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Resum 

La difusió i l'arrelament de la infonnà
tica en les entitats esportives ha modi
ficat els comportaments, ha canviat es
tructures i ha agilitat els recursos. Aquest 
procés no ha seguit un ritme homoge
ni. Segons el tamany de les empreses, 
el tipus de gestió i la capacitat d' adap
tació de les entitats, els clubs i les em
preses s 'han aproximat de maneres di
ferents al món de la infonnàtica. 
Una enquesta a clubs i entitats del Llen
guadoc-Rosselló francès mostra les di
ferents modificacions i adaptacions a 
la informàtica, com també els tipus de 
software o programari (paquets) més 
utilitzats en l'aplicació esportiva. 

Parau us clau: informàtica, es
port, programari. 

La informatització de les 
or .... itzadolls esportives: e.tre la 
reGlitatlla d.lusio 

L'explosió de la informàtica, anuncia
da des de la fi dels setanta (1), evoca
da freqüentement (2), es fa esperar en el 
sector esportiu. Tanmateix, més que no 
pas la penetració de la infonnàtica, con
tínua però lenta, són les estratègies al 

. voltant d'aquesta tecnologia les que fan 
palesa la singularitat del seu procés de 
difusió. 
Tractar el problema de la infonnatitza
ció en el sector de les organitzacions 
esportives planteja tres tipus d'interro
gants. El primer té a veure amb la mul-

62 

... 
LA INFORMATICA AL SERVEI DE 

LES ORGANITZACIONS 
ESPORTIVES 

tiplicació de la infonnàtica en aquest 
sector de la vida social: Quines són les 
característiques de les organitzacions 
que utilitzen la infonnàtica? Com evo
luciona la seva difusio? A quines fun
cions i tasques es dedica aquest equi
pament? El segon interrogant es 
refereix als estris utilitzats més cor
rentment: Quin tipus de material es tro
ba? Quin programari? Per a quins usos? 
El tercer fa referència als processos i 
procediments d'infonnatització de les 
organitzacions esportives: Poden esta
blir-se certes estratègies singulars? 
Quins elements organitzen i condicio
nen aquestes estratègies? 
A propòsit de la infonnàtica, s'imposa 
una primera constatació. Discernir la 
dimensió cultural i funcional d'un fe
nomen sòcio-tècnic suposa més un pr0-

jecte de dilucidació i de comprensió 
que no pas de vulgarització. En efecte, 
i aquesta fou la nostra primera sorpre
sa, les relacions entre la gestió esporti
va i la infonnàtica no han estat objecte 
d'estudis concrets. Com a màxim, hi 
ha alguns treballs específics de caràcter 
privat que responen a necessitats con
cretes. Paral.lelament, s 'ha desenvolu
pat una àmplia literatura de divulgació, 
d'assaig i d ' anàlisi sobre la informàti
ca. 
Amb la intenció d'observar i d'analit
zar els fenòmens associats a la intro
ducció de la informàtica i els seus usos 
en les organitzacions esportives, l' oc
tubre de l'any 1991 es va elaborar una 
proposta d'enquesta. L'enquesta, dis
tribuïda a partir d'una guia de mante
niment, es va fer entre una mostra de 
55 organitzacions esportives establer
ta sobre l' status, el tamany i les activi-

tats esportives realitzades en la regió 
del Llenguadoc-Rosselló. Les infor
macions recollides van constituir l'ob
jecte d'aquest estudi organitzat al vol_O 
tant de tres eixos. En una primera part 
es tracten els diferents tipus d ' aplica
ció de la infonnàtica en el món de l'es
port. La segona part fa una aproximació 
històrica i sociològica a la utilització 
de la infonnàtica en les organitzacios 
esportives. La tercera part se centra en 
l'estudi tècnic de l'elecció i ús dels ma
terials. 

~acio.s de la Inforlllàtka en 
l'esport: els aveasos esperats 

Les noves tecnologies obren grans pers
pectives dins del terreny esportiu. En
tre d'altres la informàtica, amb les se
ves extensions en l'àmbit de la 
telemàtica, constitueix una eina eficaç 
al servei del desenvolupament de l'es
port i de la seva promoció, per les múl
tiples possibilitats d'aplicació i d'ús 
susceptibles de ser explotades. El con
junt de les aplicacions infonnàtiques 
en l'esport les podem reunir en sis grans 
àmbits. 

La iIfoIwàtka co. a ... de gestió .. 
servei de l' organització 
Aquesta aplicació, àmpliament utilit
zada, consisteix a agilitar les tasques 
de secretaria, administració i gestió 
comptable. Quan el volum d'informa
ció a tractar assoleix un nivell crític, la 
gestió informàtica proposa procedi
ments funcionals que penneten un es
talvi apreciable de temps. Fa, a partir 
de l'elecció d'una àmplia gamma de 
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programes, operacions sobre dades 
comptables i fInanceres. Permet cons
truir fitxers d'associats, d'organitza
cions, de clients o d'empleats. Amplia 
el camp de possibilitats mitjançant les 
facilitats de comunicació que promet i 
que són substituïdes per la telemàtica. 
És més, per les noves possibilitats que 
aporta (autonomia, interacció ... ) modi
fIca els sistemes d'organització del tre
ball. 

