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ACTIVITATS I NOTÍCIES

La reunió de l’Assemblea General en què  es va donar compte de la tasca del Col·legi durant l’any 2015 va te-
nir lloc el dia 28 d’abril. Enguany es va presentar amb moltes novetats: nova Junta; primera reunió itinerant, 
que es va fer a Lleida; incorporació de l’agència de comunicació Fit & Feel... Però també conservant l’estruc-
tura de retrobament entre col·legiats i alhora amb els apartats de reconeixements, és a dir, mantenint el 
vessant més social, a més del compliment estricte administratiu i comptable propi de qualsevol Assemblea. 

L’Assemblea General Ordinària del Col-
legi va aprovar àmpliament els habitu-
als punts administratius de l’ordre del 
dia. Vistiplau que va ser per unanimitat 
en el cas del pressupost per al 2016, 
del qual ja serà directament responsa-
ble la nova Junta.

Elisabeth Boloix, com a secretària, va 
anar resseguint els punts de l’ordre del 
dia i va moderar l’Assemblea.

Xavier Hosta, com a tresorer, es va en-
carregar d’explicar el tancament de 
l’exercici 2015, del qual va destacar 
l’existència d’una economia sanejada, 
amb superàvit. I quant al pressupost 
2016, va ressenyar-ne una línia de con-
tinuïtat en els ingressos, mentre que les 
despeses tindran un increment, que 
s’expliquen especialment per tres àm-
bits: l’ampliació de l’equipament infor-
màtic, l’àrea de comunicació i l’organit-
zació d’actes. 

 Quotes 2016
Inscripció 60,00 €
Exercent 123,00 €
No exercent 74,00 €
No exercent aturat 

30,75 €
No exercent a l’estranger
Especial recents graduats 50% de dte.

La memòria 2015

Assemblea General 2016

Alèxia Pérez, com a gerent, va fer un re-
pàs ràpid del que va ser l’any 2015, ja que 
tots els assistents disposaven de la Me-
mòria 2015. 
En va destacar la realitat censal de crei-
xement continuat i sostingut, juntament 
amb l’èmfasi en la Borsa de Treball com 
a eina indispensable del Col·legi, a més 

a més de l’assessorament que s’ofereix 
en diverses àrees. A aquests punts forts, 
va sumar-ne d’altres igualment impres-
cindibles i generadors de sentiment de 
pertinença al col·lectiu, com és la defensa 
de la professió i els drets dels col·legiats, 
davant possibles amenaces d’intrusisme, 
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 Col· legiats del COPLEFC: 3.876
EVOLUCIÓ CENS COL·LEGIAL 2010 - 2015

i per això va recordar que el 2015 es van 
interposar diversos recursos de reposició 
per convocatòries defectuoses quant a la 
consideració professional, i també la ma-
nifestació contrària del Col·legi a la Llei 
7/2015 en totes les ocasions que ha estat 
possible. 
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Barcelona: 
2.767 
(71%)

Girona: 
344 
9%Lleida: 

326 
(8%)

Tarragona: 
339 
(9%) Fora de Catalunya: 

100 (2%)

 Distribució geogràfica 
cens col· legial 2015

Distribució cens 
col· legial Homes 
& Dones 2015


65%

35%

Homes: 65 %
Dones: 35 %

 Evolució Altes col·legials 2010-2015

 Distribució  
Altes 2015 per  
Universitats

VICURLINEFC-BCNINEFC-LLHOMOLOGATSALTRES ESPANYAEUSES

EUSES 10% (29)

VIC 12% (35) ALTRES ESPANYA 4% (13)

HOMOLOGATS 3% (9)

INEFC LLEIDA 21% (62)
INEFC BCN 28% (84)

URL 
22% (65)

 Qui és qui a l’Estat?
COPLEF AUTONOMIES dif 11/15 2015 2014 2013 2012 2011

CANTABRIA 2 2 4 4 0 0
CENTRAL -63 6 10 19 0 69

CASTILLA LA MANCHA 157 157 108 93 68 0

NAVARRA 26 145 137 128 123 119

ARAGON+LA RIOJA 16 197 181 162 190 181

MURCIA -64 172 165 201 197 236

BALEARES 114 303 246 227 199 189

EXTREMADURA 58 291 269 247 236 233

ASTURIAS 25 261 252 250 241 236

CASTILLA Y LEÓN -96 359 368 371 395 455

PAÍS VASCO 65 415 387 373 368 350

CANARIAS 164 612 551 501 468 448

GALICIA 51 676 658 630 664 625

C.VALENCIANA 326 850 736 625 572 524

ANDALUCÍA 246 927 835 703 659 681

MADRID 518 1.238 1.080 847 789 720

CATALUNYA 845 3.876 3.705 3.496 3.319 3.031
TOTAL ESPANYA 2.259 10.356 9.556 8.761 8.371 8.097
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Discurs del president

La primera piulada

I tot seguit, la festa col·legial

En el seu torn principal, el president, 
Pere Manuel, primerament va agrair la 
feina de la Junta anterior, i va destacar la 
seva plena disposició de treball –i dels 

Dani Martínez és col·legiat i fundador de 
Fit & Feel, l’agència de comunicació de 
l’esport que el Col·legi ha incorporat. En 
la seva exposició va assumir les línies de 
treball establertes pel Pla Estratègic, com 
a “veritable veu dels col·legiats”, i va fer 
la seva aposta: arribar a disposar d’una 
marca identificadora i prestigiosa, que 
situï la professió en el nivell que li corres-
pon. Per assolir-ho, caldrà ordenar tots 
els canals disponibles. Per això en la ma-
teixa assemblea es va posar en marxa el 
compte oficial de Twitter del COPLEFC.

