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Acabàvem la temporada passada, al mes de juliol, amb una mostra del que és el sector que
representem: força, unitat, entusiasme i fe en el futur. Ho fèiem amb la celebració, tots
junts, del Primer Congrés ADECAFF. El recordo ja llunyà, però potent, alegre, una mostra
de present i de futur.

A finals de juliol, ja se cernia, ja havia començat, l’amenaça de la catàstrofe, però encara hi
havia confiança, esperàvem créixer en persones clientes. Comencem, però el nou curs, amb
la certesa de què sols no ens en sortirem, portem una motxilla massa carregada: no tenim
diners, se’ls ha menjat la pandèmia; tenim deutes, per superar la baixada d’ingressos ens
hem hagut d’endeutar; tenim menys persones abonades als centres, per tant, encara no
hem recuperat el nivell d’ingressos anterior a l’inici de la pandèmia. En resum no estem en
condicions d’entomar la desmesurada pujada dels costos energètics que estem patint.

El pitjor és que els governs només són ràpids legislant, imposant normes que, a banda de no
solucionar el problema, a sobre compliquen la gestió de les empreses i els serveis que
oferim. Està clar que tenim un problema com a societat, hem de cuidar el nostre entorn
natural. El nostre planeta està canviant i nosaltres hem de canviar amb ell cap a mesures
més conciliadores entre el desenvolupament i el confort humà, i la conservació del nostre
hàbitat. Però aquest problema és de fons i de gran importància i li calen altres solucions més
profundes que ens afectin a tots. És en qüestions com aquesta en les que es justifiquen els
impostos que paguem entre tots, és en qüestions com aquestes en les que han d’entrar els
governs a liderar i a ajudar a la població a adaptar-se als canvis necessaris.
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Altres sectors han rebut ajuts específics quan s’han vist afectats per esdeveniments del tot
aliens a la seva gestió i voluntat: el transport, la pesca, l’agricultura, etc., i és el que un
govern ha de fer, ajudar a sostenir sectors econòmics que enriqueixen el país i donen feina
a molta gent. Fins i tot, han arribat a ajudar sectors que s’han vist afectats negativament per
la seva pròpia gestió i voluntat, com el bancari.

En canvi, el sector de l’activitat física i el fitness no està rebent ajuts per a sostenir-se en
mig d’aquest despropòsit que és la gestió del cost de l’energia. Aquest problema ve de
lluny, però s’ha aguditzat ara, amb la guerra d’Ucraïna, o potser, aquesta ha estat l’excusa…

Som un sector econòmic molt potent, del qual depenen directament moltes famílies i també
indirectament, però no podem oblidar que els nostres serveis afecten a tota la població,
tota. Afecta la seva salut, a la seva qualitat de vida. El nostre present i futur com éssers
humans depèn de com vivim diàriament la nostra vida; practicar exercici físic moderat,
constant i de qualitat és el que ens ajuda a viure millor avui i demà. I nosaltres proveïm del
necessari perquè la ciutadania incorpori la salut a la seva quotidianitat, aquesta és la nostra
raó de ser. Per aquest motiu l’administració pública, totes les administracions públiques
han d’acudir a salvar un sector que s’ofega per la mala gestió d’altres, però s’ofega. Deixar
morir les empreses que gestionen i donen serveis d’activitat física i fitness, és deixar morir
la qualitat de vida de la ciutadania. I aquest és un luxe que cap govern, cap, s’ha de
permetre.
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completament diferents: primer la
pandèmia i ara la crisi de subministraments
estan canviant el sector, però en aquest
cas estan generant un empobriment de les
empreses que posa en risc la seva
continuïtat i evidentment de l’oferta que
estan fent que permet que la ciutadania
practiqui activitat física saludable.

Les companyies del sector estem suportant
uns costos energètics que arriben a ser fins
al 300% del que eren de manera estable
fins a mitjan 2021. I aquest increment de
costos afecta especialment aquelles
instal·lacions esportives que disposen de
piscines i zones d’aigua. 

De fa un temps cap aquí, el nostre sector
ha estat en constant ebullició, amb canvis
permanents en el mercat que l’han obligat
a adaptar-se, a aprendre, a millorar. No fa
tants anys que l’escenari era dominat
principalment pels equipaments públics
acompanyats tan sols per alguns gimnasos
d’autor i alguns altres molt especialitzats. I
de sobte es produí l’entrada de nous
models de negoci que movien el taulell de
joc i obligaven a tothom a reposicionar-se,
repensar les propostes de valor i en
definitiva millorar uns models de negoci
que s’havien pensat per un mercat amb
molt poca competència i de cop
s’enfrontaven a un repte diferent.

