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Benvinguts a la revista que ADECAF vol dedicar al sector del fitness. Quan llegiu
aquesta editorial farà ja un any que es va decretar el primer estat d'alarma, i
encara hi som. Un any de penúries, tristor, pobresa i malaltia. Però també
d'enfortiment d'amistats, de companyonia, de lluita responsable, de recolzar-nos
els uns en els altres, un any que hem passat junts i en el que hem superat molts
obstacles.
Malauradament la realitat no és bona, estem patint, ens estem empobrint i
estem emmalaltint. Perquè la salut no es troba als hospitals, allà hi anem quan
l'hem perdut, la salut es troba en el nostre dia a dia, portant uns hàbits de vida
que ens permetin mantenir-la: dormir bé, menjar bé, socialitzar i fer activitat
física segura i controlada. És aquí on estem de veritat cuidant de la nostra salut.
El nostre cos i la nostra ment necessiten moviment i contacte amb altres
persones. I vosaltres sou els pilars d'aquests hàbits saludables.
Diuen que estem a la recta final, i espero de tot cor, que tots superem aquesta
etapa i que d'aquí a un any ens quedi l'aprenentatge i la fortalesa del grup. Ara
tenim l'experiència que junts podem incidir, ho hem fet. Vàrem aconseguir que
ens deixessin obrir, quan ens havien tancat i no volien que obríssim, vàrem
aconseguir que els gimnasos ubicats als centres comercials sí que poguessin
obrir. Hem aconseguit que es donin ajuts al nostre sector, per primera vegada, i
hem aconseguit unir-nos en la interposició coordinada de demandes de
responsabilitat patrimonial per tal de reclamar el que és nostre.
Ens queden molts projectes per desenvolupar i us els anirem explicant a mesura
que agafin forma, tenim un futur apassionant per endavant, no ho oblidem. Som
un sector amb futur perquè som necessaris.
Això passarà i nosaltres ens quedarem, entre tant, aquesta revista us
acompanyarà cada trimestre. Espero que la gaudiu i que us transmeti la il·lusió
que ens fa compartir-la.

EDITORIAL
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Benvolguts i benvolgudes.

El dia 17 de juliol de 2020 presentàvem una

candidatura per liderar la nova etapa de

l’ADECAF, el mateix dia que ens comunicaven

el primer tancament després de l’estat

d’alarma. I les restriccions i els tancaments han

condicionat tot aquest període, que malgrat

tot espero que ens hagi fet més savis i més

forts com a sector.

En el moment d’escriure aquestes línies estem

encara amb unes restriccions molt severes,

amb només el 30% d’aforament i amb

l’amenaça de futurs tancaments no descartada

del tot. Tanmateix també estem en un

moment que podem començar a fer una

previsió del final d’aquest malson i inici d’una

nova etapa i per això aprofitaré aquest primer

escrit per introduir-vos els objectius i l’ànim

amb el que la nova Junta va presentar-se per

liderar la nova etapa de l’ADECAF.

ARTÍCLE D'OPINIÓ 
PER AUGUST TARRAGÓ  - PRESIDENT D'ADECAF
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El nostre és un sector important per qualsevol

societat sana, culta i intel•ligent. L’activitat

física i la salut són pilars importants de les

societats saludables i modernes, en les que ja

tothom coneix els beneficis d’uns hàbits de

vida saludables i els incorpora, perquè a més

de l’impacte en la salut tothom en coneix

també els efectes en la salut emocional i

relacional de les persones. Malgrat això, els

diversos nivells de govern no han incorporat

aquest discurs encara i prou que s’ha notat en

les decisions que han pres i estan prenent per

la gestió de la pandèmia. Resulta paradoxal

que per protegir la SALUT de la ciutadania els

diversos governs hagin obligat a tancar els

centres esportius que justament el que fan és

enfortir la SALUT de les persones.

Aquest fet denota que ens queda molta

feina per fer en defensa del nostre sector i

de la funció social que exercim. 

Per això el primer pilar de l’estratègia de la

nova etapa de l’ADECAF és justament

aquest: representar i defensar el sector.

