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L'animació sociocultural i 
esportiva 

Cal començar dient que és necessari , 
per no dir impresc indible, realitzar 
una reflex ió permanent sobre l'acte 
cultural en tots els seus àmbits i di
mensions, entre els quals s'hi troba in
closa l'ac tivitat física i esportiva, tant 
des de la seva perspectiva del rendi
ment com des de l'oci i l'esbarjo. 
La realitat que vivim en el tema de les 
activitats universitàries en la nostra 
ciutat queda de manera palesa en en
tredit si fem referència a les propostes 
d'activitats físico-esportives per a 
aquest col.lectiu. 
Hem de plantejar l'educació en el 
temps de lleure com un dret dins el 

dret a l'educac ió, més encara si tenim 
en compte que la soc ietat actual 
manté, la gran majoria, ac tivitats se
dentàries i té l'ac tivitat física relegada 
a un segon pla molt descurat. 
S'ha constatat el fet que en el centres 
urbans es detecta un desarrelament, 
un des interès per la convivència de 
les multicultures i es produeix el que 
podem anomenar dispersió d'interes
sos. Des del punt de vista de l'anima
c ió soc iocultural i des de la perspecti 
va de l'activitat fís ico-esportiva, s'ha 
d'intentar la recerca de fórmules d ' in
tegració en la comunitat, creant cultu
res urbanes distintes, part ic ipatives i 
humanes. Aquest fet es posa de mani 
fest si ens referim al col.lectiu que re
presenten els universitaris en general, 

"' D'ALABA 

i de manera més particular si parlem 
dels pertanyents al Campus Universi
tari alabès, objecte d'aquest treball. 
El desenvolupament comunitari ha de 
partir de les comunitats ex istents, fo
mentar-lo des d'aquestes, evitant un 
mess ianisme produït per l'arribada 
d'agents soc ials desconnectats del 
"modus vivendi" de la comunitat. 
Per això, és lògic suposar que l'ani
mació soc io-cultural i esportiva s'ha 
de donar on es troben els centres d'in
terès de la gent i cal usar els recursos 
humans i materials que ens ofere ix la 
nova cultura urbana. Adequar la ges
tió i les activitats a les motivac ions 
reals del ciudadani sme urbà. 
Una de les conseqüències lògiques 
que la incidènc ia de l'animac ió soc io-

71 



------------------------------- Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (22) 71-90 ------

cultural i esportiva té en el desenvolu
pament comunitari ha de ser, no 
només orientar-se cap al temps de 
lleure i l'oci, sinó també produir veri
tables canvis socials i de mentalitat, 
transformant, alhora, altres tipus d'es
tructures entre les quals hi ha, evi
dentment, les socioeconòmiques. 
Els programes d'animació sociocultu
ral i esportiva en el desenvolupament 
comunitari han de partir de les neces
sitats reals de la població i executar
se des de les motivacions reals dels 
ciutadans del medi urbà. 
Un dels primers problemes amb què 
ens enfrontem, i que s'ha de prendre 
molt en consideració, és el tipus de 
plantejaments sectaris, que analitzen i 
actuen sobre les accions d'animació 
sociocultural, des de plans molt re
duïts, sense entendre que, sobretot en 
el marc institucional, el desenvolupa
ment pels ja anomenats col.lectius, 
entenent que aquests plantejaments 
parcials han de ser considerats i han 
de servir d'estratègia per assumir el 
desenvolupament comunitari, assu
mint que accions d'animació sociocul
tural i/o d'activitats físico-esportives 
són un procés més d'investigació, 
acció i participació. 
D'això se'n deriva que l'animació so
ciocultural i esportiva és una de les 
estratègies participatives a emprar en 
el desenvolupament comunitari. 
Prenent com a referència el marc his
tòric, veiem que l'animació sociocul
tural i esportiva ha existit sempre, 
promoguda per associacions, entitats 
cíviques i voluntariat de diferent clas
se i condició. 
El plantejament inicial del desenvolu
pament de l'animació sociocultural i 
esportiva se situa dins del marc de 
l'educació no formal, tot i que no obli
da altres camps. Si bé la tendència se-

72 

guida fins al moment pels processos 
d'animació corresponents s'ha separat 
dels seus orígens, quan s'entenia com 
a procés transformador, posant les 
condicions que permetin la millora de 
la qualitat de vida, aquesta ha de ser 
un procés continuat. Per això, compa
ginar de manera adequada què i com 
ho fem, és un dels punts claus de 
qualsevol tipus d'anàlisi. 
Així mateix, comentar que encara que 
aquest estudi es centri en un col.lectiu 
molt concret (edat, estudis, motiva
cions, etc.), qualsevol projecte d'inter
venció comunitària, com la seva parau
la indica, ha de ser globalitzador, 
entenent que aquest plantejament ha 
de ser suficientment ampli d'objectius, 
procurant que aquestos siguin projec
tes d'intervenció global, integrals i in
tegrats, tenint plaços d'actuació a mig i 
llarg termini i que responguin a les ne
cessitats dels diferents sectors de la po
blació, en aquest cas la universitària. 
Hem de ser conscients que un plante
jament que pretengui desenvolupar 
els espais d'investigació, reflexió i in
formació ha de tenir molt en compte 
els recolzaments necessaris per afavo
rir tant la investigació-acció com la 
investigació aplicada en àmbits on es 
realitzin les accions d'animació socio
cultural i esportiva. 
Per això avancem que "l'escola", o 
sistema formal educatiu, no ha de 
quedar al marge de l'educació de l'oci 
i deI temps de gaudi. Conseqüentment 
podríem arribar a pensar que s'han 
d'incloure aquests tipus d'aspectes en 
la formació i en el currículum dels 
alumnes, donant com a lògic el supò
sit que una variada oferta d'ocis edu
catius afavoreixeria la llibertat d'ele
gir de l'individu i fomentaria la seva 
capacitat crítica per un consum selec
tiu de l'oferta de la indústria de l'oci. 

