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Sergi Cantisano
Climbat Badalona i Crosfit Sab
Aquest màster m’ha donat eines i
m’ha obert moltes portes. La gran
majoria de professors són grans
referents del sector. Són molt
important els vincles que es creen
amb els companys, es comparteixen
interessos, es fan amics i de vegades
fins i tot socis.

Alfons Font
Director de centre (Clubs Claror)
No hi hagut ni un sol minut
perdut en aquest Màster de grans
professionals i millors persones.
Exigència, reflexió i innovació
en un sector que necessita espais
de diàleg i aprofundiment com
aquest per créixer qualitativament.
Felicitats, sou un referent!

Javier Sánchez
Professional del sector (Colòmbia)
El Máster me aportó diferentes
visiones del sector deportivo,
me permitió conocer las últimas
tendencias de las entidades
deportivas privadas en Europa
y sentó las bases para continuar
mis estudios de doctorado.

Giancarlo Sergi
Sinergi Sports Consulting (Suïssa)
Después del Máster trabajé en el COI
y poco después en la UEFA, donde
trabajé muchos años. Sigo con ellos
como consultor. Colaboré en cuatro
ediciones de los juegos olímpicos y
dos ediciones de FIFA World Cup.
Todo empezó en Barcelona con
vosotros.

Andrea Balducci
Distributore Racchette Padel
(Itàlia)
Guardo un gratísimo recuerdo
de haber sido alumno de la
segunda promoción de un curso
que se adelantó a los tiempos
cuando el deporte no estaba tan
profesionalizado y poca gente
trabajaba en este sector.

José Antonio Pérez
Cap de servei d’esport
d’ajuntament
Vaig formar part de la tercera
promoció. Va ser molt interessant
i vaig conèixer companys/es
magnífics, alguns dels quals ara
tenen responsabilitats públiques
destacades.

Iñaki Sorarrain
Director de centre esportiu
Té molt de mèrit que tinguéssiu
la visió d’afrontar un repte
com aquest, però molt més
mantenir-la durant tant
de temps.

Xavier Burgos
General manager
www.diagonalpartners.es
Vaig tenir ocasió de participar en
la 1ª edició del Postgrau. Va ser
una decisió molt encertada i que
va determinar el meu esdevenir
professional.

Pilar Porta
Direcció tècnica
Em fa il·lusió formar part
d’aquest equip de persones
que hem gaudit de la vostra
formació.

Oscar Alonso
Director d’instal·lació
Sempre és un plaer tenir notícies
vostres i veure que el Màster segueix
endavant i més alumnes poden
gaudir de l’experiència i aprendre
com ho vaig fer jo.

Consell assessor i empreses col·laboradores

Preinscripció
El període de preinscripció comença el dia 7 de maig de 2018
i acaba el 14 de setembre, excepte el mes d’agost, en què
estarà tancat. En aquest període, els candidats i candidates
hauran d’emplenar una sol·licitud d’ingrés, aportar la
documentació corresponent i començar el procés de selecció.

Matrícula
El període de matrícula és des de l’11 de juny fins al
9 d’octubre de 2018.

Amb la finalitat d’obtenir un màxim aprofitament de
cadascuna de les classes impartides, el curs quedarà limitat
a 25 alumnes per any.

Calendari,
horari i preu
El primer curs es realitza des del mes
d’octubre de 2018 al juny de 2019, i
el segon curs, des del mes d’octubre
de 2019 al juny de 2020.
Les classes s’imparteixen a la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat
de Barcelona, dos dies a la setmana:
dimarts i dijous de 18.30 h a 21.30 h.
El preu del curs és de 2.050 euros
cada any + taxes (*).
(*) Durant la segona quinzena del mes de juliol, la
Generalitat de Catalunya aprova el decret de preus
que regula les taxes. Per tant, estem pendents de
l’aprovació del decret.

Màster en

Gestió Econòmica
d’Entitats Esportives
XXVIII EDICIÓ

Col·laboradors

Curs 2018-2019
Ens plau presentar-vos la formació que oferim des de la Facultat
d’Economia i Empresa des de fa 28 anys. És el programa pioner en
aquesta formació en tot l’Estat, i estem orgullosos de poder continuar
oferint una educació de qualitat des de la universitat i a preu públic.
El Màster en Gestió Econòmica d’Entitats Esportives és una porta
oberta a la formació contínua d’especialistes i persones que volen
assolir responsabilitats en la gestió esportiva en una organització per
a la qual treballen o que han emprès ells mateixos. Des de la direcció
del Màster, volem remarcar l’actualitat d’aquesta formació per ajudar
a la professionalització de les persones que dirigeixen organitzacions
esportives, públiques i privades.
Us convidem a revisar el contingut de la nostra proposta
i a contactar amb nosaltres si la trobeu interessant.
Xavier M. Triadó i Pilar Aparicio
Directors del Màster

