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Ja estem aquí de nou, amb el segon número de la vostra revista de FITNESS i
activitat física i al final de l’estiu, aquella època d’optimisme i alegria que
acostuma a acompanyar els nostres dies de més llibertat i temps per l’oci.

Enguany, en canvi, ens trobem en mig de la tempesta, la tempesta de la
malparada tresoreria, del personal en ERTO, que sabem que pateix, la incertesa
respecte al futur més immediat i la lògica preocupació per la salut dels nostres.
En definitiva una tempesta de les grosses. Al mig de tot això, apareix la
sentència 3345/2021 - (Secció: 691/2021) de la Sala Contenciós Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Us recordo el recurs al qual respon
aquesta sentència; és el recurs que vàrem interposar juntament amb L'UFEC, la
Federació Catalana de Natació, INDESCAT, l'Associació empresarial de Clubs de
Natació de Catalunya i GESTIONA.

De la lectura d'aquesta sentència us destaco dues coses: La primera em va
extreure un somriure: la Generalitat va considerar que ADECAFF, i d'altres
entitats no estàvem legitimades a presentar el recurs. És a dir, un recurs que
s'interposa contra el tancament, per part de la Generalitat, dels centres i
instal·lacions esportives, i la Generalitat considera que a ADECAFF no l'afectava.
Evidentment el Tribunal resol que sí que estem legitimats per a dur a terme les
accions que considerem oportunes en la defensa dels interessos dels i de les
nostres associats i associades, que són, ni més ni menys empreses i persones
gestores d'instal·lacions i centres esportius! Com que no estem legitimats!

El Tribunal diu: “la Associació empresarial de Clubs de Natació de Catalunya,
Gestiona y ADEFCAF Barcelona si tienen un interés legítimo en el presente
asunto, por cuanto la resolución impugnada contiene disposiciones de carácter
sectorial que afectan a un sector determinado (actividades deportivas y
gimnasios) en el que sus destinatarios (representados por la recurrente) tienen
un interés económico propio que representan las asociaciones demandantes”.
Això que sembla una mera formalitat que el Tribunal salva, desvetlla el gran
desconeixement de la primera institució de Catalunya respecte el teixit esportiu
del país, segons la Generalitat, només estaven legitimats a defensar els seus
drets, en aquest cas, aquelles entitats que defensen l’esport associatiu, l’esport
de competició. I l’esport i la pràctica de l’activitat física de la resta de la població,
es veu que, per la Generalitat, no té dret a defensar-se d’un tancament obligatori
i de la impossibilitat de dur a terme la seva legítima activitat.
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Tenim per endavant una gran tasca de pedagogia per transmetre a les
administracions públiques que la nostra activitat vertebra la salut, la cohesió i la
integració social de tot el país. Que la nostra activitat permet que la ciutadania
tingui cura de la seva salut, física i mental, que millori la seva qualitat de vida.
No m’estendré en aquest tema perquè tots coneixem el gran nombre d’estudis
que hi ha al respecte. I perquè per això està ADECAFF per a, entre d’altres coses,
donar a conèixer la feina que feu i la seva importància.

No vull deixar de parlar d'aquesta sentència sense aclarir que no representa un
perjudici per a les reclamacions que heu presentat contra l'Administració per les
pèrdues ocasionades pel tancament. Les vostres reclamacions, sí que
qüestionem la legitimitat de les decisions, però basant-nos en el fet que la base
d'aquestes decisions no està provat que fossin informes científics, avalats per
tècnics i, especialment la nostra argumentació es basa en el fet que una part de
la població no està obligada a patir pèrdues per les mesures preses per a
protegir un bé comú i, per tant, és l'Administració qui ha de suportar aquestes
despeses, com ja ho recull la mateixa normativa que regula l'estat d'alarma i les
resolucions restrictives preses.

Un altre notícia que va arribar aquest juliol és que molts de vosaltres ja heu
rebut el pagament pel tancament forçós del mes de gener, d'altres encara no.
Espero que aquest ajut us representi un alleugeriment de la difícil situació que
se us ha generat i pugueu entomar la resta de l'any amb una certa calma.

Ara que s'acaba l'estiu, ara que és més de propòsits, esperem que
l'Administració es proposi complir amb les seves responsabilitats i que la
ciutadania, en general faci efectiu l'etern propòsit de posar-se en forma i cuidar
la seva salut. Aquí estareu per ajudar-los a complir-lo. Bona represa!
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Iolanda Latorre 



ARTÍCLE D'OPINIÓ 
PER AUGUST TARRAGÓ  - PRESIDENT D'ADECAF

5

A aquestes alçades tothom és

conscient que des del 13 de

març de 2020 fins avui, aquests

han estat probablement els 18

pitjors mesos dels darrers anys

en molts aspectes. També per

l’afectació que ha tingut la

pandèmia i les restriccions

aprovades pels diversos governs

sobre l’activitat econòmica en

molts sectors i en especial als

més perjudicats per les

restriccions entre els quals

malauradament ens trobem els

centres esportius i gimnasos.

Malauradament, a setembre de

2021 encara no ha acabat

l‘afectació sobre el nostre sector

i és incert el moment que

acabaran les restriccions i

començarà la recuperació real.

Molt probablement amb el

temps serem capaços de valorar

l’impacte real que està tenint

aquesta pandèmia i totes les

restriccions associades sobre un

sector d’activitat cabdal per al

manteniment de la salut de la

població i que hauria de ser

considerat SERVEI ESSENCIAL

atesos els beneficis que

l’activitat física i esportiva

practicada de forma segura

aporten a la població. A la

població en general i molt

especialment sobre alguns

col·lectius com la gent gran o

les persones amb patologies

que tenen en l’activitat física i

esportiva la millor de les

vacunes possibles.