En qualsevol cas hem de deixar clar 
que el tractament, referit a les actituds 
i modificacions d'intenció o conducta, 
no és tan sols clínic, si es tracta d'in
cardinar un subjecte o col.lectiu en la 
societat, s'ha de tenir clar que el tre
ball a desenvolupar és de la totalitat 
del col.lectiu que ve representat per 
tres nivells en relació d'interdisciplina 
i que són: tecnòlegs (pedagogs, psicò
legs, metges, professors, advocats, 
etc.), tècnics (educadors socials, as
sistents socials, professors, treballa
dors socials, etc.) i els auxiliars (en 
concepte de professionals que tenen 
les diferents professions), actuant tots 
de manera sistemàtica i coordinada. 
De tot aquest fet es comença a deduir 
que de les dues clares opcions a triar 
des del punt de vista de l'activitat 
d'animació sociocultural i esportiva, 
l'opció governamental i la no gover
namental , de la primera se'n despre
nen una sèrie de característiques que 
és important ressenyar. 
Primerament i centrant-nos en l'objec
te concret d'aquest treball, les activi
tats físico-esportives entre universita
ris queden difuminades en un relatiu 
ampli ventall d'ofertes, que arriben a 
l'estudiant des d'una sèrie d'estaments 
governamentals, detectant-se conse
qüentment una clara descoordinació, 
que comporta la repetició d'accions i 
la duplicació de despeses. 
En aquest apartat l'experiència ens 
mostra l'evidència d'una manca de 
planificació i avaluació sistemàtica, 
podent arribar a l'afirmació que les 
entitats públiques han d'arribar allí on 
la societat civil organitzada no arriba, 
no suplint, conseqüentment, aquestes 
organitzacions civils on existeixin, 
perdent protagonisme i deixant pas 
als moviments socials. 
Això farà que els ens públics tinguin 
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com a un del s seus prioritaris objectius 
e l de la potenciac ió i creac ió de movi 
ments associatius, fomentant l'incrc
ment de mitjans i pressupostos que s'hi 
destinen, tant per a la seva aplicació en 
activitats pròpies com a les realitzades 
per ens organitzadors privats a travès 
d'ajudes directes o indirectes suficient 
ment per fer-les atractives. 
Però apropant-nos a la realitat que ens 
ocupa en aquest treball, hem de situar 
com a punts de sortida els següents: 
• Amb la finalitat de poder realitzar 

projectes d'intervenció globals, inte
grats i amb objectiu a mig i llarg ter
mini , es procedirà a realitzar una sèric 
d'enquestes entre universitaris mem
bres del Campus Universitari d'Àlaba 
i que versarà sobre temes d'animació 
sociocultural des de la perspectiva de 
l'activitat físico-es-portiva. 

• Amb el resultats obtinguts es preten
drà establir un de ls punts de fixació 
i de relació interdependencial entre 
la Universitat i la pràctica de l'ani 
mació sociocultural en matèria d'ac
tivitat físico-esportiva. 

• Procedir a realitzar la proposició de 
l'existència d'una coordinació entre 
les diferents institucions. 

• Es procurarà, des de les conclusions, 
intluir en e ls aspectes polítics i le
gislatius des d'una clarificació i co
ordinació entre els implicats en 
l'animació soc iocultural en matèria 
d'activitats físico-esportives per uni
versitaris del Campus d'Àlaba. 

Els autors d'aquest treball, en la seva 
condició de Llicenciats en Educació 
Física, viuen de manera molt directa 
tot e l que es relaciona amb aquest 
apartat de la cultura i, en el cas que 
ens ocupa, de l'animació sociocultu
ral. El motiu de presentar un treball 
sobre e ls interessos esportius del s 
joves universitaris de l Campus 

d'Àlaba, al marge d'altres tipus de 
motivacions i conjuntures 4ue no 
venen a cas, està motivat per un desig 
constant i contrastat en diferents ac
tuacions personals. 
Això, unit a les ja esmentades si tua
c ions cojunturals, ha donat com a re
sultat aquest treba ll d'investigac ió que 
considerem d'interès general per apro
fundir en el coneixement dels interes
sos esportius universitaris, així com 
també com a clement de treball per a 
l'obtenció d'activitats programades de 
treball suficientment atractives com 
perquè siguin viables i executables de 
manera nombrosa. 
Si de la part de ls autors de l'estudi 
han quedat clares les motivac ions, és 
necessari , per tal de clarificar si tua
cions, mencionar que hi ha una sèric 
d'interessos compartits entre e l mate ix 
Vicerectorat de l Campus Universitari 
d'Àlaba, el Servei d'Esports de 
l'Excma. Diputació Foral d'Àlaba i 
l'Institut Municipal de l'Esport , ens 
públics interessats en fomentar la 

pràctica csportiva en ci món universi 
tari . Dc la conjunció d'a4uests factors 
s'obté una sèric de vies d'actuació 
entre Ics 4ue destaquem la d'aquest 
estudi , element d'orientació d'accions 
encami nades al compliment dels ja 
nomenats objectius d'activitat físico
esportiva universi tària. 
La constatac ió de la minsa realització 
d'activitat s físico-esportives uni versi 
tàries era un repte su fic ientment 
atractiu com per intentar aconseguir 
l'obtenció de dades significatives 4ue 
afavorissin la varietat en la oferta rea
litzada fin s avui . 
El nostra objectiu és clar, aconseguir 
que en el Campus Universitari alabès 
hi hagi una opció d 'animac ió socio
cultural a través de l'acti vitat físico
esportiva , de manera que s'ampliïn 
les opcions proposades en aquesta 
àrea, a la vegada que es fomenti 
l'augment del nombre de practicants 
assidus i participants en les activitats 
esportives i/o competitives realitza
des per i per a aquest col.lectiu . 
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Resultat de les enquestes 

Facultat o centre: Campus Universitari d'Àlaba 
Nombre d'enquestes: 2.508 
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PREGUNTA NQ I 
Com et desplacesjïns al teu centre d'estudis? 