Metodologia
El curs combina l’ensenyament teòric,
mitjançant exposicions del professorat,
i una educació activa que impulsa les
capacitats pràctiques d’anàlisi i de
direcció de l’alumnat. Per poder
assolir aquesta finalitat, cada sessió
dedica un temps a l’elaboració
d’exercicis i casos pràctics que es
realitzaran tant individualment
com en grup.
Durant el curs es porten a terme
visites a instal·lacions, sessions
amb convidats i altres iniciatives
que tenen com a finalitat l’anàlisi
de models reals.
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A qui va dirigit

Claustre de professorat

Va dirigit a professionals que treballen en el sector
esportiu que volen assolir coneixements i habilitats
per desenvolupar tasques directives dins del món de
la gestió esportiva.

Xavier M. Triadó Ivern
Director del Màster

La formació que oferim, tant en el màster com en el
postgrau, ajudarà a aquests professionals a estar al dia
en els coneixements de gestió, així com a adequar-se
als requeriments i necessitats professionals, a ser
competitius i conèixer altres professionals amb il·lusió
per millorar la seva carrera.
Per les nostres aules han passat 26 promocions de
professionals, i més de sis-cents són els alumnes
que ens han donat la seva confiança.
És per això que us convidem a unir-vos
a tots aquests alumnes per adquirir
una formació del tot necessària per a
professionals del sector.

Pilar Aparicio Chueca
Codirectora del Màster

Continguts
Pla d’estudis del primer any* I postgrau I
Mòdul I

Juan Andrés Hernando
Ramon Iglesias
Victor Küppers
Alejandro Martínez
Esther Queraltó
Joan Antoni Rovira
Montse Simó
Xavier M. Triadó
Jordi Viñas
Martín Vivancos
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Pilar Aparicio
Juan Antonio Astorga
Jordi Bachs
Raül Blanco
Joan Antón Camuñas
Joaquim Castells
Dídac Cervera
Oscar Duran
Amal Elasri
Bernat Gascón
José Mª Gay de Liébana
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Total crèdits del curs: 30 crèdits ECTS
Formació complementària (Postgrau i Màster):
seminaris, visites a instal·lacions, conferències, monogràfics
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deportivas privadas en Europa
y sentó las bases para continuar
mis estudios de doctorado.

Giancarlo Sergi
Sinergi Sports Consulting (Suïssa)
Después del Máster trabajé en el COI
y poco después en la UEFA, donde
trabajé muchos años. Sigo con ellos
como consultor. Colaboré en cuatro
ediciones de los juegos olímpicos y
dos ediciones de FIFA World Cup.
Todo empezó en Barcelona con
vosotros.

Andrea Balducci
Distributore Racchette Padel
(Itàlia)
Guardo un gratísimo recuerdo
de haber sido alumno de la
segunda promoción de un curso
que se adelantó a los tiempos
cuando el deporte no estaba tan
profesionalizado y poca gente
trabajaba en este sector.

José Antonio Pérez
Cap de servei d’esport
d’ajuntament
Vaig formar part de la tercera
promoció. Va ser molt interessant
i vaig conèixer companys/es
magnífics, alguns dels quals ara
tenen responsabilitats públiques
destacades.

Iñaki Sorarrain
Director de centre esportiu
Té molt de mèrit que tinguéssiu
la visió d’afrontar un repte
com aquest, però molt més
mantenir-la durant tant
de temps.

Xavier Burgos
General manager
www.diagonalpartners.es
Vaig tenir ocasió de participar en
la 1ª edició del Postgrau. Va ser
una decisió molt encertada i que
va determinar el meu esdevenir
professional.

Pilar Porta
Direcció tècnica
Em fa il·lusió formar part
d’aquest equip de persones
que hem gaudit de la vostra
formació.

Oscar Alonso
Director d’instal·lació
Sempre és un plaer tenir notícies
vostres i veure que el Màster segueix
endavant i més alumnes poden
gaudir de l’experiència i aprendre
com ho vaig fer jo.

Consell assessor i empreses col·laboradores

Preinscripció
El període de preinscripció comença el dia 7 de maig de 2018
i acaba el 14 de setembre, excepte el mes d’agost, en què
estarà tancat. En aquest període, els candidats i candidates
hauran d’emplenar una sol·licitud d’ingrés, aportar la
documentació corresponent i començar el procés de selecció.

Matrícula
El període de matrícula és des de l’11 de juny fins al
9 d’octubre de 2018.

Amb la finalitat d’obtenir un màxim aprofitament de
cadascuna de les classes impartides, el curs quedarà limitat
a 25 alumnes per any.