Sigui com sigui, els gimnasos i

centres esportius en cap cas

hem tingut cap relació amb la

pandèmia, no se’ns pot atribuir

cap culpa ni responsabilitat en

l’aparició d’aquesta malaltia. Als

diversos nivells de govern

tampoc, és evident. Però els

governs sí que han pres unes

mesures que han restringit la

nostra activitat de forma molt

severa. Mesures que no

discutirem aquí si han estat les

adequades o no, que s’havien

de prendre per a evitar

l’expansió descontrolada dels

efectes de la malaltia, però que

evidentment han deixat un

sector esportiu en una situació

compromesa malgrat no tenir-

hi cap responsabilitat.

Tenim un sector que de forma

generalitzada ha perdut més de

la meitat dels seus ingressos  ha

patit pèrdues generalitzades i

per tant s’ha descapitalitzat. A

més, majoritàriament, per

superar la crisi de liquidesa

inicial, el sector s’ha endeutat.   

 És a dir, des d’un punt de vista

patrimonial, tenim un sector

molt més feble del que era a

principis de 2020 i pel davant

una crisi de solvència que en

funció de com es refaci la

demanda en els propers mesos

serem capaços de superar amb

dificultats o no.

Des d’ADECAFF entenem que

els governs estatal, català i

locals s’han de fer responsables

de la situació generada. Ara

comença la veritable gestió de

les conseqüències de la

pandèmia i no entendríem que

no s’impliquessin a fons i de

forma proactiva en la solució al

nostre sector. 



Aquest Pla ha de ser consensuat entre els representants del sector i les administracions. Les

millors solucions les construirem conjuntament i per tant el primer que demanem és diàleg,

diàleg i diàleg. 

Aquest Pla ha de ser pensat amb l’objectiu de compensar el greuge que han significat totes les

restriccions derivades de les mesures restrictives al nostre sector. Aquest Pla ens ha de retornar

on érem el març de 2020 perquè una pandèmia que no hem causat ni gestionat nosaltres no ens

hauria de significar cap greuge.

Des d’ADECAFF demanem i alhora ens oferim per a la definició i concreció d’aquest Pla de

Recuperació del Sector Esportiu que des del nostre punt de vista hauria de contemplar les

següents línies d’actuació:
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"CAL UN PLA DE RECUPERACIÓ 
DEL SECTOR ESPORTIU!"

AJUTS DIRECTES A LES EMPRESES:

Ajuts directes, no finançament que compromet el futur i la solvència de les

empreses.

Per a tothom que pertanyi al sector i que s’hagi vist afectat per les mesures

restrictives i sense els condicionants que fins ara han tingut alguns dels ajuts. No cal

haver hagut de perdre més del 30% per ser beneficiari dels ajuts: qualsevol afectació

s’ha de compensar. 

Conversió dels ICO’s.

El finançament avalat per l’Estat només ha beneficiat els bancs que han reduït el

seu risc mentre incrementaven el seu negoci: ha estat un rescat bancari encobert.

Però les empreses s’han endeutat per superar la crisi de liquidesa, han empitjorat la

seva situació patrimonial i a més es troben que els mateixos bancs els retreuen

aquesta situació per repensar-se les línies de crèdit de cara al futur: DEMENCIAL.

Cal que es plantegin quitances i/o que es converteixin en préstecs participatius per

superar la situació.

Exempcions fiscals.

Mentre durin els efectes de la pandèmia s’han de plantejar exempcions fiscals totals

o parcials. Podrien estar condicionades a reinversions que milloressin la viabilitat

futura de l’empresa.
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POLÍTICA FISCAL QUE INCENTIVI LA PRÀCTICA DE
L’ACTIVITAT FÍSICA:

IVA reduït i súper reduït.

Si ens creiem que l’activitat física i esportiva és un puntal de la salut física, mental i

emocional de les persones cal que tingui un tractament fiscal adequat. Com a

mínim s’hauria de plantejar IVA reduït per als serveis esportius de forma general i

súper reduït per a l’activitat física amb prescripció mèdica. 

Deducció de la despesa esportiva en IRPF.

Les despeses en abonaments, inscripcions, quotes o llicències esportives haurien de

ser deduïbles de l’IRPF.

FONS EUROPEUS ORIENTATS A LA RECUPERACIÓ I
REVITALITZACIÓ DEL SECTOR:

Els Fons Europeus han d’arribar a tot el teixit empresarial, no només a les empreses

que tinguin major capacitat d’elaborar projectes o d’influir sobre els governs. 

Per això cal acompanyament i informació permanent per a la correcta gestió dels

fons europeus i per això proposem la creació d’un GRUP DE TREBALL entre

l’organisme que gestioni els Fons Europeus i el sector per a la monitorització del

procés de convocatòria i presentació dels projectes que beneficiïn tothom.

L’ACTIVITAT FÍSICA I ESPORTIVA SERVEI ESSENCIAL:

L’activitat física i esportiva han de ser considerades SERVEI ESSENCIAL amb totes

les implicacions que aquesta consideració implica. Ha quedat palès durant la

pandèmia que l’activitat física és la millor vacuna contra les malalties físiques,

mentals i emocionals de la ciutadania, cal posar-la en valor considerant-la una

autèntica ESTRUCTURA D’ESTAT que converteixi el nostre país en un PAÍS

ESPORTIU.



