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DELEGACIÓ DE GIRONA
Delegat: Joan Galí Pla
Coordinadora: Carla Rebollo Manzano

Horari d’atenció al públic
Dimecres, de 18 a 21 h

DELEGACIÓ DE LLEIDA
Delegat: Agustín Larumbe Belzunegui
Coordinador: Jesús Marco Playa

Horari d’atenció al públic
Dimecres, de 16 a 19 h

DELEGACIÓ DE TARRAGONA 
Delegat: Josep M. Cambra Garcia
Coordinador: Eduardo Amores Maluenda

Horari d’atenció al públic
Dilluns, de 16 a 19 h

DELEGACIONS
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EVOLUCIÓ DEL CENS COL·LEGIAL AL 2015

• El cens de col·legiats amb data 31 de desembre de 
2015 és de 3.876 col·legiats.

• El 2015 s’ha produït un creixement del 4,62%.

ESTADÍSTICA 
COL·LEGIAL
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• Els 3.876 col·legiats es distribueixen de la següent manera: 3.307 (85%) són 
exercents, 569 (15%) no exercents, dels quals 43 (1%) ho són per situació d’atur, 
19 (1%) ho són perquè estan a l’estranger i 151 (4%) perquè són exempts 
(jubilats i incapacitat laboral). 
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EVOLUCIÓ ALTES COL·LEGIALS 2015
• L’any 2015 s’han produït 297 noves altes. 

Mitjans de col·legiació
• Actualment gairebé el 50% de les noves altes ja són en línia, des que el 2014 

vam iniciar aquesta nova finestra per facilitar-ne el tràmit. 
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• Si analitzem l’any de col·legiació amb l’any de finalització del grau, observem que la 
majoria (53%) dels nous col·legiats provenen dels primers 2 anys de graduació.

Altes 2015 segons la universitat i l’any d’expedició del títol
• L’INEFC de Barcelona continua sent el centre majoritari aportador de noves altes 

(84; 28%). A continuació l’INEFC de Lleida (62; 21%), la Universitat Ramon 
Llull-Blanquerna (65; 22%), la Universitat de Vic (35; 12%) i l’EUSES-Salt (29; 
10%). Un 4% (13) provenen d’altres universitats espanyoles i un altre 3% (9) de 
títols homologats provinents d’universitats estrangeres.
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• Aquest 2015 s’observa, per primera vegada en els darrers 5 anys, un canvi en 
la tendència de l’evolució de la modalitat de les noves altes. La modalitat no 
exercent ha deixat de créixer i s’estabilitza en el 26,26%.

Les altes col·legials segons la modalitat

• Dels nous col·legiats, el 72% (214) són donats d’alta com a exercents, dels quals el 
26% s’acullen a la modalitat especial d’exercents 50%, mentre que el 28% (65) són 
no exercents, dels quals aproximadament la meitat (31) s’acullen a la modalitat 
especial de no exercent 50% de la campanya de promoció de nous col·legiats 2015.
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LES BAIXES COL·LEGIALS 2015

• L’any 2015 s’han produït 114 baixes. 

• La rotació, percentatge de baixes respecte del nombre de col·legiats, continua 
mantenint-se al voltant del 2,94% (114 baixes sobre 3.876 col·legiats).
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• Hi ha un percentatge elevat de les baixes produïdes per canvi de sector (36; 32%) o 
perquè els col·legiats marxen a l’estranger (17;15%). El 20% de les baixes són per 
motiu econòmic, considerant que les baixes estatutàries generalment són també 
motivades per una demora en el pagament de les quotes col·legials. Continuem 
treballant per conèixer el motiu de les baixes, tot i que de vegades és difícil esbrinar            
el veritable motiu (Altres 28; 25%).

EVOLUCIÓ DE LES JUBILACIONS

• L’any 2015 hi ha hagut 18 noves jubilacions i exempcions de col·legiats que passen 
a aquesta modalitat perquè per motius de salut ja han deixat d’exercir la professió.
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NOMBRE TOTAL I EVOLUCIÓ DELS COL·LEGIATS A LA RESTA DE L’ESTAT 

• El 2015 s’ha superat la barrera dels 10.000 col·legiats a tot l’Estat. El COPLEFC és, 
amb diferència, el col·legi amb més nombre de col·legiats. Madrid (1.238), Andalusia 
(927) i València (850) són els tres següents col·legis autonòmics en nombre de col·legiats. 

• Cal esmentar que aquests darrers anys la resta de col·legis autonòmics han iniciat 
noves polítiques i estratègies internes que estan fent incrementar el total de col·legiats 
a l’Estat espanyol. Els 5 darrers anys s’ha augmentat la massa col·legial en 2.259 
persones, de les quals el 70% (1.600) s’han produït els 2 darrers anys.

• Múrcia aquest 2015 ha aconseguit frenar la tendència negativa, però Castilla y León 
continua perdent col·legiats cada any.
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ATENCIÓ 
COL·LEGIAL 
A LA SEU 
COPLEFC

• L’horari d’atenció col·legial durant l’any 2015 ha estat 
de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h.

• La majoria de consultes telefòniques són referents a 
assessorament tècnic (45%) i informació general (28%). 
Atenem també consultes vinculades a informació 
col·legial (11%), canvis administratius (9%), convenis 
de col·laboració (3%) i consultes sobre borsa de 
treball (4%).

• La majoria de visites són motivades per assessora-
ment tècnic (58%) i tramitació de noves col·legia-
cions (33%).
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PLA 
ESTRATÈGIC 
COPLEFC 
2016-2014

Tal com es va informar a l’Assemblea General Ordinària 
celebrada el 27 de juny de 2015, un dels objectius de 
l’exercici era confeccionar un Pla Estratègic que permetés 
fer visibles els reptes que cal assolir els propers anys i així 
poder avançar-hi amb pas ferm.

Durant el 2015 s’han efectuat diversos processos participatius, 
amb la voluntat de disposar d’un document nodrit amb 
aportacions plurals i fruit de debats i consensos segons les 
necessitats reals i voluntats manifestes dels mateixos col·legiats.

• Participació virtual: qüestionari a diversos col·legiats 
convidats a participar-hi.

• Participació presencial: grups d’experts de treball en 
equip a les jornades de maig i novembre del 2015.

•	 16 i 17 d’abril de 2015,  es va dur a terme la           
“Trobada de directors i inspectors d’Educació Física”.

•	 20 i 21 de novembre 2015, es va dur a terme la 
“Jornada del grup de treball del Pla Estratègic”.

Per aquest motiu, els darrers passos per consolidar el Pla 
Estratègic amb una àmplia participació són,  en primer lloc, 
la difusió del document en exposició pública durant els 
propers dos mesos (fins al 29 de febrer de 2016), com a pas 
previ a la ratificació en la reunió de l’Assemblea General 
corresponent a aquest exercici.

La Junta de Govern actual, que parcialment finalitza el seu 
mandat aquest any, pretén deixar el Pla Estratègic a punt 
perquè la propera Junta tingui l’oportunitat d’executar-lo a 
partir del 2016. Elaborat amb una àmplia i diversa participació, 
els seus continguts són un full de ruta plural que aglutina la 
diversitat del nostre col·lectiu.
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Correspondrà a la nova Junta de Govern, per tant, aprofitar en la mesura que cregui oportú 
aquestes propostes, o decidir aquelles accions que redundin en les millores que necessita 
el Col·legi, els col·legiats i la professió.

Fases del Pla:
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COL·LABO-
RACIONS DEL 
COPLEFC 
AMB ALTRES 
ENTITATS

EL 2015 EL COPLEFC HA ESTAT MEMBRE DE...

