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Resum: El director esportiu és una figura de nova aparició que tota organització esportiva, club 
o centre esportiu, necessita pel seu bon funcionament i desenvolupament. El director esportiu 
haurà de garantir la bona gestió de l’entitat gràcies al desenvolupament d’una sèrie de 
funcions que aniran recolzades per les seves habilitats com a gestor. 
 
Abstract: The sports director is a new appearance figure that all sports organization, club or 
sports center, requires for its proper functioning and development. The sporting director 
should ensure the proper management of the organization by developing a number of 
functions that will be supported by his skills as a manager. 
 
PARAULES CLAU (WORD KEYS): DIRECTOR ESPORTIU, FUNCIONS, HABILITATS, GESTIÓ, PROJECTE ESPORTIU, 
CLUBS ESPORTIUS.  

 

1. INTRODUCCIÓ 
 
 En el món de l’esport com en moltes altres professions, l’ambigüitat en els termes o 
conceptes i el llenguatge a vegades excessivament “purista” fa que la gent no reconegui 
algunes figures representatives de la nostra professió. 
 La figura del Director Esportiu, pot rebre moltes accepcions, des de Coordinador, 
Director Tècnic, Gestor Esportiu, Responsable d’Activitats..., però tots ells segurament 
compartiran la gran majoria de funcions i responsabilitats que representa aquesta figura dins 
d’una entitat, associació o agrupació esportiva. 
 Si prenem com a referència la Llei de l’Esport, l’article nº 6 defineix la figura del 
director esportiu com “La professió que permet exercir el conjunt d’activitats professionals 
relacionades amb la promoció, la direcció, la gestió, la programació, la planificació, la 
coordinació, el control i la supervisió, i funcions anàlogues, en centres, serveis i establiments 
esportius, tant de titularitat pública com privada, aplicant els coneixements i les tècniques 
propis de les ciències de l’esport. Aquesta activitat, que també pot incorporar en alguns casos 
funcions instrumentals de gestió, no requereix la presència física del director o directora 
esportiu en l’exercici de les activitats esportives”. 
 

1.1. DIRECTOR ESPORTIU VS. DIRECTOR GENERAL 
 
 Quina es la diferencia entre un càrrec i un altre? Doncs senzillament que els Directors 
Esportius son els encarregats de prendre totes les decisions relacionades amb l’àrea esportiva 
amb l’objectiu de maximitzar els recursos que posi a la seva disposició la directiva o l’empresa. 
En canvi el Director General serà aquell que a més a més de l’àrea esportiva treballen en 
d’altres com la financera o la de marketing. 
 

2. QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES DEL DIRECTOR ESPORTIU? 
 
 Partint d’aquesta premissa podem trobar una gran quantitat de funcions que ha de 
desenvolupar el director esportiu en cadascun dels diferents apartats (promoció, direcció i 
gestió, programació...), però totes elles en funció d’un context (clubs esportius o centres 
esportius) i que variaran en funció de la professionalització o no d’aquesta figura, o també del 
volum d’equips i recursos disponibles.  
 Les competències d’un Director Esportiu no només és centraran en les seves funcions 
sinó també en les seves habilitats, o sigui en la capacitat de poder realitzar aquestes funcions i 
com portar-les a terme. A partir de la creació de la figura del Director Esportiu es podran 
realitzar una sèrie d’intervencions i estratègies perquè el club creixi a nivell quantitatiu i 
qualitatiu. 
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 “La figura del director esportiu no només es necessari en clubs de màxima categoria, 
sinó en tots els que es vulguin enfortir estructuralment i amb ell progressar. Un director 
esportiu treballant conjuntament amb un coordinador d’equips de base amb ganes i il·lusió, 
pot fer créixer més a un club que uns grans fitxatges puntuals” Luís Causín 
 

2.1. FUNCIONS DEL DIRECTOR ESPORTIU 
 
 La figura del Director Esportiu haurà d’assumir una gran responsabilitat en quant a 
temes de direcció i gestió. Les funcions més importants que haurà de desenvolupar seran les 
següent: 

• Selecció i gestió dels recursos humans: l’equip de tècnics. És molt important que el 
director esportiu estigui envoltat dels millors tècnics possibles i que aquests siguin de  
la seva confiança. A vegades no caldrà tenir “grans” tècnics però si “grans” persones, i  
per això es important estar envoltat de gent de confiança que desprenguin ganes i 
il·lusió. 

 

• Selecció i gestió dels recursos materials. El gran problema de tota entitat esportiva és 
la pèrdua i deteriorament de material esportiu. És important fer partíceps d’aquesta 
problema a l’equip tècnic i establir estratègies de recollida de material, i protocol 
d’organització dels espais esportius corresponents a cada activitat. 
 

• L’elaboració dels horaris de pràctica esportiva, sempre atenent a criteris d’edat i sexe. 
És important en l’elaboració d’aquests horaris organitzar els equips de forma 
esglaonada d’edat, o per seccions (masculina i femenina) per tal de facilitar el 
funcionament de tots els equips i la possible participació dels esportistes en més d’un 
entrenament. 
 

