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L’ÍNDEX DE RISC

Informe D.S.

Targeta groga
No perilla la 
supervivència 
del club a curt 
termini.

Targeta vermella
Si s’allarga més 
enllà del gener, 
podria perillar la 
supervivència 
del club.

El 75% dels 
ingressos prové
de la quota del soci

L’àrea internacional 
(20% del total) no 
reporta cap ingrés

El retorn d’algunes 
quotes pot agreujar 
la situació

Si s’allarga, no es 
passaran quotes 
(90% del total)

Els excedents 
permeten congelar 
quotes (de moment)

Fre (-5%) als 
ingressos per cada 15 
dies de tancament

CN Sabadell

CE Sabadell (base)

OAR Gràcia

CE Mercantil

Club Tennis Sabadell

Cercle Sabadellès 1856

Les noves mesures Covid-19 dibuixen un futur 
encara més incert per a les entitats esportives de 
la ciutat. Referents en diversos esports, com la 
natació, el waterpolo, el tennis, el futbol i l’handbol, 
l’esport és un dels motors econòmics de la ciutat. 
El projecte del Clúster de l’Esport o convertir la 
ciutat en capital de l’esport europeu reforçaven 
el potencial de Sabadell en aquest àmbit. Però 
amb l’arribada del coronavirus, el repte és un altre: 
garantir la supervivència de tots els clubs. Davant 
d’aquest escenari, l’advocat Ignasi Lúquez, de 
Lúquez Associats, format en direcció i gestió 
d’entitats esportives i en dret esportiu, remarca la 
importància de tenir una regulació “més ordenada” 
per poder dibuixar un futur més nítid per a les 
entitats esportives. “Si en el seu moment es van 
implementar una sèrie de mesures preventives, 
és que servien. Si es compleixen, és bàsic perquè 
puguin sobreviure”, alerta. Tanmateix, afegeix 
que “no ens podem adaptar en aquesta situació 
d’incertesa –obrir i tancar–. Si ho fem, és una 
situació prebèl·lica, de supervivència, i molts clubs 
es quedaran pel camí. Si no es pot continuar tenint 
un cert fi nançament, el seu camí és la defunció”.

En risc la 
supervivència 
dels clubs 
esportius
M. Camps R. • @campsmanel #EsportsDS



Dijous 5 i Divendres 6 de novembre del 2020   5

Fonts d’ingressos 
60% quota jugadors 

20% àrea internacional 
20% activitats externes

Fonts d’ingressos: 
50% quotes 

50%-50% publicitat, campus, loteries

Font ingressos: 
90% quotes esportives 

10% patrocinadors tecnificació

Font ingressos: 
80% quotes 

13% escoles, esplai, etc. 
7% ingressos per publicitat

Març 2020-novembre 2020 
caiguda del 20% de socis

Font ingressos: 
Caiguda d’un 34% 
escoles esportives

Els més de 100.000 euros invertits a garantir 
la seguretat dels socis del Club Natació Sabadell 
davant la Covid-19 –en els centres esportius i gim-
nasos d’arreu de l’Estat espanyol només suposen 
un 0,28% dels brots, segons el Ministeri de Sani-
tat– no han estat suficients per evitar el tancament 
del Centre Can Llong i Gran Via. Des de l’inici de la 
pandèmia, el club ha vist reduïda la massa social 
(un 20%) –dels prop de 30.000, lleugerament per 
sobre dels 20.000–. Aquest fet posa l’entitat cen-
tenària en una situació compromesa. “Ens haurem 
d’ajustar per valor de dos milions d’euros”, explica 

Carles Poyato, director general del Club. Sobre les 
inversions previstes d’enguany i del pròxim any, 
s’ha pogut salvar la pròxima obertura d’una secció 
d’e-esports al Centre Can Llong, així com diverses 
inversions en equipaments i la col·locació d’un 
hort fotovoltaic a l’escola Santa Clara i a la piscina 
de 50 metres. L’objectiu era créixer un 10-15%, però 
“ens veiem obligats a ajornar aquest creixement”, 
lamenta. A la parcel·la esportiva, el club ha hagut 
de fer un reajustament per valor de 250.000 
euros. Es preveu que la facturació de l’any vinent 
rondi els 9 milions, un 21% menys que l’any 18-19.

“El nostre impacte està en la reducció de quotes. 
Si les tallem, els diners que hem invertit no tor-
naran”, exposa Alberto Pobre, director general del 
futbol base del Centre d’Esports Sabadell. Amb 
un planter format per més de 700 jugadors –48 
equips–, la reducció de la retribució mensual –du-
rant diversos mesos de la primera onada– obliga a 
fer mans i mànigues a l’entitat arlequinada davant 
la sequera de les altres fonts d’ingressos: “Hem 
patit una forta frenada a l’Àrea internacional així 
com amb la loteria, tecnificacions i campus de 
Nadal”, lamenta. 

Respecte a les inversions realitzades, el club 
arlequinat ha pogut estrenar la bugaderia de 
l’Olímpia, servei i material de fisioteràpia i eines 
audiovisuals per al Juvenil A, que enguany s’estre-
na a la màxima categoria del futbol estatal. Sobre 
el futur, màxima prudència i cautela. La intenció és 
centrar els esforços a dotar d’eines als treballadors 
per potenciar el capital humà de l’entitat. L’Àrea 
internacional, l’aposta més forta del Centre d’Es-
ports Sabadell, és cabdal per poder generar nous 
ingressos i reduir la dependència de les quotes 
mensuals, ara cabdal per a la supervivència.

