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Amb aquest número tanquem l'any 2022 i tanquem també la pandèmia, per fi. Ara fa tres
anys que va començar l'episodi mundial més inimaginable, una pandèmia que va paralitzar el
món, els nostres negocis i la nostra vida. Pràcticament, al mateix temps que iniciàvem
aquesta etapa, els membres d'ADECAFF vàreu escollir nova Junta Directiva, sumant a
l'experiència de l'anterior president, en Toni Brocal, qui s'ha mantingut a la Junta, l'energia i
nous projectes d'altres persones, encapçalades pel president August Tarragó. Començava
l'ADECAFF de la pandèmia. Dos mesos després l'August i la seva junta em va fer la
confiança d'encarregar-me la gerència de l'Associació patronal d'empreses prestadores de
serveis esportius i de fitness i gestores d'instal·lacions esportives més important a
Catalunya i de les més importants a l'estat espanyol.

Ara fa tres anys vaig entomar un repte l'abast del qual no podia imaginar en aquell moment.
Han estat tres anys que han marcat un abans i un després a l'ADECAFF, tres anys en els
quals he tingut l'oportunitat i el privilegi de treballar braç a braç, ben dur, amb el president
August Tarragó, a qui no puc més que agrair la confiança que m'ha mostrat, tot el que he
après amb ell i l'estima i respecte que m'ha generat i em genera. He conegut persones amb
qui no havia treballat mai, la resta de membres de la junta directiva, amb qui hem traçat
estratègies, que han col·laborat en l'assoliment dels objectius, que han dedicat el seu temps
i il·lusió a treballar pel col·lectiu i pel sector, com mai. Junts hem vist com l'ADECAFF
triplicava el nombre d'empreses associades; augmentava la notorietat a les xarxes; es
convertia en el referent pels mitjans de comunicació i en l'interlocutor institucional amb els
representants de l'administració pública, i tot això fruit d'un gran treball de tothom per
defensar els vostres interessos en aquells moments negres. Hem defensat els vostres
interessos en els despatxos, però també per les vies jurídiques que calien en cada moment i
ens hem reivindicat públicament com espais de salut. Fruit d'aquest treball s'ha aconseguit
que, per primera vegada el Consell Català de l'Esport donés subvencions al sector
empresarial esportiu; que l'esport sigui considerat activitat essencial i que es creï la Taula de
Reactivació del Sector esportiu.

També l'etapa de pandèmia m'ha permès conèixer-vos millor, i he confirmat el que ja sabia,
que sou persones lluitadores, il·lusionades, optimistes, que ho heu passat molt malament i
que no us heu rendit, que heu dipositat la confiança en nosaltres i que heu estat al costat en
tot moment. I no puc deixar de banda parlar-vos del meu equip, del qual estic orgullosa.
Aquests tres anys de pandèmia també m'han permès conèixer-los a fons. 
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Diuen que a les persones se les coneix de veritat en els mals moments i jo he tingut la sort
de veure de manera manifesta que estic envoltada del millor equip que podia somiar:
treballador, disposat, desinteressat, capaç, competent, il·lusionat i amb la millor de les
actituds. Han estat ja no al meu costat, sinó també al davant, tirant, i al darrere empentant
quan calia.

Amb en Pedro, la Clàudia i en Zenon, hem mantingut al dia les tasques de gestió, la
comunicació amb tots i totes vosaltres i amb els mitjans de comunicació, hem muntat
formacions, el Senat, el Think Tank, hem posat el fonament perquè la resta passés, i hem
organitzat el Primer Congrés ADECAFF, una fita que, puc dir, que ens va fer sentir
orgullosos a tots, però que va representar molta feina i molt estrès. No ho podria haver fet
sense ells que s'hi van deixar la pell, hores de son i caps de setmana.

Amics i amigues, hem viscut tres anys durs, hem superat la majoria de nosaltres reptes
inesperats, no escollits, però, personalment, la pandèmia m'ha deixat veure la immensa sort
que tinc amb les persones que m'envolten i que m'acompanyen en aquest camí
professional. He crescut professionalment i personal gràcies a tots ells i a totes i tots
vosaltres.