Tots els beneficis de l’activitat física i esportiva han de ser accessibles a tota la

ciutadania. Cal una actuació decidida d’informació, formació i conscienciació perquè

una societat activa és una societat saludable i intel·ligent. Cal una campanya que

impliqui tothom i no per un període curt de temps sinó un autèntic treball de

conscienciació, mantingut en el temps, que es fixi objectius de pràctica que superin

els índexs de pràctica actuals. No creiem en campanyes curtes, creiem en

campanyes transversals (educació, salut, empresa, etc.) i de llarga durada que

tinguin un autèntic impacte sobre els hàbits esportius de la ciutadania.

Davant de la situació en que ens trobem doncs, demanem i reclamem que es comenci a

treballar de forma urgent en el PLA DE RECUPERACIÓ DEL SECTOR amb un diàleg constant i

obert entre el Govern i el sector. Des d’ADECAFF ho hem plantejat i ho continuarem

plantejant al Departament d’Empresa i Treball i de Presidència, confiant que el Govern es fa

càrrec de la situació que travessem i que conjuntament sabrem trobar les millors propostes

que garanteixin que podem continuar oferint oportunitats de pràctica saludable i segura a la

població.
 

L’ADECAFF hi som i hi
continuarem essent.

 
 

 

CAMPANYA PERMANENT DE PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT
FÍSICA I ESPORTIVA:
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Molt s'ha escrit en els últims 5 anys sobre els “E-Sports” o esports electrònics. El
debat sobre la seva naturalesa continua viu i possiblement això provocarà la
intervenció del legislador estatal per a establir un marc jurídic específic.

S'han definit els esports electrònics com tota aquella activitat que empra per a la
seva execució dispositius electrònics, ordinadors personals, consoles de jocs o
dispositius mòbils, a través de diverses plataformes de videojocs connectades o no a
internet, on competeixen dues o més participants de manera individual o per
equips. La veritat és que estem davant competicions de videojocs estructurades a
través de jugadors, equips, lligues, publishers, organitzadors, broadcasters,
patrocinadors i espectadors.

Segons estimacions de l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI), els E-Sports van
generar en 2019 a Espanya 35 milions d'euros (un total de més de 1.000 milions de
dòlars a nivell mundial). La consultora Newzoo confirma que, l'any 2020, hi havia a
Espanya 2,9 milions de fans dels E-Sports (198 milions a nivell mundial). Espanya ha
progressat enormement en aquest camp, gràcies a l'aposta dels operadors de
telefonia i de nombrosos patrocinadors.

El primer dubte que ens sorgeix és si podem considerar tots els videojocs com a E-
Sports? La resposta ha de ser negativa. Perquè el videojoc adquireixi la característica
de E-Sports han de concórrer una sèrie de requisits, el més important és que
existeixi un component competitiu que permeti l'enfrontament directe entre dos o
més participants, ja sigui de manera en línia o presencial.

E-SPORTS, JOC O ESPORT?

 
Vicente Javaloyes Sanchis

Professor titular INEFC
GISEAFE - Grup de Recerca Social i Educativa

de l'Activitat Física i l'Esport



Però, què s'entén per
esport?

Ja avancem que no té una
fàcil resposta. La Reial
Acadèmia Espanyola (RAE)
defineix la paraula esport com
"activitat física, exercida com
a joc o competició, la pràctica
de la qual suposa
entrenament i subjecció a
normes". La Carta Europea de
l'Esport que es va aprovar en
Rodas els dies 14 i 15 de maig
de 1992, ho defineix com “tota
mena d'activitats físiques que,
mitjançant una participació,
organitzada o d'un altre tipus,
tinguin per finalitat l'expressió
o la millora de la condició
física i psíquica, el
desenvolupament de les
relacions socials o l'assoliment
de resultats en competicions
de tots els nivells.” Diversos
autors han precisat que
aquestes activitats físiques
poden ser practicades en
diferents nivells (esport per a
tots,  esport rendiment, esport
espectacle, esport escolar,
etc.), així com amb diferents
objectius (salut, oci,
competició, formació, etc.).

la consideració dels E-Sports
com a esport. Segons la AEVI,
el videojoc té un clar caràcter
comercial, amb un propietari
(el Publisher), que ostenta els
drets de propietat industrial i
intel·lectual sobre el seu
contingut, a diferència del
que succeeix en l'esport. Per
la seva part el Consell COLEF
defensa que, “si bé la pràctica
moderada dels E-Sports pot
comportar un exercici mental
que afavoreixi el
desenvolupament de
determinades capacitats com
la concentració, la rapidesa
mental i/o l'orientació
espaitemporal; aquests jocs
també solen caracteritzar-se
per una activitat física reduïda
(limitada a moviments distals
repetitius amb participació de
petits grups musculars) i el
manteniment de postures
corporals (poc ergonòmiques i
ocasionalment forçades)
durant períodes prolongats." 
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En l'informe sobre “els E-
Sports a Espanya: situació
actual i posició de la
indústria” es defensa que els
E-Sports són una categoria
genèrica que es refereix a
competicions de videojocs de
gèneres diferents, que
exigeixen habilitats diferents i
formes de competició
diferents. Els E-Sports tenen
unes certes àrees comunes
amb l'esport, com el seu nivell
de penetració social o el seu
esperit de competició i
espectacle, si bé són realitats
totalment diferents en la
pràctica i organització. 

No seria difícil trobar un gran
consens si afirmem que els E-
Sports formen un sector
clarament diferenciat al de
l'esport, amb un ecosistema
empresarial, transnacional i
en la seva major part virtual,
que contrasta amb l'esport
l'estructura del qual és
majorment associativa,
territorial i presencial. 