Hem de ser presents en totes les taules i

hem de tenir discurs. Hem de defensar els

interessos del sector, de TOTES  les

organitzacions que des d’un enfocament

empresarial es dediquen a l’oferta

d’activitat física i esportiva saludable,

generen llocs de treball i economia. Perquè

amb la crisi del COVID19 ha quedat clar que

compartim els mateixos interessos,

independentment de la forma jurídica o

del model de negoci.

Representació i defensa del sector.
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L’ADECAF és l’associació de

totes les organitzacions. A

l’ADECAF ens hi trobem

autònoms, societats mercantils,

fundacions i clubs. I al mateix

temps ens hi trobem tots els

models de negoci: des de

boutiques, gimnasos de

proximitat, els que gestionen

equipaments públics, grans

equipaments privats o cadenes

de gimnasos. Perquè el fil

conductor, el nexe d’unió entre

els que integrem l’ADECAF i el

sector no és ni la forma jurídica

ni el model de negoci; el nexe

d’unió i allò que compartim és

que ens dediquem des d’un

punt de vista empresarial, de

negoci, a la gestió de centres

que ofereixen activitat física i

esportiva saludable. Per tant, a

l’ADECAF hi cap tothom i

volem que hi càpiga tothom.

Fixeu-vos però que l’ADECAF

no vol ocupar el lloc de ningú,

el que volem és ser una eina

útil en representació del sector

respectant el paper de tothom.

Per això la nova Junta de

l’ADECAF ens proposem

treballar aquesta representació

sobre la base de dos valors: 

1) Màxim suport per tots els

models de negoci. 

Grans i petits, privats i públics,

low cost i premiums,

independents i cadenes: tots

tenim un impacte en la

generació d’oportunitats de

pràctica d’activitat física i

esportiva saludable. 

No n’hi ha cap més important

que els altres. L’ADECAF

representa tothom, amb les

diverses necessitats i

peculiaritats, però representa i

defensa tothom.

2) Cooperació i col•laboració. El

nostre sector ha d’entrar de ple

en el paradigma de la

cooperació i col•laboració. A

l’ADECAF ho tenim clar: ens

oferim i alhora promourem la

cooperació i col•laboració amb

tot el sector. Per sort a

Catalunya el sector “esport”, en

sentit ampli, disposa de

múltiples organitzacions que

en representen les diverses

manifestacions, l’ADECAF és

una d’aquestes però tenim clar

que hi haurà ocasions que

caldrà treballar plegats sumant

forces i esforços.

Durant la gestió de la

pandèmia ens hem trobat i

estic convençut que en el futur

mantindrem la unitat d’acció

quan calgui sempre en defensa

dels interessos comuns.

Volem que l’ADECAF sigui útil

als seus membres. L’ADECAF

ha de formar part del diàleg

social, ha de generar recursos

per als seus membres, recursos

formatius, informatius i ha de

permetre generar relacions de

valor entre els seus membres i

també amb altres agents. 

L’ADECAF en definitiva ha

de procurar que tots els seus

membres disposin de millors

i majors recursos per fer la

seva feina i en conseqüència

ajudar que els negocis els

vagin millor. Aquesta és

també una línia estratègica

rellevant en el recorregut de

l’ADECAF: ajudem a

l’actualització del sector, la

millora del sector, la

innovació en el sector. 

APORTAR VALOR ALS
ASSOCIATS

ORGANITZACIÓ I
PROFESSIONALITZACIÓ

Aquestes línies estratègiques,

que evidentment portaran

associades múltiples accions,

no es poden desenvolupar si no

ens organitzem de forma

adequada i no ens

professionalitzem. La feina

l’han de fer les persones

professionals i aquelles

organitzacions com la nostra

que han de funcionar per

l’altruisme i la dedicació

desinteressada d’uns pocs

acaben tenint alts i baixos que

molts cops en comprometen la

utilitat i fins i tot la continuïtat.

Ens cal doncs una organització

forta, ben organitzada i amb

professionals qualificats. Això

hem començat a fer i això

continuarem fent per estar a

disposició de tots els nostres

membres.
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És el moment de fer veure a tothom que l’activitat física i

esportiva és SALUT i que, com bé s’ha vist durant la pandèmia,

una bona condició física ajuda a superar els efectes adversos de

diverses malalties.

