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Concurs Fotogràfic

Un any més, i ja en van disset, el CO-
PLEFC va organitzar el Concurs Foto-
gràfic que es resol a final d’any. En-
guany la convocatòria presentava com 
a novetat significativa l’exclusivitat de 
presentació a col·legiats i registrats al 
ROPEC. 

Cal recordar que el Concurs vol pre-
miar, per sobre de la qualitat de la 
imatge, la capacitat de captar valors 
i emocions que provoquen la pràctica 
de l’activitat física i l’esport en qualse-
vol de les seves manifestacions.
Concretament, els guardonats han es-
tat les imatges següents:

(FG) Fotografia guanyadora: Su-
peració, de Miquel Berga Martínez 
(55881)  (1A) Primer accèssit: L’es-
perada, de Marc Roger Pérez Millàs 
(55128) (2A) Segon accèssit: Tot 
es veu millor des de dalt, d’Ana Ga-
llegos Vila (56300).

Aquestes fotografies, juntament amb 
la resta que s’hi van presentar, van 
engruixint l’arxiu fotogràfic de què dis-
posa el Col·legi, que ja supera de llarg 
més del miler d’imatges. Com sempre, 
des d’aquestes pàgines volem agrair la 
participació i col·laboració dels cente-
nars d’autors que comparteixen visions 
de l’activitat física.

FG

1A

2A
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Concurs Fotogràfic El COPLEFC, nou membre  
del clúster INDESCAT

L’INDESCAT és el clúster català de la in-
dústria de l’esport. Es va constituir l’any 
2010, fruit d’un procés de reflexió estra-
tègica del sector esportiu català que va 
impulsar la Secretaria General de l’Esport. 
La seva missió és aglutinar les empreses 
i centres de recerca vinculats al món de 
l’esport, amb l’objectiu de desenvolupar 
actuacions i projectes que millorin la com-
petitivitat de les empreses.
Amb aquestes premisses, el COPLEFC va 
decidir aquest 2015 passat vincular-s’hi 
formalment i formar-ne part de ple dret. La 
finalitat de la decisió és connectar de pri-
mera mà amb l’àmbit empresarial del sec-
tor, ja que els seus membres són potenci-
als generadors d’ocupació per als nostres 
col·legiats. Igualment, aquestes empreses 
són i seran actors principals en la con-
figuració del nostre àmbit professional. 
Esperem que tota aquesta generació de 
coneixement i maneres de fer (know-how) 
tindran d’una manera o altra un trasllat al 
nostre col·lectiu, ja que podrem saber de 
manera directa el que volen els protago-
nistes empresarials i tot allò que generen o 
tenen previst generar.

+ info: http://www.coplefc.cat/files/COP_
revista_29/#22 /
ht tps: / /www.youtube.com/watch?-
v=l81S-vwWvVk

III PREMIS EMPRESA I ESPORT 
El 26 de novembre de 2015 l’INDESCAT 
va lliurar els seus premis anuals, que te-
nien com a objectiu reconèixer els quatre 
projectes del sector esportiu més desta-
cats en els àmbits de la internacionalitza-
ció, el partenariat i la innovació –apartat 
de producte i apartat de model de negoci. 
Amb una assistència de més de d’un cen-
tenar de persones de l’àmbit institucional, 

empresarial i esportiu, els premiats van 
ser: Kaptiva Sports, internacionalització: 
Nexacut Sport (en col·laboració amb Top 
Consulting Esportiu, Xavier Alsina  i Sport 
Services), partenariat; Mat Group per 
M-FORGE Composite, en innovació per 
produce, i Open Camp, en innovació en el 
model de negoci.

EU FOR SPORT CLUSTER ALLIANCE 
Per la seva banda, tal com recollia la publi-
cació digital Via Empresa, diari empresa-
rial de Catalunya, el mes de setembre 
passat, l’INDESCAT va guanyar un dels 
projectes del programa Cluster Go Inter-
national. Aquesta convocatòria forma part 
del programa COSME, per a la competiti-
vitat de les petites i mitjanes empreses de 
la Unió Europea. Aquesta distinció, que 
suposa finançament per valor d’un milió 

d’euros, permet liderar un projecte amb 
altres clústers europeus. Concretament, 
amb l’EU for Sports Clusters Alliance, l’IN-
DESCAT es vincularà amb cinc clústers 
més durant dos anys i permetrà la projec-
ció dels seus membres als EUA, el Japó i 
la Xina, amb tot el potencial que aquestes 
zones comporten.