7S01l 

6000 

I Caminant 61 ,50 % 
.SOIl 

2 Bic icleta 5,15 % 
3 Moto 1,52 % 

3000 

4 Cotxe 8,67 % 
5 Bus 2 1,80 % 

• SOll 

6 Tren 1,44 % 

100,00 % a ¡ ¡ li ! ! OI 

I ~ :o: u .... 

u OI 

1. - Com et desplacesjïns al teu centre d'estudis? 
És important recordar, per clarificar e ls resultats obtinguts en aquesta pregunta, que els diferents centres on s'ha 
realitzat l'enquesta, es troben en zones cèntriques, re lativament parlant , i deixant clar que la ciutat de Vitòria
Gasteiz és d'un traçat urbà de fàcil accés entre e ls diferents barri s, pel que el resultat que un 61,50 % dels enques
tats es desplacen caminant no és estrany. 
Com a segona dada significativa, el desplaçament en autobús (2 1,80 %), identifica clarament un col.lectiu que 
s'apropa als diferents centres d'ensenyament des de pobles o ciutats (sobretot Bilbao) de cara a una sèrie d'estudis 
que per la seva tradició són o poden clarificar-se de "tradicionals" a Vitòria-Gasteiz, com així s' identifiquen els de 
Filosofia i Lletres. 
El te rcer medi emprat , el cotxe, pot mancar un cert grau de desplaçament intern llunyà o una aproximació a certs 
centres educatius des de poblacions més o menys llunyanes. 
Per últim i com a dada més significativa a ressaltar, e ls estudiants que es desplacen en bicicleta mostren un elevat 
grau d'ús d'aquest vehicle en atenció, en part , a un cert sentit ecologista-esportiu i, per un altre, l'ús de carrils/bici, 
d'implantació en la c iutat i usats, com les repostes indiquen, en certa manera per un significatiu nombre d'estu
diants. 
La resta d'estudiants (moto amb un 1,52 % i tren amb un 1,44 %) complementen l'espectre d'opcions util itzades 
per al desplaçament fins al centre d'estudis. 
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PREGUNTA N!! 2 
Satisfacció amh l'of erta esportiva universitària dels anterior anys 

No 
Sí 

87,22 % 
12,78 % 

I ()(), ()() % 

2.- Satisfacció amh l'of erta esportiva universitària dels anteriors anys 

No 

És una pregunta clara i directa, que motiva, a ixí mate ix, una resposta concreta i contundent. 
La realitat ens confirma una de les teories que han motivat cI des ig de realitzar aquesta enquesta, veure que la si
tuac ió de l'activitat físico-esportiva en el Campus Universitari d'Àlaba i, pensem, per extensió en el món universi
tari espanyol en general, pate ix una de les característiques fonamentals a l'hora de jutjar qualsevol procés d'educa
c ió global i, com no, d'accions socioculturals concretes, ens re ferim a l'activitat fís ico-esportiva. 
La dada concreta i clarificadora ens indica que un 87,22 % dels alumnes enquestats està d isconforme amb Ics acti 
vitats físico-esportives oferides en anys anteriors, mentre que sols un 12,78 % està conforme. 
Mentre que en el primer de ls casos la inèrc ia mantinguda en cursos anteriors en aquest apartat de l'animac ió socio
cultural no ha satisfet la demanda de ls alumnes, podent-se dir, en conseqüènc ia, que les aportac ions de les d ife
rents entitats implicades en oferir activitats fís ico-esportives no ha aconseguit e ls límits des itjats. 
És en e l segon cas quan sembla ser que sí s'acomple ixen o satisfan les necessi tats de ls alumnes enquestats, podent en
tendre, amb això, tant que es prolonguen activitats ja realitzades (futbol , handbol, etc.) en la vida no universitària, o 
que, havent provingut en anys anterior de centres escolars on no es practica aquest tipus d'acti vitats, qualsevol oferta 
és considerada com a acceptable, encara que ens inclinem per la primera opc ió com a motivadora de la resposta. 

PREGUNTA N!! 3 
Practiques de manera habitual alf? un esport? 

No 
Sí 

33,50 % 
66,50 % 

I ()(), ()() % 

Sí 
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3.- Practiques de manera hahitual algun esport "! 
Aquesta pregunta moti va la realitzac ió d'un significatiu índex de respostes que podem considerar complementà
ries a les obtingudes a la pregunta anterior. 
La realitzac ió ex tra universit ària d'acti vit at fís ico-esporti va en un 66.50 % ens marca. de manera clarificadora. que 
les opc ions que el propi món uni vers itari presenta als seus alumnes no són agradables a més de dos terços de la 
poblac ió enquestada, devent. en conseqüènc ia, cercar opc ions fís ico-esporti ves en oferiments separats de l món 
uni versitari , podent avançar que, ara per ara, és l'oferiment federat e l que acapara més pràctiques esport ives. 
De la resta de ls enquestats dir que no rea lit zen pràctiques esport ives de manera hab it ua l, però que e l realit zament 
de la enquesta marca un clar interès pe r aquest apartat de l'animac ió soc io-cultura l. 
Per ambdós col.lectius i per molts més alumnes uni versitar is, de ls resu ltats d'aquesta enquesta se'n podran obtenir 
informac ions que aj udin a presentar unes opc ions d'animac ió soc io-cultu ra l en ci camp de l'ac ti vitat fís ico
esporti va que moti vi i arribi a captivar aquests uni versitari s. 

PREGUNTA N" 4 
Quantes vegades per setmana "! 

4 .- Quantes vegades per setmana "! 
Aquesta pregunta i les seves respostes es poden catalogar pcrfectament com a un complement a l'anterior, donat 
que ens marquen de manera clara les mitges de pràctica físico-esporti va habitua ls de la joventut. 
Queden perfectament renectides en les respostes les opc ions de 2 dies per setmana (amb un 24,50 % ) seguida per 
les opc ions de I dia ( 17,65 %) i 3 dies per setmana ( 17.3 %). 
Després d'aquestes tres opc ions apare ixen, pe r ordre decre ixent , les de 4 ( 12,75 % ) i 5 (7 .85 % ). 
Com a dada significati va i, perquè no dir-ho, estranya, ens trobem amb les opc ions de 6 (5,90 %) i 7 ( 14,02 %) 
que, sobretot l'última, sobten, sinó es que les considerem representati ves de partic ipants de cert s esports que re
que re ixen un entrenament intensiu (atleti sme, natac ió. etc.) o bé que es tracti d'uni versitaris que practiquin acti vi
tat fís ico-esportiva però en varies activitats esportives (footing, pilota, natac ió, futbo l-sala, etc.) . 
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En qualsevol cas, i a mode de resum, dir que Ics primeres dades mantenen una tònica habitual , mentre que Ics tres 
últimes són realment sorprenents. 