Ara ens toca entomar una tercera etapa amb ADECAFF, la de la postpandèmia. En aquesta
ocasió esperem escollir els reptes, tot i que sabem que tindrem imprevistos per entomar,
però sé que les persones que formen la Junta Directiva, liderades per l'August, tenen clar
cap a on van, i què volen, i sé també que aportaran a l'ADECAFF un futur d'èxit i servei a
tots vosaltres en el qual em sentiré agraïda de posar el meu granet de sorra.

Hem passat una etapa dura, l'hem passada junts, ara ens queda encaminar-nos cap a la
recuperació, cap a la renovació, en definitiva cap al futur i espero que continuem junts.
Perquè el que de veritat val la pena en el camí que fem cada dia és amb qui el fem i jo no
puc imaginar millor companyia.

Tenim projectes, tenim il·lusió, tenim ganes i ben aviat veureu tot el que ens espera plegats.
Feliç i exitosa postpandèmia.



En primer lloc, es va insistir, per part de
tots els participants en la taula rodona, que
les formacions en general han d’adaptar-se
a les necessitats reals del mercat. Els
currículums han de ser molt més dinàmics i
sobretot han de tenir molt en compte el
que estan contractant les empreses del
sector, per la qual cosa és rellevant una
connexió directa i permanent entre les
institucions acadèmiques i de formació i les
empreses. No es pot pretendre formar
professionals d’un sector sense estar en
contacte permanent amb aquest sector i
aprendre conjuntament quines són les
competències que s’han de treballar per a
millorar la capacitació dels futurs
professionals. No és casual que féssim
aquesta taula rodona en un centre
acadèmic.

El passat divendres 10 de febrer,
ADECAFF vam celebrar una taula rodona
sobre el “Mercat laboral al sector del
fitness” a l’auditori de la Facultat de
Psicologia i Ciències de l’Educació i l’Esport
Blanquerna. En aquesta taula rodona,
magistralment moderada pel Toni Brocal,
membre de la Junta Directiva de
l’ADECAFF, hi van participar diversos
models de negoci vinculats al fitness, els
professionals i també la responsable de
l’Escola Catalana de l’Esport i del ROPEC,
és a dir l’Administració Pública.

Us he de confessar que em vaig sentir molt
orgullós, tant de la feina feta per l’equip de
l’ADECAFF en l’organització de l’acte, com
per la riquesa del debat que es va suscitar.
Totes les aportacions van ser molt
enriquidores, molt potents i del conjunt de
totes elles se’n desprenen diverses
reflexions necessàries, tant per les
empreses del sector, com per les
institucions acadèmiques i de formació,
com també pels propis professionals i fins i
tot per l’Administració Pública.

És evident que el mercat laboral del fitness
té diversos problemes, m’atreviria a dir que
el de l’esport en general, tot i que això ja
excedeix el negociat de l’ADECAFF i la
nostra representació. Tenim diversos
problemes que, tots ells fan molt
perfectible el mercat laboral del nostre
sector. Però conèixer-los, parlar-ne,
treballar conjuntament i buscar-hi
solucions és l’única manera de millorar el
que tenim
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AUGUST TARRAGÓ |  PRESIDENT D'ADECAFF

El mercat laboral en el Fitness



Per altra banda,
l’Administració, que en el seu
moment va definir
competències de cadascun
dels llocs de treball, ara fa ja
15 anys, ha de ser conscient
que, donat el dinamisme i les
noves tendències del sector
del fitness, és molt probable
que aquests perfils hagin
d’evolucionar també pel que
fa a la seva regulació legal. I
encara més: promoure no
només el canvi legal de la
regulació de les professions,
sinó també promoure que es
formin els professionals amb
els perfils adequats i segons
les necessitats del mercat.
Atès que l’Administració de
la Generalitat disposa
competències en
ensenyament, treball i esport
caldria que fos molt més
proactiva en l’adequació de
l’oferta i la demanda del
mercat laboral del fitness (i
de l’esport en general) i no
actuar de mer espectador. 

Pel que fa als i les
professionals, en la taula
rodona van sorgir algunes
idees interessants per tal que
tothom que es vulgui dedicar
al món del fitness no
interpreti que el sector no els
està aportant allò que satisfà
les seves expectatives. 
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I finalment, les empreses. Un
primer problema que es va
plantejar és que hi ha una
evident discordança entre
allò que volen les empreses
del seu personal (amb noves
habilitats, noves
competències, etc.) i els
sistemes de reclutament,
selecció i les condicions
laborals. Si les empreses
pretenen incorporar persones
amb noves habilitats han
d’adaptar els sistemes de
reclutament, selecció i
formació i alhora millorar les
condicions laborals. També
han de ser capaces les
empreses de millorar les
carreres professionals dels
seus equips. És evident que
no tothom podrà accedir als
càrrecs directius, però també
és evident que un pla de
formació i de carrera per a
cadascú és necessari per a
generar vinculació, motivació
i llarg recorregut.