Calendari,
horari i preu
El primer curs es realitza des del mes
d’octubre de 2018 al juny de 2019, i
el segon curs, des del mes d’octubre
de 2019 al juny de 2020.
Les classes s’imparteixen a la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat
de Barcelona, dos dies a la setmana:
dimarts i dijous de 18.30 h a 21.30 h.
El preu del curs és de 2.050 euros
cada any + taxes (*).
(*) Durant la segona quinzena del mes de juliol, la
Generalitat de Catalunya aprova el decret de preus
que regula les taxes. Per tant, estem pendents de
l’aprovació del decret.

Màster en

Gestió Econòmica
d’Entitats Esportives
XXVIII EDICIÓ

Col·laboradors

Testimonis del Màster

Màster en

Gestió
Econòmica
d’Entitats
Esportives

Facultat d’Economia i Empresa

XXVIII EDICIÓ

Matrícula i
procés de selecció

Per a més informació:
Tel.: 934 021 963/934 039 392
E-mail: info.geed@ub.edu
www.ub.edu/mastergeed
www.ub.edu/masteroficial/dee

Sergi Cantisano
Climbat Badalona i Crosfit Sab
Aquest màster m’ha donat eines i
m’ha obert moltes portes. La gran
majoria de professors són grans
referents del sector. Són molt
important els vincles que es creen
amb els companys, es comparteixen
interessos, es fan amics i de vegades
fins i tot socis.

Alfons Font
Director de centre (Clubs Claror)
No hi hagut ni un sol minut
perdut en aquest Màster de grans
professionals i millors persones.
Exigència, reflexió i innovació
en un sector que necessita espais
de diàleg i aprofundiment com
aquest per créixer qualitativament.
Felicitats, sou un referent!

Javier Sánchez
Professional del sector (Colòmbia)
El Máster me aportó diferentes
visiones del sector deportivo,
me permitió conocer las últimas
tendencias de las entidades
deportivas privadas en Europa
y sentó las bases para continuar
mis estudios de doctorado.

Giancarlo Sergi
Sinergi Sports Consulting (Suïssa)
Después del Máster trabajé en el COI
y poco después en la UEFA, donde
trabajé muchos años. Sigo con ellos
como consultor. Colaboré en cuatro
ediciones de los juegos olímpicos y
dos ediciones de FIFA World Cup.
Todo empezó en Barcelona con
vosotros.

Andrea Balducci
Distributore Racchette Padel
(Itàlia)
Guardo un gratísimo recuerdo
de haber sido alumno de la
segunda promoción de un curso
que se adelantó a los tiempos
cuando el deporte no estaba tan
profesionalizado y poca gente
trabajaba en este sector.

José Antonio Pérez
Cap de servei d’esport
d’ajuntament
Vaig formar part de la tercera
promoció. Va ser molt interessant
i vaig conèixer companys/es
magnífics, alguns dels quals ara
tenen responsabilitats públiques
destacades.

Iñaki Sorarrain
Director de centre esportiu
Té molt de mèrit que tinguéssiu
la visió d’afrontar un repte
com aquest, però molt més
mantenir-la durant tant
de temps.

Xavier Burgos
General manager
www.diagonalpartners.es
Vaig tenir ocasió de participar en
la 1ª edició del Postgrau. Va ser
una decisió molt encertada i que
va determinar el meu esdevenir
professional.

Pilar Porta
Direcció tècnica
Em fa il·lusió formar part
d’aquest equip de persones
que hem gaudit de la vostra
formació.

Oscar Alonso
Director d’instal·lació
Sempre és un plaer tenir notícies
vostres i veure que el Màster segueix
endavant i més alumnes poden
gaudir de l’experiència i aprendre
com ho vaig fer jo.

Consell assessor i empreses col·laboradores

Preinscripció
El període de preinscripció comença el dia 7 de maig de 2018
i acaba el 14 de setembre, excepte el mes d’agost, en què
estarà tancat. En aquest període, els candidats i candidates
hauran d’emplenar una sol·licitud d’ingrés, aportar la
documentació corresponent i començar el procés de selecció.

Matrícula
El període de matrícula és des de l’11 de juny fins al
9 d’octubre de 2018.

Amb la finalitat d’obtenir un màxim aprofitament de
cadascuna de les classes impartides, el curs quedarà limitat
a 25 alumnes per any.

Calendari,
horari i preu
El primer curs es realitza des del mes
d’octubre de 2018 al juny de 2019, i
el segon curs, des del mes d’octubre
de 2019 al juny de 2020.
Les classes s’imparteixen a la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat
de Barcelona, dos dies a la setmana:
dimarts i dijous de 18.30 h a 21.30 h.
El preu del curs és de 2.050 euros
cada any + taxes (*).
(*) Durant la segona quinzena del mes de juliol, la
Generalitat de Catalunya aprova el decret de preus
que regula les taxes. Per tant, estem pendents de
l’aprovació del decret.