Una campanya que ha de conduir cap a una societat activa i

saludable. Una campanya que abandoni d’una vegada per totes

el cofoisme i que no s’aturi fins que la pràctica d’activitat física i

esportiva sigui un hàbit generalitzat entre tota la població. Una

campanya potent i permanent. Una campanya en la qual

s’impliquin el Govern de la Generalitat i les Administracions

Locals. Una campanya en la qual ens impliquem tots els agents

del sector.

Ja veieu que a l’ADECAF tenim feina i la farem. Comptem amb

tots i totes per a ser forts i potents per entomar tots els reptes.

CAMPANYA PER UNA
SOCIETAT ACTIVA I

SALUDABLE.
 

Finalment, no podem oblidar

que l’ADECAF i totes les

empreses que en formem part,

tenim una única raó de ser:

QUE LES PERSONES

PRACTIQUIN ACTIVITAT FÍSICA I

ESPORTIVA SALUDABLE.

Nosaltres posem els centres i

els professionals perquè la

ciutadania trobi espais de

pràctica segurs i on puguin

aconseguir els seus objectius.

Després de totes les

restriccions i impediments

derivats de les decisions

administratives i la pandèmia,

moltes persones que abans

practicaven de forma regular

han deixat de fer-ho o han

deixat de fer-ho en condicions

segures com abans feien. Per

això continuarem insistint en la

necessitat d’una campanya per

al foment de la pràctica

d’activitat física i esportiva que

torni als hàbits de pràctica

aquelles persones que abans

de la pandèmia ja els tenien,

però també que incorpori a la

pràctica d’activitat física

aquelles persones que per

diversos motius no hi han

accedit. 
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Fem forta l’ADECAF,
fem fort el nostre

sector.
 

 



Amb el propòsit de reforçar el nou paradigma del fitness com un dels
precursors de salut a la nostra societat, volem donar a conèixer casos
d'empreses que han dissenyat estratègies corporatives per incrementar
notablement el rendiment i la satisfacció dels seus empleats a través de la
pràctica d'activitat física.

Diversos estudis afirmen que la inactivitat física i els mals hàbits alimentaris
tenen una repercussió econòmica negativa a les empreses.
Conseqüentment, aquestes han implementat programes de salut i benestar
corporatiu  amb l'objectiu de millorar la vida del seu personal  Aquests
programes milloren el rendiment de les persones que hi treballen, produïnt
efectes positius en els resultats econòmics de les empreses.

Aquest article ha analitzat les estratègies de salut i benestar de diverses
grans empreses.  Tot i que cadascuna d'elles utilitza el seu propi mètode,
totes convergeixen en el mateix missatge: la salut del seu personal és la
salut de l'empresa.

EL VALOR AFEGIT DEL
FITNESS A LES EMPRESES

U N A  A P R O X I M A C I Ó  A  L A  P R À C T I C A  D ' A C T I V I T A T  F Í S I C A  E N
L ' E N T O R N  L A B O R A L

Per Juli Pidevall Utrillo i Víctor Puga Izquierdo
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¿QUINES EMPRESES UTILITZEN L'ACTIVITAT
FÍSICA COM A EINA DE MILLORA?

Mahou-San Miguel va
estrenar el 2018 unes noves
instal·lacions esportives
obertes a tot el seu personal
ubicades a la seva seu
central a Madrid.  L'espai,
enfocat al benestar físic i
emocional de l'equip humà
de la companyia, es
complementa amb
programes d'exercici i
alimentació personalitzats,
els quals es duen a terme
amb l'ajuda de l'equip
mèdic i els entrenadors i
entrenadores de l'empresa.
L'objectiu final es fomentar
l'activitat física, de forma
que s'afavoreixi la creació
d'entorns col·laboratius i
transversals, on la salut i el
benestar cobren una
especial rellevància en la
construcció de la identitat
corporativa. La inauguració
d'aquestes instal·lacions 

d'assessorament de salut i

programes de canvi d'hàbits i

conducta. Dins aquests

últims, es proporcionen

entrenaments personals en

línia, plans nutricionals

personalitzats i sessions de

gestió de l'energia, entre

d'altres. 