Al novembre de 2019, el
Consell General de l'Educació
Física i Esportiva (Consell
COLEF) i la AEVI van rebutjar 
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E-Sports com a activitat
esportiva sempre que per la
seva pràctica concorri, una
preparació corporal i mental,
un previ entrenament i una
estratègia en l'execució
d'aquesta. 

Encara que la veritat és que
els E-Sports no poden ser
catalogats sota un mateix
tipus de pràctica competitiva
perquè més enllà de tenir
com a element comú l'ús d'un
programari, les competicions
no tenen relació entre elles.
Alguns títols són d'habilitat 1
contra 1 i altres són
d'estratègia per equips. No hi
ha una naturalesa comuna
entre ells i per això no es pot
parlar d'una “modalitat” que
abasti tota la categoria a
nivell general. 

Un altre important
inconvenient per al seu
reconeixement es troba en el
propietari del videojoc. El
Publisher (editors i
plataformes), és l'únic que
maneja el destí del joc, el que
organitza o autoritza les
competicions. Sense la seva
autorització, no es pot
explotar el videojoc per al
desenvolupament de
l'activitat dels E-Sports.
Ostenta la titularitat exclusiva
de tot el relacionat amb el joc,
des dels elements de joc
interns (camp, regles, accions,
etc.) fins als externs
(organització, àrbitres, etc.),
establint les normes que
regulen les seves disciplines.
Com es diu, “és l'amo de la
pilota” i sembla complicat que 

A més, els diferents esports o
modalitats esportives es
poden estructurar en
disciplines esportives, que
normalment es desglossen en
les diferents especialitats i
proves pròpies de la
reglamentació específica de
l'esport en qüestió. Per al
reconeixement d'una nova
modalitat o d'una nova
disciplina esportiva fa falta
que existeixi prèviament una
pràctica habitual de l'activitat
dins de l'àmbit territorial
català. 

Alguns dels trets per a
identificar un esport
(modalitat esportiva) són
l'existència d'activitat física i
intel·lectual; la participació
organitzada; l'existència de
joc o competició;
l'entrenament i planificació; o
la subjecció a normes.Res
impediria que l'Administració
esportiva reconegués alguna
modalitat esportiva
relacionada amb els E-Sports.
L'actual Proposició de "Llei de
l’esport i l’activitat física de
Catalunya" en el seu article
48, fa un reconeixement als 

Partint d'aquest marc
conceptual, res impediria
incloure als E-Sports com a
esport. Així es va decidir
respecte a altres activitats
físiques com els escacs, billar,
colombofilia o colombicultura,
i els llebrers. Totes elles
reconegudes com a
modalitats esportives
emparades en les Federacions
esportives corresponents.

A nivell estatal, la Comissió
Directiva del Consell Superior
d'Esports té la competència
per a reconèixer l'existència
d'una modalitat esportiva. I
l'autorització o denegació
d'inscripció d'una Federació
esportiva espanyola es
produeix en funció de criteris
d'interès esportiu, nacional i
internacional, i de la
implantació real de la
respectiva modalitat
esportiva, havent de comptar
amb el suport de, almenys, el
50 per 100 dels clubs de tal
modalitat, inscrits en els
corresponents Registres
esportius autonòmics.
Finalment, només pot existir
una Federació Espanyola per
cada modalitat esportiva.

A Catalunya, el Decret 58/2010
que regula les entitats
esportives, estableix en el seu
article 44, que s'entén per
esport o modalitat esportiva,
l'activitat bàsicament física,
lliure i voluntària, practicada
de manera individual o
col·lectiva, habitualment en
orma de competició i sota una
normativa reglamentària
específica. 
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acceptin la creació d'una federació (nacional o internacional) que estableixi unes regles que
condicionin els seus propis productes.

Per això sembla més lògic que siguin les Federacions esportives les que incorporin i integrin
les competicions virtuals de les seves respectives modalitats esportives, com una disciplina
més. Aquest sembla ser el camí triat pel Comitè Olímpic Internacional (COI) en la Recomanació
9 de la seva Agenda 2020 de “Fomentar el desenvolupament d'esports virtuals i participar més
en les comunitats de videojocs” per a: 

Enfortir els rols i responsabilitats de les Federacions Internacionals en
l'establiment de formes d'esports virtuals com a disciplina dins de les
seves regulacions i estratègies.

Llançar productes i experiències olímpics únics a través de formes
d'esports virtuals i simulats, en suport de l'estratègia de participació digital
del COI.

Considerar la incorporació d'esports físics virtuals en el Programa Olímpic
en cooperació amb les respectives Federacions Internacionals.

jugar en línia i alhora poder
practicar esport. 

Hi ha països com el Brasil o
l'Argentina que han apostat
per una regulació que dota als
E-Sports de categoria
esportiva. França compta amb
una llei que defineix què són
els E-Sports, què són els
esdeveniments de E-Sports i
qui es pot considerar jugador
de E-Sports, que ha estat
desenvolupada
reglamentàriament per a
establir els requisits de les
competicions de videojocs i
regular als jugadors
professionals d'esports
electrònics. Per exemple, es
fixen les condicions
d'obtenció, renovació i
retirada de la llicència per a
poder contractar jugadors
professionals de videojocs.

Generalitat de Catalunya, a
través del  a través del
Departament de Polítiques
Digitals i Administració
Pública, ha posat en marxa la
“Lliga catalana d’eSports”, una
plataforma digital
d'organització de
competicions oficials
d'esports electrònics de les
federacions esportives de
Catalunya, i que també
combina la reproducció
multimèdia de contingut.
Estan ja activades
competicions virtuals en els
següents esports: golf, tennis,
escacs, automobilisme i
beisbol.