Per tot això, va quedar clar
que al mercat laboral del
sector del fitness li queda
molt recorregut per a millorar
i que requereix de la
implicació de centres
formatius, administració,
professionals i empreses per
tal que tothom hi surti
guanyant. 

Cap professional pot deixar
mai de formar-se, no només
per les noves tendències en
el món del fitness, però
també perquè els llocs de
treball es redefineixen i
requereixen noves
competències i habilitats que
evidentment s’han d’aprendre
si es pretén ser un bon
professional. A més, aquesta
formació ha de ser el màxim
de polivalent possible i
permetre que tothom pugui
anar fent recorregut dins dels
centres de fitness, però a més
també permeti que els llocs
de treball es consolidin amb
el màxim de dedicació
possible. I també pel que fa a
la formació, és important que
els professionals vetllin
perquè la seva formació
concordi amb les seves
expectatives de carrera
professional, succeint en el
món del fitness que la
sobreformació genera
frustració i la infraformació
genera estancament. Altres
assumptes relacionats amb
els professionals van ser
destacats també, com per
exemple la necessitat de
creure en un projecte, de la
relació amb el client, etc. però
em sembla molt important i
rellevant la FORMACIÓ com
a base per una actitud
proactiva i d’evolució
professional, com una actitud
vital.



Des d’ADECAFF tenim clar
que només treballant
conjuntament amb
cadascuna d’aquestes parts
implicades serem capaços de
guanyar-hi tots. I sortim de la
taula rodona amb molts
deures com a associació
d’empreses per a buscar,
amb tots els implicats, una
evolució adequada del
mercat laboral. 

Amb l’Administració hem de
treballar perquè la regulació
legal s’adeqüi al mercat i
també per col·laborar en la
formació i capacitació dels
professionals des d’una
perspectiva transversal,
entre Treball, Educació,
Esports i l’ADECAFF. Per
aquest motiu estem
promovent un conveni amb
el Departament de Treball i
Empresa, amb
l’assessorament i assistència
de PIMEC, que esperem en
les pròximes setmanes
poder-vos anunciar. Amb els
centres de formació hem de
treballar per potenciar tant
l’accés dels estudiants al món
laboral (en aquest sentit per
exemple el Conveni amb
Educació per la FP Dual) com
també perquè els centres
formatius coneguin quines
són les necessitats pel que fa
a perfils i competències i que
es puguin modificar,
introduir, modular els
continguts de cadascuna de
les titulacions vinculades al
nostre sector. 
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Les empreses evidentment
tenim un paper protagonista
en el mercat laboral i ens cal
ser protagonistes en la
millora d’aquest, des de
l’ADECAFF hem d’aconseguir
generar opinió, discurs,
formació i instruments per tal
que cada cop més les
empreses apostem per unes
condicions laborals més
adequades, tinguem més i
millors relacions tant amb les
administracions com també
amb tots els centres
formatius de l’esport. En
aquesta direcció
pròximament l’ADECAFF
organitzarà, també amb
PIMEC, (i us n’informarem
detalladament) un curs per
als comandaments
intermitjos dels vostres
centres, aquelles persones
que voleu promocionar o per
vosaltres mateixos/es sobre
habilitats directives.

Com us deia, molts deures
per l’ADECAFF. No tenim cap
mandra i els farem tots,
perquè entenem que la
millora del nostre sector
passa per una millora del seu
mercat laboral. Fer créixer i
fer millorar el nostre sector i
les nostres empreses no es
pot fer sense fer créixer i fer
millorar les persones que hi
treballen.