ANNA PRUNA, NOVA PRESIDENTA
La nostra companya col·legiada Anna 
Pruna (12511), que, podem recordar que 
anteriorment va ser secretària general de 
l’Esport, entre altres activitats, i durant el 
mandat de la qual es va aprovar la Llei 
3/2008, de l’exercici de les professions de 
l’esport a Catalunya, és la nova presidenta 
de l’INDESCAT, en substitució de Joan Por-
car, conseller delegat de l’empresa Ales-
port, des del mes de novembre passat.
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Quan tenen dret d’exempció, 
els alumnes amb dedicació 
significativa a l’esport?

En un país esportiu com és o vol ser el 
nostre, no resulta tan excepcional tro-
bar-se amb alumnes de l’ensenyament 
reglat amb una dedicació significativa 
a l’esport. Qui hi ha previst en aquests 
casos? Aquesta és la consideració del 
Departament d’Ensenyament.

a) Centres educatius d’especial aten-
ció a la pràctica esportiva 
En el marc dels acords establerts en-
tre el Departament d’Ensenyament i 
la Secretaria General de l’Esport, els 
centres que pertanyen a la xarxa de 
centres educatius d’especial atenció 
a la pràctica esportiva poden desen-
volupar projectes de centre que inclo-
guin adaptacions del currículum de 
la matèria d’educació física i/o de les 

matèries optatives per a alumnes de 
l’etapa d’ESO.

Per sol·licitar l’autorització, el director del centre 
trametrà al director dels serveis territorials o, a la 
ciutat de Barcelona, al gerent del Consorci d’Edu-
cació la proposta de projecte elaborada pel cen-
tre, en la qual caldrà especificar els continguts i 
objectius de la matèria d’educació física i/o de les 
matèries optatives que, a parer del centre, haurien 
de ser suprimits o modificats als alumnes d’espe-
cial atenció a la pràctica esportiva. 

b) Alumnes amb dedicació significativa 
a l’esport en altres centres 
Els alumnes amb dedicació significativa 
a l’esport avalada pel Consell Català de 
l’Esport, matriculats en centres que no 
pertanyin a la xarxa de centres educatius 
d’especial atenció a la pràctica esporti-
va, poden sol·licitar al director del centre 

educatiu que se’ls apliqui un pla individu-
alitzat que inclogui el reconeixement de 
la matèria d’educació física i d’algunes o 
totes les matèries optatives per a alum-
nes de l’etapa d’ESO, en el primer trimes-
tre del curs. En aquest pla individualitzat 
cal adjuntar-hi la documentació següent: 
sol·licitud signada pel pare, mare o tutors 
legals de l’alumne, i certificat del Consell 
Català de l’Esport.  Els alumnes poden 
obtenir aquest certificat quan siguin es-
portistes que figuren en el programa de 
tecnificació (ARC) de la federació catala-
na corresponent.
El director del centre educatiu ha de fer 
valorar la petició de pla individualitzat a la 
comissió d’atenció a la diversitat del cen-
tre o òrgan equivalent, que ha de procedir 
d’acord amb el que tingui establert per a 

Font general: Departament d’Ensenyament. 
Portal xtec: http://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculumhttp://www.xtec.cat/web/curriculum/curriculum
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En memòria de David González Alonso
El Col·legi va ser assabentat de la mort 
de David González, company col·legi-
at 53020. Tenia 49 anys, llicenciat per 

l’INEF de Barcelona (1996) i germà de 
la nostra companya Olga González 
(9381). Des d’aquestes pàgines no so-

lament us en traslladem la informació, 
sinó que volem reservar un breu espai 
de memòria i record. Descansi en pau.  