També podem trobar, espais
en instal·lacions esportives
tradicionals com les del Club
Natació Sabadell equipats
amb l'última tecnologia per a 

Sent coherent amb l'anterior,
el COI ha considerat els E-
Sports i la seva competició
"activitat esportiva". En la
seva opinió, els jugadors es
preparen i entrenen amb una
intensitat que pot comparar-
se a la dels atletes dels
esports tradicionals. Ara bé,
perquè el COI arribi a
reconèixer-los com a esport,
el contingut dels E-Sports no
ha d'infringir els valors
olímpics. El pas és decisiu i el
COI organitzarà la “Sèrie
Virtual Olímpica”, en la qual
els jugadors competiran en
cinc esports (beisbol, ciclisme,
rem, vela i esports de motor).

Altres entitats estan prenent
iniciatives similars. La Va unir
de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC), amb amb la
col·laboració de la 



La veritat és que la pròpia estructura internacional que coordina les competicions dels E-
Sports està treballant per establir un marc que no es diferencia molt de l'organització que
trobem en el món de l'esport. Un esforç per lluitar contra la “corrupció” o el “dopatge”, amb
l'aprovació dels seus propis codi ètic, codi anticorrupció o codi antidopatge o l'existència de
tribunals interns. L'E-sports Integrity Coalition (ESIC) té com a missió ser el guardià reconegut
de la integritat dels esports electrònics, assumint la responsabilitat de la interrupció,
prevenció, recerca i enjudiciament de totes les formes de parany, incloses, entre altres, la
manipulació de partits i el dopatge.

La pandemia provocada por la COVID-19, lejos de tener un impacto negativo, ha reflejado que
la industria del videojuego ha seguido creciendo, un crecimiento del 30% en los jugadores y
del 75% en el uso del juego.

La reflexió final és: 
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Per què canviar
el que funciona?



PER MANEL
VALCARCE

ZOOM ALS E-SPORTS
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Per Manel Valcarce, Doctor

en Activitat Física i Esports,

Col·legiat i Diplomat en

Ciències Empresarials. CEO

de Valgo, consultoria

esportiva global per a

empreses, professionals i

administració pública, amb

àmplia experiència en

l'àmbit de la gestió, el

màrqueting, la investigació i

la formació a mida.

Els eSports o esports

electrònics són, en essència,

competicions professionals

de videojocs. Són

professionals perquè estan

un pas per sobre de la resta

de competicions de

videojocs que existeixen des

que va aparèixer el primer

videojoc als anys 70 i les

primeres competicions

professionals de jocs

recreatius als anys 80. Els

eSports, tal com els

coneixem avui dia, es van

desenvolupar amb l'arribada

del nou mil·lenni, l'evolució

d'internet i la popularització

del videojoc multijugador en

línia.

Va ser en aquest moment

quan comença a consolidar-

se l'estructura i l'ecosistema

complex que tenim avui en

dia i que replica el model de

molts esports tradicionals.

És important tenir en

compte que als eSports no

existeixen modalitats, i que

les competicions es realitzen

mitjançant una sèrie de jocs

que són els més populars

(League of Legends,

Counter-Strike, Clash Royale,

StarCraft 2, etc.), que

s’agrupen en gèneres

(MOBA, Shooters, RTS, etc.) i

que tenen com a propietaris

els seus fabricants. Però no

tots els jocs d'aquests

gèneres són competitius ni

eSports.

Com a dades significatives, el

sector dels eSports al món va

generar 1.048 milions d’euros

i a Espanya 27 milions

d’euros segons l'Associació

Espanyola de Videojocs

(AEVI). Les fonts principals

d’ingressos varen ser per

drets audiovisuals 25% i per

patrocini 50%. El nivell

d’audiència general va

arribar fins a 495 milions

d’espectadors i a Espanya 2,9

milions, sent un 36% dones i

un 64% homes.

A Espanya, el sector

professional del eSports

genera 800 llocs de treball.

Entre aquests, 590

corresponen a treballadors

dels equips professionals i

270 són jugadors

professionals.

Actualment, la creixent

professionalització dels

equips nacionals (alguns

amb impacte internacional,

com MAD Lions, Movistar

Riders i Vodafone Giants) i el

gran creixement

d'esdeveniments i lligues,

amb la Superlliga de League

of Legends, consolidada

com la lliga més gran

nacional d'Europa, han

portat a considerar a

Espanya com un país de

referència en el sector.

Les oportunitats per al

sector de les instal·lacions

esportives i del fitness passa

per conèixer el perfil

d’usuaris i clients del

eSports i poder oferir

activitats i serveis adaptades

a les seves necessitats tenint

la possibilitat de crear espais

i programes d’entrenament

específics per a una

indústria en alça. 



¿QUINES EMPRESES UTILITZEN L'ACTIVITAT
FÍSICA COM A EINA DE MILLORA?

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
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BCN SERVICIOS DE LIMPIEZA és una empresa
especialitzada en la neteja i desinfecció de
centres esportius. Des dels nostres inicis, hem
format al nostre personal perquè els clients
puguin intensificar tots els seus esforços en el
desenvolupament de la seva activitat adequant
els nostres recursos a les necessitats dels clients.

Per a nosaltres, la pràctica d'esport és un dels
pilars bàsics per a una vida saludable. És una
excel·lent manera de gaudir i aconseguir
objectius, com el desenvolupament muscular, la
pèrdua de pes o la reducció de greixos. A més,
l'activitat física beneficia la regulació hormonal i
el reforç del sistema immunològic un element
vital en els moments que vivim. Finalment, ens
agrada insistir en la sensació de benestar i
relaxació després de la pràctica que permet
distendre's, despreocupar-se de la rutina,
alliberar tensió i, a més, divertir-se.