PREGUNTA N~ 5 
Des de quallts anys fa ' 

7SOO 

I 8,55 % 
2 7,65 % 6000 

3 15,17 % 
4 8,56 % 4SOO 

5 7,45 % 
Més de 5 52,62 % 3000 

100,00 % l SOO 

2 Mé.de 5 

5.- Des de quants anysfa '! 
Amb el resultats obtinguts en aquesta resposta veiem dades relativament acords amb la realitat ex istent, pràctiques 
físico-esportives rea litzades des de períodes més o menys llunyans , predominant e ls que realitzen activitats físico-

. esportives des de fa 3 anys ( 15 , 17 %), mentre que els universitaris que realitzen activitats físico-esportives des de 
I (8,55 %), 2 (7,65 %),4 (8,56 %) i 5 (7,45 %) anys es dispersen molt més quant als índexs de participac ió. 
Com a dada realment significativa i que, en certa manera, podri a tenir alguna relació amb la de pràctica de 7 dies 
a la setmana (v ista en la pregunta anterior) és la de que un 52,62 % del s enquestats es qualifiquen com a esporti s
tes de més de 5 anys de pràctica, dada realment a tenir molt en compte, ja que pot ser catalogada la poblac ió que 
ha contestat aquesta pregunta com d'un alt nive ll partic ipatiu en termes de pràctica esportiva de continuïtat. En 
qualsevol cas, comentar que és una dada suficientment important com per a ser tinguda molt en compte i que mo
tivarà rea litzar plantejaments d'animació soc iocultural , en matèria d'activitat físi co-esportiva, concrets i sota la 
premissa de ser dirigits a una poblac ió motivada en certa manera. 
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PREGUNTA N<.l 6 
Quin esport practiques hahitualment '! 

1.- Natació 24,60 % 
2.- Bàsquet 10,75 % 
3.- Futbol 12,65 % 

9,95 % 
2SOO 

4. - Ciclisme 
5.- Pilota 5,65 % 
6.- Futbito 6,60 % 

2000 

7.- Tennis 5,90 % 
8.- ALletisme 4,15 % ISOO 

9.- Muntanya 5,15 % 
10.- Kàrate 2,20 % 1000 

11.- Altres 12,40 % 
500 

100,00 % 

:li J ~ I I I 
.3 6 
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6.- Quin esport practiques hahitualment? 
Les respostes que hem obtingut en aquesta pregunta marquen com a esport preferentment practicat per la població 
universitària la natació (24,60 %), dada que pot facilitar, com ja hem comentat anteriorment, que hi hagin univer
sitaris que realitzin pràctica físico-esportiva tots els dies de la setmana (comentaris realitzats a la pregunta nQ 4), 
així com complementar els resultats obtinguts amb els que apareixen a la resposta nil II (varis) on s'han englobat 
activitats de gimnàstica de manteniment, aeròbic, etc_), elegit per un 12,40 % dels enquestats. 
Com a segon bloc d'activitats físico-esportives a destacar, cal remarcar les opcions de futbol (12,65 %), bàsquet 
(10,75 %) i ciclisme (9,95 %), significativament triades en ser esports on es mostra la tradició (futbol) amb la no
vetat (bàsquet) o una activitat que entre la població jove té un atractiu continuat, el ciclisme. 
Posteriorment i de manera progressiva apareixen activitats com ara les dc futbito (6,60 %), tennis (5,90 %), mun
tanya (5,15 %), atletisme (4,15 %) i el kàrate amb un 2,20 % de les eleccions totals. 
Aquestes últimes activitats relacionades indiquen una continuïtat en l'elecció sobre paràmetres que són habituals 
en la pràctica normal o habitual entre la població, en general, podent destacar activitats de fort implantament, com 
ara són les de pilota o muntanya. 
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PREGUNTA N<.!7 
Quin esport t'agradaria practicar durant el present cur.\'? 

1.- Bàsquet 17,50 % 2500 

2.- Tennis 6,30 % 
3.- Natació 14,10% 2000 

4 .- Futbol 7,35 % 
5.- Futbito 10,55 % 1500 

6.- Handbol 4,60 % 
7.- Atletisme 4,10 % 1000 

R.- Pilota 5,15 % 
9.- Ciclisme 3,15 % 500 

10.- Vole ibol 2,70 % 
11.- Altres 24,50 % 

~ 
.. :11 I j ¡ ~ a J :2 ~ 

J ti ~ ~ :e "O ., 
100,00 % >- ol! ~ .. z 
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7.- Quin esport t'agradaria practicar durant el present curs? 
Després de l'anàli si de la pregunta nI! 6, els interessos esportius en les pràctiques a realit zar, considerem que no va
rien de manera substancial sobre els indicats en la mencionada pregunta anterior, donat que el bàsquet, amb un 
17,50 % d'eleccions, és producte de la gran incidència que s'està notant d'aquest esport en la soc ietat actual, se
guint, com a segona opció en interès per la seva pràctica, la natació amb un 14,10 % d'eleccions. Sobre les altres 
opcions a elegir, hem de destacar que el futbol (7,35 %) baixa en relació sobretot al futbito (10,55 % ), augmentant 
el tenni s (6,30 %), mantenint-sc la pilota (5,15 %) i l'atletisme (4, I O % ) i descendint e l ciclisme (3,15 % ). 
Fer esment de l'aparició d'un altre tipus d'activitats físico-esportives com són el handbol (4,60 %) i el voleibol 
(2,70 %). 
Per últim, citar que en l'apartat de altres, si bé a nivell general no són significatives, sí hi ha opcions de clara im
plantació, com pot ser l'ala delta, parapent, hípica, esports nàutics, etc., que indiquen una clara tendència a la pràc
tica de noves especialitats. 

79 



-------------------------------Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (22) 71-90 -----

80 

PREGUNTA N\! 8 
Formaries part de l'equip esportiu del teu centre? 

No 
Sí 

33,25 % 
66,75 % 

100,00 % 

8.- Formaries part de l'equip esportiu del teu centre? 

Sí 

Els resultats obtinguts en aquesta pregunta, al marge de clarificar els interessos per una pràctica reglada, com su
posa la partic ipació en una competició arbitrada i que es manifesta positivament en un 66.75 % en contra d'una 
elecció negativa d'un 33,25 %, ve a significar la motivació que els universitaris mostren per pertànyer i, per dir-ho 
d'alguna manera, "defendre" e l colors de la respectiva facultat. 
Si abans avançavem que una de les motivacions per a la pràctica esportiva era la competició federada, davant la 
carència d'ofertes d'aquest tipus, amb aquesta pregunta descobrim que el universitari sí pot triar l'opció de partici
par a lligues o competicions federades o universitàries, però entorn de clubs o organitzacions universitàries. 
Aquest tipus de respostes són les que no poden fer avançar unes conclusions parcials en el sentit de veure la viabi
litat de potenciar activitats entre universitaris com una manera més d'ampliar el ventall d'oferiments a la vegada 
que contribueixen a la formació d'un col.lectiu que, considerem. fins ara està realment desmotivat i dispers. 