NOTA: respecte a la qualificació aca-
dèmica que se li hauria de posar a 
l’alumne informar-vos que és un pro-
blema que s’arrossega fa temps per-
què el terme “reconeixement” no és un 
terme acadèmic i  no té equivalència. 
Recomanem que us dirigiu al vostre 
inspector de zona, que té la responsa-
bilitat de resoldre aquest tema. 

la resta de plans individualitzats. Atès el 
motiu de la sol·licitud, el pla individualitzat 
ha d’especificar els continguts i/o objec-
tius de les matèries optatives que , a parer 
del centre, haurien de ser suprimits o mo-
dificats per a l’alumne, i deixar constància 
del reconeixement de la matèria d’edu-
cació física. El pla ha de ser aprovat pel 
director del centre.
En casos excepcionals en què les cir-
cumstàncies individuals de l’alumne i la 
seva dedicació intensiva a l’esport així ho 
justifiquin, amb una dedicació horària de 
9 o més hores setmanals (de dilluns a 
divendres) d’activitat física reconeguda 
per la federació esportiva corresponent, 
la comissió d’atenció a la diversitat o òr-
gan equivalent del centre pot proposar, i 
el director del centre aprovar, un pla indi-
vidualitzat que comporti el reconeixement 
de la matèria d’educació física i d’algunes 

o totes les matèries optatives, encara que 
l’alumne no pugui tenir el certificat del 
Consell Català de l’Esport.
Per aquell alumnat que per motius de 
participació en tornejos, competicions 
o finals esportives, que impliquin l’ab-
sència al centre docent superior a quin-
ze dies de forma continuada, el centre 
establirà un pla individualitzat (PI) que 
faciliti compaginar la pràctica esportiva 
amb l’activitat acadèmica. En aquest PI 
cal concretar les activitats de seguiment 
i els criteris d’avaluació per a cada matè-
ria durant aquest període. Per fer efectiu 
aquest PI, cal que la família o els tutors 
legals presentin al centre on cursa l’ESO 
la documentació següent: a) el certificat 
acreditatiu de les jornades esportives, 
les competicions o les finals en què par-
ticipa amb el segell del Consell Català 
de l’Esport o de la Federació Esportiva 

corresponent; b) escrit de compromís 
per part de la família o els tutors legals 
pel que fa a col·laborar en el seguiment 
acadèmic durant aquest període d’ab-
sència al centre.
En cas que l’alumne deixi l’activitat es-
portiva, la família ho ha de comunicar al 
centre de secundària, que prendrà les 
mesures oportunes.
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Millors expedients
El Col·legi sempre vol premiar d’una 
manera o altra l’esforç i el talent. 
És per això que cada any ofereix una 
distinció als millors expedients acadè-
mics de les diverses facultats, amb la 
voluntat d’incorporar-los al col·lectiu. 
Així, en la darrera Assemblea Gene-
ral es va oferir la col·legiació gratuïta 
el primer any i el 50% del segon als 
graduats de la segona promoció de 
CAFiE següents:

• Víctor Illera, de l’INEFC-Barcelona. 
• Francesc Alzina, de l’INEFC-Lleida.
• Júlia Forn, de l’EUSES.
• Alba Pla, de la URL-Blanquerna.
• Ferran Vilà, de la UVIC (tercera pro-

moció).

Reconeixements

Elaboració de tesis
Igualment, van rebre un ajut per a la seva 
tesi doctoral, consistent en 600 euros, 
per facilitar-ne la tramitació i elaboració, 
els actuals doctors companys col·legiats: 
• Dr. Jorge Serna  
• Dr. Jorge García  
• Dra. Marta Moragas 
• Dr. Joan Arumí 
• Dra. J. Betlem Gomila 
• Dra. Gemma Company  
• Dra. Joana Carbó 
• Dr. Guillermo Torres
• Dra. Noemí Serra 
• Dra. Alba Pardo  
• Dr. Jesús Álvarez 

(per conèixer els títols de les tesis res-
pectives, consulta l’adreça següent: 