Després de l’acte més administratiu, en la 
part més lúdica i d’agraïment del Col·legi 
als seus membres es va fer el lliurament 
dels premis del Concurs Fotogràfic, el 
reconeixement als millors expedients uni-
versitaris del curs passat, l’atorgament de 
les ajudes a tesis doctorals, amb una breu 

altres membres de la Junta– a favor de 
la professió i del col·lectiu. 
Pel que fa a les línies de treball va es-
mentar les següents: 

explicació dels nous doctors col·legiats, 
així com també el reconeixement als com-
panys amb 25 anys o més de col·legiació 
de la Delegació de Lleida, entre els quals 
Alfred Joven va fer un senzill, breu i emo-
tiu record de Jeroni Saura, exdirector de 
l’INEFC Lleida. Finalment, el darrer reco-

neixement va ser per a M. Concepció Sal-
vadó, companya jubilada, que va acabar 
dient: “Sóc feliç de ser del COPLEFC”. 
Un bon colofó a una jornada important en 
la història del Col·legi, seguida després 
per una estona de conversa més distesa 
i personal entre tots els assistents.

Assemblea General 2016
- La voluntat de convertir el COPLEFC 
en el “Col·legi de les professions de l’es-
port”, com a manera d’adaptar-se als 
nous temps que arriben d’Europa. 
- La necessitat de tenir una interlocu-
ció molt més directa amb agents claus 
i decisoris en la regulació professional, 
com ara partits polítics i sindicats, entre 
d’altres. 
- La voluntat d’aconseguir visibilitat i re-
coneixement social del Col·legi. Per això 
va demanar a tots els col·legiats l’ús del 
número col·legial: “a l’estil del que fan els 
metges, com a segell d’implicació pro-
fessional i signe de prestació de serveis 
de qualitat”. 
- L’aplicació dels continguts del Pla Es-
tratègic, com a document de treball con-
sensuat amb el col·lectiu, permetrà aca-
rar els propers anys.

“la Junta no som 
el Col·legi, sinó que 
és tots junts que 
som el Col·legi”.
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Vaig començar tard, perquè vaig te-
nir un fill als 25 anys, i sí que em vaig 
col·legiar un pic vaig sortir llicenciada, 
però he de dir que he tingut una carrera 
bastant curta. Malauradament, tot i se-
guir una vida saludable, a vegades la 
genètica o el que sigui et porta a tenir 
malalties que no busques i que no saps 
per què, però t’arriben. Per tant, estic 
jubilada i no tinc els 65; o sigui que no 

em tocaria. Amb tot, he de dir que he 
estat molt contenta fent la meva feina, 
n’he pogut gaudir molt, i fins i tot he fet 
una assignatura a part de l’Educació Fí-
sica que es deia Educació per a la Salut. 
Contràriament al que jo predicava m’ha 
passat això. Però estic molt contenta de 
poder ser aquí amb vosaltres, us animo 
a continuar i, francament, sóc feliç de 
ser del COPLEFC.  

 Ajudes a tesis doctorals

 Fotos guanyadores  
del Concurs Fotogràfic

 25 anys mereixen reconeixement

 M. Concepció Salvadó s’ha jubilat (col. 5458)

PRISCILA TORRADO PINEDA 13449

MARTA PÉREZ VILLALBA 52680

JUAN ANTONIO ANDUEZA AZCONA 9277

JOSEP CAMPOS RIUS 10367

MARC FRANCO SOLA 12658

ADRIA PÉREZ TEIXIDO 5449
ROSA MONTANYA MITJANA 4686

ANTONI GUIRO PEDRO 33371

NEUS CLOSA RIBERA 3830

ANTONI COSTES RODRÍGUEZ 3816

M. CLAUSTRE FLOTATS PUJOL 3910

CARME ADELL ARGILES 3998

MONTSERRAT FONTANA GINE 4047

Dr. GUILLERMO TORRES CASADÓ 4272

CARMEN BARRUFET MARTIN 4472

ALFRED JOVEN PÉREZ 4460

AGUSTIN LARUMBE BELZUNEGUI 4444

SARA SÁNCHEZ FIGOLS 4604
ANTONI PLANAS ANZANO 5444

I també...

M. PILAR GARCIA OLIVA 20996

JOSEP CHARCO TORRA 8536

 Millor expedient
ALBERT CANTON BADELL 52680
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ANTONI COSTES
Per què es va plantejar que s’havia de 
canviar la Llei de les professions de l’es-
port? Darrere de tot hi ha la Federació 
de Bàsquet, que va continuar fent una 
formació quan ja hi havia un Reial decret 
que li ho prohibia. Per tant, la primera 
impugnació l’hauria hagut de fer el De-
partament d’Ensenyament, que disposa 
de l’Institut Català de Qualificacions Pro-
fessions per resoldre situacions com la 
d’aquesta Federació. En qualsevol cas, 
l’Institut ha de ser un aliat nostre. I d’altra 
banda, caldrà tenir una estratègia per 
negociar la propera Llei de les professi-
ons de l’esport que s’haurà de fer.

JORDI SOLÀ
Amb els legisladors tenim un problema, 
no ens han tingut mai en compte. Hau-
ríem de tenir entrada als partits polítics, 
perquè són els que fan les lleis.  Hau-
ríem d’anar influint perquè qualsevol no 
es pugui treure el títol de la manera que 
sigui. Vam començar amb 2 facultats i 
ara n’hi ha 42. A més, quan vam comen-
çar no teníem gaires competidors,  però 
ara són de tota mena: cicles formatius, 
formacions reglades de salut, que a més 
ja volen competències de control i plani-
ficació d’entrenament i que es mostren 
bastant agressius. Cal fer-nos visibles, 
especialment a les xarxes.

La veu dels 
col·legiats. Torn 
obert de paraula*

ANNA FILLAT 
Des que vaig acabar INEFC, estic tre-
ballant amb persones amb alteracions 
funcionals. En aquest àmbit més soci-
al, de residències i centres de teràpies 
ocupacionals, no saben com van les 
titulacions i acaben dirigint l’activitat fí-
sica persones sense titulació. Cal tenir 
present que hi ha moltes residències 
amb discapacitats intel·lectuals i s’hi 
podria fer una mica d’incidència. Pot-
ser generaria bastants llocs de treball. 
Però ens hi hauríem de posar. O sigui 
que la comunicació hi és primordial, i 
no ens sabem vendre. L’intrusisme ens 
fa mot mal.  