Aquell procés de maduració del nostre
sector va ser un estímul per a tothom, va
servir per millorar allò que feien els que ja
hi eren i sense cap mena de dubte va
incrementar l’estàndard de qualitat i en
conseqüència el servei que reben els que
practiquen activitat física saludable a
través dels centres esportius i de fitness.

Així com aquest procés va ser positiu i va
enfortir totes les organitzacions que
integraven el sector i també l’oferta que
rebien els usuaris, en els darrers tres anys
ens trobem immersos en unes
circumstàncies 

ARTÍCLE D'OPINIÓ
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AUGUST TARRAGÓ |  PRESIDENT D'ADECAFF

La crisi dels subministraments: escac a les instal·lacions esportives amb
piscina



Un sector que no havia
recuperat, ni de bon tros, la
situació d’ingressos i
d’abonats prèvia al març de
2020, que s’ha empobrit
perquè les pèrdues han
perjudicat la situació
patrimonial de les empreses,
que s’ha endeutat perquè el
deute ha estat la font de
finançament de les pèrdues i
que a més ha patit un
desgast emocional tant
d’equips professionals com
d’equips directius. 

I en el pitjor moment ens
trobem havent de suportar
un increment de costos
absolutament insuportable.
Ja hem vist tancaments de
piscines i malauradament
moltes altres estan
amenaçades. P
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Però aquestes ajudes cal que
es convoquin de forma
immediata, que s’adjudiquin
ràpidament i que el seu
pagament sigui previ a la
realització de la inversió. No
s’entén la lentitud de
l’Administració quan la
situació és urgent per al
nostre sector i per molts
altres. Per què
s’endarrereixen les
convocatòries, les
adjudicacions i el pagament
d’aquestes ajudes? 

Calen ajudes directes. Les
hem reclamat i lluitat durant
la pandèmia i
l’excepcionalitat de la crisi
energètica fa que ens trobem
en una situació similar que
requereix d’ajudes directes:
no més endeutament, el que
necessitem són ajudes
directes i les continuarem
reclamant. Som un sector
que promocionem i
proporcionem salut entre la
població, la desaparició d’un
centre esportiu implica la
reducció de les oportunitats
de pràctica esportiva
saludable i, per tant, més
gent sedentària i increment
de costos en el sistema de
salut. 

Tots els models de negoci,
tant els públics com els
privats de tota mena, hem
d’actualitzar els preus per fer
front a la situació econòmica
actual i per adequar el preu
al valor. No pot ser que
disposar d’un centre esportiu
i de fitness durant tot el dia i
cada dia de la setmana i
durant tot un mes sigui més
barat que un sopar i un
cinema. Posem en valor allò
que fem, posem el nostre
sector en valor.

Tanmateix, atesa la relació
que tenen els centres
esportius i de fitness amb la
salut de la població perquè
són els grans generadors
d’oportunitats de pràctica
esportiva saludable per a tota
la població des dels 0 anys i
fins al final de la nostra vida,
és molt evident que cal que
els governs s’impliquin en la
solució, tant el català com
l’espanyol. I a més aquesta
implicació cal que sigui molt
ràpida perquè arribar als
mesos de fred sense
solucions pot acabar
significant el tancament de
molts altres centres
esportius.

Calen ajudes importants per
a la inversió en noves formes
de producció energètica que
cada cop siguin més eficients
i alhora eliminin la
dependència dels
combustibles fòssils.

I quines solucions ens
permetran sortir d'aquest
escac?

Primer començaré per
nosaltres mateixos: el propi
sector tenim una assignatura
pendent que ha de contribuir
a la sortida de l‘actual
situació: hem d’apujar preus.
Incrementar els preus, a més
de contribuir a suportar els
costos desbocats, també ens
ajudarà a posar en valor els
serveis que oferim ens els
centres esportius i de fitness.



No fan falta massa més
arguments per justificar la
implicació de les
administracions a través
d’ajudes directes que ajudin
al sector a suportar aquesta
situació de costos
desmesurats. I de la mateixa
manera que les ajudes per
inversions, les ajudes directes
s’han de convocar
ràpidament i s’han
d’adjudicar i pagar de forma
immediata. 