PREGUNTA Nil 9 
D'haver-hi entrenaments, hi participaries? 

No 
Sí 

39,90 % 
60,10 % 

100,00 % 

No 39% 
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9.- D'haver-hi entrenaments, hi participaries? 
Com a complement a l'anterior pregunta i reforçant el que s'ha dit en les seves conclusions, la incidència clara de 
la motivació universitària envers opcions físico-esportives del seu mateix entorn es materialitza, més encara amb 
resultats molt similars, davant el desig de realitzar entrenaments (amb una acceptació del 60, I O %, mentre que el 
no desig de realitzar entrenaments i conseqüentment, suposem, utilitzar la competició més com a entreteniment 
que com a obligació, es situa en un 39,90 %. 
Cal aclarir que aquesta última opció no és sols motivada pel que hem dit anteriorment, sinó que pot considerar-se 
com a un dels motius que porten a la resposta analitzada, si bé podem establir un altre tipus de justificacions com 
poden ser uns altres entrenaments (federats), el realitzament d'un altre tipus d'activitats complementàries (de tipus 
cultural) o motius d'estudis. 

PREGUNTA NI! 10 
Estàsjederat en algun esport? 

No 
Sí 

80,90% 
19,10% 

100,00 % No 

80% 

10.- Estàsjederat en algun esport? 
Les respostes donades a aquesta pregunta situen uns índexs de participació federada realment baixos, un 19, 10 % 
de les respostes. 
Les respostes donades a l'opció negativa de la pregunta se situen en el 80,90 %, que indica quç la pràctica esporti
va comentada en anteriors preguntes se situa entorn a activitats denominades de recreació més que de competició. 
D'això se'n dedueix que, com s'ha comentat en les dues preguntes anteriors, el desig de l'estudiant universitari de 
fer-se partícip en activitats esportives del seu centre d'estudis és significativament elevat. 
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PREGUNTA NQ 11 
Participaries en cursos d'iniciació i/o perfeccionament esportiu? 

No 
Sí 

24,65 % 
75,35 % 

100,00 % 

11.- Participaries en cursos d'iniciació i/o perfeccionament esportiu? 
Com a complement a les respostes, i els seus consegüents anàlisis, de preguntes anteriors,veiem en aquesta que 
l'índex de desig de participar en cursos d'iniciació i/o perfeccionament esportiu se situa l'elecció afirmativa en el 
75,35 %, mentre que la negativa és del 24,65 %. 
De la primera opció comentada deduïm, una altra vegada, el desig de practicar activitat esportiva en la seva doble 
vessant, pel propi benefici físic que comporta i pel fet de participar en accions esportives amb companys del cen
tre d'estudis, tomant a arribar a la conclusió de la motivació creada cap a opcions d'identificació amb el centre i 
els companys. 

PREGUNTA NQ 12 
En quin tipus de curset d'iniciació i/o perfeccionament t'agradaria participar? 

1.- Natació 22,20 % 
2500 

2.- Bàsquet 18,60 % 
3.- Tennis 7,25 % 
4.- Atletisme 3,40 % 

2000 

5.- Voleibo 13,75 % 
6.- Futbol 5,75 % 1500 

7.- Pilota 5,65 % 
8.- Handbol 4,10% 1000 

9.- Futbito 3,65 % 
10.- Gimnàstica 4,30% 500 

11.- Altres 21,35 % 

100,00 % :Sl 11 .~ § ~ ¡ ~ 

j E j ~ ~ r .~ :f ~ ... :¡¡ ." .. .. z '" > 
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12.- En quins cursos d'iniciació i/o perfeccionament esportiu t'agradaria participar? 
Com es pot apreciar pels resultats obtinguts a través d'aquesta pregunta, els interessos en les activitats físico
esportives a desenvolupar pel col.lectiu universitari, se centren, com es presumia pels resultats obtinguts en la pre
gunta nQ 7, en activitats de tipus "utilitari i més concretament en natació, amb un 22,20 % de respostes afirmati
ves, seguit del bàsquet (18,60 %), suposant aquesta elecció per l'ímpetu desenvolupat per aquesta modalitat espor
tiva en la societat actual. 
Més llunyanament apareixen activitats triades, a l'hora de realitzar cursets, amb caràcter lúdic, com ara és el cas 
del tennis, amb un 7,25 % i altres esports ja contemplats en la mencionada pregunta nQ 7 i que s'identifiquen amb 
pràctiques físico-esportives tradicionals com són el futbol (5,75 %), la pilota (5,65 %), la gimnàstica (4,30 %), el 
handbol (4,10 %), el voleibol (3,75 %), el futbito (3,65 %) o l'atletisme amb un 3,40 %. 
Per últim citar que, si bé a nivell de conjunt l'apartat "altres" representa un elevat 21,35 %, la seva composició 
aporta interessos molt determinats i amb valors parcials petits i molt poc significatius. En aquestes opcions, i a 
manera d'exemple, comentarem interessos per desenvolupar activitats físico-esportives fins un ampli ventall de 
propostes. 

PREGUNTA NQ 13 
Quantitat mensual que estaries disposat a pagar per curs 

5000 

4000 

Res 16,35 % 
O a 500 Ptes. 38,40 % 3000 

500 a 1000 Ptes. 21,10 % 
1000 a 1500 Ptes. 2,75 % 

2000 

1500 a 2000 Ptes. 4,70% 
Més de 2000 Ptes. 16,60 % 

1000 

100,00 % 
B 

~ ~ ~ ~ H lO 

~ § ~ § ~§ ... ... " " 

13.- Quantitat mensual que estaries disposat a pagar per curs 
Com a complement a la pregunta anterior, s'ha proposat en aquesta que els universitaris ens diguin quina és la 
quantitat que estan disposats a pagar pels cursets abans mencionats. 
Com es pot apreciar, les respostes a aquesta pregunta, si bé abasten totes les propostes presentades, tenen una 
clara incidència sobre les propostes que comprenen quantitas entre O i 1.000 ptes., repartint-se molt significativa
ment entre les O o 500 ptes. (38,40 %), seguida de la que comprèn entre 500 i 1.000 ptes. amb un 21,10 %. 
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Aquests resultats ens indiquen un importa nt concepte de responsabilitat universitàri a i de reali sme soc ial. Els uni
versitaris entenen que l'activitat físico-esportiva, si bé és un servei necessari , s'ha d'abonar i pagar, potser no en la 
seva totalitat, però sí en un tant per cent, com indiquen les respostes presentades. 
Després d'aquestes respostes apareixen Ics que cataloguen que no s'ha d'abonar res ( 16.35 % ) i Ics que entenen 
que la quantitat idònia amb què col.laborar al desenvolupament de les activitats físico-esportives ha de ser supe
rior a 2.000 ptes. (16,60 %). 
Per últim dir que les quantitats que osc il.len entre les 1000 i les 1.500 ptes. (2,75 %) i 1500 i 2.000 ptes. (4,70 %) 
obtenen unes respostes rea lment baixes. 