• Establir relacions amb altres entitats esportives. Es important poder estar en contacte 
amb les entitats més properes al nostre entorn per tal de poder ajudar-nos en cas de 
necessitat. La gran majoria de clubs esportius tenen fornades d’esportistes “coixes” 
(equips amb un baix nombre de practicants), i mitjançant la col·laboració entre entitats  
es poden formar equips en els que participin esportistes de dos municipis diferents, 
fins que les pròpies entitats esportives siguin capaç d’augmentar el volum de 
practicants. La gran majoria de clubs esportius son molt “egoistes” en aquest sentit 
però poder establir aquest tipus de relacions i convenis entre entitats enriqueix 
l’esport i dona més qualitat al nostre servei. 
 

• Realització de tràmits federatius. Aquesta funció es normalment compartida amb 
algun directiu de l’entitat però una gran part de la paperassa del club passa per mans 
del director esportiu, sobretot el relacionat directament amb la pràctica esportiva com 
son les inscripcions dels equips, calendaris, i la realització, comprovació i supervisió 
dels canvis de partit. 

 
 En quant a la programació i planificació el director esportiu serà la figura que porti a 
terme: 

• La creació d’una línia esportiva de l’entitat, la realització d’un Projecte esportiu per tal 
de poder assolir els objectius establerts per l’entitat, mitjançant diferents programes i 
propostes per tal de créixer qualitativament i quantitativament. 
 

• Marcar la filosofia del club. Aquesta normalment vindrà donada pel pressupost (més 
pedrera o més fitxatges)  �  Nomenar un coordinador d’equips de base. 
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• Aquestes propostes en centraran en 3 grans blocs: 
o Activitats ordinàries (dia a dia). La organització del funcionament diari de tots 

els equips esportius (entrenaments), així com del desenvolupament de la 
jornada esportiva del cap de setmana (partits).  
 

o Activitats en períodes festius (Nadal, Setmana Santa). La previsió de realització  
d’activitats esportives alternatives dins o fora de l’entitat com a activitats 
extraordinàries però que formen part de la pròpia activitat, ja siguin tornejos, 
diades esportives, visites a partits de la màxima competició estatal, activitats 
de formació... 

 

o Organització i participació en esdeveniments esportius. És important participar 
en tornejos i diades, però també és molt important crear-ne i donar una 
imatge d’entitat “viva” als nostres esportistes. La creació d’un torneig anual 
que es realitzi periòdicament, la realització d’activitats de formació (xerrades, 
clínics...) i la participació en actes esportius solidaris (encistella i mulla’t per 
l’esclerosi múltiple) seran importants per donar-li una identitat a la nostra 
entitat. 

 
 El director esportiu ha de preveure una gran quantitat d’elements que correspondran 
a tasques de coordinació: 

• Creació i elecció de l’equip tècnic. Serà important la selecció tant de monitors, 
entrenadors, preparadors físics i fisioterapeuta. 

 

• Creació la figura de mentor. Aquesta figura serà un entrenador experimentat que 
supervisarà als monitors o entrenadors novells el seu treball i que els ajudarà a formar-
se com a tècnic esportiu. 
 

• Creació de la secció masculina i femenina de l’entitat però funcionant no com 2 
elements independents sinó com a conjunt. La creació de la secció ens ajudarà a crear 
una estructura sòlida en cadascuna de les seves branques, però a la vegada podrem 
utilitzar recursos humans (preparador físic, fisioterapeuta...) i materials per optimitzar 
els recursos econòmics.  
 

• Establir els criteris per la creació d’equip de competició i equips socials. Tothom li 
agrada competir però no tothom li agrada fer-ho de la mateixa manera, amb la 
mateixa exigència, ni amb el mateix grau de compromís. 
 

• Establir responsables per edats i per sexe. Es important establir uns responsables 
d’equip de formació i un de competició, que treballin en la mateixa línia però que a la 
vegada vagin informant del dia a dia al Director Esportiu. De la mateixa manera s’ha 
d’establir uns responsables de la part masculina i femenina, perquè les problemàtiques 
que es produeixin poden ser diferents en alguns casos.  
 

• Realitzar reunions amb entitats properes de manera periòdica, per tal d’establir vincles 
de col·laboració. 
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 En quant al control i a la supervisió: 

• Proposar activitats de formació permanent mitjançant la proposta de xerrades o clínic 
organitzats per la pròpia federació o convidant a entrenadors de prestigi a realitzar 
entrenaments i xerrades col·loquis a la nostra entitat. 
 

• Realització d’activitats de formació interna mitjançant la realització reunions o stage 
d’entrenadors, a on cadascun pugui opinar i donar la seva visió sobre una temàtica 
proposada i treballar de manera col·lectiva per assolir els objectius establerts del 
nostre projecte esportiu. 

 

• Realització d’avaluació interna, establint una sèrie d’activitats proposades als tots els 
membres de l’equip tècnic, amb una sèrie de pautes i terminis determinats. Es 
important poder tenir alguna eina per poder valorar el treball diari del nostre equip de 
tècnics, ja que el director esportiu fa moltes coses però no pot ser-hi a tot arreu. 
Mitjançant aquest tipus d’activitats fomentem el treball i la implicació dins del projecte 
esportiu, i donem a l’activitat més qualitat. 
 

