Manel Arroyo: “Els esdeveniments esportius
visibilitzen Barcelona"
Dij, 18/05/2017 per Catalunya Religió

(Blanquerna-URL) Blanquerna va organitzar el 18 de maig una taula rodona amb
diversos professionals de la gestió esportiva per analitzar els reptes i les
oportunitats d’aquest sector que es consolida i creix cada vegada més a Barcelona.
L’acte, que es va celebrar amb motiu de la presentació del nou Grau en Gestió
Esportiva de Blanquerna-URL, únic a Catalunya, va comptar amb la participació de
Manel Arroyo, managing director de Dorna Sports i vicepresident del FC
Barcelona, que va expressar la importància dels grans esdeveniments esportius
com a generadors de riquesa i “instruments que visibilitzen Barcelona com a
organitzadora i agent d’innovació”. L’acte també va comptar amb la presència del
Secretari General de l’Esport Gerard Figueras, de Filip Davobic, chief marketing
officer de Kaptiva, David Serrahima, director general d’Octagon i Jordi
Villacampa, president del Club Joventut de Badalona (1999-2017). La taula va ser
moderada per Àlex Rivera, gerent d’INDESCAT.
El Secretari General de l’Esport va destacar la bona salut de què gaudeix l’esport a
Barcelona i la necessitat que la universitat detecti i doni resposta a les noves
necessitats que planteja el sector esportiu. També va desvetllar algunes dades
sobre l’esport a Catalunya, un sector que suposa el 2,1% del PIB, que ocupa
90.000 persones i que compta amb 18.000 entitats esportives registrades. A
Catalunya practiquen esport tres milions de persones, de les quals 450.000 són
escolars, i 700.000 persones tenen llicència federativa.
Figueras va lloar també la iniciativa d’un nou grau específic sobre la gestió
esportiva i va definir-la com un símptoma que “existeix una iniciativa universitària
que està a l’aguait, que és capaç de detectar cap a on avança la societat, donar
resposta immediata i posar un pla d’estudis al costat que es transformarà en
ocupació i iniciativa laboral”. El Secretari General de l’Esport també va afirmar
que un dels aspectes que fa referent Catalunya en l’organització d’esdeveniments
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esportius ha estat la capacitat dels sector públic i empresarial d’unir esforços i
que, per tant, els nous professionals de la gestió esportiva “hauran de ser capaços
de fer anar aquest engranatge, també en l’àmbit formatiu”.
Un buit en la formació en gestió esportiva
Els integrants de la taula van iniciar la seva intervenció evidenciant el buit que fins
ara existia a Catalunya en quant a programes formatius en gestió esportiva i la
necessitat urgent d’omplir-lo amb propostes que cada vegada són més demandades
pels futurs estudiants i pel sector empresarial, i que ja han estat adoptades per
altres països com Holanda o els Estats Units. “Jo vaig haver de viatjar als EUA per
formar-me en la gestió d’esdeveniments esportius, i ara els joves catalans ja no ho
hauran de fer més. Necessitàvem una proposta formativa i una especialització
concreta per a cadascun dels territoris que planteja l’esport”, va explicar en aquest
punt David Serrahima. I va afegir: “Es important que aquesta formació arribi als
esportistes d’elit, perquè un cop finalitzin la seva vida esportiva es puguin dedicar
a la gestió aportant tota la seva experiència”.
A la pregunta d’Àlex Rivera sobre el present i el futur de la indústria esportiva
tenint en compte l’hàbit creixent de practicar esport, Jordi Villacampa va apuntar
la creixent sofisticació i diversificació dels serveis i productes esportius, “un fet
que demanda des de fa temps professionals amb una gran capacitat de gestió”, i
Filip Dabovic va destacar la importància no només de crear esdeveniments
esportius que cobreixin les necessitats del mercat actual, sinó de promocionar
estils de vida, amb empreses del sector que fomentin una marca pròpia que
identifiqui les persones.
La tecnologia aplicada a l’esport
Rivera també va demanar l’opinió dels participants sobre l’aplicació de la
tecnologia en la indústria de l’esport, i tots ells es van mostrar d’acord en què
aporta noves formes de viure’l i de planificar-ne la gestió. “La tecnologia és cabdal
per a gestionar les instal·lacions i els esdeveniments esportius, i és sinònims
d’entreteniment per als qui el practiquen”, va afirmar Serrahima. I Arroyo afegia:
“Ens permet conèixer millor el client, fer plannings específics per a esportistes i
conèixer al detall aspectes com distàncies, velocitats, dades de la preparació o
detecció de lesions”.
Els experts també es van pronunciar sobre els beneficis i els costos d’organitzar
esdeveniments esportius, un debat recurrent. Arroyo els considera “una gran eina
de promoció i imatge”, una opinió que compartia Davobic: “Mostren Barcelona
com a capital d’esdeveniments i contribueixen a la imatge de Catalunya com a
espai on s’està professionalitzant l’organització d’esdeveniments esportius”.
El fenomen e-sports
Finalment, Rivera va introduir el concepte d’e-sports com a fenomen a tenir en
compte en el sector de la gestió, un fet que Arroyo va confirmar: “És una gran
tendència i ens hi hem de posar al davant. Ofereix noves formes d’entreteniment i
des de la gestió esportiva haurem de saber crear esdeveniments perquè els usuaris
d’e-sports vinguin a través del factor joc”. Serrahima, tanmateix, ho considera una
tendència però no una consolidació: “Em costa vincular-ho a l’esport, perquè els
jocs que estan funcionant actualment tenen poc a veure amb els valors que des de
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l’esport volem transmetre”, va declarar.
Grau en Gestió Esportiva, únic a Catalunya
La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL
oferta per al curs vinent el nou Grau en Gestió Esportiva, l’únic que s’imparteix a
Catalunya, que capacita els estudiants per a la gestió d'organitzacions,
d'equipaments i de projectes en sectors com ara l'esport competitiu, l'esport
recreatiu, l'esport salut, l'esport educatiu, el turisme esportiu o l'esport espectacle,
a partir d'una formació sòlida i professionalitzadora, amb vocació internacional, i
que recull l'experiència formativa de Blanquerna-URL en l'àmbit de l'esport.
Aquesta titulació, segons els professors Sixte Abadia i Marta Moragas, que han
treballat en la memòria del nou Grau, “s’ha dissenyat per donar una resposta de
qualitat a l’exigència creixent del sector esportiu de professionals capacitats
específicament per a la gestió d’equipaments, organitzacions i projectes de
qualsevol índole, fruit de l’àmplia penetració i arrelament de l’esport en la nostra
societat”.
Sergi Corbella, degà de la Facultat, que va presentar l’acte, va declarar: “Ja fa set
anys que Blanquerna-URL imparteix un Grau en Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport i durant aquest temps s’han creat postgraus, tres màsters i un grup de
recerca. De forma que el bagatge és important i, amb aquest nou grau, la formació
en l’àmbit de l’esport creix i es consolida a Blanquerna-URL, des de l’expertesa, la
potència del contingut i les competències per formar els professionals que
requereix el moment actual”.
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