
 En quin punt es troba actualment 
el sector de l’esport pel que fa a la 
gestió?
Depèn de si parlem de federacions o de 
clubs. Són dos contextos diferents.

A les primeres, la gestió ha anat millorant 
en general, no només a Catalunya, sinó 
també a la resta de comunitats autònomes, 
i hi ha cada cop més consciència de la 
necessitat de professionalitzar-se. Però això 
requereix, entre altres coses, que hi hagi 
un canvi en la legislació. 

 Pot posar algun exemple 
de canvis legislatius que són 
prioritaris?
Per exemple, a Catalunya hi ha una llei que 
prohibeix als presidents de les federacions 
esportives autonòmiques percebre cap 
mena de remuneració per raó del seu 
càrrec. Això pot ser que funcionés, i 
fins i tot que fos positiu, fa alguns anys, 
però avui dia, per la seva envergadura 
i complexitat, una federació esportiva 
necessita un president amb dedicació 
completa. I això vol dir que ha de cobrar. 
Només així podrem créixer i millorar.

ENTREVISTA

“Els gestors necessiten 
més formació i conèixer 
bé les normatives, tant 
les de transparència 
com les fiscals, per 
poder administrar bé 
els recursos”.  

JOAN FA BUSQUETS
PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ  
CATALANA DE BÀSQUET 
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 Quina és la realitat de la gestió 
dels clubs esportius? 
Pel que fa als clubs, penso que els 
gestors necessiten en general més 
formació i conèixer bé les normatives, 
tant les de transparència com les fiscals, 
per poder administrar bé els recursos. 
Cal tenir en compte que molts clubs 
tenen un patrimoni zero. Això vol dir 
que quan alguna cosa surt malament o 
no es compleix alguna disposició, els 
qui en paguen les conseqüències són 
els gestors, fins i tot amb el seu propi 
patrimoni. Amb una bona formació i 
assessorament, això es podria evitar.

 La Federació Catalana de 
Basquetbol, que vostè presideix, 
està treballant en l’elaboració 
d’un pla estratègic. Quines 
passes s’estan fent en aquest 
aspecte?
Quan em vaig presentar a les últimes 
eleccions, vaig dir que elaboraria un 
pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini 
per definir què volem ser. I això és el 
que estem fent. Per aconseguir-ho, hem 
sol·licitat la col·laboració de professionals 
de la consultoria, així com de persones 
de la pròpia federació catalana i 
de federacions d’altres comunitats 
autònomes, que s’han mostrat molt 
interessades. Hem volgut treballar amb 
molta participació perquè les nostres 
idees poden ser bones, però quan 
escoltes més persones, les conclusions 
són més ajustades a la realitat. Tot això 
ens ajudarà, sense dubte, a elaborar un 
pla estratègic de present i de futur eficaç.

Un desig 
per al sector
L’esport és com la música o la literatura: és 
cultura. No hauria d’haver-hi intervencions 
des del punt de vista polític. Tots estem 
d’acord amb els valors de l’esport, per la 
qual cosa hem de protegir-los i no fer-los 
servir amb altres interessos.

“Cal un canvi  
de legislació”.

Reptes i futur de la gestió a les entitats esportives | 5/10 | 