• Comissió Directiva del Consell Català de l’Esport

• Comissió de Seguiment de l’Esport Escolar a Barcelona 
-SGE

• Consell Directiu del Pla Estratègic de l’Esport Escolar      
i Universitari de Catalunya del Consell Català de 
l’Esport (PEEUC) 

• Comitè d’experts sobre “El mercat de treball en el 
context de l’esport a Catalunya. Especial incidència 
a la província de Barcelona”, de l’Observatori Català 
de l’Esport (INEFC)

• Consell Municipal de l’Esport de Barcelona de 
l’Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports

• Grup de treball del Pla Estratègic de l’Esport 2012-
2022 de l’Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona 
Esports

• Consell Assessor de les Jornades L’Esport Fa Escola!, 
de l’Ajuntament de Barcelona-Institut Barcelona Esports

• Consell Assessor Municipal de l’Esport a Lleida

• Consell Assessor de Salut i Benestar de l’Escola 
Superior en Ciències de la Salut (ESCS)- Tecnocampus

• Consell Assessors dels cursos estiu i monogràfics de 
l’INEFC

• Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya 
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CONSELL MUNICIPAL DE L’ESPORT DE BARCELONA-GRUP 
DE TREBALL ESPORT, TURISME I ECONOMIA 

El Consell Municipal de l’Esport de Barcelona va crear, a final de l’any 2014, el Grup de 
Treball (GT) Esport, Turisme i Economia. Bernat Gaya, secretari de la Junta, que hi 
participava com a representant del COPLEFC, va ser-ne elegit coordinador. Sens dubte, 
per al COPLEFC suposa una oportunitat de seguir de prop un sector interessant que 
dinamitza el mercat laboral, i també una nova demostració de la voluntat de col·laborar 
amb les administracions en defensa del nostre col·lectiu.
Després de diversos mesos, la tasca dels membres del GT ha donat com a fruit un 
document proposat per B. Gaya. El document parteix de tres valoracions bàsiques:
1. Interessa potenciar el binomi esport-turisme, perquè permet incrementar el PIB, crear 
llocs de treball i millorar la qualitat del sector turístic.
2. Barcelona té totes les característiques per ser líder en esport i turisme.
3. Tot i que Barcelona és líder en turisme i també en esports, curiosament no ho és en 
esport més turisme. 
 
Així, el 26 de març passat, en la darrera reunió abans de les eleccions municipals de 
maig, es va presentar un compendi d’aquest document, en què es destacaven 15 
propostes d’intervenció. La majoria van ser ben acollides per la regidora d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, tal com va manifestar en la cloenda de la sessió.
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Altres col·laboracions institucionals

El COPLEF de Catalunya té establert conveni de col·laboració amb les entitats següents:

Universitats 
• EUSES: SALT-UdG i Terres de l’Ebre-URV
• IDEC-UPF
• INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA-IL3 UB
• INEFC de BARCELONA
• INEFC de CATALUNYA
• INEFC de LLEIDA
• TECNOCAMPUS MATARÓ-UPF
• TSI-TURISME SANT IGNASI-URL
• UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
• UNIVERSITAT DE BARCELONA
• UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID (UEM)
• UNIVERSITAT DE VIC-Universitat Central de Catalunya
• UNIVERSITAT POMPEU FABRA
• UNIVERSITAT RAMON LLULL-BLANQUERNA

Administracions 
• CENTRE ALT RENDIMENT DE SANT CUGAT (CAR)
• ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT-CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
• FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA
• INSTITUT BARCELONA ESPORTS-AJUNTAMENT DE BARCELONA
• INSTITUT DEL TEATRE

Col·legis professionals
• ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE CATALUNYA
• COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA
• COL·LEGI DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA. Secció de Psicologia de l’Esport

Altres entitats
• ALL THE RIGHT MOVES
• ACGEP
• AGRORURAL SURF
• ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MARXA NÒRDICA DE CATALUNYA
• CRACKADEMIA- Xesco Espar
• CxAR - COACHING PER A L’ALT RENDIMENT
• ESCOLA INTERNACIONAL DE COACHING
• ESCOLA PORT BARCELONA
• ESTUDI MONTSE PLADEVALL -Streching Global Actiu
• ESCOLA D’OSTEOPATIA DE BARCELONA
• EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE
• FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET
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• FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ
• FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIBOL
• FEDA
• FIEP CATALUNYA
• FUNDACIÓ BARCELONA OLÍMPICA
• GEDO-WELLNESS & SPORT CONSULTING
• INCÓRPORE SANO
• INDESCAT
• INTERNATIONAL HYPOPRESSIVE AND PHYSICAL THERAPY INSTITUTE
• INTERNATIONAL NORDIC WALKING FEDERATION (INWA)
• INSTITUT GESTALT
• IYTA - Asociacion Internacional de Profesores de Yoga
• INVASA
• MARIO LLORET ON LINE
• MÈTODE HIPOPRESSIU M. CAUFRIEZ
• MIC WELLNESS
• NEOKINESIS INSTITUTE
• NOVAELITE Sports Performance Innovation
• ORTHOS
• PEAK PILATES
• TRAINING WALL
• SANIDAD FORMACIÓN
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FORMACIÓ 
CONTINUADA 
2015

CURSOS I ACCIONS FORMATIVES PRÒPIES

Taller	de	fiscalitat	per	a	no	professionals
• Dissabte, 23 de maig de 2015, de 10.00 a 19.00 h. INEFC 

de Lleida. Aula Màster. 

Cursos DEA
• Curs reciclatge SVB-DEA. Barcelona, 10 de gener de 

2015 
• Curs SVB-DEA. Tarragona, 7 de febrer de 2015
• Curs SVB-DEA. Barcelona, 21 de febrer de 2015
• Curs SVB-DEA. Lleida, 9 de maig de 2015
• Curs SVB-DEA. Girona, 30 de maig de 2015
• Curs reciclatge SVB-DEA. Barcelona, 7 de novembre 

de 2015

Càpsules formatives COPLEFC gratuïtes
• Ser entrenador personal 3.0. Estàs preparat? INEFC de 

Barcelona, 28 de novembre de 2015 
• Master class WillPower Method. INEFC de Barcelona, 23 

d’octubre de 2015, 19 h

CURSOS COORGANITZATS

Neokinesis Instiute
• Entrenament amb electroestimulació muscular. Dissabte, 

31 de gener de 2015. INEFC de Barcelona

Associació Esportiva Nordic Walking Catalunya
• Anem de Marxa... Nòrdica. 18 d’abril de 2015, de 10 a 14 h 

(gratuït)
• Curs instructor INWA en marxa nòrdica. 18 i 19 de setembre 

de 2015

Federació Catalana de Natació
• Curs Aquateràpia-Mètode Natació Terapèutica Dr. Mario 

Lloret. Dissabte, 17 d’octubre de 2015. Cabrera de Mar, 
de 9.30 a 21.00 h.
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ACCIONS AMB LA COL·LABORACIÓ DEL COPLEFC

Tecnosport i INEFC. Preu especial a col·legiats de tot Espanya.
• Congreso Nacional de Electroestimulación-Global & Analytic. 16 y 17 de mayo.         

INEFC de Barcelona

Sport Symposium
• 6a edició de l’Sport Business Symposium. 24 i 25 d’abril. Lleida.
• En total han participat en cursos de formació i activitats formatives organitzades pel 

COPLEFC i/o en col·laboració amb altres entitats unes 250 persones.

MÀSTERS I POSTGRAUS

Llista de màsters i postgraus amb els quals el COPLEFC ha establert algun conveni de 
col·laboració durant el 2015:
• Màster Oficial en Activitat Física i Salut. INEFC de Barcelona. Preu públic.
• Màster Oficial Activitat Motriu i Educació. Universitat de Barcelona. Preu públic.
• Màster en Esport, Turisme i Desenvolupament Transfronterer. INEFC de Barcelona. 

Preu públic.
• Màster en Entrenament Esportiu en Etapes de Formació 2014/2015. Universitat de Vic. 

10% descompte en la matrícula.
• Màster en Sport Management 2014/2015. Universitat de Vic. 10% descompte matrícula
• Màster en Tecnologia de l’Esport. INDESCAT i l’UPF-IDEC. 10% descompte.
• Màster en Tecnologia de l’Esport. IDEC-UPF. Barcelona, octubre de 2014-juny de 2015. 