 
JUAN ANDUEZA
Respecte de la possible definició com 
a “educadors físics”, crec que ha de 
ser una sola paraula, la que ens englo-
bi a tots. A Primària sóc mestre d’Edu-
cació Física; en canvi, “educador físic” 
només puc ser-ho en tant que profes-
sional a Secundària. O sigui que conti-
nuem tenint el problema. Perquè hi ha 
gent com jo a tot arreu, que fa Primària 
i Secundària; i un dia ets a dalt, un altre 

a baix, un dia a la universitat, i tothom 
fem el mateix, però no tenim una sola 
denominació.

JESÚS MARCO 
Ja porto assistint a algunes assemble-
es i aquesta d’avui ha estat de les més 
comunicatives. També vaig ser present 
a les jornades per elaborar el Pla Es-
tratègic i va ser una passada compartir 
temes en una mateixa taula amb molts 
companys. Per tant, proposo que els 
debats no quedin limitats a un cop l’any 
quan hi ha l’Assemblea, sinó que es pu-
guin produir més sovint.

* Sintetitzem els comentaris dels col·le-
giats en el punt de l’ordre del dia de l’As-
semblea: Torn obert de paraules.

Assemblea General 2016

El pressupost per al 
2016 va ser aprovat per 
unanimitat

“Només junts serem 
més forts”



GIRONA – Delegat: Joan Galí / Coordinadora: Carla Rebollo
Gaspar i Casal, 12, 4t 2a - 17001 Girona / 972 21 90 86 / girona@coplefc.cat

TARRAGONA – Delegat: Sergio Lou / Coordinadora: Laia Claverias / Jordi Abella (a partir de setembre)
Comte de Rius, 2 - 8, entl.  - 43003 Tarragona / 977 22 10 96 / tarragona@coplefc.cat
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No és casual que aquesta darrera 
Assemblea s’hagi fet a Lleida, ja que és una 
de les primeres decisions de la nova Junta la 
voluntat d’acostar el Col·legi al territori, és a 
dir, als col·legiats.
Per tant, no és un fet aïllat, perquè volem 
promoure la participació dels col·legiats 
i creiem que la manera de facilitar-ho 
és que les delegacions territorials siguin 
potents, que duguin a terme activitats i 
que els companys i companyes de cada 
territori obtinguin del Col·legi alguna cosa 
més que el que reben ara des de la seu 
central. Potenciant les delegacions tindrem 
un Col·legi molt més actiu i molt més fort. 
Ara bé, els col·legiats han de fer aflorar 
les necessitats que tenen a la demarcació 
i aleshores nosaltres podrem donar-los el 
suport que necessitin. 
En aquest plantejament, l’Assemblea 
va suposar el primer pas, perquè s’hi va 
fer el lliurament dels ajuts per a tesis, el 
reconeixement als companys amb més 
de 25 anys de col·legiació i als jubilats, tot 
centrat només en els companys de la zona 
de Lleida. Això mateix s’ha fet posteriorment 
als territoris, a Girona i  a Tarragona, i 
és que a les delegacions també es faran 
actes, d’acord amb 
aquestes necessitats 
que acabo 
d’esmentar dels 
col·legiats de la zona, 
perquè se les sentin 
seves, més enllà de 
seguir únicament les 
propostes fetes des 
de Barcelona. 

OPINIÓ. 
LLEIDA, LA PRIMERA ASSEMBLEA 
ITINERANT

Enguany el marc de l’Assemblea Ge-
neral van ser les instal·lacions del Club 
de Tennis Lleida. Un marc gairebé idíl-
lic, envoltat de natura i, coincidència 
de calendari, amb molts esportistes 
joves participant en un torneig interna-
cional júnior. Tot el confort de l’espai i 
el seu predisposat dispositiu humà a 

El Club de Tennis Lleida
la disposició del col·lectiu van fer de la 
jornada un dia especial que esperona 
a continuar en aquesta línia descen-
tralitzadora. Cal agrair, doncs, a Jordi 
Culleré, com a president del Club, la 
cessió de les instal·lacions.  

LLEIDA, 28/04/2017-18.00 H

I a Girona i a Tarragona,  
la respectiva reunió territorial 
El dia 26 de maig, la Junta de Govern, re-
presentada per Pere Manuel com a presi-
dent i Carmen Ercilla com a vicepresi-
denta, va donar ple suport als companys 
col·legiats de la demarcació de Girona en 
la seva tasca. Igualment es va aprofitar 
per explicar quines són les línies de treball 
empreses per la Junta, emmarcades en 
bona part en el Pla Estratègic. 
Els assistents es van mostrar plenament 
satisfets amb el format de la trobada, que 
després de l’exposició inicial del president 
va incloure reconeixements col·legials, 
lliurament de premis i una sessió de tre-
ball, dirigida per Òscar García (col. 7781), 
d’Atlas Sport Consulting, en què es van fer 
aportacions per donar més significat a la 
Delegació. La trobada es va dur a terme al 
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat 
de Girona. 

Una setmana després, el 3 de juny, a 
l’Hotel AC Marriot, va tenir lloc la reu-
nió territorial de Tarragona, a la qual 
van assistir igualment Pere Manuel i 
Carmen Ercilla. Seguint el mateix guió, 
després de la presentació de la Junta 
i dels responsables de la Delegació, 
així com una exposició de les línies de 
treball, també hi va haver una sessió 
de dinàmica de grup, que va ser diri-
gida pel personal coacher Juan Carlos 
Hernández, a fi de trobar propostes de 
dinamització col·legial a la demarcació; 
en aquesta nova etapa de la Delegació 
tarragonina, Sergi Lou  també va apro-
fitar per demanar la implicació i partici-
pació de tots els col·legiats. En aquesta 
trobada, cal esmentar la presència de 
Saturnino Gimeno, un dels fundadors 
del COPLEFC.

A Barcelona, 
el 5 de 

novembre
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Una agenda molt atapeïda i una 
activitat que no para

La voluntat de presentació s’ha concre-
tat en una sèrie de visites a les diverses  
facultats que actualment imparteixen el 
Grau en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport. Igualment, ha destacat la pre-
sentació a les diverses administracions, 
començant per la visita al nou secretari 
general de l’Esport, Gerard Figueras; o 
les reunions amb els representants ter-
ritorials de Girona i Tarragona; així com 
també l’entrevista amb la comissionada 
d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.