Un aspecte interessant

respecte els centres de

fitness és que, a les seus on

no hi ha la possibilitat de

tenir-ne un a la mateixa, s'hi

poden trobar altres mitjans

per fer salut com cintes  per

caminar o sales adaptades

per al desenvolupament 

 d'activitats dirigides.

s'emmarca dins de   

 "Cuidarme", un programa

que planteja el benestar des

d'una perspectiva integral i

que, a més dels espais de

salut, inclou també àrees de

coworking i espais

col·laboratius

multifuncionals destinats

tant a la realització de

reunions informals com a

reprendre forces durant la

jornada, a més de promoure

sessions preventives i

orientatives en matèria

d'alimentació saludable,

tractaments de transtorns

múscul-esquelètics i gestió

de l'estrés, entre altres.

MAHOU-SAN MIGUEL

General Electric té un
programa de wellness dirigit
per Jason Morgan que es
basa en la creació d'entorns
saludables mitjançant
centres de fitness, serveis 

GENERAL ELECTRIC
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Banco Santander compta 

 des de 2016 amb el

programa BeHealthy, el qual

té l'objectiu de reforçar el

compromís del grup amb el

benestar i impulsar que

sigui un dels elements clau

del seu personal a nivell

global. Dins el programa,

que es separa en 4

branques, la més destacada

és MOVE, dedicada a

l'activitat física. Hi

destaquen, entre altres, la

creació d'un club de

corredors, un altre de

senderisme i un tercer de

futbol; també es fan classes

de ioga a l'oficina, sessions

grupals d'exercici físic

dirigides per entrenadors  i

entrenadores personals i es

promouen reptes d'activitat

física a través de les xarxes

socials.

A més, en set dels països

que opera, l'entitat financera

manté un acord amb

Gympass, a través del qual

els treballadors poden

assistir a diferents gimnasos

amb tarifes establertes.

SEAT disposa a les seves

plantes de Martorell i Madrid

d'un Centre d'Atenció i

Rehabilitació Sanitària

(CARS), on s'ofereixen serveis

de medicina preventiva,

assistencial i rehabilitadora a

tot el personal. El CARS

compta amb professionals

de l'activitat física,

traumatologia, cardiologia, 

El Pozo Alimentación, que va

ser declarada Empresa

Europea de l'Esport i la Salut

el 2018, ofereix 5.000 m2

d'espais esportius per ús

exclusiu del seu personal, els

quals inclouen des de

gimnàs, pistes de pàdel i

tennis fins a un pavelló

cobert. A més, l'empresa

disposa de dues clíniques

d'assistència sanitària les 24

hores del dia, i el personal té

a la seva disposició revisions

anuals de diferents

especialitats mèdiques de

forma gratuïta. 

"ELS CLIENTS NO SÓN EL PRIMER. EL PRIMER SÓN
ELS EMPLEATS. ELLS CUIDARAN DELS TEUS CLIENTS."

RICHARD BRANSON

BANCO SANTANDER EL POZO
ALIMENTACIÓN

SEAT
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ginecologia, fisioteràpia i

salut mental, i disposa de

sales de fitness i

rehabilitació on el personal

pot seguir programes

d'entrenament

individualitzats i de

promoció de la salut. Un dels

espais més singulars del

CARS és el laboratori

biomecànic equipat amb

alta tecnologia en el que

més de 20 càmares

processen en tres

dimensions les

característiques

musculesquelètiques de les

persones usuàries, amb

l'objectiu d'adaptar

l'ergonomia de cada lloc de

treball.

"Els gimnasos
incorporen la

salut a  les
empreses" 
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Aquestes i d'altres empreses comparteixen el pensament de 



La pandèmia ha posat de manifest que és de vital
importància la pràctica de l’esport, ja sigui per
salut física i/o mental. 