10% descompte.
• Màster en Periodisme Esportiu. IDEC-UPF. Barcelona, octubre de 2014-juny de 2015. 

10% descompte.
• Màster en Direcció i Gestió de l’Esport. IDEC-UPF. Barcelona, setembre de 2014-juny 

de 2015. 10% descompte.
• Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut. URL-Blanquerna. 

5% descompte.
• Màster Universitari en Gestió d’Organitzacions i Projectes Esportius Sport Management. 

URL Blanquerna. 5% descompte.
• Màster Universitari en Educació Física i Psicomotricitat de 0 a 12 anys. URL-Blanquerna. 

5% descompte.
• Màster Universitari en Dret Esportiu. INEFC de Lleida. Preu públic.
• Màster Universitari en Gestió Esportiva. INEFC de Lleida. Preu públic.
• Màster Universitari en Esport, Lleure i Canvi Social. URL. 5% descompte.
• Màster Universitari en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell (RETAN). INEFC de 

Barcelona. Preu públic.
• Màster Universitari en Educació Secundària, Batxillerat, Formació Professional i 

Ensenyament d’Idiomes. UEM, preu especial.
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ALTRES CURSOS, JORNADES I CONGRESSOS

• El COPLEFC ha establert algun conveni de col·laboració, amb preu especial o preu 
reduït, en un total de 93 cursos.

• Tots aquests cursos, jornades i congressos són anunciats en un calendari de formació 
que hi ha al web del Col·legi. També es realitzen correus massius de recordatori a tots 
els col·legiats i altres contactes de què disposa el Col·legi (alumnes d’últim curs de 
CAFiE, graduats/llicenciats no col·legiats, etc.).

Gener 2015
• Jutges d’eslàlom. Del 9 de gener a l’11 de gener. Consell Català de l’Esport. Tríptic 

curs autonòmic.
• Low pressure fitness-nivell 2. Del 10 de gener a 11 de gener. Bac de Roda. 20% de 

descompte.
• Reciclatge DEA Barcelona. 10 de gener. Seu COPLEFC.
• Curs de mesures de prevenció i seguretat en la pràctica d’activitats fisicoesportives en 

el medi natural. Del 12 de gener al 23 de gener. Localització: Consell de Cent, 373, 1r 
1a. Col·legi de Biòlegs de Catalunya.

• Per què i com constituir una associació? Dies 15 de gener, 16 de febrer i 19 de març
• Curs: Experto en intervención en el medio acuático y natación para personas con 

discapacidad. 16 de gener. 20% de descompte.
• Monogràfic: Noves tendències en preparació física al tennis. 23 de gener. Preu especial 

per als col·legiats.
• Conferència: “Método K-stretch”. 24 de gener.
• Readaptación física funcional aplicada al deporte y la salud SD001. 20% de descompte 
• Les lleis de transparència: com afecten les associacions i com aplicar-les? 21 de gener 

Taller de comunicació personal. 29 de gener. 
• Sessió de finançament: els principals errors dels emprenedors. 29 de gener. Gratuït.
• Entrenament amb electroestimulació muscular. 31 de gener. 20% de descompte.
• Jornada Prevenció de la Lesió Esportiva. Preu especial. 
• Taller pedagògic: “Pàdel i fitjove”. De 31 de gener a 7 de febrer de 2015. 

Febrer 2015
• La comunicació d’una associació. Barcelona, 2 i 4 de febrer
• Reforma fiscal 2015: principals novetats en impost de societats, IVA i IRPF. 3 de febrer.
• Com elaborar el pla estratègic de l’associació? Barcelona,  4, 11, 18 i 25 de febrerII 

Jornada de Dret Esportiu. La responsabilidad derivada de la práctica deportiva. 5 de 
febrer. Sala de Conferències de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida. Preu especial

• La responsabilitat legal de les juntes directives. Barcelona, 5 de febrer. 
• Saló de l’Esport i Turisme de Muntanya. Del 6 al 8 de febrer
• I Jornada Transforma. 7 de febrer. Palau de Congressos Lleida, Preu col·legiats: 30 €
• Aprèn a fer un pla d’empresa. 9 de febrer. Gratuït
• Com aconseguir la participació de les persones associades? Barcelona, 9 de febrer. 
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• Exposició “Identitat esculpida”, de Mar Hernández Plana. Del 10 al 25 de febrer. 
• Com elaborar el pla estratègic de l’associació? Barcelona, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març.
• Jornada de Fisioterapia i Esport. 14 de febrer. ESADE creapolis.
• Readaptación al esfuerzo en lesiones de la extremidad inferior SD002. 14 de febrer, 

Barcelona. 20% de descompte.
• JOBarcelona. 16 i 17 de febrer. Palau de Congressos de Catalunya.
• Instagram: eines i tècniques per a comunicadors i empreses. 18 i 26 de febrer. Rambla 

Catalunya, 10. Barcelona.
• Dolor i Esport. 20 de febrer. Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Preu especial per 

als col·legiats.
• Jornada Turisme i Esport. 20 de febrer. INDESCAT.
• Català en un clic: recursos a internet i dubtes freqüents. 20 i 28 de febrer. Rambla de 

Catalunya, 10. Barcelona.
• Conferència-taller: “Reeducación postural, mètode K-Stretch”. 21 de febrer. Localització: 

c/ Doctor Barranquer, 28. Molins de Rei. Gratuït.
• Taller de Bàdminton. 21 de febrer. Pavelló Municipal del Morell.
• Curs SVB+DEA Barcelona. 21 de febrer, INEFC BCN-Sala Judo, Curs COPLEFC
• Curs SVB+DEA Tarragona. 21 de febrer. Curs COPLEFC.
• Clínics de formació. Federació Catalana de Voleibol. 22 de febrer. Preu especial 
• Sessió Creem. 24 de febrer.
• Abordatge terapèutic de la condropatia. 27 de febrer. Consell Català de l’Esport.

Març 2015
• VII Setmana de la Igualtat: Dones i Esport 2015. Consell Comarcal Tarragonès. Del 2 al 

8 de març. Localització: carrer de les Coques, 3.
• Eines i recursos per a la captació de fons. 3 de març. Localització: av. Cardenal Vidal i 

Barraquer, 30. Barcelona.
• Com convertir una associació en marca competitiva per als seus associats? 4 de març. 

Gratuït.
• III Jornada EFISPORT. Del 5 al 6 de març. Auditori del Centre Cultural de Bellvitge. Gratuït.
• Readaptación al esfuerzo en lesiones de la extremidad superior. 20 % de descompte. 

Barcelona.
• Presentació unitat didàctica d’escalada. 7 de març. Rocòdrom Can Fanàtik.
• Dia Internacional de les Dones: Catalunya per l’Equitat de Gènere. 8 de març.
• 2ª Conferencia Cuerpo y Mente. 9 de març. Gratuïta.
• II Jornada Dona i Esport: “Obrir-se camí en el món esportiu”. Terres de l’Ebre. 9 de 

març, Sala Jordi Brull i Martínez. Pl. Pati de la Immaculada.
• Curs d’hipopressius, nivell 1. 14 i 15 de març. 20% de descompte. Bac de Roda, 

rambla de Guipúscoa, 25. Barcelona.
• Novedades en la valoración y tratamiento de lesiones en la carrera a pie. 14 i 15 de 

març. 20% de descompte. Barcelona.
• Curs de prevenció i tractament de lesions de marxa. 14 i 15 de març. 20% de 

descompte. Barcelona.
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• Low pressure fitness nivell I. 14 i 15 de març. 20% de descompte. Barcelona.
• Low pressure fitness nivell III. 21 i 22 de març. 20% de descompte. Barcelona.
• Dia Internacional de les Dones: 1r Fòrum Dona i Esport. 21 de març. Barcelona.
• Taller intensiu de creació de continguts per a xarxes socials. 21 de març 12% de descompte. 

