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Puyol se’n va del Barça

ESPORTS

El capità blaugrana deixa l’equip a final de temporada
PÀGINA 31

QUATRE CONFERÈNCIES I VISITES A INSTAL·LACIONS La sala d’actes de la Fundació Universitària del Bages (FUB) va ser l’escenari d’una
jornada adreçada als gestors esportius que va durar gairebé tot el dia. Va tenir quatre conferències sobre aquest camp i tothom qui va voler va
poder visitar instal·lacions esportives de la ciutat, com ara les de l’Ateneu de les Bases o també les del Complex Esportiu Vell Congost

Els clubs volen unió davant de la llei
Manresa acull una jornada sobre gestió d’entitats esportives en què s’expressa preocupació per les inspeccions de Treball
ADRIÀ RODRÍGUEZ

JORDI AGUT | MANRESA

Només hi pot haver
mostres de gratitud

La gestió esportiva té molts vessants i ahir van ser tractats en una
jornada a Manresa. Amb el títol
«Els nous reptes de la gestió d'entitats esportives en temps de crisi»,
diversos ponents van parlar sobre
el camí que s'ha d'emprendre i que
ha de combinar la subsistència
amb l'eficiència en un context poc
fàcil. Aquest context, precisament,
ha estat marcat en els darrers mesos per les inspeccions de Treball
sobre la relació laboral entre els
clubs i els seus formadors i entrenadors. De la taula rodona final,
se'n va extreure que cal unió de totes les bandes, un objectiu complicat en un espectre fragmentat,
per aconseguir trobar escletxes
que permetin la subsistència d'un
teixit esportiu que amb aquesta
normativa ha rebut un cop molt
important.
Dificultats diàries
La jornada, organitzada per l’Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals (ACGEP) a la
Fundació Universitària del Bages,
va tenir com a punt final el tractament de les relacions laborals i el
voluntariat a les entitats esportives.
La taula rodona final va tenir la
presència de dos representats de
clubs d’elit de la Catalunya Central.
El president del Bàsquet Manresa, Josep Vives, va exposar que
davant de les exigències de l’administració «cal tenir una estratègia col·lectiva semblant a la que
està tenint la gent de la cultura amb
l’augment de l’IVA al ». Vives
va assenyalar que el món de l’esport s’hauria d’unir per demanar
a l’administració catalana solu-



En un moment de la taula rodona que tancava la jornada,
moderada pel president de l’ACGEP,
Josep Campaña, es va dir que el
projecte de la normativa sobre els
voluntaris a les entitats esportives
els obliga «a rebutjar qualsevol
prestació econòmica» derivada
dels seus serveis i que no sigui per
pagar les despeses com ara el quilometratge o les dietes. La norma,
però, també assenyala que sí que
poden acceptar «mostres de gratitud derivades de la relació personal que s’hagi pogut establir» amb
l’entitat corresponent. A causa de
la poca concreció que ofereix l’expressió «mostres de gratitud»,
aquest podria ser un dels camins
utilitzats per algunes entitats per
pagar diners sense haver-los de tributar a continuació.
Vives, Reinaldo, Campaña, Gibert i Lladó (falta Javaloyes), participants a la taula rodona d’ahir
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De les 8.300 entitats esportives
del país, gairebé la meitat tenen
menys de cent socis, fet que demostra una realitat molt disgregada

cions i també assessorament per
saber quin camí emprendre.
Per la seva banda, l’expresidenta del Futbol Sala Gironella,
Fina Lladó, no es va estar de dir

que «un club petit com el nostre
sobreviu gràcies a la secretaria
general de l’Esport però no és suficient. Duem a terme una activitat formativa que repercuteix positivament en la societat però a còpia de l’esforç de moltes persones
que hi perden diners. De vegades
penso que un club com el nostre
fa pena perquè el que podem oferir és molt poc».
Professionalització
Davant d’aquestes circumstàncies, el vicepresident de l’ACGEP,
Vicente Javaloyes, va apostar per
«un repte principal, que és el de la

professionalització de la gestió
per captar recursos atípics i per
aconseguir massa social». Javaloyes va criticar l’administració,
ja que «ens considera entitats sense ànim de lucre», però llavors
estableix les mateixes normatives
que per a les empreses que sí que
en tenen. En aquest sentit, va
apostar per «aprofitar aquesta llei
i actuar amb imaginació. Ells reconeixen que som diferents, per
tant ens han de tractar amb aquesta especificitat». Va fer una defensa també del voluntariat.
En aquest sentit, el soci director
de SESPAC (Sistemes Esportius

Intergrals), Marcos Reinaldo, va lamentar que «tenint en compte
que la llei del voluntariat depèn de
la Generalitat, haurien pogut introduir la figura de la dieta mínima i s’haurien estalviat molts maldecaps». Va afegir que «la unió és
desitjable, però veient com és el teixit esportiu, és complicada».
Al seu torn, el consultor de la
Universitat Ramon Llull Jordi Gibert va ser obertament crític «amb
l’administració per no exercir un lideratge fort a l’hora d’orientar i estimular els clubs del país» i va exigir que «els escoltin per saber els
problemes que tenen».
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Col·lectivitat
«La clau és tenir una estratègia col·lectiva com ara la que
sembla que tingui la gent de la
cultura. Tenim coses per oferir i
l’administració les hauria de
saber canalitzar»

Voluntaris
«En la llei del voluntariat, que
depèn de la Generalitat, s’hauria
hagut d’introduir un punt sobre
una dieta mínima, la qual cosa
ens hauria estalviat moltes
males interpretacions»

Lideratge
«L’administració pública hauria
d’exercir un lideratge important i
ser referència per als clubs perquè sabessin cap on s’han de
posicionar. Necessitem un congrés català de l’esport»

Recompensa
«De vegades penso que un club
com el nostre fa pena perquè no
oferim als nostres nois i noies
allò que es mereixerien a causa
de la falta de recursos que tenim
en molts àmbits»

Hipocresia
«De vegades l’administració
actua amb falta de coherència i
amb hipocresia. Diu que som entitats sense ànim de lucre però
ens tracta tributàriament com si
realment no ho fóssim»