Cal un millor tracte fiscal. No
ho veu el govern espanyol
que rebaixar l’IVA i bonificar
l’IRPF amb la despesa
esportiva de les famílies és
absolutament necessari per a
la incentivació de la pràctica? 
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No ho veu que és molt probable que acabi recaptant molt
més malgrat rebaixar el tipus d’IVA per l’efecte en l’increment
de pràctica que tindria la reducció del tipus? I no ho veu que
aquestes mesures fiscals impliquen salvar empreses, salvar
llocs de treball i, per tant, garantir-se recaptacions futures
via impostos que actualment estan en entredit?

I moltes altres mesures que demanem als governs català i
espanyol per reactivar el sector i que esperem que aviat es
puguin implementar a través del tan reclamat Pla de
Reactivació del Sector, per part d’ADECAFF i PIMEC. Ni la
pandèmia ni la crisi energètica les hem provocat nosaltres ni
tampoc hi tenim cap responsabilitat, en conseqüència les
administracions s’han d’implicar i ajudar-nos a sortir d’un
atzucac que a més pot acabar generant un problema d’accés
de la ciutadania a la pràctica esportiva saludable.

Des d’ADECAFF continuarem treballant per aconseguir que
els governs es posin les piles en donar suport al nostre sector i
que aquest escac no esdevingui escac mat.

"HEM
D’ACTUALITZAR ELS
PREUS PER FER
FRONT A LA
SITUACIÓ
ECONÒMICA
ACTUAL I PER
ADEQUAR EL PREU
AL VALOR."

"EL QUE
NECESSITEM SÓN
AJUDES DIRECTES I
LES CONTINUAREM
RECLAMANT."



PRIMER CONGRÉS
ADECAFF
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Inauguració a càrrec del Secretari d'Empresa i Competitivitat de la
Generalitat de Catalunya, 

Albert Castellanos

Reconeixement a mitjans de comunicació
 (2playbook, CMDSport, El País, Crónica Global, Palco23)

Presentació dels grups de treball

Senat de Saviesa

Think Tank

Intervenció del President de PIMEC, 
Antoni Cañete

Cloenda a càrrec de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat
Física de la Generalitat de Catalunya,

 Anna Caula

Ponencies

Emilio Duró

Patrocinada per Aerobic&Fitness - José Teixeira

Benvinguda a càrrec del President, 
August Tarragó



Ponència Emilio Duró

Enunciat de la pregunta a
l'expert en blau i format
italica.
Enunciat de la pregunta a
l'expert en blau i format
italica.

Inauguració, Albert Castellanos, Secretari General
d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de
Catalunya

Benvinguda, August Tarragó,
President ADECAFF
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FOTOS DEL CONGRÉS
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Enunciat de la pregunta a l'expert
en blau i format italica.

Presentació Senat de Saviesa

Presentació Think Tank

Reconeixement Premsa

Patrocinat per Aerobic & Fitness
Ponència José Teixeira

Toni Brocal i Antoni Cañete,
President PIMEC
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Reconeixement Resiliència del sector (Nick Spa &
Sport Club)

August Tarragó i Antoni Cañete

Cloenda, Anna Caula, Secretària General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya



ESPAI DEL
PATROCINADOR

P
À

G
IN

A
 1

2

 IMPULSA TU PROYECTOUna idea nace de una ilusión. Desde el
primer momento nos comprometemos a
entender tus necesidades y proporcionarte
la mejor solución. A través de nuestra
amplia experiencia en el sector, sabemos
dar una respuesta rápida, eficaz y oportuna
a cualquier problema que se plantee.

Nuestro equipo de expertos diseña
espacios pensados en la experiencia final
del usuario y su funcionalidad. Para ello, se
realizará un completo estudio de
necesidades en base al espacio. 

Analizando su contexto y siendo capaces de
crear proyectos perfectamente adaptados a
ellos, desde zonas de entrenamiento funcional,
pilates y yoga, clases dirigidas, salas de
musculación, boxeo, salas de fitness y un largo
etcétera que darán ese toque personal que
buscan nuestros clientes. Descubre + en el QR
inferior.

Los puntos más importantes a la hora de
diseñar un gimnasio son el espacio, la ubicación
y el presupuesto. Evaluamos estos puntos y
proponemos soluciones óptimas según el
proyecto, las nuevas tendencias en
entrenamientos revalorando las zonas
inutilizadas o de baja afluencia, dando en la
clave para monetizar tus espacios de manera
eficiente y actual.

Soluciones llave en mano, como fabricantes y
distribuidores de material para gimnasios,
centros deportivos, clubs deportivos, centros
de entrenamiento personal, boutiques...