Manresa.
• Preparació de partits i informes tècnics en esports d’equip. Del 23 al 27 de març. 10% 

de descompte. Vic.
• Scouting. Preparació de partits i informes tècnics en esports d’equip. Del 23 al 27 de 

març. 10% de descompte. Vic.
• Sessió Creem V. 23 de març. Barcelona.
• Master class del Màster Universitari en Entrenament Esportiu, Activitat Física i Salut. 

26 de març. Gratuït. Barcelona.
• Webinar: trucs per redactar a la web. 26 de març. Internet 12,5% de descompte.
• Vull ser un empresari/ària autònom/a: quins tràmits he de fer? 27 de març. Gratuït. 

Barcelona.
• IV Jornades Més Enllà de l’Esport. 27 de març. Gratuït. Barcelona.
• Readaptación al esfuerzo en lesiones de espalda. 28 de març. 20% de descompte. 

Barcelona.
• Conferència-taller: Reeducación postural, metode K-Stretch. 28 de març. Gratuït. 

Molins de Rei.

Abril 2015
• Curs d’Acreditació per a Antropometristes, de nivells 1, 2 i 3 de la ISAK. Del 9 al 19 

abril. Barcelona. Descompte especial.
• Curs de Creació d’Empreses, 9, 14, 16 i 21 abril.
• VII Jornada de Formació per a Professorat d’Educació Física. 11 d’abril. Tarragona.
• Curso Básico Método K-Stretch®. 11 i 12 abril. Molins de Rei. 10% de descompte.
• Habilitats de portaveu per a intervencions professionals. Del 14 al 21 d’abril. Barcelona. 
• Management Day Barcelona, 16 d’abril. Barcelona. 10% de descompte.
• Anem de marxa... nòrdica. 18 d’abril. Barcelona. Curs gratuït del COPLEFC.
• Conferència-taller: “Reeducación postural, metode K-Stretch”.18 d’abril. Activitat gratuïta.
• Sessió Creem. 22 d’abril. Barcelona. Gratuït.
• IV Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. 24 i 25 d’abril. Banyoles. Des-

compte especial.
• Sport Business Symposium 2015. 24 i 25 abril. Lleida. Cursos del COPLEFC.
• Taller d’iniciació a la natació sincronitzada. 25 d’abril. Tarragona.
• Myox Health. 25 i 26 abril. Barcelona. 20% de descompte.
• Low Pressure Fitness-Nivell 2. 25 i 26 d’abril. Barcelona. Descompte especial.
• Master class per al Màster Universitari en Educació Física i Psicomotricitat. 28 d’abril. 

Barcelona. Gratuït.
• Coaching per a persones emprenedores. 28 a 30 abril. Gratuït.
• EINESTIC. Eines per gestionar el meu negoci. 29 d’abril. Gratuït.
• 5è Congrés Internacional de la Bicicleta. 30 d’abril i 1 de maig. Girona.



MEMÒRIA ANUAL 2015 26

Maig 2015
• Com crear el teu ebook. 4 de maig. Barcelona. 12,5% de descompte.
• Català en un clic: recursos a internet i dubtes freqüents. Del 5 al 12 de maig. Barcelona. 

12,5% de descompte.
• Eines per generar ingressos amb continguts digitals. 6 de maig. Barcelona. 12,5% de 

descompte.
• Curs Arbitre de Rugby en Cadira de Rodes. Del 8 al 10 maig. Barcelona.
• Curs SVB+DEA Lleida. 9 de maig. Lleida. Cursos del COPLEFC.
• Master class en Gestió d’organitzacions i projectes esportius Sports Management. 13 

de maig. Barcelona. Gratuït.
• Entitats esportives sense ànim de lucre: reforma fiscal i obligacions laborals. 14 de 

maig. Tarragona.
• II Congreso Internacional de Optimización del Entrenamiento y Readaptación Físico 

-Deportiva. Del 14 al 16 maig. Andalusia. Descompte especial.
• Curs monogràfic: Esport i Territori: Reptes de Futur. 14 maig. Tarragona. Descompte 

especial.
• Taller pràctic: Comunicació oral efectiva. Del 14 al 28 maig. Barcelona.
• XXIX Jornada de Proves d’Esforç i Funció Cardiorespiratoria. 15 de maig. Barcelona. 

Gratuït.
• Curs Instructor INWA en Marxa Nòrdica, del 15 al 17 setembre. Barcelona.
• Congreso de Electroestimulación. 16 i 17 maig. Barcelona. Cursos del COPLEFC.
• Curso de comunicación y publicidad en el sector sanitario. 16 de maig. Barcelona. 

20% de descompte.
• Taller de Fiscalitat per a No Professionals. 16 de maig. Girona. Cursos del COPLEFC.
• Entrenamiento con máquinas isoinerciales y control de cargas. 17 de maig, Descompte 

especial.
• Com prevenir i superar l’estrès. Del 19 al 27 de maig. Barcelona. 12,5% de descompte.
• Conferència: “Anorèxia i esport”. 19 de maig, Barcelona. Gratuït.
• Sessió Creem, 19 de maig. Barcelona. Gratuït.
• Webinar: consells per escriure a Facebook i Twitter. 21 de maig. Internet 12,5% descompte.
• Técnica de identificación sensorial de los miedos inconscientes (TIPI). 21 de maig, 

Barcelona. Gratuït.
• Sports Business Forum. Del 21 al 23 maig, Madrid.
• Curs d’Adaptació en Osteopatia. 22 de maig. Barcelona. Descompte especial.
• Jornada d’Innovació i Emprenedoria en el Sector de l’Entrenament Personal. 22 de 

maig. Barcelona. Gratuït.
• Teràpies bioreguladores en les lesions esportives. 22 de maig, Barcelona. Gratuït.
• Curso Teórico-Práctico Poleas Cónicas, Nivel III. 23 de maig, Barcelona. Descompte 

especial.
• Taller de fiscalitat per a no professionals. 23 de maig, Lleida. Cursos del COPLEFC
• Conferència-taller: Reeducación postural, metode K-Stretch. 23 de maig. Molins de 

Rei. Gratuït.
• II Congrés en Gestió de Centres Esportius. 26 i 27 de maig. San Cugat del Vallès. 10% 

de descompte.
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• Taller intensiu de creació de continguts per a xarxes socials. Del 26 maig al 2 de juny. 
Tarragona. 12,5% de descompte.

• II Col·loqui “La discapacitat a l’Esport”. 26 de maig. Reus. Gratuït.
• Català en un clic: recursos a internet i dubtes freqüents. Del 27 de maig al 3 de juny. 

Girona. 12,5% de descompte.
• Introducció a la comunicació interna a l’empresa. 27 de maig, Barcelona. 12,5% de 

descompte.
• Capacitació en mobilitat internacional. 27 de maig, Barcelona. Gratuït.
• 1st European Medical Fitness Congress. Del 29 al 31 maig, Madrid. Descompte especial
• Taller intensiu de creació de continguts per a xarxes socials. Del 29 de maig al 5 de 

juny. 12,5% de descompte.
• Hipopressius nivell 1 30 i 31 maig, Barcelona. 20% de descompte.
• Monográfico de reprogramación neuromuscular en dolores de espalda baja (zona lumbar). 

30 de maig. Barcelona. 20% de descompte.
• Evaluacion de los condicionantes del deportista. Diagnostico deportivo. 30 de maig, 

Barcelona. 20% de descompte.
• Curs SVB+DEA. 30 de maig, Girona. Cursos del COPLEFC.
• Fira del Jove Emprenedor de la Catalunya Central. 31 de maig. Cardona. Gratuït.

Juny 2015
• Presentacions creatives amb Prezi. 1 de juny. Girona. 12,5% de descompte.
• Gestió de xarxes socials per a mitjans de comunicació. Del 2 al 9 juny, Barcelona. 