BCN aposta per l'esport segur. Comptem amb
l'última tecnologia de neteja i desinfecció que a
causa dels canvis d'aquest últim any, estem en
constant innovació. La pandèmia ens ha aportat
perspectiva sobre la higienització dels centres és
per això que tenim protocols escrupolosament
dissenyats d'acord amb les necessitats i
característiques de cada centre. Ens enorgulleix
presumir de la nostra especialització, qualitat i
seguretat amb la condició d'aconseguir un grau
de neteja tal que minimitzi al màxim el risc de
contaminació.

Som un gran equip que se centra en la
satisfacció dels nostres clients. Sabem oferir
solucions adaptades a cada necessitat i per això
posem a la disposició dels nostres clients un
servei personalitzat, amb gran flexibilitat,
eficiència i ràpida capacitat de resposta. Ens
agrada tenir una relació molt estreta amb els
nostres clients

Estem recolzats per un equip amb gran qualitat
humana, experimentat i altament qualificat amb
un objectiu comú: satisfer les necessitats dels
nostres clients.
Fa deu anys el grup BCN va incorporar l'empresa
Setwoter, s.l., és una empresa líder en distribució
de productes d'alta qualitat als millors preus del
mercat. Són pioners en distribució de productes
Eco- friendly, un tema del qual estem altament
sensibilitzats ja que d'això depèn el futur dels
nostres sers estimats. Aquesta empresa ens ha
ajudat molt a créixer i a oferir el millor producte
als nostres clients gràcies a la seva gran qualitat i
la seva àmplia gamma d'accessoris de neteja, a
més de la seva gran capacitat resolutiva davant
situacions que puguin sorgir i optimitzant els
temps de neteja.

Donada l'oportunitat que ens brinda amb
aquesta col·laboració que hem signat estem en
disposició d'oferir-vos a tots els associats una
oferta personalitzada en la qual ens bolcarem
amb les innovacions que actualment existeixen
en el mercat
Ens agradaria poder transmetre a totes les
empreses dedicades al món de l'esport la nostra
experiència.

ESPAI DEL PATROCINADOR

"Mens sana in corpore sano"
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Estem a la vostra disposició per a qualsevol
consulta tant de neteja com de productes per a
la higienització. (administracion@bcnlimpieza o
info@setwoter.com)

BCN SERVICIOS DE LIMPIEZA SL

"Combatre i conviure amb el virus"
 

"El nostre valor afegit"
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Oferta Laboral:
Vivagym obrirà les portes d'un nougimnàs pròximament a Barcelona!L'oferta consisteix en el següent:

- Imprescindible ROPEC
- Packs grans de matí, migdia, tarda.- Tècnics polivalents.

+info: Contacti amb rcelma@vivagym.es

ADECAF 

NETWORKING
Si vols publicar en
aquest taulell envia
un email a:

 adecaff@adecaff

"Es ven o traspassa centre
d'entrenament HIIT en zona Les
Corts. 150m2 completament equipat i
amb cartera de clients, pertany a una
franquícia amb més de 700 centres a
tot el món. Es consideraran totes les
modalitats, incloent-hi gestió i
direcció per a l'staff actual si així es
desitja"

Per a més informació contacti amb
olga@onaylaprincesa.com
 

mailto:rcelma@vivagym.es
mailto:olga@onaylaprincesa.com


PARLEM AMB EXPERTS: 
FEDERICO WINER
CHIEF EXECUTIVE OFFICER AT INMOTIO
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L'interès d'en Federico pels e-sports es remunta a la seva infantesa, quan als
cinc anys li van regalar una Commodore-64 i sumat a la seva passió pel futbol,
el va fer decidir a iniciar els estudis de periodisme i tecnologia
computacional.
Després dels estudis universitaris, va començar a treballar en la televisió,
ràdio i diaris com a periodista; fins que al cap de 26 anys va decidir fer un
canvi cap a la gestió de la indústria. Va començar a treballar per a l'empresa
STATS LLC, encarregant-se de les operacions a Europa per a la reconnexió de
dades en esports, seguidament va passar a l'àrea de vendes i màrqueting fins
al 2016 on va començar a dirigir indústries de l'entreteniment a SAP fins al
2020 en la regió d'Europa.

Actualment, en Federico
Martín WIner és el CEO de
l'empresa INMOTIO, una
companyia holandesa que es
dedica a la intel·ligència
artificial en performance
analytics per l'alta competició.
Tanmateix, en Federico està
cursant un doctorat sobre e-
sports a la universitat de
Loughborough de Londres,
per estudiar els protocols
sobre la gestió de dades
reportades en la indústria dels
e-sports.

Quin va ser el seu interès pels e-sports i la seva trajectòria
professional?



Els e-sports són un fenomen cultural dins
de les indústries de l'entreteniment. Per
valorar què és un e-sport i què no, ens
hem de fixar en les característiques
tècniques de la competició i del videojoc.
Per ser considerat e-sport, ha d'haver-hi
un fenomen de competitivitat entre
mínim dos o més participants, i en el qual
dins del videojoc, la intel·ligència artificial
no condueixi cap caràcter principal.
(Veure figures adjuntes al peu). Aquest és
el mateix concepte que tenim fora de
l'àmbit digital. En el cas de si la
denominació hauria o no hauria de ser "e-
sport" resulta un cas totalment irrellevant
per determinar si és un esport o no; ja
que la mateixa comunitat defineix que és,
perquè s'utilitza i com ho gaudeixen. La
governança sobre el terme esport és molt
àmplia amb moltes institucions
jerarquitzades i històriques que volen
apropiar-se d'aquesta. A la comunitat
dels e-sports no els interessa entrar en
aquest debat sobre si són o no esports.
Personalment no li presto importància a
la terminologia, tot i que compleix amb
totes les característiques requerides per
ser denominat esport.