http://goo.gl/wLhg3i
I per llegir-les en format digital: 
http://www.tdx.cat/

Col·legiats sèniors, amb 25 
anys de col·legiació i jubilats
També cada any reben un reconei-
xement de la resta de l’Assemblea 
i, per extensió, del col·lectiu, els 
col·legiats que sumen vint-i-cinc de 
pertinença: Antoni Agreda, Antoni 
Beltrol, Florenci Bistuer, M. Prado 
Calahorra, Josep Casarramona, Ire-
ne Cases, Joan Coll, Carles Fernán-
dez, Carme Llúria, M. Rosa Loren-
zo, Jaume A. Mirallas, Jaume Miró, 
Verònica Monné, Gerard Moras, Os-
car Morcillo, Gabriel Moto, Jordi Pa-
llarés, José A. Paz, Francisco J. Rey, 
M. Ángeles Rivero, Òscar Rojals, M. 
Lluïsa Salgado, Manuel Sayrach, Eli-
senda Soldevila, Albert Solé, Lázaro 
Torrente, Anna Vallier, Magdalena 
Valls, Ferran Viso.
I els que han arribat a la jubilació: 
Rosa M. Ferran, M. Manuela García, 
Joan Manuel Martínez, Manuel Jimé-
nez, Joan Quintana, Carles Balart, 
Antonia de Febrer, Domingo García, 
M. Concepció Mosegui, Marc Pruna, 
M. Àngels Ros, Manuel Valcarce.Víctor Illera

Dr. Guillermo Torres



Primavera 2016 / DOCUSPORT • La Revista   15

El COPLEFC dóna 1.220 euros  
a La Marató de TV3

Amb la voluntat de participar en una 
activitat física solidària, el 12 de de-
sembre passat el Col·legi es va sumar 
a l’organització de la cursa de l’INEFC 
a Montjuïc per La Marató de TV3 amb 
el lema “1 de cada 4... I tots per 1”, ja 
que aquesta és la proporció d’afectats 
per diabetis o obesitat, tema tractat en 
el programa de televisió.
Concretament, el COPLEFC va donar 1 
euro per participant inscrit, als quals va 

sumar 500 euros per als guanyadors 
de cada categoria. En total, la donació 
va ser de 1.220 euros. A aquesta quan-
titat, s’han d’afegir 576 euros, com a 
aportació voluntària de tots els equips 
participants.
Per la participació, 45 equips i un total 
de 220 participants, com per la finali-
tat i l’aportació acumulada, la cursa va 
ser tot un èxit. Un exemple més amb 
què el Col·legi va fer visible la finalitat 

social del col·lectiu i del COPLEFC, pre-
cisament amb uns temes que la nostra 
professió combat amb els seves eines, 
que són l’impuls d’una vida sana, acti-
vament saludable. 
Tant l’INEFC com el COPLEFC es felici-
ten per l’èxit de la convocatòria i reite-
ren la seva voluntat solidària sumant-se 
a l’onada de solidaritat del país que tro-
ba una expressió genuïna cada any en 
La Marató de TV3.
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Open Camp, 
el primer parc de l’esport
“La combinació del major entreteniment 
al món, que és l’esport, amb la principal 
tecnologia  associada a l’oci, com són 
els parcs temàtics, és una fórmula que, 
tot i ser inèdita, estem convençuts  que 
serà un èxit. I això és el que represen-
ta el parc de l’esport Open Camp”, són 
paraules de Paco Medina, director ge-
neral i impulsor del projecte. 
Open Camp es presenta com un pro-
jecte de ciutat i de país que ha de refor-
çar Barcelona com a  referent mundial 
del món de l’esport. Una iniciativa ab-
solutament innovadora, amb trets iden-
tificadors que el van fer mereixedor del 
Premi Empresa i Esport d’INDESCAT en 
la modalitat d’Innovació en model de 
negoci 2015.
Situat a l’Anella Olímpica de Barcelona, 
les seves instal·lacions esportives po-
dran tornar així al seu màxim rendiment. 
El visitant serà el protagonista absolut i 
viurà en primera persona les sensacions 
de ser un esportista professional. Viurà 
minuts de glòria, practicant esports en 

el primer parc de l’esport

Paco Medina, director general d’Open Camp, amb 
Juli Pernas, director del Museu Olímpic i de l’Esport.
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La pòlissa RC inclou
noves activitats 
El Col·legi, vetllant per un servei de vital 
importància per als col·legiats com és la 
pòlissa de responsabilitat civil, informa 
que se n’ha ampliat la cobertura, ja que 
des de l’estiu passat s’ha aconseguit 
incorporar-hi nous termes, referents a 
la realització de tècniques d’electroe-
stimulació muscular, osteopatia apli-
cada a la millora de la condició i la 
recuperació fisicoesportiva, tècniques 
de massatge esportiu o activació mus-
cular i realització de proves d’esforç, 
test de forma física i proves semblants, 
tal com recull el nou clausulat segellat 
en el certificat de la companyia Map-