Màster en

Gestió Econòmica
d’Entitats Esportives
XXVIII EDICIÓ

Col·laboradors

Testimonis del Màster

Màster en

Gestió
Econòmica
d’Entitats
Esportives

Facultat d’Economia i Empresa

XXVIII EDICIÓ

Matrícula i
procés de selecció

Per a més informació:
Tel.: 934 021 963/934 039 392
E-mail: info.geed@ub.edu
www.ub.edu/mastergeed
www.ub.edu/masteroficial/dee

Sergi Cantisano
Climbat Badalona i Crosfit Sab
Aquest màster m’ha donat eines i
m’ha obert moltes portes. La gran
majoria de professors són grans
referents del sector. Són molt
important els vincles que es creen
amb els companys, es comparteixen
interessos, es fan amics i de vegades
fins i tot socis.

Alfons Font
Director de centre (Clubs Claror)
No hi hagut ni un sol minut
perdut en aquest Màster de grans
professionals i millors persones.
Exigència, reflexió i innovació
en un sector que necessita espais
de diàleg i aprofundiment com
aquest per créixer qualitativament.
Felicitats, sou un referent!

Javier Sánchez
Professional del sector (Colòmbia)
El Máster me aportó diferentes
visiones del sector deportivo,
me permitió conocer las últimas
tendencias de las entidades
deportivas privadas en Europa
y sentó las bases para continuar
mis estudios de doctorado.

Giancarlo Sergi
Sinergi Sports Consulting (Suïssa)
Después del Máster trabajé en el COI
y poco después en la UEFA, donde
trabajé muchos años. Sigo con ellos
como consultor. Colaboré en cuatro
ediciones de los juegos olímpicos y
dos ediciones de FIFA World Cup.
Todo empezó en Barcelona con
vosotros.

Andrea Balducci
Distributore Racchette Padel
(Itàlia)
Guardo un gratísimo recuerdo
de haber sido alumno de la
segunda promoción de un curso
que se adelantó a los tiempos
cuando el deporte no estaba tan
profesionalizado y poca gente
trabajaba en este sector.

José Antonio Pérez
Cap de servei d’esport
d’ajuntament
Vaig formar part de la tercera
promoció. Va ser molt interessant
i vaig conèixer companys/es
magnífics, alguns dels quals ara
tenen responsabilitats públiques
destacades.

Iñaki Sorarrain
Director de centre esportiu
Té molt de mèrit que tinguéssiu
la visió d’afrontar un repte
com aquest, però molt més
mantenir-la durant tant
de temps.

Xavier Burgos
General manager
www.diagonalpartners.es
Vaig tenir ocasió de participar en
la 1ª edició del Postgrau. Va ser
una decisió molt encertada i que
va determinar el meu esdevenir
professional.

Pilar Porta
Direcció tècnica
Em fa il·lusió formar part
d’aquest equip de persones
que hem gaudit de la vostra
formació.

Oscar Alonso
Director d’instal·lació
Sempre és un plaer tenir notícies
vostres i veure que el Màster segueix
endavant i més alumnes poden
gaudir de l’experiència i aprendre
com ho vaig fer jo.

Consell assessor i empreses col·laboradores

Preinscripció
El període de preinscripció comença el dia 7 de maig de 2018
i acaba el 14 de setembre, excepte el mes d’agost, en què
estarà tancat. En aquest període, els candidats i candidates
hauran d’emplenar una sol·licitud d’ingrés, aportar la
documentació corresponent i començar el procés de selecció.

Matrícula
El període de matrícula és des de l’11 de juny fins al
9 d’octubre de 2018.

Amb la finalitat d’obtenir un màxim aprofitament de
cadascuna de les classes impartides, el curs quedarà limitat
a 25 alumnes per any.

Calendari,
horari i preu
El primer curs es realitza des del mes
d’octubre de 2018 al juny de 2019, i
el segon curs, des del mes d’octubre
de 2019 al juny de 2020.
Les classes s’imparteixen a la Facultat
d’Economia i Empresa de la Universitat
de Barcelona, dos dies a la setmana:
dimarts i dijous de 18.30 h a 21.30 h.
El preu del curs és de 2.050 euros
cada any + taxes (*).
(*) Durant la segona quinzena del mes de juliol, la
Generalitat de Catalunya aprova el decret de preus
que regula les taxes. Per tant, estem pendents de
l’aprovació del decret.

Màster en

Gestió Econòmica
d’Entitats Esportives
XXVIII EDICIÓ

Col·laboradors