Què són els e-sports?
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Chart to determine if a video game has
the conditions to be esports compliant

Virtual characters control distribution
at FIFA football simulation.

Virtual characters control distribution
at League of Legends.

Each football team is composed by 11 virtual-
players (22 in total). Human players can control
one character at the time (green highlight),
while the AI controls the others main
characters. Own development.

Each team side has five (5) heroes (primary
characters) controlled by different players.
Minions are secondary game characters,
controlled by AI equally for each human
participant. Own development.



La indústria dels videojocs és molt
més gran que la dels e-sports. Els
videojocs estan en qualsevol
sistema operatiu i entorn digital. Per
exemple la indústria del videojoc en
mòbil és enorme i té gran impacte a
l'Àsia, principalment a la Xina, a
diferència de la indústria de
consoles amb un gran impacte a
Europa i als Estats Units. Aquest fet
és dona a causa de la riquesa de
cada societat.
Bàsicament l'adrenalina de jugar
contra un altre jugador. Per més
que l'algoritme que controla la
intel·ligència artificial estigui
programat d'un mode atractiu per a
la millor experiència de jugabilitat.
Aquest factor, per molt ben
programat que estigui, mai es podrà
equiparar a les reaccions que
podem tenir en jugar contra una
altra persona.

Quina és la diferència entre e-
sports i la resta de videojocs? Que
es necessita com a Player per a
destacar en e-sports?

d'entrenadors, preparadors o
directius. El gran problema que
tenen algunes marques, és que no
entenen la naturalesa del moviment
i no el saben transmetre. Els
practicants dels e-sport, tenen un
coneixement digital molt més
avançat que algú que no en sigui
consumidor. Per aquesta raó, les
marques cada cop han d'estar més
creatius i orientats realment al seu
públic objectiu.

La principal característica és que
tots són del segment ABC1
(segment socioeconòmic alt) de la
societat on resideixen. Acostumen a
ser una mitjana de 70% homes i 30%
dones. Per arribar a professional,
s'ha de començar des de molt jove
(12-13 anys) arribant al màxim nivell
quan es tenen 24 o 25 anys. Aquests
rols de jugadors també evolucionen
dins de la indústria ocupant càrrecs
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Quin és el perfil d’aquests
jugadors?

Una de les raons del meu doctorat,
tracta de resoldre l'abast en la
quantificació d'audiències.
Actualment, els protocols per
mesurar competicions com la NFL
estan molt definits i en canvi els
dels e-sports no ho estan. En els e-
sports, un clic d'un segon
comptabilitza com a un espectador
en algunes plataformes, a diferència
dels protocols de 30 minuts de
retransmissió de la NFL. Més que
posar un número d'audiència,
afegiria que la tendència és a l'alça.

Audiència, abast i impacte
econòmic. 



La indústria calcula que aquest any
arribarà aproximadament als dos
mil milions de dòlars a tot el món.
Això pot semblar molt o poc, segons
amb què es compari. De fet, els
publishers facturen per sobre de la
indústria dels e-sports. Facturació
no equival a audiència, es pot tenir
molta audiència, però dependrà del
valor que li donis a cada persona
que consumeix e-sports. Per
exemple: Per cada persona que ho
consumeix, monetitzem deu dòlars
més multiplicats als milions de
consumidors, i això aplica al bot
general de la indústria. Però
aquestes afirmacions sempre són
molt subjectives

exitosa en països com Ucraïna i
Rússia. Recomano fer una visita als
bars Na-Vi a Kíev per viure el
fenomen.

Els e-sport són un fenomen cultural
i social encara que juguis sol, ja que
formes part d'una comunitat gamer.
La seva pràctica vindrà determinada
atenent al nivell socioeconòmic de
cada país. En els països més rics,
pots tenir una consola a casa teva i
jugar des de casa. Per altra banda,
en països menys desenvolupats, són
més freqüents els cibercafès per a
jugar en línia. Aquests resulten molt
més econòmics per als jugadors que
jugar des de casa. Personalment
prefereixo el model del cibercafè
per socialitzar, sortir de casa i
prendre consciència de la noció del
temps; he vist això de forma molt 
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Són una activitat social?
Majoritàriament, la seva pràctica es
du a terme en equipaments
especialitzats o en particulars?

Un e-esportista professional s'ha
mentalitzat que s'ha de preparar
física, psíquica i nutricional per a
competir a alt nivell, de la mateixa
forma que els atletes d'alt
rendiment. Per aquest motiu, tenen
un equip especialista al darrere per
a controlar l'estat físic, dietes i altres
imputs que influeixen en el màxim
rendiment del jugador. Ben
desenvolupats, els e-sports poden
tenir beneficis per a la salut, igual
que es produeix amb els escacs.
Tots dos entorns mantenen la ment
activa, cosa que retarda l'aparició de
l'Alzheimer. Vaig organitzar un taller
amb nens autistes i aspergers que
van trobar videojocs competitius a
Battle for Wesnoth (joc de codi
obert) com una nova eina fantàstica
per comunicar-se i socialitzar-se.

Quin equip tenen al darrere els
jugadors professionals?