A fi de conèixer la realitat, ha estat 
voluntat de la Junta de fer present el 
COPLEFC en molt diversos actes i tro-
bades, a més de participar en actes 
institucionals i grups de treball, com 
per exemple el ple constituent del Con-
sell  Municipal de l’Esport de Barcelo-
na, o bé la Jornada d’Erasmus a Catalu-
nya, i un lliurament de premis del nostre 
àmbit (Compta Fins a Tres) o l’acom-
panyament als nous professionals que 
celebren l’acte de la graduació a les 

diverses universitats.
I en la tercera vessant de l’agenda, més 
de caire divulgatiu i visibilitzador de la 
nostra professió, cal destacar la presèn-
cia en propostes com l’Ocusport Lleida, 
o la intervenció en taules rodones, com 
la celebrada al Col·legi d’Economistes 
sobre el recurs interposat per l’Estat 
contra la Llei catalana de l’exercici de 
les professions de l’esport, o també la 
presència en la reunió de l’EUPEA, per 
esmentar una altra activitat.
Totes aquestes actuacions suposen un 
treball no sempre amb retorn immediat, 
però que resulta imprescindible per a 
l’assoliment dels objectius marcats per 
la Junta de Govern.

Des de primers d’any la Junta ha dut a terme, pel que fa a activitat i relació amb altres agents impli-
cats en la professió, una triple tasca: de presentació, de coneixement de la realitat i de divulgació i 
visualització del nostre col·lectiu.

Assistència i membres dels partits al debat electoral de temàtica esportiva celebrat a l’INEFC, amb motiu de 
les eleccions del 26 de juny de 2016
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Pere Manuel i Ramon Terrassa, director 
del CAR, en una de les visites del 
president del COPLEFC als agents 
col·laboradors del Col·legi

Pere Manuel va assistir a l’acte de 
graduació de l’EUSES Terres de 
l’Ebre, on va adreçar unes paraules 
als nous graduats

El Col·legi sempre està 
disposat a col·laborar amb les 
administracions, com en aquest cas 
amb la Secretaria de Salut Pública, 
encapçalada pel Dr. i secretari 
general Joan Guix

Els diversos membres de la Junta de 
Govern, com en aquest cas la secretària, 
Elisabeth Boloix, han pres part en 
reunions i actes de diversa mena; aquí, en 
la graduació de Tecnocampus a Mataró

Motiu Data Lloc Organitzador

Dinars INDESCAT. Convidada: Marta Carranza 19/1/16 Club Atlètic Barceloneta INDESCAT

Ple constituent del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona 5/2/16 Museu del Disseny HUB 
Barcelona

Ajuntament de Barcelona

83è Ple del Consejo General Colegios 12/2/16 Saragossa Consejo General Colegios

II Jornada Empreses Saludables 25/2/16 COIB (Barcelona) COIB-PREMAP

6a Assemblea INDESCAT 26/2/16 Centre Barcelona World Race. INDESCAT

Reunió amb el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras 26/2/16 Consell Català de l'Esport

Taula Tècnica Intercol·legial 26/2/16 Seu de l'ICAB Associació Intercol.legial

Reunió amb el director de l'INEFC de Lleida 2/3/16 Delegació de Lleida COPLEFC

Reunió amb el president de la UFEC, Gerard Esteva 9/3/16 UFEC COPLEFC

Reunió amb el director de l'INEFC 8/3/16 INEFC de Barcelona COPLEFC

Reunió amb inspectors de l'Àrea EF de Catalunya 9/3/16 INEFC de Barcelona DEPARTAMENT ENSENYAMENT

Xerrada als estudiants de la URL-Blanquerna 14/3/16 URL Blanquerna COPLEFC-URL

I Jornada Erasmus a Catalunya 4/4/16 INEFC de Barcelona Departament d’Ensenyament 

Reunió amb l'equip directiu de l'EUSES Salt 7/4/16 EUSES Salt COPLEFC

Reunió amb el representant de l'Esport a Girona, Pep Pujols 7/4/16 SGE Girona COPLEFC

Reunió amb el diputat d'Esports de la Diputacio Girona, Carles Salgas 7/4/16 Diputació de Girona COPLEFC

Reunió amb la Comissionada d'Esports de l'Aj. Barcelona, Marta Carranza 13/4/16 Institut Barcelona Esports (IBE) COPLEFC

Taula rodona: Conseqüències del recurs contra la Llei catalana de l'exercici de 
professions de l'esport

11/4/16 Col·legi d'Economistes de 
Catalunya

Comissió Economia i Esport

Sport Business Symposium 15-
16/04/2016

INEFC de Barcelona VALGO

Xerrada als estudiants del Tecnocampus Mataró 19/4/16 Tecnocampus Mataró COPLEFC-UPF

Fira: Ocusport Lleida 20/4/16 INEFC de Lleida INEFC de Lleida

Assemblea d'estudiants de l'INEFC de Barcelona 22/4/16 INEFC de Barcelona

Dia de l'Educació Física al Carrer (DEFC) 2016 25/4/16 Diverses ciutats de Catalunya COPLEFC

Taula Tècnica Intercol·legial 29/4/16 Seu de l'ICAB Associació Intercol·legial

Assemblea General Ordinària 2016 del COPLEFC 28/4/16 Club Tenis de Lleida COPLEFC

Reunió amb el representant territorial de l'Esport a Tarragona, Joan A. Plana 14/4/16 Delegació d'Esports a Tarragona COPLEFC

Acte de commemoració dels 15 anys de CAFiE a la UVic 3/5/16 UVic UVic

II Congreso Deporte y Gobernanza Global 5/5/16 UPF-Campus Ciutadella UPF

Xerrdada als estudiants de l'EUSES Salt 18/5/16 EUSES Salt COPLEFC-EUSES Salt

Dinars INDESCAT. Convidat: Gerard Figueras 19/5/16 INDESCAT

Graduació a l'INEFC de Lleida 4/6/16 INEFC de Lleida INEFC

Conferència del Col·legi Economistes: "Salut, esport i economia" 11/5/16 Col·legi d'Economistes de 
Catalunya