PREGUNTA W 14 
Valora d' I a 10 les se!:üents activitats relacionades amh l'esport 

Conferències, xerrades, etc. 
Películes, vídeos, etc. 
Pràctica esportiva 

4,90 
5, 15 
8,75 

14.- Valora d' I a 10 les se!:üents activitats relacionades amh l'esport 

1000 

IOD 

600 

400 

200 

S'ha pretès obtenir informació sobre quines activitats complementàries poden ser interessants pels universitàris 
alabesos i en re lació amb l'activitat esportiva. 
Com a resum del s interessos reflectits en l'enquesta, podem veure que la pràctica esportiva és, amb dife rència, de 
més gran interès que qualsevol altre tipus d'inic iativa paral.le la a la mate ixa pràctica esportiva. 
Com a segon e lement e legit , tenim la projecció de pcl.lícules, vídeos, etc., que sc situa en la c itada pos ic ió, si bé 
sols per un petit percentatge. 
Com a tercer element , i a molt poca distància, tenim que les xerrades, conferències, etc. és un element també 
sol.lic itat encara que, com es deia ateriorment, és la primera de les opc ions proposades (la pràctica esporti va) la 
que és e legida majoritàriament en primer lloc. 
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PREGUNTA N!! 15 
En quin tipus d'activitat t'agradaria que es desenvolupessin les conferències. xerrades. vídeos. pel.lícules. etc. '! 

Qualsevol tema relatiu a l'esport 
Tècniques esportives 
Medicina esportiva 
Preparació física 
Esport i salut 
Esport i nutrició 
Esport i salut mental 
A vantatges i inconvenients de l'esport 
Fisiologia aplicada a l'esport 
Doping 
Altres 

19,30 % 
14,65 % 
11,35 % 
9,65 % 
7,85% 

7,15 % 
4,30 % 
3,80 % 
3,05 % 
3,00 % 

15,90 % 

100,00 % 

2SOO 

2000 

ISOO 

1000 

500 
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15.- En quin tipus d'activitat t'agradaria que es desenvolupessin les conferències. xerrades. vídeos. pel.lícules , 
etc.? 
En qualsevol cas, i entenent la necessitat de facilitar una sèrie d'activitats complementàries a la simple pràctica es
portiva, aquesta pregunta proposa l'elecció d'un tema d'interès per a ser tractat a través dels mitjans de comunica
c ió, tant visuals com de paraula. 
Com es pot apreciar per les repostes, e l tema genèric de "qualsevol tema relac ionat amb l'esport" es destaca amb 
un 19,30 %, seguit del de "tècniques esportives" amb un 14,65 % i e l de "medicina esportiva" amb un 11 ,35 %. 
Temes relacionats amb la "preparació física" (9,65 %), "esport i salut" (7,85 %) i "esport i nutrició" (7,15 %) se si
tuen en la tabla mitja dels interessos per activitats complementàries. 
Per últim, temes relacionats amb "esport i salut mental" (4,30 %), "avantatges i inconvenients de l'esport " (38,00 
%), "fisiologia aplicada a l'esport" (3,05 %) o el "doping" (3,00 %) queden relegats a últims llocs. 
En el capítol "altres" amb un 15,90 % s'hi engloben activitats molt variades i que tenen una incidència insignifi
cant, comparativament parlant respecte a les tractades anteriorment. 
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PREGUNTA NQ 16 
Acuds com a espectador a les pràctiques esportives? 

No 
Sí 

35,65 % 
64,35 % 

100,00 % 

16.- Acuds com a espectador a les pràctiques esportives? 
Les respostes obtingudes a aquesta pregunta situen en un 64,53 % l'assistència a diferents pràctiques esportives 
des del punt de vista de l'espectador, mentre que un 35,65 % és l'índex d'universitaris que no acudeixen com es
pectadors a pràctiques esportives. 
D'això podem deduir que quasi dos terços de la població universitaria té afecció a les activitats físico-esportives, 
també, des del pla d'espectador, cosa a tenir en compte si es desitgen programes d'activitats físico-esportives enca
minades a l'espectacle o bé si ens atenem al concepte de recuperar el sentiment col.lectiu d'universitari unint les 
activitats anteriorment descrites amb la de "recolzament als colors del centre educatiu", apartat a tenir en compte 
des de la perspectiva d'una animació socio-cultural d'aquest interès col.lectiu_ 

PREGUNTA NQ 17 
De quin tipus de competicions ets espectador? 

Federats 
Afeccionats 
Esport espectacle 
Esport universitari 

40,26 % 
29,42 % 
22,46 % 
7,86% 

100,00% 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 
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17.- De quin tipus de competicions ets espectador? 
Com a complement a: la pregunta realitzada anteriorment, s'ha considerat oportú proposar aquesta amb el propòsit 
de poder tenir una visió més clarificadora sobre quin tipus d'espectacle esportiu és el més sol.licitat pel col.lectiu 
universitari. 
AiXí doncs, podem comprobar que, a través de les respostes rebudes, l'universitari assisteix preferentment a activi
tats federades (elegides pçr un 40,26 % dels enquestats) reincidint en comentaris ja realitzats sobre la influència 
d'aquest tipus d'accions. . , 
Com a segon element a tenir en compte veiem que l'universitari assisteix a competicions esportives de marcat ca
ràcter afeccionat (triada amb un 29,42 %), competicions que, sense enganyar-nos, mantenen estructures de com
peticions federades però no estan sota la seva tutela. 
Com a tercer element d'elecció veiem situat l'esport espectacle, amb un 22,46 %, situant-se, però, en una cota real
ment baixa. Dir al respecte que a Vitòria-Gasteiz, l'única categoria d'aquest tipus de competicions és l'equip de 
bàsquet del Taugrés-Baskònia, activitat que pot arribar a considerar-se de certa élite si ens atenem al cost dels res
pectius abonaments o entrades, costos molt elevats per al que pot ser una mitja econòmica universitària. 
Per últim comentar que és significativa la dada obtinguda sobre l'assistència de només un 7,86 % dels universita
ris a les seves pròpies competicions. 
Podem realitzar una primera consideració sobre aquesta dada en funció de la poca consistència d'aquest tipus de 
competicions, poca consistència que es deu a l'escàs nombre de les mateixes, en contra d'opinions donades ante
riorment sobre interessos dels universitaris en activitats esportives tant en la seva vessant d'entrenament com en la 
de competició. 