Afortunadament, a RibéSalat ja érem conscients
d’aquesta realitat. Amb més de 30 anys
d’experiència en el sector, valors com la
perseverança, el sacrifici, l’esperit de superació o
el treball en equip impregnen el nostre ADN.
Aquests són els pilars sobre els que treballem
tots els professionals que formem part de
RibéSalat, especialment a l’Àrea d’Esports,
plenament compromesa amb la difícil situació
que travessa el sector empresarial esportiu.
Una mostra d’aquest compromís és l’acord assolit
entre RibéSalat i ADECAF amb l’objectiu de
generar sinèrgies i cercar noves fórmules que
derivin en acords B2C, a més de proporcionar 

nous serveis als associats i oferir un
assessorament personalitzat als clubs. 
Entenent que cada situació és diferent, ens
encarreguem de donar una resposta ad hoc
d’acord amb les necessitats de cada institució en
responsabilitats, accidents, salut, danys o
ciberseguretat.
El valor afegit d’aquest conveni de col•laboració
és l’atenció personalitzada, directa i propera que
caracteritza a RibéSalat. Els dubtes en el camp
assegurador són recurrents i comptar amb el
suport i coneixement d’un expert facilita les
gestions del dia a dia. Amb la finalitat d’arribar a
tots vosaltres de la manera més àgil possible,
hem habilitat un correu electrònic exclusiu per a
totes les empreses associades a ADECAF
(adecaf@ribesalat.com). Tots els dubtes que ens
feu arribar seran atesos per una persona
dedicada a l’associació.

El nostre compromís amb l’esport és ferm i per
aquest motiu continuarem treballant per
desenvolupar iniciatives i solucions
asseguradores per a tots els membres d’ADECAF. 

ESPAI DEL PATROCINADOR

“A RibéSalat donem resposta ad hoc
d’acord amb les necessitats de cada club

en responsabilitats, accidents, salut, 
 danys o ciberseguretat”

Els valors de l’esport impregnen
l’ADN de RibéSalat
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“Hem habilitat un correu electrònic
exclusiu per a totes les empreses

associades a ADECAF:
adecaf@ribesalat.com””

mailto:adecaf@ribesalat.com


Després de setmanes d'intenses negociacions, ahir es va fer públic que
el govern accedia a una de les demandes que amb més vehemència
hem defensat, l'ampliació de l'aforament al 50%. És l'inici de la
possibilitat de començar a recuperar-nos i a proporcionar a la ciutadania
l'oportunitat de reprendre els seus hàbits de vida saludables, entre els
quals, assistir als nostres centres és fonamental.

Però a més a més, ADECAF coordina la interposició de les demandes
dels seus membres, en un treball conjunt i jurídicament rigorós. 

Ja són més de 30 les empreses que han iniciat els tràmits per interposar
les reclamacions administratives pels danys patrimonials causats per la
gestió de la pandèmia. Les reclamacions consisteixen a presentar
davant l’Administració l’escrit de reclamació en el que ja s’argumenta
jurídicament el dret a ser rescabalat pels danys patits, alhora que es
justifica econòmicament i de manera precisa quins han estat aquests
danys patrimonials. S’encabeixen en tres conceptes: pèrdues, lucre
cessant i danys permanents

EN DEFENSA DELS TEUS
INTERESSOS

En cas que l’Administració no
atengués les reclamacions, la segona
fase consisteix en interposar una
demanda contenciós administrativa
per aquests danys ja reclamats.

En aquests moments l’equip
d’auditors i auditores treballa amb
aquelles empreses que ja han iniciat
els tràmits en valorar els danys. 

Encara esteu a temps d’iniciar els
tràmits, aconsellem fer-ho abans del
21 de juny per no perdre els danys
provocats per la declaració del
primer estat d’alarma.
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Les 8 barres que s'observen al gràfic corresponen als dies dels
darrers 13 mesos on els centres de fitness s'han vist condicionats en
processos d'obertures i tancaments promoguts per les directrius
del Govern de Catalunya. 

Aquesta irregularitat en les condicions d'ús de les instal·lacions
esportives ha suposat un estat d'improvisació constant per als
gestors de les mateixes, el qual s'ha traduït en múltiples gestions
immediates de personal, de reacondicionament d'espais i de
programació d'activitats del centre, entre d'altres. 

