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EL SECTOR ESPORTIU EMPRESARIAL S’UNEIX I CONSTITUEIX A
PIMEC LA SECTORIAL D’ESPORTS, DONANT UN PAS ENDAVANT
EN LA DEFENSA I ENFORTIMENT D’AQUEST SECTOR ECONÒMIC

ADECAF, el COPLEFC, RPM Mkt, Roc Roi, DiR, Base, Intersport, Afydad, Hub23 i Ludus s’uneixen a PIMEC i creen, al seu
si, la sectorial d’esports. Fa mesos que empreses capdavanteres del sector esportiu reballen per unir aquest sector
empresarial amb la voluntat d’ajudar a la seva recuperació i a definir estratègies de posicionament conjunt que permetin
tornar a posicionar Catalunya en el món com a referent esportiu. PIMEC ha estat la casa comuna en la que finalment veu
la llum la Sectorial d’Esports de PIMEC.

Els membres de la Junta directiva de la sectorial són:

• Presidència: ADECAF: August Tarragó. 
• Vicepresidència: COPLEFC: Pere Manuel. 
• Coordinació: Iolanda Latorre

Fes clic AQUÍ per accedir a la Roda de
premsa de presentació de PIMEC Esport

• Vocalies: 
Grans cadenes de centres esportius: DIR: Ramon Canela
Centres esportius independents: LUDUS: Toni Brocal 
Material esportiu: AFYDAD: Andrés de la Dehesa 
Retail: INTERSPORT: Oriol Tomás BENITOSPORTS: Laura Garcia 
Esdeveniments esportius: RPM: Joan Porcar Sport tech 
Sport tech i empreneduria: HUB23: Josep Maria Monti 
Activitats al medi Natural: ROC ROI: Carles Rabaneda



ACCIONS ADECAF

 6 comunicats de
servei informatiu

adreçats als
associats i
associades

Participació en la
jornada dedicada a
"El valor de l'esport

en el segle XXI"

Posada en marxa de
la sectorial PIMEC
Sport a Catalunya

El president d'ADECAF, August Tarragó i Sàbat, va participar en el cicle de conferències
organitzat per la Fundació Barcelona Olímpica, en la jornada dedicada a "El valor de l'esport
en el segle XXI"

Fes clic AQUÍ per accedir a la jornada completa.

ADECAF PRESENT EN LA JORNADA DEDICADA A: "EL VALOR DE
L'ESPORT EN EL SEGLE XXI"

Presència d'ADECAF
a mitjans:

Planta Baixa (TV3),
CMDsport, diari

SPORT, elPeriódico,
2PlayBook, Palco23

Presència en XXSS
per a difondre

actuacions enfront
de les afectacions

de la COVID-19 en el
sector del fitness

Posada en marxa del
taulell d'anuncis

ADECAFNETWORKING
 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHB2oABFMuxfCavNHAcMj76eDne4cpQXXM
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3-barcelona-ol%C3%ADmpica/
https://youtu.be/OGb_Zm60qrc
https://youtu.be/OGb_Zm60qrc


A Q U E S T  M E S

D O N E M  L A

B E N V I N G U D A  A . . .

ADECAF QUALIFICA “INCONSTITUCIONALS” LES
RESTRICCIONS DE LA GENERALITAT ALS GIMNASOS

Estem decebuts i tornem a denunciar la manca de diàleg i d’escolta cap el sector i, especialment, com ens tenen
acostumats, la manca de previsió en l’aplicació de les mesures, el que ens genera inseguretat i més pèrdues
econòmiques afegides per no poder organitzar la nostra activitat.

Reiterem les demandes que portem mesos fent i que són les següents:

 Que ampliïn l’aforament a l’interior al 70%
 Que ampliïn l’aforament a l’exterior al 100%
 Que aixequin l’obligatorietat de fer reserva prèvia
Que ampliïn l’horari d’obertura al corresponent a la llicència 

de cada centre i a la llibertat d’empresa

Fes clic AQUÍ per accedir a la notícia completa.

https://www.cmdsport.com/fitness/actualidad-fitness/adecaf-califica-inconstitucionales-las-restricciones-la-generalitat/