fre, adjudicatària de la pòlissa. 
Cal recordar igualment que la pòlis-
sa RC cobreix només els col·legiats 
en modalitat exercent, per la qual 
cosa és recomanable comprovar la 
modalitat de col·legiació per tenir-la 
actualitzada per a qualsevol possi-
ble contingència.
Així mateix, la pòlissa incorpora la RC 
societària, ja siguin aquestes uniper-
sonals o integrades per col·legiats, 
però sempre en modalitat exercent.
Finalment, cal esmentar que l’amplia-
ció no comporta cap cost afegit per al 
col·legiat.

Cal recordar igualment que la pòlis-
sa RC cobreix només els col·legiats 

 per la qual 
cosa és recomanable comprovar la 
modalitat de col·legiació per tenir-la 

-

Així mateix, la pòlissa incorpora la RC 
societària, ja siguin aquestes uniper-
sonals o integrades per col·legiats, 

Finalment, cal esmentar que l’amplia-
ció no comporta cap cost afegit per al 

espais emblemàtics com el Museu Olím-
pic o en d’altres fins ara tancats al gran 
públic, com l’Estadi Olímpic Lluís Com-
panys o la Torre Calatrava. 
Al parc de l’esport Open Camp els vi-
sitants participaran en una vintena d’ex-
periències esportives, com ara una tan-
da de penals a la gespa de l’estadi, amb 
tot l’attrezzo d’una competició oficial, 
mentre apareixen en directe pel video-
marcador. També podran comprovar a 
quina distància queden de l’home més 
ràpid del món en la cursa dels 100 me-
tres lliures. O fins i tot descobrir un es-
port com l’esgrima amb la primera recre-
ació del món sense fils. Seran propostes 
d’entreteniment i oci pioneres, tant per a 
aficionats com practicants de totes les 
edats i condicions, a fi de proporcionar 
sensacions úniques i emocions autènti-
ques basades en experiències, atracci-
ons i exhibicions inèdites fins al moment, 
a partir de la tecnificació i dinamització 
de les instal·lacions olímpiques.
Per impulsar al màxim les sinergies de 

la iniciativa, Open Camp ha buscat la 
col·laboració de socis en molts diversos 
àmbits, per la qual cosa ja disposa de 
més de 25 partners, entre els de caràc-
ter institucional, empresarial, tecnològic 
o social.

Open Camp serà una realitat el dia 
16 de juny de 2016, data d’obertura. 
Com ha dit els seu director general, 
aquest dia començarà “una cosa molt 
senzilla: unes Olimpíades obertes a 
tot el món”.

Vista general de 
l’Anella Olímpica i 
diverses experiències 
a l’Open Camp
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Èxit dels cursos de formació

El 28 de novembre passat es va celebrar 
a l’INEF-Barcelona amb gran èxit de par-
ticipació el primer seminari “Ser entrena-
dor personal 3.0”.
Les 15 places ofertes van quedar àmpli-
ament superades, amb més de 80 sol-
licituds. Per això es va haver d’ampliar 
fins a 30 places.
 Durant la formació es va veure l’evolució 
de la societat actual, tot explicant les 4 
P del màrqueting digital (P2P, Persona-
lització, Predicció i Participació) i el con-
cepte Blended, el fet de treballar On&Off 
Line. A més es va exposar com afectaria 
tot això l’entrenament personal. En fi-
nalitzar el seminari es va mostrar l’eina 
Mybeweeg, que va tenir una molt bona 
acceptació entre els assistents, tant en 
la versió app com web.
Cal dir que les enquestes de satisfacció 
van donar un 4/5 en la valoració global 
de la formació, alhora que el 100% dels 
alumnes la recomanarien. Sens dubte, 
dades molt positives de cara el futur.
El ponent, Rupert Fornell (col·legiat 

11356) va destacar positivament el nivell 
dels alumnes i els seus coneixements 
del món de l’entrenament personal. “Va 
ser un plaer poder treballar amb ells i 
van mostrar ser bons coneixedors de la 
matèria”. 
Amb la mateixa voluntat de servei al col-
lectiu, cal esmentar que el 30 de gener 
de 2016 es va repetir el seminari a Llei-
da, en què els assistents també van sen-
tir-se satisfets. I per donar continuïtat a 
aquesta línia, durant el 2016, MyBeweeg 
i el COPLEFC s’han compromès a orga-
nitzar més seminaris amb aquest mateix 
contingut, així com també en la versió 
Advanced Entrenador Personal 3.0.