Amb els professionals ens cal
tenir un major protagonisme
en les negociacions
col·lectives que actualment
no té l’ADECAFF. Però a més
també hem de ser capaços de
construir altres espais de
diàleg que trenquin el
paradigma tradicional de les
relacions entre empreses i
treballadors per tal de ser
molt més proactius, moderns
i entendre aquesta relació
com una possibilitat que
tothom hi guanyi, en lloc
d’entendre-la, com
tradicionalment s’ha entès
(equivocadament des del
nostre punt de vista), com un
espai de batalla en el que un
hi guanya i l’altre hi perd. Ja
n’hi ha prou, al final els
objectius són compartits: que
a tothom li vagi millor i que el
servei que fem arribar als
nostres usuaris sigui el millor
possible i en constant
adaptació.

I les empreses? L’ADECAFF
hem de continuar treballant
per aportar valor a les
empreses associades,
formant tècnics i directius per
tal que des de les empreses
es resolguin també els
aspectes que permetin
continuar millorant el mercat
laboral
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Para nuestra franquicia, 2022 ha sido el año de consolidación
de los números verdes después de la pandemia. Un año en el
que hemos aprovechado para reforzar nuestro soporte al
franquiciado, nuestros servicios, las herramientas que
usamos para mejorar la experiencia y bienestar de nuestros
clientes y, por supuesto, la rentabilidad de nuestros clubes.
Un año de crecimiento y de cimentación estratégica de
nuestro futuro próximo y a medio plazo. Pensando de forma
global en el sector, somos conscientes de que nos
encontramos en un momento de `regreso a los brotes
verdes' pero también lo somos del desafío y mucho trabajo
que nos queda por hacer para impulsar nuestra actividad al
nivel que todos los players deseamos."

Enrique Iranzo,
Director Operacions

Anytime Fitness
Iberia

Aquest 2022 ha estat un any complex de gestionar. Malgrat
això, hem consolidat la nostra cultura, ajudant als nostres
clients a ser més competitius, rendibles i sostenibles,
mitjançant una oferta diferenciada i adaptada als nous reptes
del mercat. 

Joan Griset Miro,
Director General

Suris SL
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2022 ha estat realment un any força estrany, de sentiments
contradictoris, de trobaments i oportunitats que no
imaginàvem, de canvi, de readaptació sobre el que ens
havíem adaptat i que pensàvem encara trigaria a tornar a
canviar, però sobretot que ens ha passat molt ràpidament.
No acabàvem de sortir d’una pandèmia i ens trobem amb
una guerra aquí al costat i de retruc una crisi energètica i un
encariment del preu de la vida i... algun valent s’aventura a
dir que serà la següent?

Aquest és l’escenari, però també ens ha fet canviar el focus
de les nostres necessitats, hem passat d’estar submergits en
números i KPI, en balanços i pressupostos,  a preocupar-nos
molt més encara del que fèiem del clima laboral, dels equips
humans i de la retenció del talent, de crear aliances i
d’enfortir el nostre estimat sector i és per aquesta línia on
creiem serà el demà: un sector més fort, un sector de
persones amb més valor, amb més professionals, més talent i
en definitiva amb més futur.

Joan Carles Gallardo,
Direcció Fundació

Poblenou 1924



ESPAI DEL
PATROCINADOR

P
À

G
IN

A
 1

0

Entre la cartera de clients de SURIS S.L.
(www.suris.es), hi ha el Club Natació Sabadell.
Hem realitzat diverses instal·lacions a les seus
Centre Gran Via i Can Llong. A més de ser
l'empresa responsable del manteniment de les
instal·lacions d'aire condicionat, gas, etc.

SURIS S.L. va ser contractat l'any 2018 per a
desenvolupar el projecte constructiu i realitzar
l'execució de la instal·lació de climatització-
elèctrica-control per a les zones de fitness,
spinning i sales annexes de l'edifici al costat de
les pistes de pàdel. L'abast dels treballs incloïa
subministrament d'equips multimarca
productors d'energia, climatitzadors, quadres de
potència i control, conductes d'aire, canonades,
etc. Participem en  el monitoratge i
reajustaments a la marxa blanca del projecte per
un cicle complet d'1 any. 
Aquest projecte va ser guardonat a la 7a edició
dels Premis 3 Diamants de Mitsubishi Electric,
per la qual cosa ens sentim orgullosos d'haver
estat participes en aquesta instal·lació

El Club està assessorat per l'Enginyeria GM2
Consultors Associats S.L. per renovar o millorar
les instal·lacions existents i proposar solucions
innovadores com és el seu disseny "la
Cardiotèrmia". 