Comissió Economia i Esport

Jornada Associació Intercol·legial 11/5/16 INTERCOLCAT ICAB

Jornada dels Ensenyaments Esportius: Qualitat i Esport 12/5/16 ECE Departament d'Ensenyament

Reunió de l'EUPEA 20-
22/05/2016

INEFC EUPEA-CONSEJO-COPLEFC

Xerrada Infopràcticum a l'INEFC de Barcelona 24/5/16 INEFC de Barcelona INEFC-COPLEFC

Trobada de col·legiats a Girona 26/5/16 Parc Tecnològic de Girona Delegació del COPLEFC a Girona

Graduació a l'INEFC de Barcelona 27/5/16 INEFC de Barcelona INEFC

Taula Tècnica Intercol·legial 27/5/16 Seu de l'ICAB Associació Intercol·legial

9a edició Premis Dona i Esport 31/5/16 Saló de Cent de l'Aj. de 
Barcelona

IBE

Trobada de col·legiats a Tarragona 3/6/16 AC Hotel Tarragona Delegació del COPLEFC a Tarragona

Graduació a la Uvic 3/6/16 UVic UVic

Reunió amb directius de Banc Sabadell 3/6/16 Banc Sabadell COPLEFC-Banc Sabadell

Reunio del Grup de Treball de l'IBE sobre Drets Socials i Esport 5/6/16 IBE IBE

Reunió del Grup de Treball de l'IBE sobre Esport i Habits Saludables 6/6/16 IBE IBE

UFEC. Constitució del Tribunal Arbitratge Esportiu de Catalunya 6/6/16 UFEC UFEC

Lliurament dels Premis Compta Fins a Tres 8/6/16 Consell de l'Esport Escolar de 
Barcelona

Consell Esport Escolar Barcelona

Reunió del Grup de Treball de l'IBE sobre Esport i Espai Públic 9/6/16 IBE IBE

Workshop sobre la Igualdad en el Juego 9-10/6/2016 INEFC INEFC

I Jornada Catalana de la Recerca 15/6/16 INEFC INEFC

Reunió amb la Direcció de la Fundació Barcelona Olímpica 10/6/16 Museu Olímpic de l'Esport COPLEFC-FBO

Reunió del PAFES 10/6/16 Consell Català de l'Esport COPLEFC-PAFES

Graduació a l'EUSES de Salt 10/6/15 EUSES Salt EUSES Salt

Reunió del Grup de Treball de l'IBE sobre Esport i AF en Edat Escolar 15/6/16 IBE IBE

Dinars INDESCAT. Convidat: Dídac Lee 15/6/16 Reial Club Nàutic de Barcelona INDESCAT

Graduació al Tecnocampus 17/6/16 Auditori Tecnocampus Mataró Tecnocampus

Graduació a l'EUSES d'Amposta 18/6/16 EUSES Amposta EUSES Amposta

Debat electoral sobre el nostre sector: #esport26j 21/6/16 INEFC de Barcelona F. Catalana Esport+COPLEFC-
INDESCAT- INEFC

Assembla General Associació Intercol·legial 22/6/16 Seu de l'ICAB Associació Intercol·legial

Reunió del Grup de Treball de l'IBE sobre Dona i Esport 21/6/16 IBE IBE

AGENDA INSTITUCIONAL COPLEFC 2016
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Dia de l'Educació Física al Carrer

Dia Mundial de l'Activitat Física

Amb aquesta sessió els companys 
docents també volen reivindicar més 
hores de la matèria. I com va destacar 
Lluís Almirall, que en dirigí la sessió 
a Barcelona: “És el primer cop que 
a Catalunya sortim per reivindicar 

El 25 d’abril va ser una jornada de rei-
vindicació de l’Educació Física i de 
visualització envers la societat, a més 
de mostrar-ne els beneficis que com-
porta. Per això en aquesta edició el 
Col·legi se sumava a l’activitat iniciada 
a Laviana (Astúries) per primer cop el 
curs 2011-12. 
Amb aquesta finalitat, i gairebé com a 
prova pilot, enguany van ser 16 esco-
les les que es van adherir a la cele-
bració, amb un plantejament molt va-
riat que permetia un desplegament a 
mida, segons el desig de cada escola, 
però sempre amb l’objectiu de mostrar 
què suposa una classe d’Educació Fí-
sica. En total, prop de 1.500 alumnes 
van sortir al carrer a fer algun dels 

exercicis físics habituals.
A Barcelona, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, es va disposar de l’espai 
lúdic i esportiu existent a la plaça de 
les Glòries, on es va cedir el material 
necessari perquè els alumnes de tres 
escoles –Escola del Diví Pastor, Es-
cola Pérez Iborra i Escola Virolai– po-
guessin seguir un circuit de sis àmbits 
que destacava algunes de les possi-
bilitats de l’Educació Física: millora de 
la condició física i aplicació de noves 
tecnologies, valors d’inclusió i solida-
ritat, expressió corporal i d’emocions, 
treball en equip, lleure i diversió salu-
dables. Les activitats, concretament, 
van ser: el golbol, la haka, tabates, 
cursa solidària, bàsquet i voleifit.
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D’esquerra a dreta: 
J. Ll. Vilaseca (Fundació Agrupació),  J. Guix (Salut Pública), M. Conesa (alcaldessa St. Cugat), 
G. Figueras (SGE), E. Rovira (Ajuntament St. Cugat), R. Terrassa (CAR)

Material de divulgació del DMAF 
per controlar l’exercici realitzat

Un any més, a Catalunya el 6 d’abril es 
va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat 
Física (DMAF). El nostre país hi partici-
pa des del 2010, per mitjà del PAFES, 
amb el suport de l’SGE i la col·laboració 
de la Fundació Agrupació. Es desenvo-
lupa especialment en una ciutat, que 
n’acull els actes centrals, enguany Sant 
Cugat del Vallès, a més d’altres actes 
descentralitzats per tot el territori fins al 
15 d’abril, com va ser el cas de Tarra-
gona, amb la col·laboració de la nostra 
delegació del COPLEFC.
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Formació continuada
A través del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya, el Col·legi té accés 
a diferents places de cursos subvencio-
nats per als col·legiats. Aquesta modalitat 
s’afegeix a les possibilitats formatives exis-
tents. Un altre aspecte atractiu d’aquesta 
formació és que es tracta de cursos to-
talment gratuïts, destinats a treballadors 
adscrits tant al Règim General, com també 
autònoms i persones en situació d’atur.