12,5% de descompte.
• La imatge personal com a eina de comunicació. Del 3 al 10 juny. Girona, 12,5% de 

descompte.
• Webinar: gestiona la teva informació amb Evernote. 4 de juny. Internet 12,5% de descompte
• 2n Congrés Catalunya Emprèn. 4 de juny. Barcelona. Gratuït.
• Taller de fiscalitat per a no professionals. 6 de juny. Tarragona. Cursos del COPLEFC.
• IV EPSI Congrés: La Innovació de l’Esport a la Ciutat. 8 i 9 de juny, Barcelona. 

Descompte especial.
• Taller de fiscalitat per a no professionals. 9 i 11 de juny. Barcelona. Cursos del COPLEFC.
• MYOX Sport. 13 i 14 de juny. Barcelona. 20% de descompte.
• Entrenamiento postural dinámico. 13 de juny. Barcelona. 20% de descompte.
• Sports Match 2015. 16 de juny. Barcelona. 10% de descompte.
• Sessió Creem. 16 de juny. Barcelona. Gratuït.
• Curs Aquateràpia. 20 de juny. Lleida. Cursos del COPLEFC.
• Curs d’Hipopressius, nivell 3. 20 i 21 de juny. Barcelona. 20% de descompte.
• Planificación y cuantificación del trabajo excéntrico en patologías tendinosas. 20 de 

juny. Barcelona. 20% de descompte.
• Workshop: Double your business. Del 20 a 22 de juny. Cambrils. Gratuït.
• Taller de fiscalitat per a no professionals (II). 20 de juny. Barcelona. Cursos del COPLEFC.
• Conferència-taller: “Reeducación postural, metode K-Stretch”. 20 de juny. Molins de 

Rei. Gratuït.
• Presentacions creatives amb Prezi. 25 de juny a 5 de juliol. Barcelona. 12,5% de descompte.
• Seminario Fitness Pelviperineal. 27 de juny. Barcelona. 20% de descompte.
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• Curs de Certificació Bàsica Schwinn Cycling. 27 i 28 de juny. Barcelona. Descompte 
especial.

• Seminario Perfeccionamiento-Low Pressure Fitness. 28 de juny. Barcelona. Descompte 
especial.

Juliol 2015
• Abordatge terapèutic de les tendinopaties (rotuliana i d’Aquil·les). 3 de juliol. Barcelona. 

Gratuït.
• El trabajo global de cadenas miofasciales. 4 de juliol. Barcelona. 20% de descompte
• Cursos d’Estiu de l’Educació Física i de l’Esport 2015. Del 6 al 10 de juliol. Barcelona. 

Descompte especial.
• AIESEP International Conference. Del 8 a l’11 juliol. Madrid. 10% de descompte.
• Desarrollo profesional continuo a debate. 9 de juliol. Madrid. Cursos del COPLEFC.
• Hipopressius, nivell 1. 11 i 12 de juliol. Barcelona. 20% de descompte.
• Hipopressius, nivell 2. 18 i 19 de juliol. Barcelona. 20% de descompte.
• Introducción al protocolo en la organización de eventos deportivos. 24 i 25 de juliol. 

Barcelona. 10% de descompte.
• Càrrega d’entrenament i progressió amb joves triatletes al CAR de St. Cugat. 24 de 

juliol. Sant Cugat del Vallès. Gratuït.

Agost 2015
• Low pressure fitness intensivo verano. Del 3 al 8 d’agost. Barcelona. Descompte especial.

Setembre 2015
• Prezi. Diferencia’t de la resta de presentacions. 18 de setembre. Lleida.
• Curs d’instructor INWA en marxa nòrdica. Del 18 al 20 de setembre. Barcelona. Cursos 

del COPLEFC.
• BMOM GYM, nivell 1. 19 i 20 de setembre. Barcelona. 20% de descompte.
• Noves disciplines al medi aquàtic. 19 de setembre. Tarragona. Gratuït.
• Curs EFIPORT: Gestió de l’Energia en Instal·lacions Esportives. 22 de setembre. Barcelona. 

Descompte especial.
• Conferència-taller: “Reequilibrio y reeducación corporal con el método K-Stretch®”. 

26 de setembre. Molins de Rei. Gratuït.

Octubre 2015
• MYOX training. 3 d’octubre. Barcelona. 20% de descompte.
• Àrea Comercial i Vendes. 3 d’octubre. Barcelona. 10% de descompte.
• Hipopressius, nivell 3. 3 i 4 d’octubre. Barcelona. 20% de descompte.
• IX Convenció NAUS. 6 d’octubre. Madrid. Gratuït.
• Congrés Internacional del Comitè Paralímpic internacional. Del 7 al 10 d’octubre. Girona.
• Cycling Meeting. Del 7 al 10 d’octubre. Illes Balears. Descompte especial.
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• VII Jornada d’Activitat Física i Esport als Centres Penitenciaris. 8 d’octubre. Barcelona. 
Gratuït.

• Jornada: Buenas Prácticas en la Gestión de Infraestructuras Deportivas. 13 d’octubre. 
Lleida. Descompte especial.

• Noves Tecnologies i l’Esport. 15 i 16 d’octubre. Barcelona. Gratuït.
• Workshop Bodyweight y Prasara Yoga. 6 i 7 d’octubre. Barcelona. 10% de descompte.
• Curs Aquateràpia. 17 d’octubre. Barcelona. Cursos del COPLEFC.
• Hipopressius, nivell 1.17 i 18 d’octubre. Barcelona. Descompte especial.
• Conferencia-taller: “Reequilibrio y reeducación corporal con el método K-Stretch®”. 

17 d’octubre. Molins de Rei. Gratuït.
• VIII Jornada de Formació per a Professorat d’Educació Física. 17 d’octubre. Tarragona. 

Gratuït.
• Training per a la creació de projectes de cooperació entre empreses. 20 d’octubre. 

Barcelona. Gratuït.
• Com esdevenir una empresa innovadora. 21 d’octubre. Barcelona. Gratuït.
• La ruta del management en el fitness. 22 d’octubre. Barcelona. 10% de descompte.
• Master class de Will Power Method. 23 d’octubre. Barcelona. Cursos del COPLEFC.
• Hipopressius, nivell 2. 24 i 25 d’octubre. Barcelona. Descompte especial.
• Jornades l’Esport Fa Escola! Del 24 al 30 d’octubre. Barcelona. Gratuït.
• Yoga Training Program. 30 d’octubre. Barcelona. 20% de descompte.

Novembre 2015
• Quin llenguatge i estil hem de fer servir a Twitter? 4 de novembre. Girona. 12,5% de 

descompte.
• Reciclatge DEA. 7 de novembre. Barcelona. Cursos del COPLEFC.
• BMOM GYM, nivell 2. 7 i 8 novembre. Barcelona. 20% de descompte.
• Conferencia-taller: “Reequilibrio y reeducación corporal con el método K-Stretch®”. 

7 de novembre. Molins de Rei. Gratuït.
• Webinar: Com es fa una nota de premsa. 9 de novembre. Internet 12,5% de descompte
• II Jornada HIIT. 12 de novembre. Barcelona. Gratuït.
• Hipopressius, nivell 1, 14 i 15 de novembre. Barcelona. Descompte especial.
• I Curs de Vibracions Inestables ViBalance. 14 de novembre, Barcelona. Descompte 

especial.
• Curso de Introducción al Método K-Stretch®. 14 i 15 de novembre, Molins de Rei. 

10% de descompte.
• Novetats en la valoració i tractament de les lesions en la cursa a peu. 28 i 29 de 

novembre. Barcelona. 20% de descompte.
• Ser Entrenador Personal 3.0. Estàs preparat? 28 de novembre. Barcelona. Cursos del 

COPLEFC.

Desembre 2015
• Workshop: GPS & Football. 8 desembre. Cambrils. 10% de descompte.
• Ajuts europeus per a projectes esportius catalans a Europa: Erasmus+ Esport. 10 de 

desembre. Barcelona. Gratuït.