És possible adaptar-lo a tots els gimnasos i clubs
esportius aportant una imatge de RSC respecte als
usuaris, com fa el CN SABADELL donant publicitat a
aquesta innovació.
L'eficiència del sistema és indiscutible, atès que la
font de calor és constant, la generada pels usuaris,
sense dependre del sol, el vent o la temperatura
exterior, aconseguint reduir en més del 15% el
consum en energies fòssils. En el cas del CN
SABADELL (usuaris 1.500 persones/dia, estalvi gas
natural = 1.000 kWh/dia, estalvi total) 365.000 kWh
/ any, estalvi per usuari = 666 W /persona dia).
L'ús dels equips bomba de calor polivalent per
facilitar la recuperació de calor, en aquest cas
mitjançant la "CARDIOTÈRMIA", és completament
innovador. 
La qualitat de l'aire és immillorable, en funcionar
sempre amb el 100% d'aire exterior (taxa mínima de
100m3/h-persona), modulant el cabal en funció de
l'ocupació a través de les sondes de CO2. 
El sistema de climatització disposa dels nivells de
filtratge de l'aire recomanats per reglament i manté
les condicions de confort i qualitat de l'aire interior
(temperatura, humitat relativa i nivell de CO2).

L'energia residual produïda per l'activitat metabòlica
dels esportistes ha estat batejada com a
"CARDIOTÈRMIA". És en realitat una energia renovable
que depèn dels usuaris de les instal·lacions esportives i
és proporcional a la seva activitat. 

Aquesta idea de la "CARDIOTÈRMIA" té moltes
propietats afegides; 

Instal·lació de Climatització: 
Sistema "La Cardiotèrmia" al Centre Gran via del CN Sabadell

Descripció del Projecte GM2, extreta de publicació de l'autor: 
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-
cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020 

Imatges de la instal·lació a l'exterior

https://www.suris.es/
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020
https://www.proinstalaciones.com/articulos/reportaje/7108-la-cardiotermia-premio-3-diamantes-de-mitsubishi-electric-2020


Des del mes de juliol del 2021 que els preus de l’energia han estat pujant i pujant, i ningú
sap veure fins on arribarem. Les comercialitzadores no ofereixen preus fixos competitius.

Les instal·lacions esportives amb piscines climatitzades són les principals afectades.
Tenim una dependència de la producció tèrmica mitjançant combustibles fòssils. 

Només podem atacar el factor “consum”. El factor preu no està en les nostres mans.
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AFECTACIÓ EN EL SECTOR ESPORTIU
COSTOS ENERGÈTICS

ALBERT VINYES

Preu mig aritmètic del mercat elèctric a Espanya 2012 - 2022
Font: OMIE.PT/ES

Des de 2012 a 2022, hi ha un 350% de diferència en el preu del mercat elèctric.
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Però, i a la pràctica, com afecten els costos energètics a un Centre Esportiu*? 

Preu mig del mercat de gas a Espanya 2013 - 2022
Font: MIBGAS.ES

Des de 2013 a 2022, hi ha un 400% de diferència en el preu del mercat del gas.

Electricitat

Destacar el recent increment de 44.249 € a 146.850 € del 2021 a 2022. 
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146.850
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437.814

392.445 404.755

493.337

280.464

350.312

445.000

L'any 2019, amb un consum anual de 493.337 KWh, el cost era de 57.419 €. El consum de
2022 és de 445.000 KWh, és a dir, 48.000 KWh inferior, però el cost és 146.850 €,
89.431 € superior. 

Això ens indica que, actualment, a menor consum, hi ha un 156% més de cost.

Consum Anual KWh

Cost S/IVA

*PCO2: Comp. esportiu amb 2 vasos piscina, 2 vestidors abonats + 4 vest. grups, sala fitness 250m2 + 2 sales AFD 100m2, sauna seca i humida
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Gas

Destacar l'increment de 41.741 € a 122.464 € del 2021 a 2022. 

Comparant ambdues taules, observem que l'any 2018, amb un consum anual d' 1.071.166
KWh, el consum era de 47.782 €. El consum de 2022 és de 990.000 KWh, és a dir, 81.000
KWh inferior, però el preu és 122.464 €, 74.682 € superior. 

Això ens indica que, actualment, a menor consum, hi ha un 156% més de cost. 