Suggeriments 

Com a última part del qüestionari, se 
solicitava a l'enquestat que indiqués a 
mode de suggeriment què considera 
important a tenir en compte de cara a 
millorar l'activitat físico-esportiva 
universitària. 
Així, i per ordre de preferència, 
veiem situat en primer lloc l'opció 
d'instal.1acions gratuïtes, si bé no és 
molt comprensible en saber que a Vi
tòria-Gasteiz les insta:1.1acions muni
cipals són de caràcter gratuït per a tot 
tipus de competició afeccionada, 
entre la qual s'inclou la universitària. 
Si es refereix a la possibilitat de rea
litzar entrenaments gratuïts, conside-

rem que és una sol.licitud que no té 
cap argument si sabem, com així és, 
que les tases per a la realització d'en
trenaments en insta:1.1acions esporti
ves municipals són molt reduïdes, en
tenent, vist ,el que hem recollit en 
altres preguntes, que l'índex de parti
cipació en aquest tipus d'activitat és 
rea:1rnent petit. 
Com a segona elecció efectuada hi ha 
la de la compatibilitat entre els hora
ris lectius i els de la pràctica esporti
va, entenent com a tal l'adequació 
d'un horari lectiu més en consonància 
amb la rea:litat social del moment i, a 
més, entenent la possibilitat de poder 
ampliar les ofertes que, per a l'ús 
d'insta:1.1acions i activitats esportives 

per estudiants, realitza el municipi. 
Com a tercera opció a tenir en comp
te, destacarem la d'una adequació de 
les tases marcades per a la realització 
de cursets i que aquestes tinguin unes 
quotes diferents per a universitaris. 
Com a quarta opció destaquem la de 
realitzar una programació d'activitats 
i de competicions, desig que s'ha 
d'entendre com a lògic si ens atenem 
a les respostes efectuades a preguntes 
anteriors. 
Similarment es pot catalogar la pro
posta classificada en cinquè lloc i que 
fa referència a una més gran informa
ció i una millor organització, potser 
la clau d'un òptim desenvolupament 
esportiu universitari. 
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En sisè lloc trobem el desig d'una més 
gran oferta d'activitats esportives, tal i 
com reflecteixen alguna de les respos
tes emeses anteriorment. 
En setè lloc apareix el desig de poten
ciar l'educació físico-esportiva com a 
assignatura dins el currículum univer
sitari. 
En vuitè lloc apareix el desig de po
tenciar l'activitat físico-esportiva com 
a opció lúdica, desig compartit amb 
un ampli espectre d'usuaris siguin o 
no universitaris. 
En novè lloc hi ha el desig de comp
tar amb tècnics i monitors adequats a 
la demanda universitària. 
Per últim, i dins dels suggeriments 
emesos pels universitaris de cara a 
millorar els oferiments esportius cap 
al col.lectiu, apareix el de facilitar i 
afavorir el material esportiu, suggeri
ment que, juntament amb el primer, 
és digne de significar-se per les seves 
especials característiques. 

Suggeriments 
Per ordre de preferència: 
1.- lnstal.lacions gratuïtes 
2.- Horaris compatibles amb la 

pràctica d'esport 
3.- Preus assequibles dels cursos i 

altres activitats 
4.- Programes competicions 
5.- Major informació i millor or

ganització 
6.- Amplia oferta esportiva en 

cursets 
7.- Desenvolupament de la pràcti

ca esportiva com assignatura 
8.- Potenciació de l'esport com 

activitat lúdica 
9.- Comptar amb monitors i entre

nadors esportius 
10.- Material esportiu 
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Conclusions 

Posar fi a un treball fet amb il.lusió i, 
creiem, entrega, resulta sempre difí
cil. Encara més en aquest cas, donat 
que no és sols el treball final del 
"Curs d'animació sociocultural ''', 
sinó que, degut a la il.lusió que tenim 
per aquest tema ens resulta particular
ment difícil posar-hi fi. Per això, i en
tenent que seguim una de les princi
pals premisses de l'animació socio
cultural, la continuació i autoalimen
tació (feed-back) per a aconseguir una 
constant millora, proposarem una 
sèrie de consideracions que, lluny de 
significar la fi d'aquest treball, signifi
ca, o almenys això pretenem, la base 
d'un venider treball complementari i 
la consecució d'un millor sistema 
d'acció en animació sociocultural i es
portiva en el món universitari. 
Passem, però, a detallar aquestes con
clusions. 
En primer lloc, i a manera d'introduc
ció, hem de delimitar el marc d'actua
ció en matèria d'animació sociocultu
ral i esportiva, sobretot des del prisme 
d'aquest últim concepte, entenent que 
l'activitat físico-esportiva ha d'estar al 
servei de l'home, promovent activitats 
que tendeixin a la recuperació de la 
naturalitat i senzillesa enfront a certs 
estereotipus adquirits de manera in
conscient, l'aspecte lúdic i de recrea
ció, així com una reivindicació de 
l'aspecte que suposa la recuperació 
del temps d'oci a través, en aquest 
cas, d'accions educacionals sota el 
prisme de la denominada "ensenyança 
oberta". 
Pot ser que l'aplicació d'aquests con
ceptes al món universitari limiti al
guns dels conceptes de base ja men
cionats. 
Res més lluny del nostre desig. Hem 