MEMÒRIA ANUAL 2015 30

• Actualització en medicina de l’esport de la revista Apunts. Medicina de l’Esport. 11 de 
desembre. Manresa. Gratuït.

• Intercanvi d’experiències. 12 de desembre. Girona. Cursos del COPLEFC.
• Hipopressius, nivell 2. 12 i 13 de desembre. Barcelona. Descompte especial.
• Curs de Human Decoding. 12 i 13 de desembre. Barcelona. 10% de descompte.
• Cursa d’orientació solidària “1 de cada 4… I tots per 1”. 12 de desembre. Barcelona. 

Gratuït.
• Conferència: “Coaching esportiu”. 15 de desembre. Barcelona. Gratuït.
• I Jornada Deporte y Empresa. COLEF Andalucía. 17 de desembre. Sevilla. Gratuït.
• Hipopressius, nivell 3. 19 i 20 de desembre. Barcelona. Descompte especial.
• MYOX Sport. 19 i 20 de desembre. Barcelona. 20% de descompte.
• Conferencia-taller: “Reequilibrio y reeducación corporal con el método K-Stretch®”, 

19 desembre. Molins de Rei. Gratuït.
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AJUTS 
BORSA 
D’ESTUDIS

Com cada any, el Col·legi ha convocat els ajuts de Borsa 
d’Estudis, destinats a aquells col·legiats que han realitzat 
cursos de formació continuada durant l’any 2014. Els ajuts 
s’atorguen en funció del tipus de formació i el nombre 
d’hores dedicades.

El 2015 hi ha hagut un total de 61 sol·licituds, 18 de les quals 
han estat denegades per incompliment d’alguna de les bases.

El Col·legi ha destinat 5.890 € de la seva partida pressupostària 
en concepte de d’ajuts a Borsa d’Estudis. El col·legiats que 
han rebut l’ajut han estat: 
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VI AJUTS 
PER A TESIS 
DOCTORALS 

L’objecte de la convocatòria és atorgar ajuts per a tesis 
doctorals defensades durant el 2014, i són destinats a 
contribuir a les despeses i taxes administratives associades 
amb la finalització de la tesi doctoral i el tràmit d’obtenció 
del títol de doctor/a.

L’any 2015 s’ha atorgat l’ajut de 600 € a:

• Dr. Jorge Serna Bardavío. Inteligencia motriz e inteligencia 
emocional en el baloncesto. INEFC-Universitat de Lleida

• Dr. Jorge Garcia Bastida. Análisis de los métodos más 
frecuentes de obtención de victoria en las artes marciales 
mixtas. INEFC Universitat de Barcelona

• Dra. Marta Moragas Rovira. Les dones que presideixen els 
clubs esportius a Catalunya. Anàlisi dels factors que incideixen 
en l’accés i en l’exercici del càrrec, i estil de lideratge. Facultat 
de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, Blanquerna

• Dr. Joan Arumí Prat. Cooperar per competir: narratives d’un 
entrenador de bàsquet infantil. Facultat d’Educació, Traducció 
i Ciències Humanes

• Dra. Betlem Gomila Serra. Músic, cos i consciència. Una visió 
integradora. INEFC Centre de Barcelona (UB)

• Dra. Gemma Company Badia. Determinació de les variacions 
d’acceleració intracícliques a diferents ritmes de competició en 
nedadors de fons d’alt rendiment. INEFC Centre de Barcelona 
(UB)

• Dra. Joana Carbó Malvesí. Pràctiques educatives que 
afavoreixen la inclusió de l’alumnat amb discapacitat en les 
sessions d’educació física. Formació del Professorat-Universi-
tat de Barcelona

• Dr. Guillermo Torres Casadó. Análisis bibliométrico de las 
publicaciones biomédicas en el periodo 2006-2010 sobre 
técnicas orientales cuerpo-mente y sus relaciones con el 
tratamiento y prevención de las enfermedades. INEFC Centre 
de Lleida. Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida

• Dra. Noemí Serra Pava. Physical activity/exercise habits, 
sedentary behaviours and nutrition in children with overweight/
obesity and their families. Programme Nereu. INEFC Centre de 
Lleida-UDL

• Dra. Alba Pardo Fernandez. Physical activity adherence and 
prescription in the catalan population. INEFC Centre de 
Barcelona-UB

• Dr. Jesús Álvarez Herms. Potenciales aplicaciones de la hipoxia 
intermitente: individualización del entrenamiento anaeróbico. 
Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
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XVII CONCURS 
FOTOGRÀFIC 
SOBRE 
ACTIVITAT 
FÍSICA I 
ESPORT 

Temàtica: L’esperit del concurs és destacar fotogràficament 
valors i emocions de la pràctica de l’activitat física i l’es-
port en qualsevol de les seves manifestacions.

Dotació del premi: 600 € per a la fotografia guanyadora 
i dos accèssits de 250 €. 

Fotografies	presentades: 73

S’hi han presentat 73 fotografies. Aquest any ha estat el 
primer que s’ha restringit a col·legiats, estudiants CAFiE 
o inscrits en el ROPEC.

Les fotografies guanyadores han estat:
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Guanyadora, premiada amb 600 € 
Superació

Miquel Berga Martínez, col·legiat 55881
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2n accèssit, premiat amb 250 €
Tot es veu millor des de dalt 

Ana Gallegos Vila, col·legiada 56300

1r accèssit, premiat amb 250 €
L’esperada 

Marc Roger Pérez Millàs, col·legiat 55128
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PUBLICACIONS DOCUSPORT-LA REVISTA

Directors: Francesc Reig i Francesc Navarro
Aquest any 2015 se n’ha publicat el número 31. 

Docusport-La Revista està pensada per ser digitalitzada, 
la qual cosa permet enllaçar molts dels continguts 
per ampliar-ne la informació. També permet visualitzar-la, 
baixar-la en PDF, compartir articles amb les xarxes socials, etc.
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DOCUSPORT BUTLLETÍ INFORMATIU

Directors: Jordi Ticó i Francesc Reig
• S’hi mantenen les seccions i la informació actualitzada setmanalment a l’àrea privada 

del web.
• Tots els mesos s’ha penjat puntualment al web i s’ha enviat per correu electrònic als 

col·legiats abans de finalitzar el mes anterior. La informació més específica es penja al 
web amb periodicitat setmanal.

• S’hi fa el buidatge del DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea), BOE, DOGC i els BOP 
provincials catalans.

• Es pretén avançar en la creació de nous Docusports “temàtics”, en què els col·legiats 
puguin subscriure’s als avisos per correu electrònics individualment, tot i continuar sent 
consultable en l’àrea privada del web del COPLEFC.

DOCUSPORT BIBLIOS

Directors: Jordi Ticó i Francesc Reig
Col·labora: Teresa M. Figuerola
Amb periodicitat semestral, recull les novetats bibliogràfiques agrupades en cinc apartats. 
No pretén ser una base de dades, sinó una eina informativa de novetats bibliogràfiques 
àgil i fàcil de consultar.
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BORSA DE 
TREBALL 

NOVA PLATAFORMA DE BORSA DE TREBALL

Hem implementat un nou sistema de gestió de la Borsa de 
Treball que permet gestionar millor les ofertes de treball, de 
manera totalment informatitzada, tant per a qui ofereix l’oferta 
com per a qui fa la cerca.

Les empreses o els interessats que desitgen penjar una oferta 
de feina s’han de registrar mitjançant un formulari web. Un cop 
registrades, reben unes claus d’accés que els permeten 
accedir a publicar, modificar o cancel·lar una oferta de feina.
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La borsa de treball publica les ofertes al portal web www.coplefc.cat, on de manera 
oberta es veuen les ofertes que es van oferint. Amb tot, només els col·legiats poden 
accedir a la totalitat de la informació, ja que cal accedir-hi des  la part privada del web.