50.706 44.297 45.148 41.737 42.394 47.782 44.798

23.702

41.741

122.464

1.003.517
884.518

955.925
1.008.965

1.039.100
1.071.166

959.633

623.064

965.283 990.000

Consum Anual KWh

Cost S/IVA

Com ha afectat en la distribució de les despeses al compte de pèrdues i guanys?

2021 2022

RRHH
76.6%

Energia
15.9%

Altres
7.5%

RRHH
60%

Energia
34.1%

Altres
5.9%
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PRIMERA SESSIÓ

THINK TANK

ELS COSTOS ENERGÈTICS I EL SEU IMPACTE AL SECTOR DELS
CENTRES I SERVEIS ESPORTIUS 

Carles Murillo Anselmo Mendez Marta Moragas Eduard Inglés Vicente Javaloyes

Marta Carranza Marc Menchén Sixte AbadiaIgnacio Triana Jordi Maré

MEMBRES

Després de la posada en comú dels membres del Think Tank ADECAFF de les seves
opinions respecte a la situació del cost de l'energia i reflexionant sobre la situació no
només econòmica, sinó ambiental i per tant, social que s'està generant al voltant de
l'energia al món sencer; sent el Think Tank ADECAFF l'espai d'anàlisi dels reptes i les
necessitats del sector que representem, recollim les reflexions i propostes a través de les
quals alcem la veu per liderar les respostes a la greu situació energètica i de sostenibilitat
d'un model social que arriba a la seva fi.
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En aquest sentit, el Think Tank ADECAFF manifesta que el repte de l'energia va més enllà
dels costos, que són un enorme problema real i que probablement no millorarà, sinó que
significa un canvi social i de paradigma d'abast múltiple. La sostenibilitat del nostre
planeta passa per una conscienciació personal i col·lectiva sobre noves formes de
governança, accions de responsabilitat social corporativa, respecte i sostenibilitat
mediambiental i ús responsable.

Aquest nou paradigma afecta a tothom, persones usuàries, empreses i administracions
públiques: Les persones usuàries han de fer un ús responsable de les fonts d'energia, però
també de l'aigua mateixa i de les pròpies instal·lacions, moltes ja ho fan, moltes traslladen
els seus hàbits sostenibles familiars a casa seva, als diversos entorns en què viuen, els
centres esportius són un més; les empreses tenen una responsabilitat social en respectar
el medi ambient i col·laborar al fet que la qualitat de vida que ofereixen vagi acompanyada
del respecte pel nostre entorn; i les administracions públiques han de conscienciar-se que,
si la pràctica esportiva és un dret, han de fer tot el possible perquè aquest sigui efectiu per
al conjunt de la ciutadania. La seva implicació ha de passar per ajudar fiscalment l'activitat
física i esportiva i per topar els preus de l'energia en activitats considerades essencials
com ho són l'activitat física i l'esport.

El sector que ADECAFF representa permet garantir una millora del benestar personal i de
la qualitat de vida de la ciutadania i això és una gran responsabilitat. 

Per aquest motiu, podem liderar el canvi de paradigma necessari, i ADECAFF està
compromesa en divulgar i fomentar els elements i les eines que facilitin a les empreses del
sector reduir l'impacte sobre el medi ambient i adequar els seus costos a la situació dels
seus comptes de resultats, hem de divulgar com baixar el consum energètic, com implantar
altres formes de generació d'energia: fotovoltaica, aerotèrmica, biomassa, el mateix
moviment i força de la persona usuària, etc.

Som conscients que aquest canvi suposa una inversió econòmica inicial, en un moment en
què les empreses que representem no es troben en condicions d'entomar-la, però hem de
ser conscients que a mitjà termini aquestes inversions quedaran amortitzades
econòmicament i a llarg termini influiran en el planeta que deixarem als nostres fills i filles.
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Aquests canvis han de mantenir, però, el confort i la qualitat de serveis i instal·lacions
que ja estem oferint, només cal que tothom, persones usuàries i empreses ens adaptem a
la nova situació i ens comprometem amb la sostenibilitat de la nostra pròpia petjada al
planeta.

Els centres esportius del futur han de ser capdavanters en el tracte responsable amb les
persones, la instal·lació i el seu entorn, i les empreses que els gestionin han de sentir-se
orgulloses de liderar aquest model de governança.