 A Catalunya, segons dades de l’Enquesta de salut de Catalunya de l’any 2020, la
meitat de la població de 18 a 74 anys té excés de pes ─sobrepès o obesitat─ (el
58,8% dels homes i el 42,4% de les dones). Pel que fa als infants de 6 a 12 anys,
el 35,9% tenen excés de pes (el 24,2% tenen sobrepès i l’11,7% tenen obesitat). 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’obesitat com l‘acumulació
anormal o excessiva de greix que representa un risc per a la salut física,
emocional i social. L’obesitat és un problema de salut; és una malaltia complexa i
multifactorial. Malgrat que la causa fisiològica d’aquesta malaltia és un
desequilibri energètic entre l’energia o les calories consumides i l’energia o
calories gastades, el seu origen es troba en una interacció tant genètica com
ambiental. És a dir, els estils de vida i els hàbits d’ingesta, l’alimentació i la
pràctica d’activitat física estan sovint condicionats per factors de l’entorn els
quals poden propiciar el desenvolupament de l’obesitat en persones
genèticament predisposades.

S’estima que, actualment, l’obesitat afecta uns 800 milions de persones arreu del
món i causa un mínim de 2,8 milions de morts l’any.

La manca d’activitat física i el sedentarisme han estat identificades com unes de
les principals causes per a l’increment de l’obesitat en la població mundial. 
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BENEFICIS DE L'ESPORT
SALUT I ESPORT

PEDRO RODELLAR  i CLÀUDIA GALLEGO

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/estadistiques_sanitaries/enquestes/esca/resultats_enquesta_salut_catalunya/
https://www.who.int/health-topics/obesity#tab=tab_1


Els beneficis que l’esport
aporta a la societat i els
individus, es basa en la salut.
Però, realment, el concepte
de salut s’ha de tenir clar,
perquè no tan sols ens parla
d’una mancança de malalties
o patologies, sinó que
existeixen més elements a
tenir en compte. Segons
l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) (1948), la salut
es defineix com “Estat
complet de benestar físic,
mental i social, no solament
la absència d’afeccions o
malalties”. 

Com bé defineix la OMS
(1948), s’han de tenir en
compte els elements del
benestar físic, benestar
mental i del benestar social
per a gaudir d’una bona salut.
Posteriorment es defineixen
quins són els beneficis que
aporta l’activitat física i
l’esport tant físicament com
de forma psicològica. 
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Beneficis de l'esport

La disminució del risc
cardiovascular.
Disminució del risc
d’obesitat.
Disminució de l’efecte de
la diabetis i intoleràncies a
hidrats de carboni.
Reducció de l’efecte de
l’osteoporosi en l’edat
adulta.
Reducció de l’efecte de
malalties mentals (efectes
psicològics) 

Segons Varo, J., Martínez, A.,
Martínez, M.A. (2003), els
principals beneficis de la
pràctica d’activitat física són: 

L''esport és una eina molt
interessant per reduir
problemes físics i/o evitar
possibles malalties o
patologies derivades d'una
incorrecta alimentació i un
dèficit d'activitat física. 

Segons la Societat Española
de Medicina de l’Esport, un
dels beneficis de l’esport es
troba relacionat amb la
disminució dels problemes
cardiovasculars, mantenir la
pressió arterials dins dels
límits segurs i controlar el pes
corporal. Un factor important
és que l’exercici físic pot
contribuir al control de la
diabetis i al manteniment de la
densitat òssia en l’edat adulta. 

Beneficis físics

https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/


No tan sols existeixen uns
beneficis físics derivats de la
pràctica esportiva sinó que,
també, s’han de tenir en
compte tots aquells trastorns
o problemes psicològics dels
quals mitjançant l’activitat
física es poden reduir els seus
efectes a llarg i curt termini.
Per tant, també és important
tenir en compte aquests
efectes en positiu cap al
benestar psicològic de les
persones ja que, a vegades,
és un dels benestars més
oblidats i és un dels més
importants. 

Segons Marquez, S. (1995) hi ha uns indicadors psicològics que
augmenten i altres que disminueixen gràcies a l’activitat física. 

Absentisme laboral
Abús d'alcohol
Ansietat
Depressió
Mal de cap
Hostilitat
Fòbies
Conseqüències de
l'estrès
Tensió
Risc de malalties
coronàries
Problemes d'esquena
Tabaquisme 

Disminueix
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La salut es defineix com “Estat
complet de benestar físic, mental i
social, no solament la absència
d’afeccions o malalties”. 

Beneficis psicològics

Organització Mundial de la Salut, 1948.