La plataforma de la Borsa de Treball del COPLEFC està connectada amb la plataforma 
de la Borsa de Treball de l’Associació Intercol·legial de Catalunya, que engloba la majoria 
dels col·legis professionals de Catalunya.
Aquesta plataforma també ens permet captar les ofertes penjades al sistema RSS (infojobs, 
Trovit, etc.), incloent-hi les del SOC. 

Aquest nou sistema també permet analitzar el tipus d’ofertes i el grau de satisfacció del 
servei de la Borsa de Treball.
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ANÀLISI DE LES OFERTES

• L’any 2015 hem publicat un total de 832 ofertes, xifra que comporta un augment      
significatiu respecte de l’any 2014 (+213).

• Pel que fa a la distribució geogràfica 
de les ofertes.

• Si fem una suma de les ofertes exclusives 
dels estudis CAFiE veiem que cada any 
aquestes s’incrementen. Aquest any 2015 
hem difós entre els col·legiats 273 ofertes.
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• Si es compara amb l’any anterior, observem que ha augmentat notablement el nombre 
d’ofertes de Catalunya (451-649) i les de la resta d’Espanya (35-52), mentre que s’han 
mantingut pràcticament idèntiques les ofertes a l’estranger (133-131).

• Pel que fa a la distribució de l’àmbit professional.
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SERVEI 
D’ASSES-
SORAMENT 

ASSESSORAMENT LABORAL, 
FISCAL I PROFESSIONAL

Gabient Jurídic - CULLERÉ ADVOCATS
Landelino Culleré i Jorge Culleré
El Col·legi té un acord de col·laboració amb el Gabi-
net  Jurídic - CULLERÉ ADVOCATS amb el qual tots els 
col·legiats disposen d’assessorament gratuït en: 

• Dret laboral: contractacions, acomiadaments, indemnitzacions, 
atur, jornada de treball...

• Empreses privades i prestació de serveis: creació 
d’empreses, cobertures, gestió, impostos, contractes 
amb altres entitats...

• Situacions laborals: catalogacions professionals, 
incompatibilitats, tribunals, selecció de personal, con-
cursos de trasllat...

• Derivació de danys i perjudicis: denúncies, amenaces 
físiques, robatoris...

Aquest any 2015 hi ha hagut un total de 93 consultes 
efectuades per col·legiats.

L’assessoria jurídica del Col·legi també inclou la revisió de 
textos, cartes i respostes tècniques de consultes que es fan 
des de Secretaria, Gerència i Presidència del Col·legi. 

13
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DEFENSA DE LA PROFESSIÓ

El Col·legi ha interposat 8 recursos de reposició a ajuntaments de Catalunya per denunciar 
les bases de la seva oferta pública d’ocupació. Els ajuntaments són:

• 1.- AJUNTAMENT D’IGUALADA: resolució desestimant.
• 2.- AJUNTAMENT DE MONTORNÈS: resolució estimant i modificant les bases.
• 3.- AJUNTAMENT DE LLEIDA: sense resposta.
• 4.- ALTA ANOIA: resolució estimant i modificant les bases.
• 5.- AJUNTAMENT DE GRANOLLERS: resolució desestimant.
• 6.- AJUNTAMENT DEL MASNOU: resolució desestimant.
• 7.- AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ: resolució desestimant.
• 8.- AJUNTAMENT DE LLORET: resolució desestimant però confirmant que la plaça és 

per a un col·legiat.

Un dels nostres objectius a l’hora d’interposar el recurs és assabentar els responsables 
de recursos humans dels ajuntaments de l’actual normativa en matèria de l’exercici de les 
professions de l’esport (Llei 3/2008). Per això, malgrat que la majoria dels ajuntaments han 
desestimat el nostre recurs, no hem cregut oportú continuar amb el procediment al 
contenciós administratiu. Aquest pas, amb costes més elevades, només el portem enda-
vant en el cas que l’oferta d’ocupació sigui de categoria A1 (cap d’esports, tècnic esports, 
etc.) i ens consti que no hi ha cap llicenciat/graduat en CAFiE optant a la plaça.
Aquest 2015 no tenim cap procediment obert en el contenciós administratiu.

Al web hem desenvolupat un apartat de consultes professionals on es resolen els principals 
dubtes que ens fan arribar els col·legiats. És un dels apartats més visitats i ben valorats 
pels col·legiats.

Gabinet Jurídic - CULLERÉ LAVILLA
Av. Francesc Macià, 35, 9è. 25007 Lleida

T. 973 22 05 29
www.cullere-lavilla.com
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ASSESSORAMENT EN ASSEGURANCES

Banasegur ha estat la corredoria que ha gestionat la pòlissa de responsabilitat civil del 
Col·legi. 

El Col·legi té un acord de col·laboració amb la Correduría de Seguros - BN Banasegur pel 
qual tots els col·legiats tenen els avantatges següents:

• Assessorament gratuït en temes d’assegurances (accidents, responsabilitat civil, etc.).
• Preus especials en la contractació de pòlisses d’assegurances professionals (responsabilitat 

civil per a entitats, accidents...) o personals (llar, cotxe, moto, vida...).

Des del 2014 també hem iniciat una nova etapa amb la 
corredoria ALERTIS BROK-EUROGESTIÓ, col·laboradora 
del Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona i que té 
una línia especial per a col·legis professionals. Aquesta 
corredoria ens ajuda a gestionar les pòlisses professionals 
i particulars que necessiten els col·legiats. 

BANASEGUR CORREDURÍA DE SEGUROS 
Tel.: 973 22 07 08

EUROGESTIÓ 
Casp, 130 - 08013 Barcelona

Tel. 93 270 03 76 – 93 231 94 12
Marta Santamaria - Neus Riera

seguros@eurogestio.com
www.eurogestio.com
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ASSESSORAMENT FINANCER

El Col·legi té signat un acord amb Sabadell Professional, del grup Banc de Sabadell, que 
inclou uns productes i serveis financers en condicions avantatjoses i exclusives per a tots 
els col·legiats.

ASSESSORAMENT I VENDA DE MATERIAL ESPORTIU

El COPLEFC i l’empresa PG SOLUCIONS ESPORTIVES han continuat mantenint 
l’acord per oferir als col·legiats un servei professional d’assessorament i distribució 
de material i equipaments esportius, d’acord amb les necessitats que aquests puguin 
tenir en l’àmbit de la seva activitat professional (ajuntaments, clubs, centres esportius, 
escoles, gimnasos...).

PG Solucions Esportives
www.equipamentesportiu.com 
info@equipamentesportiu.com

Tel. 977 338 821
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CONSEJO 
COLEF/CAFD 
D’ESPANYA

Comissió permanent del Consejo General de Colegios      
està integrada per: 

PRESIDÈNCIA
Vicente Gambau i Pinasa COLEF GALÍCIA 

VICEPRESIDÈNCIA I TRESORERIA
Pere Manuel Gutiérrez COPLEFC CATALUNYA

SECRETÀRIA GENERAL
Sonia Herce Azanza COLEF NAVARRA 

INTERVENCIÓ
J. Javier Frugoni Suárez COLEF CANÀRIES

VOCALIA QUALITAT
Vicente Miñana Signes COLEF VALÈNCIA 

VOCALIA FORMACIÓ I CONTROL
Alicia Martín Pérez COPLEFC MADRID
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A la implantació de la LOMCE, ara en terreny de les comunitats autònomes i dels centres 
educatius, i a l’aparent retirada de l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals, 
se li ha unit el total desemparament i desinterès per part del Govern central d’ordenar les 
professions de l’esport i de formalitzar la situació provisional de la nostra organització 
col·legial. 

Malgrat les promeses a l’inici de la legislatura de regular a les Corts i el Senat els professionals 
de l’esport, fetes pel ministre d’Educació, Cultura i Esports i del mateix secretari d’Estat 
per a l’Esport, el seu paper ha estat nefast i negligent. No només s’han despreocupat 
d’escoltar les nostres peticions com a col·lectiu professional, i d’assumir la seva responsabilitat 
de rendibilitzar la inversió en la formació universitària de cada vegada més futurs professionals, 
sinó que a més s’han limitat a paralitzar els diversos projectes de llei de les comunitats 
autònomes, per qüestions de competències territorials.