Concretament, durant el període d’abril 
a juny, es van oferir els cursos següents: 
-Anglès, nivell A.2.A, de 75 hores de du-
rada.
-Microsoft Office. Excel II, de 30 hores 
de durada.
-Fiscalitat i altres obligacions per a em-
presaris i autònoms, de 15 hores de du-
rada.

Els cursos no són impartits en un lloc fix 
i es comparteixen amb altres col·lectius, 
aspecte que es pot considerar com a 
positiu, pel que suposa de possibilitat 
d’intercanvi d’experiència amb altres 
professionals. Així, en el període esmen-
tat es van fer a l’INEFC de Barcelona, 
però també al Col·legi de Periodistes i al 
Col·legi Oficial d’Agents Comercials de 
Barcelona, respectivament.

Aquesta formació complementa la que 
va organitzant el mateix COPLEFC durant 
l’any, com són les càpsules formatives, els 
cursos directament organitzats pel Col·le-
gi, com els cursos DEA, cursos coorga-
nitzats amb altres agents o amb la nostra 
col·laboració (INEFC de Barcelona, Sport 
Symposium, Seed & Click, o amb el Patro-
nat Municipal d’Esports de Valls), a més 
dels convenis amb organitzacions que es 
concreten en forma de descomptes.

Totes les accions formatives es 
poden consultar al nostre web 
(www.coplefc.cat), 
apartat de formació.

El lema d’aquesta edició era “Infant 
actiu = adult saludable”, i amb aquesta 
perspectiva a Sant Cugat es va fer una 
marxa infantil i una caminada d’adults, 
així com també una coreografia de 
dansa i una masterclass d’activitats 
per a adults i gent gran, a fi de consci-
enciar de la importància de la pràctica 
d’activitat física.
Abans dels actes del dia 6, en la pre-
sentació del DMAF, Gerard Figueras 
va expressar, com a secretari general 
de l’Esport, que “volem interioritzar 
la pràctica de l’activitat física en l’es-
til de vida dels més petits com un fet 
natural”. També el secretari de Salut 
Pública, el Dr. Joan Guix, va recordar 
que un dels problemes principals és el 
sedentarisme i l’obesitat consegüent, i 
va assegurar que la pràctica d’activitat 
física ajuda a prevenir malalties com la 
hipertensió i la diabetis. 
Bona mostra de la voluntat de donar 
el màxim relleu al DMAF, va ser la visi-

ta al Parlament, on els organitzadors 
van ser rebuts per la presidenta, 
Carme Forcadell, a fi de fer la lectura 
d’una declaració favorable en la ses-
sió plenària del mateix dia 6.
La lluita contra el sedentarisme ha de 
permetre millorar el 22,2% actual de 
la població de 3 a 14 anys amb oci 
sedentari, és a dir, amb una mitjana 
com a mínim de 2 hores cada dia ve-
ient televisió o jugant amb videojocs, 
ordinador o internet.
Des del COPLEFC, els companys 
de la Delegació a Tarragona van 
dirigir l’escalfament previ i els esti-
raments finals de la caminada que 
va aplegar un centenar de persones 
i que va sortir del Camp de Mart, va 
transcórrer per l’interior del passeig 
Arqueològic i l’Amfiteatre Romà, 
tot seguit la platja del Miracle, per 
acabar novament al lloc de sortida, 
i que va suposar un bonic circuit 
urbà, de nivell fàcil.

i mostrar el que és l’Educació Física, 
que té un grandíssim potencial pel que 
fa a conductes i estils de vida actius, 
hàbits saludables, treball cooperatiu, 
gestió d’emocions i construcció de 
valors. Per tant, ens sumem a la resta 

de l’Estat, on fa cinc anys que duen 
a terme la iniciativa, i destaquem que 
a Catalunya hem sortit, hem gaudit i 
hem demostrat que l’Educació Física 
ha de ser un valor i un actiu importan-
tíssim per a la nostra societat.”

1,500 alumnes

al carrer
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Com puc obtenir el 
certificat per treballar 
amb menors?

La necessitat d’aquest certificat és 
producte de La Llei orgànica 1/1996, 
de protecció jurídica del menor, modi-
ficada per la Llei 26/2015, i de la Llei 
45/2015, de voluntariat, que establei-
xen l'obligació d'aportar el certificat 
negatiu del Registre Central de Delin-
qüents Sexuals a tots els professionals 
i voluntaris que treballen en contacte 
habitual amb menors.
És l'únic certificat que s'expedeix per 
treballar habitualment amb menors i no-
més és vàlid a Espanya. (Per fer-ho en 
un altre país caldrà sol·licitar un certifi-
cat d'antecedents penals, i postil·lar-lo o 
legalitzar-lo, segons el país on hagi de 
tenir efectes legals.) Si el sol·licitant no 
és espanyol, a més del certificat del Re-
gistre Central de Delinqüents Sexuals, 

per poder “treballar habitualment” amb 
menors s’ha d'aportar un certificat del 
país d’origen en el qual s'informi de la 
manca de delictes de caràcter sexual.
La consideració de “treball habitual amb 
menors” i, per tant, l’obligació del certifi-
cat, ve donada pel fet que impliqui, per 
la naturalesa i essència de la feina, un 
contacte habitual amb menors, els quals 
han de ser els destinataris principals 
del servei prestat. En canvi, no caldrà 
presentar el certificat en el cas de les 
professions que, tenint contacte habi-
tual amb el públic en general, entre el 
qual poden haver-hi menors d’edat, per 
la seva pròpia naturalesa laboral no esti-
guin destinats a un públic menor d’edat.
El tràmit d’obtenció d’aquest  certificat 
és gratuït.