Hem d'aprofitar les possibilitats que ens ofereixen els avanços tecnològics, elaborar plans
de viabilitat i plans de manteniment. Hem de demanar a altres professionals (arquitectes,
enginyers, etc.) que els equipaments siguin més sostenibles, que no requereixin
climatització i/o ventilació artificial constant.

Hem d'aprofitar, també, la força d'un sector unit per incidir en els preus, en aliances amb
les administracions, en condicions millors dels nostres proveïdors.

ADECAFF vol liderar des del reconeixement de la diversitat del sector. Comptem amb
grans professionals que ja s'hi han posat a entomar el repte i que el lideraran sens dubte
amb èxit, hem de continuar units i unides per aportar els nostres coneixements individuals
i així multiplicar-los, fent de la nostra unió la nostra força.



Aquest any 2022 ha estat ple d'incerteses i dificultats, però és moment de destacar el
que ens ha agradat. 

ENS HA AGRADAT...

P
À

G
IN

A
 1

7

QUÈ ENS HA AGRADAT...?
ENS HO EXPLICA...

MANEL VALCARCE,
VALGO CONSULTORÍA 

2022 s'ha destacat per la fi de les restriccions i de l'ús de les mascaretes en un context
molt difícil provocat per la pandèmia, però que alhora ha ocasionat una nova crisi mundial
provocant dificultats amb els subministraments i l'energia o els costos financers, entre
altres problemàtiques. 

Ha permès recuperar gran part dels nostres usuaris, creixent en el públic jove, tornant al
camí de noves obertures, però no assolint bons nivells en la gent gran. 

Sens dubte, un any d'ombres i llums amb un context que esperem deixar enrere i que
2023 ens doni un entorn més tranquil i estable.

Quines coses bones han passat al sector del fitness l'any 2022?

Quin creixement hi ha hagut en el nombre d'abonats l'any 2022? Quin és el
creixement que s'espera pel 2023?

La fi de les restriccions i la relaxació de les mesures higièniques i de seguretat van
propiciar un increment tant de la facturació com dels usuaris dels gimnasos i centres
esportius, aconseguint en alguns casos fins al 80-90% del nivell d'abans de la pandèmia. 



Aquestes dades ens indiquen que el 2022 va ser l'any de l'inici de la recuperació d’acord
amb les variables econòmiques de facturació i nombre de clients, no tant a les partides de
despeses i deutes financers que com sabem no han permès assolir uns millors nivells de
benefici i per tant de creixement.

Per al 2023 s'espera igualment un creixement sostingut i progressiu del nombre d'usuaris,
segurament més moderat que el 2022, que permeti pràcticament assolir els nivells
prepandèmia, tot i que hi ha certs segments de població com els adults grans que encara
es resisteixen a tornar. És molt probable que hi hagi un creixement generalitzat de la
facturació, però encara costarà que es reflecteixi en els beneficis a causa dels alts costos
de subministraments i energia, a més de la pujada continuada dels costos financers i ara els
costos salarials. Cada entitat haurà de valorar quin serà el seu impacte i com en quedaran
els seus marges.

La part positiva que observem, per una banda, és l'aprovació per part de les
administracions públiques de l'activitat física i l'esport com a activitat essencial, fet que
hauria de reconèixer el sector i potenciar polítiques que la incentivin, com a bonificacions
fiscals, la recepta esportiva o el reconeixement de servei amb iva reduït.

D'altra banda, la consciència social més gran de la població per la cura de la salut i la
realització de l'entrenament en espais segurs i professionals, fet que ha permès una major
difusió i abast entre diversos segments de població com els joves, a més de revalorar el
servei prestat, incrementant les quotes de forma generalitzada per part dels operadors.
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Què veieu de positiu en aquest creixement?

Quines oportunitats té el sector del fitness per l'any 2023? 

2023 té la gran oportunitat de reiniciar certs processos en l'organització dels centres
esportius, analitzar l'oferta de serveis i la gestió del client, a més de valorar si som eficients
i sostenibles en els consums i els subministraments.

D'altra banda, continuar comunicant i fent difusió a la població de la importància de fer
activitat física i mantenir-nos com una elecció de benestar a la població per sobre d'altres
opcions i mantenir l'hàbit de pràctica conscienciant dels beneficis que ofereix la realització
d'activitat física, a més d'aconseguir arribar a aquells públics que van abandonar o que
encara no hem estat capaços d'atreure'ls perquè provin i es quedin utilitzant els centres
fitness. 



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