ACTUALITAT: LA PANDÈMIA EN
XIFRES

Canvis de condicions d'ús
Fluctuació de les condicions d'ús de les instal•lacions esportives a Catalunya des del
14 de març de 2020 fins el 19 d'abril de 2021.
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AFECTACIONS

 AL SECTOR ESPORTIU

DES DE MARÇ DE 2020
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t a n c a m e n t
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PARLEM AMB EXPERTS: 
CARLES MIÑARRO
PRESIDENT DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA DE L'ESPORT 

En Carles Miñarro és metge especialista
en medicina de l’esport i actualment 
 presideix la Societat Catalana de
Medicina de l’Esport (SCME), la qual dóna
servei a professionals de la medecina i de
l’esport amb un total aproximat de 260
socis. Aquesta és una societat científica
amb el propòsit de formar i actualitzar
tot el referent al temari mèdic de l’esport
en camps com la traumatologia, la
fisiologia, la nutrició. Al llarg de la seva
carrera ha treballat com a prescriptor
d’activitat física i amb esportistes
professionals als que s’hi dedica
especialment en l’actualitat. Va treballar
com a coordinador mèdic esportiu del
programa PAFES (Pla d’Activitat Física
Esport i Salut) des de 2006 fins a 2014. 
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Què creus que ha representat tot el període que vam viure inicialment en la
restricció total de la mobilitat fins aquesta gran restricció que impedeix
portar un estil de vida actiu i ens està conduint a portar un estil de vida molt
més sedentari? Com creus que  pot afectar sobre la salut de les persones?

L’activitat física i l’exercici és una prevenció de moltíssimes malalties. I què
significa no poder realitzar activitat física i exercici? Doncs significa
empitjorament de malalties, aparició d’altres, aparició del sedentarisme,
abandonament d’aquest hàbit esportiu... Molta gent que ha volgut començar
a fer exercici a casa per la propaganda online s’ha fet mal i ha abandonat la
pràctica; altres s’han fet mal i continuen lesionats. 
Ara farà un any que ens van confinar i quan ens deixin moure podrem valorar
realment totes les conseqüències (Quants nens han abandonat? Quantes
lesions hi ha hagut? Quantes malalties han empitjorat? Quants malalts nous
hi ha?...). Aquesta aturada tindrà greus conseqüències més endavant. 



Segur que hem perdut massa
muscular. Si hem continuat menjant
igual i quan estàs a casa encara
menges més, perquè tens més
ansietat pel fet d’estar a casa, ha
augmentat segur el percentatge de
greix. Hem perdut massa muscular i
hem augmentat el greix corporal.
En adults i gent gran, aquesta
pèrdua de massa muscular
representa pèrdua d’estabilitat,
pèrdua de força, augment de
caigudes... en adults pot representar
més lesions quan reprenguin
l’activitat.
És molt important que tothom
tingui en compte que ha perdut
massa muscular, a l’hora de
planificar la seva tornada a l’exercici.

Creus que la nostra musculatura
s’ha pogut veure perjudicada, en el
sentit de pèrdua de massa
muscular, pel fet que la nostra
activitat diària s’ha reduït molt?
Aquest fet pot tenir alguna
conseqüència immediata o
posterior?

Aquesta represa ha de ser molt
progressiva. Al estar molts mesos
sense fer res, recomanaria
començar progressivament. Qui
vulgui començar, que es posi en
mans d’un professional i que
comenci. Per aquells que ja feien
esport que comencin a poc a poc;
que no vulguin començar fort
perquè després vindran les lesions. 

El sistema de salut està fet per
curar. El que aconseguim amb
l’exercici i l’activitat física és fer
prevenció en l’aparició de moltes
malalties i que s’utilitzi aquest com
a eina terapèutica per tractar i
prevenir.

Que la gent faci previsió del que farà
i que comencin a poc a poc, que no
vulguin començar al 100% de com
estaven, qui vulgui començar que es
posi en mans d’un professional, que
cuidin la dieta, que facin l’exercici
que poden fer i no el que volen fer i
que no es marquin objectius a curt
termini sinó que se’ls marquin a
llarg termini. 
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Què els hi recomanes a les
persones que han reprès la seva
activitat física en gimnasos, a l’aire
lliure o d’altres activitats en
general?