Mentre que totes les corporacions col·legials reben la tutela del corresponent Ministeri 
d’adscripció, qüestió que observem per la nostra participació en la Unió Professional, 
nosaltres tenim paralitzades les tramitacions dels estatuts (aprovats pel Ple del Consell 
General el 2010) i de la nostra nova denominació (aprovada en Ple a Madrid el 2012). I per 
si això fos poc, l’únic interès professional manifestat pel CSD són els ensenyaments federatius 
i els ensenyaments esportius de règim especial. 

Davant aquest context incert i negatiu, la nostra corporació col·legial ha continuat treballant 
per buscar aliances amb altres organitzacions a fi d’aconseguir avançar en els seus 
compromisos respecte de l’ordenació de l’espai professional, el manteniment de la col·le-
giació obligatòria i la garantia de qualitat i seguretat en els serveis esportius professionals. 
Ja s’han donat els primers passos per constituir l’Aliança Científicoprofessional per a la 
millora i sostenibilitat de l’Estat de Benestar, per constituir la Taula Sectorial de l’Esport i 
per continuar avançant en temes del Fòrum Professional de les Ciències de l’Esport. 

Continuem buscant l’entesa amb els col·lectius professionals sanitaris, treballant amb els 
comitès d’experts en cada àmbit professional, reunint-nos amb altres col·lectius del sector 
–com els preparadors físics de futbol, entrenadors personals o gestors esportius–, buscant 
col·laboració amb empreses implicades amb un estil de vida actiu, controlant els ensenyaments 
no formals irregulars, apostant per la comunicació i la participació col·legial. 
Ens queda encara abordar altres projectes, com la formalització total de la corporació 
col·legial, establir el procediment per poder acreditar el desenvolupament professional 
continuat, implantar un òrgan disciplinari que vetlli pel control deontològic en l’exercici 
professional, i la professionalització definitiva del Consejo Colef.
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El Ple corresponent a l’any 2015 es va 
realitzar del 6 al 8 de març a Bilbao.

El COPLEFC, en la II Intercolef, 
25 i 26 d’octubre 2015, a Madrid.
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AVANTATGES I 
DESCOMPTES 
COL·LEGIALS

A continuació detallem els principals avantatges 
i descomptes col·legials gràcies als acords que el 
Col·legi té subscrits.

Tots els col·legiats disposen de descomptes o tracte 
preferencial en els serveis següents:

PRESIDÈNCIA

Assessorament i serveis professionals 
• Assessorament en seguretat i plans d’autoprotecció PE-

RADEJORDI
• Assessoria fiscal, comptable i Laboral COACB (Barcelona)
• Assessorament internacional - Cambra de Comerç
• Assessorament internacional COACB
• BANASEGUR
• Caballé i Estellés Advocats
• EUROGESTIÓ - Corredoria d’assegurances
• Gabinet Jurídic - Culleré Lavilla (Lleida)
• Lloguer de despatxos i aules- COACB
• NOU IMPULS ASSESSORS SL
• Pàgines web
• TG SERVEIS-assessorament fiscal, comptable i laboral
• TG SERVEIS-pàgina web i e-commerce

Assessoria en LOPD 
• Assessoria jurídica i adaptació LOPD - COACB (Barcelona)
• CAMERDATA- Informes i BBDD comercials
• DATAX - Consultoria especialista en Protecció de Dades 

(Barcelona)

Maquinària	de	fitnes	i	salut.	Material	esportiu	
• Easy training, SL
• Life Fitness
• PGSolucions Esportives-Assessorament i venda material 

esportiu
• Tecnogym Trading, S.A
• Tecno Sport Condition
• Tienda Carneros TTPRO
• Training Wall
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Editorials i revistes del sector
• Bioiberica
• Editorial Paidotribo
• Editorial wanceulen
• Grupo de publicaciones MotorPress Ibéric
• Revista Apunts. Educació física i esports
• Revista Trainer i Body life

Revisions mèdiques esportives i proves d’esforç
• Medicina de l’Esport - UME - Hospital Sant Joan de Déu
• PERADEJORDI

Serveis de manteniment i neteja d’instal·lacions
• EXTERNALIA

Serveis professionals esportius i d’activitats físiques
• 7sports
• Biwel
• Campus Laura Amorós - Campus Natació Sincronitzada (Andorra la vella)
• Canal Olímpic (Barcelona)
• Colònies Estiu Pyrene
• FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
• Ludus Barcelona - Lloguer d’espais per EP (Barcelona)
• Nova Elite
• NF SPORTS
• Poble Espanyol - (Barcelona)
• Rogles Aventura

SERVEIS COMERCIALS

Agències de viatges
• Barceló viatges
• JULIÀ

Allotjament i hotels
• Alberg Les Estades
• Antic Balneari Rocallaura - Casa de Colònies - Hostal
• Barceló Hotels & Resort
• Cal Pesolet
• Eurostars Hotels
• Expo Hoteles Resorts
• Hesperia Hoteles
• Holiday Inn
• Hotel Portainé 2000



MEMÒRIA ANUAL 2015 51

• Hotel Vall de Nuria
• Hoteles Catalonia
• Hoteles Santos
• Husa Hoteles
• Melia Hotels International
• NH Hoteles
• Iberostar
• Palladium
• Petit Palace High Tech Hoteles
• Room Leader
• Sercotel Hotels
• Tuscasasrurales.com

Aparcaments
• NÚÑEZ I NAVARRO
• SABA

APPLE

Assegurances de salut
• ALERTIS BROK AUTÒNOMS
• ALERTIS BROK AUTÒNOMS BAIXA LABORAL
• ASEFA 
• SANITAS AUTÒNOMS
• SANITAS PARTICULARS
• ADESLAS AUTÒNOMS
• ADESLAS PARTICULARS

Assegurança d’activitats
• Assegurança casals estiu

Carburants
• CEPSA
• SOLRED- Descompte carburants

Centres esportius i entrenadors personals
• Air Active
• Cèntric - Centre psicopedagogic i de teràpia psicomotiu
• Club de Begues
• Club Esportiu Pyrene
• Corporal Branding
• David Lloyd Club Turó
• Entrenador Personal TOP
• Lou Trainers
• Ricard Vila
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Centres	de	fisioteràpia
• Fisioessència
• Fisioteràpia Avià
• Tonus Fisioteràpia
• Usana Entrenament & Salut

Clíniques odontològiques
• Bucalis
• Centre mèdic dental Sant Jordi
• CDM - Clinica Dental Mallol
• Instituts Odontològics
• Miravé
• Santa Tecla Clínica Dental

Clíniques òptiques
• Sanabre ópticas
• VistaOptica

Companyies aèries
• AIR EUROPA
• AIR FRANCE
• KLM

Estacions d’esquí
• Espot Esquí
• La Molina
• Port Ainé
• Vall de Nuria
• Vallter 2000

Gabinets psicològics
• Pscio y home
• 
Lloguer /Compra de vehicles
• Avancar. Lloguer de vehicles
• JULIA. Lloguer de vehicles
• Serviauto. Compra de vehicles
• SIXT. Lloguer de vehicles
• Opel. Compra de vehicles

MAKRO

Restaurants
• Eltenedor.es

SONY
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Aquest any 2015 hem tingut 125 serveis i avantatges vigents. 
Hi hem incorporat 32 noves entitats/empreses, 11 de serveis 
professionals i 21 de serveis comercials. Gran part dels acords 
han estat produïts gràcies a les gestions com a col·lectiu de 
l’Associació Intercol·legial (associació de col·legis professionals 
de Catalunya).www.intercolcat.cat 
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EXERCICI 
ECONÒMIC 
2015

INGRESSOS 2015

DESPESES 2015
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