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L’estudi pretén d’abordar el camp del rendiment 
esportiu des d’una perspectiva nova, com ho és la dels 
sistemes de desenvolupament esportiu. Ens centrem 
en els microsistemes, perquè en l’àmbit dels sistemes 
esportius, els estudis s’han centrat gairebé exclusiva-
ment en macrosistemes, i hom ha estudiat els siste-
mes esportius a nivell nacional o internacional, per 
la qual cosa l’àmbit nuclear, el dels clubs esportius, 
no ha estat descrit. Així, passem de l’esfera global a 
la particular i explorem les característiques pròpies 
d’aquests elements centrals del rendiment.

L’esport d’alt rendiment exigeix un coneixement 
exhaustiu de tots els aspectes implicats en el desen-
volupament esportiu. Per tant, considerem imprescin-
dible aprofundir, no solament en les característiques 
dels actors principals, entrenador i esportista, sinó 
també en les dels sistemes de desenvolupament es-
portiu on tenen lloc.

Ens decantem pel karate com a objecte d’estudi, 
perquè aquesta és una modalitat en què el nostre país 
ocupa un lloc en l’elit mundial. Es van analitzar 15 clubs 

d’elit d’Espanya, incloent-hi els entrenadors (n = 17) i 
esportistes competidors sènior i júnior (n = 67).

S’ha mostrat que un dels punts forts dels clubs es-
portius que tenen grans èxits esportius, és la contra-
partida que reben alhora d’aquests esportistes d’alt 
nivell. En entrenar aquests en el club, augmenten el 
nivell d’entrenament i fan que els altres esportistes es 
beneficiïn d’aquest major nivell. Es crea allò que hem 
anomenat com a Clima d’excel·lència, que es viu al club 
i del qual es fan partícips tots els seus integrants, i que 
no solament serveix per a augmentar el nivell esportiu, 
sinó que a més a més reforça la motivació dels altres 
esportistes, que s’adonen que poden aspirar a aquests 
nivells de rendiment, en compartir el mateix sistema 
esportiu. Una cosa semblant passa a nivell regional o 
local. On hi ha un major nivell, les competicions (cam-
pionats regionals, locals, lligues de clubs) tenen una 
exigència superior i això propicia la millora.

En aquests microsistemes esportius, en virtut d’allò 
que afirmen els esportistes, la clau del bon funciona-
ment rau en el factor humà, atès que assenyalen les 

característiques de l’entrenador i del grup com els 
punts forts del club.

Els entrenadors d’aquests clubs d’elit es presenten 
com a entrenadors experts, amb un ampli bagatge en 
el món del karate, amb un coneixement en primera 
persona de totes les facetes d’aquest esport, havent 
passat per l’etapa com a esportista, competidor, en-
trenador i gestor. 

Pel que fa als esportistes, es va establir un perfil 
sociodemogràfic i de la seva trajectòria esportiva, on 
s’aprecia que l’entorn social pròxim és un element clau 
en totes les fases de la carrera esportiva.

Tant l’esportista com l’entrenador coincideixen en 
els factors que afavoreixen l’èxit en la recerca de 
l’excel·lència en aquest esport. Tots dos indiquen, per 
aquest ordre, aspectes del mateix esportista, entrena-
dor, club i/o grup d’entrenament, i el suport social de 
família i amics.

S’ha posat de manifest en els resultats obtinguts, 
que tant l’entorn social com l’esportiu on es desenvolu-
pa l’esportista són clau en la carrera esportiva d’aquest.

Microsistemes esportius d’alt nivell. 
Un estudi descriptiu de clubs de karate d’elit d’Espanya

Aquesta tesi doctoral és la primera en el territori 
nacional espanyol que s’ocupa de forma directa de 
l’estudi de l’esport del triatló, per la qual cosa aquest 
esport és tractat des d’una perspectiva descriptiva i 
exploratòria, vist com un sistema esportiu en cons-
tant evolució, tot centrant-nos en l’alt rendiment 
des d’una perspectiva ecològica, atès que intentem 
d’evidenciar i comprendre els factors que poden estar 
beneficiant-ne o perjudicant-ne el desenvolupament 
cap a l’excel·lència.

El nostre plantejament passa per analitzar els àmbits 
següents:

•   Un entorn internacional, com a referent compara-
tiu en relació amb Espanya, en el qual analitzem 

les 8 potències mundials del triatló: Austràlia, 
Regne Unit, EUA, Nova Zelanda, Canadà, Alema-
nya i França.

•   Un  entorn  nacional  espanyol,  tenint  com  a  re-
ferència la Federació Espanyola de Triatló i les 
Federacions autonòmiques espanyoles.

•   Els millors triatletes d’alt nivell (n = 48) i els seus 
entrenadors (n = 14).

Els sistemes esportius d’alt nivell suposen una 
nova línia d’investigació que aporta valuosa infor-
mació contrastada i contextualitzada des d’una es-
fera social més àmplia fins al mateix microsistema o 
entorn pròxim a l’esportista, i que pretén d’ordenar 
i relacionar els diferents components d’una estruc-

tura prou complexa per ella mateixa, a causa de 
la seva constant evolució i dinamisme, perquè el 
fenomen esportiu suposa l’estudi d’un fluir viu de 
la societat.

Des del nostre treball observem que els millors 
països del triatló mundial queden repartits per tota 
la geografia, i mostren grans contrastos socioeconò-
mics, geogràfics, climàtics i de sistemes esportius. 
Hem extret els perfils sociodemogràfics dels triat-
letes d’alt nivell i dels seus entrenadors. L’escassa 
professionalització i compensació econòmica en 
aquest esport, afegides a un alt grau d’exigència i 
implicació, produeixen un perfil de triatleta alta-
ment motivat cap a l’esport, que va més enllà de 
l’àmbit esportiu.
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