
qualitat i ens cal avançar cap a uns 
models de gestió més especialitzats. 
Aquest és un dels reptes als quals ens 
enfrontem actualment, juntament amb 
el de la formació que, segons el meu 
parer, és fonamental. Això i un bon pla 
estratègic en cada entitat.
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i l’ètica dins el  
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 Què opina del fet que hi hagi cada 
cop més normatives per garantir la 
transparència?
L’esport és un sector econòmic cada 
vegada més important, amb un impacte 
del voltant del 10 % en l’economia i, per 
tant, és lògic que proliferin les regulacions 
i els requisits formals. Tanmateix, el que em 
sembla essencial és que es garanteixin la 
transparència i l’ètica dins el nostre sector. 
Darrerament s’han conegut grans escàndols 
que han perjudicat la bona imatge del món 
de l’esport. Entre d’altres, hi ha els casos de 
dopatge o d’apostes a través de les xarxes 
socials, que poden influir en els resultats 
esportius.  

 L’Administració estableix 
mecanismes de control. 
Sens dubte és positiu que s’apliquin mesures 
per prevenir aquesta mena de situacions, 
que hi hagi una bona comunicació i que 
es disposi d’un codi ètic supervisat per un 
organisme de professionals imparcials, 
capaços a més de jutjar tothom que 
l’infringeixi. En el si de les federacions 
internacionals ja es treballa d’aquesta 
manera, en part per imposició del Comitè 
Olímpic Internacional. Aquests requisits 
s’haurien d’estendre de dalt a baix i arribar a 
aplicar-se a tots els clubs.

Un desig 
per al sector
L’esport català necessita fer un salt cap 
a la qualitat, no solament pel que fa a 
transparència, sinó en tots els sentits: en 
la gestió de les entitats amb mètodes i 
controls moderns, en l’aspecte esportiu, 
amb jugadors més bons i també en 
l’aspecte tècnic, amb entrenadors i 
àrbitres amb una bona preparació. Si la 
qualitat millora, també millorarà l’esport 
per a tothom.

Què aporta l’esport
a la societat? 
És un recurs formatiu de primer nivell i 
de gran valor per a l’educació integral 
de les persones, sobretot dels infants, 
ja que fomenta l’adquisició d’habilitats 
i coneixements que els seran molt útils 
durant tota la vida. Vet aquí la gran força 
de l’esport!

“L’esport s’ha convertit 
en un sector econòmic 
important que exigeix 
una bona preparació 
als directius“.
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