“Si no es reprèn tota l’activitat al mes de gener, 
perilla la continuïtat de l’entitat”, assegura Salvador 
Gomis, president de l’OAR Gràcia Sabadell, que 
com molts dels clubs de la ciutat aquesta segona 
aturada podria ser mortífera si s’acaba allargant 
en el temps. El temor a un possible retorn d’algu-
nes quotes agreuja una situació que, sumat a la 
impossibilitat de celebrar els diversos campus, la 
inutilització de l’handbol platja i el tancament del 
bar, tallen la principal font d’ingressos d’una entitat 
que tenia al cap dur a terme diversos projectes a 
curt i mitjà termini. 

Les diverses converses per ampliar la família 
verd-i-blanca, amb equips d’esports de platja, 
estronca una iniciativa que sense la pandèmia, 
possiblement, ja hauria vist la llum. En un procés 
més embrionari, l’OAR Gràcia estava mantenint 
trobades amb l’Ajuntament per veure de quina 
manera es podia posar en marxa una coberta per 
a la pista exterior i l’adequació de la zona d’esports 
de platja així com una graderia: “Tot això ha que-
dat aturat. Aquesta situació fa que et vegis obligat 
a posar els peus a terra. És una bona patacada”, 
lamenta.

La Mercantil Football Academy, un projecte força 
jove i amb molt recorregut per davant, ha estat 
aturat en sec davant la complicada situació del 
Mercantil: “El projecte de digitalització del club ha 
quedat paralitzat”, explica Xavi Cubino, director 
general de l’entitat sabadellenca. 

L’aturada d’entrenaments i partits –exceptuant 
el primer equip– impossibilita ingressar els milers 
d’euros, que al seu dia es van avançar per pagar 
els costos a la FCF –mutualitat, altes, etc.–, i deixa 
el Mercantil tocat de mort: “Si són més de 15 dies, 
els problemes seran molt bèsties. Una patacada 

així és molt difícil de suportar. Estem molt preo-
cupats”. 

El suport de les famílies en aquests moments 
donen una glopada d’aire fresc mentre s’espera 
amb anhel el retorn de la vida al Municipal d’Ar-
rahona-Merinals. L’escola d’e-esports, les estades 
a la ciutat amb jugadors estrangers són alguns 
dels exemples de projectes que han quedat total-
ment aturats. El futur? Supervivència i prudència 
davant un factor extern de difícil evolució que 
manté amb l’ai al cor una entitat històrica que 
clama per la reobertura de la instal·lació.

El múscul financer del Club Tennis Sabadell 
ha permès congelar quotes i, per tant, tenir una 
pèrdua residual (2%), de la massa social del club. 
La bona gestió de la junta actual i les que l’han 
precedit ha permès dur a terme tots els projectes 
durant aquesta pandèmia i els pressupostats de 
cara a l’any vinent: “Cada cop és més difícil man-
tenir el soci, per tant, cal fer més inversió”, assegura 
Albert Codina, gerent del Tennis. Entre el restyling, 
l’entitat ha aprofitat per canviar l’enllumenat de les 
pistes de pàdel i tennis –leds– i d’una sala d’spin-
ning, entre altres millores. I en un futur –els pres-

supostos ja estan aprovats–, l’ampliació de pistes 
de pàdel i una sala d’activitats dirigides a l’exterior 
amb una coberta. A més, un dels altres objectius, 
en l’escenari post-Covid-19, serà mantenir el 
màxim nombre de socis, prioritzant la fidelització 
per sobre l’augment de massa social. Sobre els 
excedents que permeten optar per aquesta solu-
ció, Codina alerta que “si això s’allargués durant 
un any, hauríem d’escollir fer el cobrament de les 
quotes o renunciar a algun dels projectes. Cada 
cop que avança, la situació sanejada es pot perdre 
amb pocs mesos”, explica.

L’arribada de la pandèmia va coincidir en l’estrena 
de la nova gespa dels camps de futbol del Cercle 
Sabadellès 1856, una inversió que des del punt 
econòmic encara no s’ha pogut recuperar: “Les 
lligues i les escoles estan aturades. I des del punt 
de vista social, amb prou feines s’ha pogut gaudir”, 
explica Elisenda Pascual, gerent del Cercle Saba-
dellès 1856. 

Respecte a la massa social, l’entitat ha vist com 
l’opció de la baixa temporal –temps limitat– s’ha 
doblat, passant d’un 3% al 6,40%. Ara com ara, si 
bé és cert que mensualment el Cercle adapta els 

pressupostos davant la situació d’incertesa –per 
cada 15 dies de tancament, fre d’un 5% als ingres-
sos–, es preveu que una de les fonts més impor-
tants, com és la de les escoles esportives, sigui un 
34% inferior. Sobre el futur, aquest escenari serà 
sostenible si no s’allarga més enllà de 4-5 mesos, 
si és així, s’entrarà en un “escenari incert”. 

De moment, però, de cara a l’any vinent el club 
manté la clara aposta per les energies renovables, 
instal·lant il·luminació led a tot l’enllumenat del 
club, així com poder engegar al 100% el networking 
entre associats de l’entitat.