Això implica que altres experts amb
més experiència s'hi vinculin per
donar una maduresa de base que
impliqui una evolució més segura.
Hi haurà un creixement evident amb
un múltiple força més alt que l'actual
en termes de volum de negoci. Si
avui estem en dos mil milions,
perquè no agregar un increment de
dos o 4 en els pròxims anys. 

Els e-sports tenen l'escalabilitat de
qualsevol negoci digital i això el fa
molt més valuós. L'escalabilitat en
nivell de facturació en empreses de
software sol estar entre 10 i 15 cops
l'increment del seu volum inicial,
mentre que les altres empreses,
calculen un increment d'entre 3 i 5.
Aquest és el motiu pel qual els e-
sports resulten tan atractius i estan
creixent a tanta velocitat. El que està
clar és que en algun moment
apreciarem una desacceleració en el
ritme del creixement per la limitada
quantitat de persones que poden
consumir el contingut al llarg del dia.

Hi ha una discussió sobre quins
països els reconeixen com a esport o
no. A la comunitat gaming no li
interessa especialment la
terminologia, però si interessa des
d'una perspectiva de taxes
d'impostos, subvencions, etc. Les
entitats esportives, que
històricament s'han vist
beneficiades en alguns països per
un tipus d'impost més baix, per en
contra de la indústria del software
on l'impost acostuma a ser més
elevat. 
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Quina regulació tenen els e-sports?

Es presenten múltiples reptes com a
la majoria dels sectors. Sobretot
professionalitzar la indústria des
d'una perspectiva de negoci, ja que
moltes de les iniciatives
emprenedores en el món dels e-
sports estan liderades per gent amb
molta il·lusió però poca formació. 

Quin equip tenen al darrere els
jugadors professionals?



El Club Natació Sabadell ha implementat un nou espai en les seves
instal·lacions, per al nou fenomen dels e-sports. El projecte està concebut com
una experiència i com un centre de rendiment gaming. És una experiència
única per a tots els aficionats als videojocs. De fet l'han concebut com un espai
d'integració on el joc electrònic és una eina per a treballar aptituds com el joc
d'equip, la concentració, les estratègies, la socialització i per sobre de tot
l'experiència de viure una estona amb el sentiment de competició. Va més enllà
del joc, volem que s'experimenti la competició, així com en el Club Natació
Sabadell competim al més alt nivell esportiu en altres esports, el nostre objectiu
és que aquí s'experimentin sensacions de competició amb tot el que significa,
la disciplina d'entrenament, l'equip i la millora continua.

ENS HA CRIDAT
L'ATENCIÓ...

Actualment ocupa la totalitat de la quarta planta de les instal·lacions que
disposem al Centre de Can Llong del Club Natació Sabadell. És un espai d'uns
200 metres quadrats dividit en 4 zones diferenciades. 
La primera zona acull la recepció amb un espai de descans i espera acompanyat
de pantalles de grans dimensions per a seguir el desenvolupament dels jocs o
torneigs que en aquell moment s'estiguin desenvolupant. 
El següent espai correspon a 2 grups d'estacions de jocs, cada grup està
conformat per 10 ordinadors d'alt rendiment preparats per a la pràctica
d'aquesta disciplina, on es desenvolupen entrenaments o simplement sessions
de pràctica i oci. 
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Però... Què ens ha cridat l'atenció...? 

 carles poyato ens ho explica...

Com és l'espai i quines són les seves característiques?



Quin és el perfil de les persones usuàries?

No existeix un perfil únic, ja que igual que la pràctica esportiva en general
aquest espai està obert a tothom, socis, no socis, i qualsevol edat. L'important
és gaudir de l'activitat sigui quina sigui l'habilitat de cadascuna de les persones.
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Quins reptes es plantegen de cara al futur?

Els reptes són múltiples, perquè sempre hem de tenir a l'horitzó reptes nous
per a millorar de forma contínua. Però el gran repte que tenim a propòsit
d'aquesta nova disciplina és la normalització. Quan dic normalització em
refereixo a aconseguir que ja no sigui motiu de qüestió aquesta pràctica
esportiva. Encara, i és normal, existeix el qüestionament continu sobre aquesta
pràctica perquè s'associa a una pràctica individual i no social, quan precisament
el nostre enfocament i projecte va encaminat a tot el contrari. Per tant,
apostem pel repte d'implantar els valors de l'esport.

El tercer espai correspon al que anomenem l'estadi. És l'espai on es realitzen els
torneigs de lloc, la competició en si. És un espai preparat amb 2 grups de 5
ordinadors, disposats en formació i amb una pantalla de grans dimensions per a
que, si pot assistir públic, es pugui seguir la competició en directe. A més
aquest espai disposa d'una cabina on es troba el "caster" que és la persona que
exerceix com a comentarista del videojoc i exerceix de conductor del
desenvolupament de la partida.
Finalment, disposem d'un espai destinat a formació, entrenament en equip, i
espai de reunions de practicants. Aquest espai, igual que els altres també
disposa d'ordinadors i de pantalla de grans dimensions.

Quina modalitat de e-sports es pot trobar al
vostre espai?

Qualsevol modalitat que fomenti el joc en equip, la integració, la no-violència i
sobretot la igualtat. És molt important que practiquin persones sense tenir en
compte procedència, gènere o orientació. L'esport és integrador.
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Ets un centre esportiu i vols que algú

defensi els teus interessos?

 

Associa't a ADECAFF, la patronal

catalana del fitness.
 

Més informació a: 

info@adecaff.cat
 

T'hi esperem!

Ets un anunciant i vols aparèixer
en la revista ADECAFFITNESS?

 
Més informació a:

adecaff@adecaff.cat
 

T'hi esperem!