EL PROCEDIMENT
La sol·licitud i el lliurament del certificat 
es fa preferentment per mitjans electrò-
nics, d’acord amb la Llei 11/2007. Així, 
s'obté el certificat al mateix moment de 
la sol·licitud. Únicament si cal resoldre 
algun problema d'identificació o coinci-
dència de dades, l’Administració envia 
un SMS al telèfon mòbil amb el codi se-
gur de verificació que permet descar-
regar el certificat de delictes de natura-
lesa sexual.
De totes maneres, per obtenir-lo per 
internet cal disposar de certificat elec-
trònic i accedir a la seu electrònica del 
Ministeri de Justícia. O també hi ha una 
àmplia xarxa d’oficines que fan la identi-
ficació necessària per obtenir els certifi-
cats electrònics.

MÉS INFORMACIÓ
Per tal que les persones que treballen 
amb menors puguin obtenir el certificat 
de delictes de naturalesa sexual d'una 
manera més àgil, s'han habilitat els 
procediments següents en funció de la 
relació existent entre l'empresa o l'en-
titat pública que sol·licita el certificat i 
el ciutadà:
-Quan qui sol·licita el certificat és una 
administració pública, n’hi ha prou d’au-
toritzar-la perquè obtingui la informació 
sobre la persona interessada. 
-En l'àmbit d'una relació laboral amb 
una empresa o organització que treba-
lli o impliqui un contacte habitual amb 
menors, els treballadors poden auto-
ritzar un representant d'aquesta per 
tramitar de manera agrupada tots els 
certificats del personal.

Si hi estàs interessat... 
El pots obtenir al COPLEFC, concertant cita prèvia i portant el DNI electrònic
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Pedrona Serra, 
millor esportista 
universitària 2015

La nostra companya Pedrona Serra 
(col. 53642), actualment ja doctora i co-
ordinadora també del grup de recerca 
GISEAFE de l’INEFC de Barcelona, va 
ser distingida com a millor esportista 
universitària absoluta femenina de l’any 
2015 en la cloenda de la 30a edició dels 
Campionats de Catalunya Universitaris. 
L’acte va tenir lloc el 15 d’octubre de 
2015 a la Universitat Internacional de 
Catalunya. I així veia recompensada 
tota la seva trajectòria defensant la Uni-
versitat de Barcelona com a integrant de 
l’equip de rugbi, amb el qual ha aconse-
guit diversos títols universitaris, catalans 
i espanyols, i també alguna medalla en 
competicions europees.
Els Campionats de Catalunya Universi-
taris ja tenen una tradició de tres dèca-
des i agrupen la dotzena d’universitats 
catalanes: UB, UAB, UPF, UdG, URV, 
URL, UdL, UVic, UAO, UOC i UIC. L’edi-
ció 2015 va acollir un total de 3.026 par-
ticipants masculins, 2.496 femenins i 32 
en categoria mixta. Cal recordar que els 
Campionats són organitzats pels diver-
sos Serveis d’Esports universitaris.
Des d’aquestes línies volem felicitar 
l’èxit esportiu de la nostra companya. 
Enhorabona!

Vicente Gambau va sortir reelegit al cap-
davant del Consejo en el si del 83è ple 
del Consejo General de COLEF celebrat 
el cap de setmana del 13-14 de febrer 
de 2016 a Saragossa. La candidatura de 

D’esquerra a dreta: Alexandre Fernández (Atenció 
i Participació), Vicente Gambau (Presidència), Sonia 
Herce (Secretaria), Mónica Aznar (Intervenció), 
Pere Manuel (Vicepresidència i Tresoreria) i Serafín 
Delgado (Deontologia i Acreditació)

Gambau va guanyar les eleccions a l’al-
tra candidatura, encapçalada per Alicia 
Martín. 
D’aquesta manera, la Comissió Per-
manent del Consejo està integrada per 
Vicente Gambau, col·legiat al COLEF 
Galícia, com a president; Pere Manuel, 
col·legiat al COPLEF de Catalunya, com 
a vicepresident i tresorer; Sonia Herce, 
col·legiada al COLEF de Navarra, com a 
secretària; Serafín Delgado i Alexandre 
Fernández, col·legiats al COLEF d’Ex-
tremadura i de Galícia, respectivament, 
com a vocals, i Mónica Aznar, col·legiada 
del COLEF d’Aragó, com a interventora.

El Consejo de COLEF també es renova

P. Serra rep la distinció de millor esportiva 
universitària absoluta de mans de l’aleshores 
secretari general Ivan Tibau

EL CAS DELS MARISTES

A primers de febrer, els mitjans de comunicació van posar en l’actualitat una situació 
de pederàstia relacionada amb un professor de “gimnàstica”, que després va 
adquirir més dimensió en conèixer-se’n més detalls. Un cas de força magnitud, sens 
dubte, vinculat a l’escola dels Maristes de Sants-Les Corts.
El COPLFC no va voler restar-hi insensible, per a la qual cosa el president, Pere 
Manuel, va enviar una carta oberta a diverses publicacions. Concretament, se’n van 
fer ressò els diaris Ara, El Periódico i La Vanguardia. 
D’aquesta manera es va donar a conèixer l’opinió del Col·legi, consistent en tres 
fonaments especialment: 1) la condemna clara i rotunda dels fets, sense cap 
mena d’ambages; 2) el desemmascarament d’una vinculació subliminar de la 
“gimnàstica” com a activitat corporal i els abusos sexuals, ja que sempre es parlava 
d’un professor de “gimnàstica”, mentre que els altres involucrats eren simplement 
professors, amb aquesta denominació  genèrica,  i 3) i la posició contrària a un ús 
desfasat de la nomenclatura “gimnàstica” per referir-se a Educació Física, única 
matèria existent des de ja fa molts anys en el currículum escolar.
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Actuacions legislatives