• Fomentar la fidelització, tant dels nostres participants com dels nostre equip de tècnic. 
És important “vendre” una imatge, un producte. Elements com la roba del club, el 
concurs de mascotes per l’escola de bàsquet, la creació de competicions internes... fa 
que els participants del club es sentin identificats. Es important també potenciar la 
“formació” entre aquells joves que ja tenen una edat per formar part com a ajudant en 
alguns dels equips de l’entitat i aprofitar la figura del mentor. 

 
 En quant a la promoció de l’esport es plantegen 3 grans objectius: 

• Realitzar una campanya de captació de jugadors mitjançat la col·laboració amb escoles 
i escoles esportives oferint activitats extraescolars realitzades pels mateixos 
entrenadors que formen part del club, que poden oferir un servei de qualitat i que 
poden servir desprès per aconseguir esportistes que necessiten créixer i realitzar una 
activitat més continuada i reglada dins l’entitat esportiva. 
 

• Organitzar periòdicament unes jornades o setmanes de portes obertes per tots aquells 
esportistes que tinguin ganes i interès en formar part de l’entitat, tant a través de les 
escoles com mitjançant altres entitats de caire cultural. 
 

• Realitzar jornades o diades d’esport només femení, per tal de fomentar la participació 
de les noies i la seva inclusió en el món de l’esport. 
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2.2. HABILITATS DEL DIRECTOR ESPORTIU 
 
 Una vegada el director esportiu conegui les seves tasques diàries a dur a terme, haurà 
d’utilitzar un conjunt d’habilitats que haurà de posar en pràctica per poder aconseguir l’èxit en 
la seva gestió. Per tant, la tasca del director esportiu és resumirà en “que ha de fer per realitzar 
bé la seva gestió (funcions) i com fer-ho (habilitats)”. Sergio Quesada 
 

a) EFICÀCIA 
i) Controlar la gestió del temps 
ii) Detectar, analitzar i resoldre problemes. 

 
b) TREBALL EN EQUIP 

i) Realitzar un esquema de treball. 
ii) Establir un valores fonamentals de treball 
iii) Assignar diferents papers dins l’equip 
iv) Decàleg per motivar a un equip 
v) Realitzar reunions periòdiques 

 
c) LIDERATGE 

i) Gestionar el rendiment. 
ii) Millorar l’equip. 
iii) Comunicar-se com un líder. 
iv) Prevenció de problemes. 
v) Motivar a l’equip: gestionar l’elogi (reconeixement positiu) i la crítica 

 
d) DELEGACIÓ DE FUNCIONS 

i) Repartir tasques. 
ii) Evitar duplicitat de càrrecs / funcions. 
iii) Delegar en la pràctica 

 
e) COMUNICACIÓ 

i) Establir canals de comunicació ascendent (directiva) com descendent 
(coordinadors, equip tècnic). 

ii) Establir mitjans per obtenir feedback de la gestió. 
 

f) AVALUACIÓ 
i) Avaluar el rendiment. 
ii) Avaluar el funcionament de l’organització. 

 

3. COMPARATIVA CLUBS I CENTRES ESPORTIUS 
 
 Observant l’esquema que ens presenta Quesada y Diez, podem veure com la realitat 
del Director Esportiu dels clubs esportius i els centres esportius no es tan diferent, i que tant 
en un com en l’altre s’hauran de desenvolupar funcions i habilitats molt semblants. 
 La diferència sempre vindrà determinada per la realitat en la que ens trobem i pels 
recursos econòmics de que es disposin.  
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4. CONCLUSIONS 
 
 El director esportiu de tot club o centre esportiu serà una figura que participi tant en 
aspectes esportius com no esportius, perquè tots aquestes aspectes “no esportius” acabaran 
incidint directament o indirectament en la part esportiva. 
 L’objectiu de tot director esportiu hauria de ser el de treballar per mantenir un club 
viu, amb ganes de millorar, amb ganes de progressar i amb ganes de fer les coses ben fetes i 
en el seu moment, d’aquí que siguin important les habilitats com les funcions a desenvolupar. 
 La realitat es què en la majoria de casos el director esportiu ha de fer moltes coses en 
poc temps, i que en la majoria dels casos el seu treball es poc reconegut. Per tant, per poder 
tirar endavant un dels elements més importants ha tenir en compte es que el director esportiu 
es vegi envoltat tant de “bona” gent com de bons professionals. 
 

“Si tens bones idees però no estàs acompanyat de bones persones, no aconseguiràs res” 
Ricard Pradas 
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4. Planificar 

estratégicamente 

Habilidades Funciones 

8. Dirigir reuniones 

4. Motivar 

3. Comunicar 

2. Delegar 

1. Dirigir 

DIRECTOR DEPORTIVO 

Plan de Promoción 

Formación 

Gestión del 

conocimiento 

1. Informarse 

3. Gestionar los 

RR. HH 

2. Organizar 
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