d'entendre que l'aplicació dels termes 
(i el que significa) en el món univer
sitari alabès no és més que la plasma
ció dels coneixements adquirits en el 
transcurs de l'any acadècmic (88/89), 
sota la tutela de la U.N.E.D. i amb el 
títol d'''Animació Sociocultural l" . 
Reprenent les opinions que Bone i al
tres donen en el ja citat "Seminari 
sobre animació esportiva", hem de 
citar com a característiques fonamen
tals de qualsevol tipus d'animació fí
sico-esportiva, en el seu concepte ins
trumental, el ser un instrument que 
permeti informar, situar, mobilitzar, 
estimular, organitzar, accedir, partici
par, etc. 
Per un altre costat, i seguint amb els 
mateixos autors, hem de remarcar el 
caràcter emancipador de l'animació 
físico-esportiva, pretenent aconseguir 
individus lliures, així com una socie
tat menys manipulada i dirigida. 
Des del punt de vista institucional , 
hem de recordar el caràcter terminal 
del pupil.latge, entenent com a tal la 
inevitable tendència a que la iniciati
va sigui assumida pels propis indivi
dus afectats, transformant-se en un 
element iniciador d'accions d'anima
ció socioculturals i esportives, així 
com també propiciador del desenvo
lupament d'iniciatives individuals i/o 
grupals. 
Per últim, i per acabar amb les opi
nions d'aquest autor últimament citat, 
recordar el ja esmentat caràcter conti
nu, constant i progressiu d'aquest 
tipus d'activitats. 
Amb el treball ara presentat hem in
tentat d'aconseguir una manifesta i 
clara motivació entre el col.lectiu tre
ballat emprant elements físico
esportius, alhora que es pretén que 
aquestes accions no siguin sols im
pulsos puntuals sinó que desenvolu-
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pin processos continus en aquest tipus 
d'activitats. 
Per això i referint-nos, una vegada 
més, al procés seguit, hem de recalcar 
el caràcter de mitjà, que no de fi , en
tenent per tal el seu aspecte d'instru
ment i el seu caràcter d'element ne
cessitat d'un altre tipus d'estudis o 
accions complementàries que facilitin 
una millor i més àmplia comprensió 
de les motivacions universitàries en 
l'àmbit de l'activitat físico-esportiva. 
Com ja s'ha comentat anteriorment, 
dels resultats obtinguts per les c itades 
enquestes s'ha procedit a la realitzac ió 
d'una sèrie d'activitats físico-espor
tives, pretenent seguir les indicacions 
obtingudes per les mencionades en
questes. El resultat ha estat un nive ll 
de participac ió més alt que l'aconse
guit en edic ions anteriors, si bé la im
possibilitat, pel moment, de realitzar 
una segona fase de l'estudi , no ens 
permet quantificar aquesta millora. 
En qualsevol cas, i com a e lement a 
tenir en compte, dir que l'ampliac ió 
de l'oferta d'activitats físico-espor
tives per universitaris ha propic iat 
l'accés d'un més gran nombre d'assi
dus a les c itades activitats, sobrepas
sant els límits establerts fin s la data 
quant a nivells de participació limitats 
a accions esportives de caràcter com
petitiu. 
Però els resultats no han de quedar 
reduïts als nivells estudiantils. Consi
derem que les institucions implica
des, seguint la primera fase del ja es
mentat caràcter continuat i a la 
vegada emancipador (entenent aques-

ta teòrica incongruència com a fruit 
d'un procés temporal), són les que 
han de tenir clar que els procedi 
ments a seguir, una vegada demostrat 
que s'aconsegueixen e ls objectius 
proposats amb e l treball ara presentat, 
han de tenir una via de millora que 
fac iliti la constant superac ió del s lí
mits aconseguits diàriament. En 
aquest sentit , i amb la fi d'unificar 
criteris, considerem vàlides algunes 
de les premisses donades en les "Tro
bades sobre animació sociocultural" 
(Vitòria-Gaste iz, 1987) i que, resumi
dament, podríem delimitar en e ls se
güents: 
o Creació de la legislac ió entorn a 

l'activitat físico-esportiva a la Uni
versitat i dins de l programa curricu
lar. 

o Facilitat a l'hora d'aconseguir perso
nal tècnic qualificat que posi en fun 
c ionament les c itades accions. 

o Creació d'instal.l ac ions per a la 
pràctica físico-esportiva i, en e l cas, 
acords amb Ics instituc ions que sí 
les tinguin. 

o Programes de promoció d'accions fí
sico-esportives innovadores. 

o Progrannes de recolzament a l'agru
pació esportiva universitària. 

o Canalitzac ió de qualsevol tipus d'ex
periènc ies, ja sigui entre universita
ris o entre aquests i diferents 
col.lectius de la societat. 

o Progrannes de foment d'un serve i de 
publicac ions/biblioteca en temes fí
sico-esportius. 

I així fin s un lIaguíss im etcètera que 
ens és impossible plasmar aquí. 

En qualsevol cas, i com c ita J.W. 8 0t
kin , i altres, l'autonomia personal es 
basa en la capac itat per a adquiri r i 
formular judicis així com pe r a apren
dre decisions necessàries per a actuar 
amb independència i lli bertat perso
nal. 
D'a ixò deduïm, si entenem que l'acti 
vitat d'animació soc iocultural i espor
tiva forma part del mate ix concepte 
de cultu ra, que és a través de les pri
meres com hem d'aconseguir un au
tèntic canvi soc ial , fac ilitant per a fer
ho, com c iten les professores G. Pérez 
Serrano i M.T. Martín Gonzalez en el 
llibre La an;mación sociocultural. 
volum I (U.N. E.D. 1988), e lements de 
sensibilització i promoció d'activitats 
culturals, dotació d'instruments que 
permetin l'express ió de la cultura po
pular, capac itac ió de ls tècnics enca
rregats de dinamitzar aquestes activ i
tats socioculturals i esportives, etc . 
Per últ im, i citant e l professor Vial 
quan fa re ferènc ia als trets que carac
teritzen l'home de l futur, com uns 
de ls més característics i que afecten 
l'objectiu del treball ara presentat c ita 
els següents: 
o Domini de l cos i de l'afectivitat. 
o L'educac ió del caràcter. 
o L'educació intel.lectual. 
o L'educació estètica. 
o La inic iació al món modem i a 

l'educac ió soc ial. 
Elements, tots, que queden perfecta
ment contemplats quan parl em del 
objecte de la realitzac ió i foment de 
pràctiques motrius entre el col.lectiu 
universitari . 
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