LLEI 7/2015
En el cas de la Llei 7/2015, de modifi-
cació de la Llei 3/2008, de l’exercici de 
les professions de l’esport a Catalunya, 
el procés que s’ha viscut fins ara ha 
vingut determinat per la intromissió del 
Govern de l’Estat amb la presentació 
d’un recurs d’inconstitucionalitat a una 
sèrie d’articles d’aquesta Llei 7/2015 i 
l’admissió a tràmit per part del Tribunal 
Constitucional, la qual cosa la va deixar 
cautelarment en suspens.
Aquesta decisió suposava un ajorna-
ment beneficiós davant la situació nega-
tiva provocada pel text legal, per bé que 
el COPLEFC va deixar clarament expo-
sat que no hi ha cap coincidència amb 
el plantejament que en fa l’Estat.
Però en una decisió encara més insòlita 
en la seva trajectòria política, el Tribunal 
Constitucional va aixecar la suspensió 
abans del termini habitual de sis mesos 
per determinar-ne l’estudi abans de dic-
tar sentència. La qual cosa novament ha 
posat en joc aquest text.
I a la consideració de tots els actors 
polítics manifestats favorablement a les 

posicions del Col·legi, tal com va quedar 
notòriament exposat en el debat elec-
toral celebrat el 21 de juny a l’INEFC, 
també cal sumar la bona predisposició 
del secretari general de l’Esport, Gerard 
Figueras. Aixi, actualment el diàleg amb 
la Secretaria es pot qualificar de molt 
fluid, com ho demostra la reunió UCEC, 
COPLEFC i UFEC per tractar de les con-
seqüències i posició a seguir arran de 
la suspensió cautelar de la Llei 7/2015. 
Amb tot, la situació política general, 
tant catalana com estatal, tampoc no 
ajuda a clarificar la situació. Per la qual 
cosa, de moment caldrà estar amatents 
als propers passos que es puguin anar 
plantejant, que en el cas del COPLEFC 
comporten millorar alguns aspectes de 
la Llei 3/2008, perquè després de vuit 
anys aquesta Llei necessita alguns re-
tocs d’adequació; però, d’altra banda, 
aconseguir esborrar l’esperit de les mo-
dificacions que instaura la Llei 7/2015 
respecte de Llei de l’exercici de les pro-
fessions. En qualsevol cas, el Col·legi 
vol arribar a les màximes instàncies per 
intentar revertir una situació que afecta 

i va en detriment, més enllà de la pro-
fessió, dels usuaris que reben serveis 
d’activitat física i esportiva.

EL DECRET 267/2016
El dia 5 de juliol, el DOGC publicava el 
Decret 267/2016, de les activitats d’edu-
cació en el lleure en les quals participen 
menors de 18 anys, més conegut com 
el Decret de lleure. Publicat en plena 
campanya de colònies, casals i campa-
ments, el text no entra en vigor fins al dia 
1 de novembre d’enguany.

Dos textos legals continuen centrant el protagonisme en l’actuació legislativa del COPLEFC a l’hora 
de defensar els drets del nostre col·lectiu. Es tracta de la Llei 7/2015 i del Decret 267/2016. Ara bé, 
no és un àmbit fàcil per aconseguir incidir-hi. També cal destacar les diverses impugnacions que s’han 
dut a terme durant el primer semestre en convocatòries municipals.

Posicionament 
del COPLEFC 
sobre la Llei 
7/2015

En la reunió del COPLEFC amb el president de 
la UFEC també es va parlar de la Llei 7/2015 
(d'esquerra a dreta: A. Pérez, E. Boloix, els 
presidents G. Esteva i P. Manuel, i C. Ercilla) 
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Des del Col·legi es considera aquest 
un àmbit amb un cert intrusisme, per 
bé que enrere han quedat situacions 
en què la interlocució amb la Direc-
ció General de Joventut era inexistent. 
Així, cal valorar molt positivament que 
aquesta Direcció General admetés de 
valorar les primeres al·legacions pre-
sentades ja al Projecte de Decret, de 
les quals alguna va ser acceptada i in-
corporada al Decret mateix, tal com ha 
quedat publicat.
Amb tot, des del Col·legi continuem con-
siderant que hi ha aspectes que no que-
den ben regulats, per la qual cosa, des-
prés de ser publicat, s’hi han presentat 
noves al·legacions, que fonamentalment 
afecten l’article 4 d’adequació de les 
activitats fisicoesportives previstes a la 
Llei 3/2008, ampliació de percentatge 
de monitors inscrits al ROPEC o com a 
col·legiats del COPLEFC com a dirigents 
d’estades o campus esportius i no per-
metre a un monitor esportiu com a res-
ponsable d’una activitat.

ELS RECURSOS A CONVOCATÒRIES 
MUNICIPALS
Un altre front obert i al qual s’està 
molt atent des dels serveis jurí-
dics fa referència a les convoca-
tòries de places municipals que, 
evidentment, haurien de complir 
sempre els requisits de la legis-
lació en matèria d’activitat física i 
esportiva vigents. 
És per això que durant el pri-
mer semestre s’han hagut d’em-
prendre una sèrie d’actuacions 
legals en forma de recursos de 
reposició o bé simplement re-
comanacions de millora de la 
convocatòria. Val a dir que la 
interpretació jurídica s’ha anat 
resolent segons cada cas. 

CALENDARI D’UNA LLEI “MALEÏDA”

14/05/2015 Aprovació de la Llei 7/2015 al Parlament de Catalunya

19/02/2016 El Govern de l’Estat hi presenta recurs d’inconstitucionalitat 

04/03/2016 El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs

09/03/2016 COPLEFC-UFEC acorden crear una comissió bilateral d’estudi de la Llei 

14/07/2016 El Tribunal Constitucional n’aixeca la suspensió cautelar

SIS MESOS D’ACTUACIONS

Data de l’actuació Ajuntament

RE: 04/03/2016 VALLS

RE: 29/03/2016 ANGLÈS

RE: 02/05/2016 SEVA

RE: 04/05/2016 GELIDA

RE: 17/05/2016 CARDONA

EI: 17/05/2016 SOLSONA

EI: 01/06/2016 ROSES

EI: 01/06/2016 MATADEPERA

EI: 01/06/2016 CALDES DE MALAVELLA

EI: 30/6/2016 IGUALADA

Nota: RE, recurs de reposició; EI, escrit informatiu

Humor

+ info sobre el Decret: 
https://goo.gl/f1wQv5




