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Associació
Catalana de
Gestores i Gestors
Esportius
Professionals

#somGest ióEsport i va

Esdevenir a i des de Catalunya la xarxa compartida
de referència i prestigi de coneixements,
experiències i bones pràctiques dins l'àmbit de la
Gestió Esportiva, que lideri i visibilitzi la generació
de serveis fisicoesportius de qualitat.

Som l’associació catalana oberta de professionals
vinculats a la gestió de l'activitat física i l'esport que
genera i promou el coneixement, l’experiència i les
bones pràctiques dins l’àmbit de la Gestió
Esportiva.   



FORMACIÓ NETWORKING
Newsletter.
Publicacions.
Estudis del sector.
Noves tendències i
tecnologies.

ACTUALITAT

Gestió Esportiva: 
«Molt més que direcció esportiva i

esportivament més enllà de la gestió».
- Especificitat de la gestió de serveis , activitats
i esdeveniments fisicoesportius; 
- Concepció, programa funcional, disseny i
gestió d'instal·lacions i espais d'ús esportiu; 
- Gestió de recursos humans, econòmics i
materials; 
-   Planificació del manteniment i l'auto-control;
- Fiscalitat, legalitat, transversalitat,
sostenibilitat, tecnologia, habilitats,
competències, eines i indicadors de gestió,..

Gestionem l'activitat física iGestionem l'activitat física iGestionem l'activitat física i
l'esport com a serveil'esport com a serveil'esport com a servei

essencial de la societat.essencial de la societat.essencial de la societat.

Entenem la Gestió Esportiva com aEntenem la Gestió Esportiva com aEntenem la Gestió Esportiva com a
garant de la prestació de serveisgarant de la prestació de serveisgarant de la prestació de serveis

fisicoesportius de qualitat.fisicoesportius de qualitat.fisicoesportius de qualitat.

Intercanvi de coneixement i
experiències.
Reconeixement a la tasca
professional.
 Cooperació institucional.

Presencial i a distància.
Diversa i transversal.
Experiencial i
participativa.
Pràctica i professional.

#somGestióEsportiva#somGestióEsportiva#somGestióEsportiva

#somACGEP



Cerquem el relleu generacionalCerquem el relleu generacionalCerquem el relleu generacional
del coneixementdel coneixementdel coneixement      de l'Esport.de l'Esport.de l'Esport.

#somGestióEsportiva#somGestióEsportiva#somGestióEsportiva

Ens preparem pels nous reptesEns preparem pels nous reptesEns preparem pels nous reptes
que ens depara l'Esport.que ens depara l'Esport.que ens depara l'Esport.

Congrés de Gestió Esportiva de Catalunya:
Girona (2000), Reus (2002).
Premis Catalunya a la Gestió Esportiva (des
de 1996 - 2019 L'Hospitalet de Llobregat).
Monogràfics de Gestió Esportiva arreu del
territori.
Sopars col·loqui amb la presència de la
Secretaria General de l'Esport.
Esmorzars i Berenars de Gestió Esportiva.
Accions de networking i coworking. 
Visites tècniques d'instal·lacions esportives.
Assessorament i bones pràctiques.

L'ACGEP: impuls de l'Esport Català

#somACGEP#somACGEP#somACGEP



www.acgep.cat

info@acgep.cat

 93 303 38 24

Poliesportiu Municipal Gornal
Carrer Can Tries, 20-28,
08902 L'Hospitalet de
Llobregat

Fes visible la teva professió.Fes visible la teva professió.Fes visible la teva professió.
Associa't !Associa't !Associa't !

Gestores i GestorsGestores i GestorsGestores i Gestors
Esportius Catalans.Esportius Catalans.Esportius Catalans.
Els valors deEls valors deEls valors de
l'Esport.l'Esport.l'Esport.

Serveis a Persones Físiques i JurídiquesServeis a Persones Físiques i JurídiquesServeis a Persones Físiques i Jurídiques
Formació, assessorament, actualitat,Formació, assessorament, actualitat,Formació, assessorament, actualitat,
networking, coworking, tendències,networking, coworking, tendències,networking, coworking, tendències,

experiències, coneixement,experiències, coneixement,experiències, coneixement,
corporativisme,... i molt més !!!corporativisme,... i molt més !!!corporativisme,... i molt més !!!

ACGEP

som_acgep

@ACGEP ACGEP Gestors
Esportius de Catalunya 

L'ACGEP és
membre de:

tel:+34933033824