Aquest curs va aportar coneixements 
i procediments per treballar amb més 
qualitat les activitats d’aquateràpia 
adreçades als usuaris dels programes 
de salut per cervicàlgies, lumbàlgies, 
omàlgies o lesions de cames, entre 

d’altres. La finalitat d’aquest curs, el 
tècnic especialista en aquateràpia pot 
tenir autonomia en la programació de 
les activitats aquàtiques per a aquests 
col·lectius.
Cal recordar que tant els coneixements 
com els procediments impartits i vivenci-
ats, són complementaris del diagnòstic i 
la intervenció mèdica.
Amb tota una completa jornada de més 
de vuit hores de sessions, era impartir 
per una de les màximes autoritats sobre 
el tema, el professor de l’INEF-Barcelo-
na Dr. Mario Lloret, llicenciat en Educa-
ció Física  i company col·legiat 55.082, 
és catedràtic d’Anatomia Aplicada a 
l’AFE del INEFC; igualment llicenciat en 
Medicina, especialitat en Medicina de 
l’Esport, és així mateix agent antidopat-
ge, terapeuta aquàtic, responsable dels 
serveis mèdics del CN Atlètic-Barcelo-
neta i de la PM de Cabrera. Ha escrit els 
llibres sobre la matèria Natación tera-
péutica i Natación y salud.
En el curs va estat acompanyat per Es-
ter Teixidó Rodón, llicenciada en CAFiE, 
màster en Readaptació Esportiva, tam-
bé col·legiada 56157, responsable dels 
programes d’aquateràpia de la piscina 
de Cabrera de Mar.

Ser entrenador  
personal 3.0

Curs d’aquateràpia-
natació terapèutica 
del Dr. Mario Lloret
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Humor

Val a dir que l’èxit i la qualitat d’aquesta 
formació ha fet que ja s’hagi dut a ter-
me una altra edició al CN Atlètic-Bar-
celoneta, que va tenir lloc el dia 19 de 
març de 2016.

Anteriorment, el Col·legi ja havia col-
laborat amb Nord Walking Catalunya 
en una càpsula formativa. Després de 
l’experiència, els dies 18, 19 i 20 de se-
tembre es va dur a terme aquest Curs 
d’Instructor/a de Marxa Nòrdica. Amb 
20 hores de durada, va tenir lloc en un 
cap de setmana, d’acord amb els ob-
jectius que establerts pel Comitè d’Edu-
cació de la INWA, per bé que adaptats, 

Anteriorment, el Col·legi ja havia col-
laborat amb Nord Walking Catalunya 
en una càpsula formativa. Després de 
l’experiència, els dies 18, 19 i 20 de se-

en el nostre cas a Catalunya, treballant 
estretament amb l’Escola Catalana de 
l’Esport per alinear aquest curs amb un 
futur nivell 1 d’ensenyaments esportius. 
Les quatre àrees son: formació tècni-
ca de la marxa nòrdica, didàctica de 

la marxa nòrdica, seguretat i higiene, i 
desenvolupament professional.
El curs va ser molt profitós i els partici-
pants van obtenir el certificat correspo-
nent que els capacita per dirigir activi-
tats de marxa nòrdica. 

Curs d’instructor 
de marxa nòrdica 
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Els entrenadors i altres tècnics espor-
tius, vinculats a entitats esportives, es 
veuen afectats de ple per la legislació 
implantada pel Govern del PP i actual-
ment vigent, ja que el mes de juliol de 
2015 el Senat va confirmar l’obligació 
de les entitats sense ànim de lucre de 
presentar l’impost sobre societats, si 
superen els 50.000 € d’activitat, entre 
altres característiques.
I pel que fa a l’àmbit laboral, la relació 
entre les dues figures queda així.