Rendiment acadèmic
Activitat diària
(Auto) Confiança
Estabilitat emocional
Independència
Funcionament intel·lectual
Memòria
Estats d'ànim
(Auto) Percepció
Autocontrol
Benestar
Eficiència en el treball

Incrementa

https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/


De Banyoles a Catalunya. GimTV, plataforma creada pels propietaris de Triops

ENS HA AGRADAT...
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PERÒ...QUÈ ENS HA AGRADAT...?
JOSEP JUNCÀ, DIRECTOR DEL GIMNÀS
TRIOPS EN HO EXPLICA...

És una pàgina web on mitjançant un sistema de subscripció, els usuaris poden gaudir de
tota mena de classes dirigides en directe, xerrades, tallers i assessorament personalitzat.

Aquestes classes també es poden realitzar en diferit mitjançant la biblioteca que ja
conté més de 1000 sessions de tota classe d'activitats: entrenaments de força, ioga,
pilates, GAC, Zumba, KangooJumps, Lesmills...

Què és GimTV.cat?

Com va sorgir la idea de crear aquesta plataforma? 

Durant el primer tancament vàrem publicar, des de el primer dia i amb molt d'èxit,
entrenaments gratuïts a les nostres xarxes socials per tal de mantenir a la població
activa i saludable. Aquests vídeos que editàvem un per un, els gravàvem amb un trípode
que ens va deixar un amic fotògraf, el millor mòbil que vàrem trobar en aquell moment i
un micro de solapa que també vàrem aconseguir in extremis. Un dia per l'altre ens
vàrem haver de reconvertir en actors, escenògrafs, directors d'estudi, editors d'imatge i
àudio...



L'estudi improvisat va ser la sala d'estètica del Triops, que desinfectàvem a fons cada
hora, per por a contagiar-nos d'aquell "bitxo desconegut"; el projecte es diria
#Triopsacasa. Gravàvem quasi de manera clandestina només amb els professors que
vivien més a prop de les nostres instal·lacions, ja que en aquell moment no es podia ni
sortir de casa pràcticament.

Amb l'experiència que vàrem obtenir i amb la visió de professionalitzar i monetitzar
aquest servei, hores després del segon tancament, va néixer WWW.GIMTV.CAT. 

La idea era donar un servei similar però aquest cop, amb mitjans tècnics adequats per
poder oferir una qualitat de so i imatge professional com no hi havia en aquell moment.
Per intentar amortitzat la inversió però, aquest cop enfocaríem el servei a tot el territori
de parla catalana i no només als nostres usuaris.

Des de el primer moment es va apostar per emetre per la plataforma activitats que ja
estaven dins la graella del nostre gimnàs, per tant simultanearíem la gravació del directe
amb usuaris del centre realitzant-la presencialment... A més dels possibles imprevistos
tècnics de cada directe, el professor havía de ser capaç de dirigir-se a la gent de casa i
estar pendent dels nostres abonats de la sala a la vegada!

Aquesta fórmula és tot un repte, però aconsegueix que els usuaris se sentin
acompanyats a casa seva i visquin una experiència quasi màgica comparada a la de dur a
terme una classe que ha estat gravada o editada amb anterioritat.

Gimtv.cat ens va permetre al seu dia, continuar donant servei als nostres abonats, i per
tant, passar-los bona part de les quotes del gimnàs quan estàvem tancats, això sols ja va
justificar l'aposta pel servei. A més ens ha projectat a zones on mai hauríem pensat
arribar, tenim usuaris repartits per tot el territori català, Andorra, Les illes balears... rebem
missatges d'agraïment quasi cada setmana pel servei rebut i pel fet de poder gaudir de les
activitats en la seva llengua materna.
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Creieu que ha sigut un èxit? A nivell de subscripcions i
participació. Ha tingut alguna repercussió en els centres
Triops?

Cap dels nostres professors hauria
pensat mai fer classes per a més de 100
persones!! Ara ho fan habitualment.

Per acabar,  ens varen guardonar, durant
la 35a edició dels premis PIMEC, amb el
premi anual PIMEC a la qualitat
lingüística... Al bell mig del terreny de joc
del camp nou!! Què més podem
demanar ?!

https://gimtv.cat/
https://gimtv.cat/


Vols implementar
energies renovables i vols
més informació? 

ESPAI DE
NETWORKING

Ets un anunciant i vols
aparèixer en la revista
ADECAFFITNESS? 
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Contacta amb nosaltres: 
info@adecaff.cat 

Has implementat alguna
solució per reduir la
despesa energètica del
teu centre? 



®ADECAFF 
Associació d'Empreses de Catalunya d'Activitat Física i Fitness