El sistema sanitari és el sistema de
salut, però realment quan una
persona arriba al sistema sanitari
és quan ja no té salut.

Tots sabem que fer exercici físic
millora la qualitat de vida en
general, no només la salut. Últimes
consideracions. 
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ENS HA CRIDAT
L'ATENCIÓ...

Fitness Park és la cadena de gimnasos Smart Price líder a França i la cinquena a
Europa, amb més de 700.000 abonats repartits entre en els seus més de 250
clubs. Són gimnasos caracteritzats per les seves grans dimensions de més de
2000m² i equipats amb les millors marques del sector.
 
L’objectiu de la marca és democratitzar el fitness a Espanya, portant un
concepte de gimnasos d’alta gamma molt ben equipats, a un preu molt
assequible, competitiu i amb horaris amples tots els dies de l’any (de 6:00 a
1:00). Tenen previsió d'obrir 100 centres a Espanya en un termini de 7 anys,
essent un 30% propis i un 70% franquiciats.

Són gimnasos equipats amb molta tecnologia, tot està connectat: cada abonat
té una aplicació amb un codi QR personalitzat amb la qual accedeix al gimnàs,
escull la música del club, hi té una comunitat interna on pot interactuar amb
altres abonats... El servei s’ha personalitzat a través de la tecnologia. Cada
usuari té una aplicació que li crea entrenaments, es connecta amb les
màquines del centre i proposa un tipus d’entrenament concret en funció de
totes les activitats que es van fer els dies anteriors. La tecnologia sempre va de
la mà dels centres per oferir un servei personalitzat. 
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Però... Què ens ha cridat l'atenció...? 

Pablo de los Reyes ens ho explica...

Centre Tecnològic



17

Target i Estratègies de Captació

Èxit en temps de Covid

Fitness Park es caracteritza per fer únicament gimnasos molt grans d’entre
1.800 i 3.000m2. Aquest fet ha suposat un avantatge per pal·liar amb totes les
mesures restrictives d’aforament i distàncies. Tanmateix, l’aplicació del centre
ha facilitat l’agilització en els processos de gestió per a controlar l’aforament i
fer les reserves de classes col·lectives.

"Si la proposta de valor de Fitnesspark funciona en temps de crisi, en temps de
“no crisi” serà un “boom”. En dos mesos que porta obert el centre de Barcelona
ja ha arribat al breakeven." Diu Pablo de los Reyes. Això s’aconsegueix ja que,
abans d’obrir un club, sempre es fa una pre-comercialització per tal de no obrir-
lo amb 0 abonats. En el cas concret de Barcelona es va obrir amb 1000 abonats.
Durant un període de 3 mesos previs a l’obertura del centre, es fan diferents
promocions per a l’obertura del club per als 300 primers abonats. A Barcelona
s’ha batut el rècord en nombre d’altes de la cadena en el primer dia. 
 

Activitats 
Fitness Park uneix diferents conceptes que avui en dia són molt reconeguts pel
fet de tenir èxit per separat. Activitats com el CrossTraining, entrenaments HIIT,
la gama SKILL Athletic de Technogym, classes col·lectives amb el sistema de
Les Mills, cycling, espais d'arts marcials plataformes de powerplate, d'entre
altres... 

El target és el públic jove i actualment són un 60% homes i d'un 40% dones,
amb edats que oscil·lin entre els 20 i 40 anys. Estan intentant atraure un perfil
més jove mitjançant altres canals digitals per a captar i fidelitzar abonats en
edats més prematures. L'atractiu disseny i l’estètica tecnològica del gimnàs fa
que les persones usuàries tendeixin a pujar contingut a les xarxes  per mitjà de
fotografies, vídeos i altres posts. Amb aquest impacte es genera que els
mateixos abonats i abonades siguin els principals promotors del centre.
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Ets un centre esportiu i vols que algú

defensi els teus interessos?

 

Associa't a ADECAF, la patronal

catalana del fitness.
 

Més informació a: 

info@adecaf.cat
 

T'hi esperem!

Ets un anunciant i vols aparèixer
en la revista ADECAFITNESS?

 
Més informació a:

adecaf@adecaf.cat
 

T'hi esperem!