- CONTRACTACIÓ I
 SEGURETAT SOCIAL 
Els clubs esportius hauran d’incorpo-
rar amb la modalitat de relació labo-
ral ordinària i règim general els seus 
entrenadors i monitors (i col·lectius 
assimilables) quan:  estan sota el 
poder d’organització i direcció del 
club esportiu i hi concorren les cir-
cumstàncies de (I) dependència, 
(II) treball per compte aliè (en què el 
risc i el resultat és assumit pel con-
tractant), (III) caràcter personal de 
la relació (l’activitat la fa una deter-
minada persona sense que existeixi 
la possibilitat de substitució personal 
sense consentiment de l’empresa), 
(IV) jornada i horari de treball (assis-
tència a un lloc de treball que posa el 
contractant pel desenvolupament de 
l’activitat), (V) retribució i assiduïtat.
 
- CRITERI DE DIFERENCIACIÓ 
ENTRE SALARI I COMPENSACIÓ 
DE DESPESES 
Aquesta diferenciació es determina 
per diferents criteris:  a) no és deter-
minant que la quantitat abonada sigui 
inferior al salari mínim interprofessio-
nal, no existeix un mínim retributiu per 
tenir consideració de salari; b) només 
tindran caràcter de compensació les 

Entitats esportives i entrenadors, 
noves obligacions 

quantitats abonades que no excedeixin 
les despeses reals que els monitors/en-
trenadors tinguin; c) la qualificació que 
hi donin les parts a les quantitats (com-
pensatòria o retributiva) no té caràcter 
vinculant per a Inspecció de Treball; 
d) la periodicitat i uniformitat del paga-
ment de les quantitats pot ser un indici 
de caràcter retributiu.
Per aquesta raó, i fins que no exis-
teixi una regulació legal diferent, tots 
aquells col·lectius, entre els quals 
poden figurar companys col·legiats, 
vinculats als clubs esportius que 
desenvolupin una activitat retribu-
ïda per compte aliè (no despeses 

de quilometratge o dietes), els clubs 
hauran de donar-los d’alta a la Segu-
retat Social i cotitzar per ells. 

noves obligacions 

SGE I UFEC TENEN OFICINES 
D’ATENCIÓ A TOT CATALUNYA

La SGE i la UFEC, amb el suport de 
les diputacions catalanes, disposen 
de cinc oficines d’atenció als clubs 
esportius, per assessorar els clubs 
davant la situació actual en matèria 
laboral, fiscal, comptable i jurídica, 
entre d’altres.
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Després dels resultats de les eleccions 
al COPLEFC que van tenir lloc el 30 de 
gener passat, la candidatura de Pere 
Manuel ha estat proclamada guanya-
dora i governarà el Col·legi els propers 
quatre anys.
Per primera vegada en la nostra història 
es van presentar dues candidatures a 
unes eleccions, les quals eren encapça-
lades per Pere Manuel i Enric Sebastia-
ni, respectivament. 
Durant les dues setmanes prèvies a la jor-
nada electoral va ser el període de recep-
ció del vot anticipat, que en total va assolir 
els 824 vots fins al moment del tancament 
d’aquesta modalitat, el 29 de gener a les 
14.00 h, mentre que en la votació presen-
cial l’endemà dissabte dia 30, un total de 
57 col·legiats van exercir el seu dret de vot 
a la seu col·legial central, al carrer de Pro-
vença, 500, de Barcelona.
Un cop finalitzada la jornada electoral, 

Pere Manuel, nou president  
del COPLEFC

la mesa electoral va efectuar el 
recompte de vots amb la pre-
sència dels interventors de les 
dues candidatures i va donar el 
resultat següent: 
Un cop validats aquests resultats, 
des del Col·legi només resta felicitar 
el col·lectiu per l’interès en el procés 
i especialment les dues candidatures 

per l’esforç realitzat, tota una implicació 
que permet revitalitzar encara més la 
vida col·legial.

Nombre 
de vots
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sència dels interventors de les 
dues candidatures i va donar el 

Un cop validats aquests resultats, 

JUNTA DE GOVERN 

President: Pere Manuel
Vicepresidenta: Carmen Ercilla
Secretària: Elisabeth Boloix
Tresorer: Xavier Hosta
Vocal: Montserrat Dalmau (absent a la foto)
Vocal: Xavier Torrebadella
Vocal: Rafel Magrinyà
Delegat de Girona: Joan Galí
Delegat de Lleida: Agustín Larumbe
Delegat de Tarragona: Sergio José Lou
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