La infOl'lllàlira com a eina de gestió de 
la pràdira esportiva i dels espais 
esportius 
La introducció de la informàtica en la 
gestió dels espais esportius es remun
ta al principi dels vuitanta. Destaquen 
dos tipus d'aplicacions: la regulació 
energètica a partir de la dietètica i dels 
consums metabòlics i la gestió comp
table. El tractament informàtic de la 
gestió comptable facilita una compta
bilitat analítica que permet avaluar els 
costos de funcionament dels espais es
portius amb precisió. Més recentment, 
la informàtica facilita i optima la gestió 
de competicions esportives. Permet una 
intervenció en temps real per a calcu
lar, classificar i comunicar informa
cions com: identificació dels partici
pants, classificacions, marques, 
calendaris,planning. La majoria de fe
deracions ha desenvolupat aquest tipus 
de programari. 

La ........ ca. a" de gestió al 
servei deI ...... tiIg o de la gestió 
de cients 
Aplicant tractaments específIcs sobre 
arxius de dades, es poden organitzar 
dades secundàries a les quals s'apli
quen càlculs estadístics que permeten 
establir balanços i orientar accions de 
desenvolupament L'anàlisi de la clien
tela i el seu seguiment constitueixen les 
operacións més corrents. 

La iIIan.àtira COllI a eina 
d"lIY.stigadó al servei de r espart 
La tecnologia informàtica permet, per 
una part, millorar la concepció de ma
terials i, per l'altra, facilitar la selecció 
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i les aplicacions tècniques. Constitueix 
una ajuda per a la decisió sobre els àm
bits següents: gestió de paràmetres del 
medi ambient, elecció de gestos tècnics 
(anàlisi biomecànica i tècnica), inves
tigació en medicina esportiva ... El seu 
impacte més destacat pertany al camp 
de la seguretat facilitant la localització 
en l'espai (balisa Argos). 

La informàtica com a eina 
d'enseny_nt i d'anillOció 
En el marc de l'ensenyament esportiu, 
la utilització del programari està rela
tivament poc desenvolupada, però les 
temptatives es multipliquen, especial
ment en els terrenys de la nutrició, de 
l'estratègia d'esports col.lectius i de 
l'entrenament en atletisme. En el sector 
de l'animació, sovint es recorre al Mi
nitel en els grans esdeveniments (tor
neig de tennis de Roland Garros, Tran
sat, etcètera). També s'usa per a 
comunicar, informar, jugar i dialogar 
amb els associats i amb qualsevol per
sona interessada. Fer accessible la in
formació més completa, posar els ser
veis a disposició del màxim nombre de 
persones, desenvolupar un diàleg inte
ractiu amb el públic: aquestes són les 
possibilitats d'una aliança informàtica 
i telemàtica en l'animació. 

La inIonnàtica com a eina al servei de 
la televisió 
La televisió s 'ha servit àmpliament de 
la informàtica i de la telemàtica per a 
assegurar els reportatges, donar infor
macions estadístiques sobre el desen
volupament d'una competició o crear 
una relació interactiva amb els teles
pectadors. La relació interactiva, que 
és cada cop més sofIsticada (elecció de 
plans diferents d'un mateix reportatge, 
elecció d'efectes) viu un èxit creixent 
al Canadà i ha estat introduïda a França 
ala fI de l'any 1991. 
Podem aÍrrmar que l'aportació de la 
tecnologia informàtica és molt desigual 
segons els sectors. És en el terreny de la 
investigació de materials i en el de la 
millora esportiva on el seu ús ha estat 
més sistemàtic. En els sectors de la ges-
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tió i de l'ensenyament la penetració ha 
estat més lleu i més heterogènia. 
Dins de l'estudi de la gestió informàti
ca de les organitzacions esportives, cen
trarem el camp d'investigació en els re
gistres d'aplicació específIcs. 

El desenvolupament de la 
informàtica en les organitzacions 

Des dels anys cinquanta Íms a la mei
tat de la dècada dels setanta, el desen
volupament de la informàtica es va con
centrar i limitar a les grans 
administracions i empreses. A partir de 
la fi dels setanta, la informàtica co
mença a influir quasi totes les activi
tats humanes: penetra en les estructu
res de la societat. En els anys vuitanta 
la informatització s'estén i es diversi
fIca, i penetra en tots els sectors de la 
vida social en general i en l'esportiu en 
particular. Esdevé un fenomen polític 
i social. En una quinzena d'anys aques
ta generalització de la informàtica es 
du a terme gràcies als progressos tèc
nics d'almenys tres avenços principals 
que n'han reforçat l'atractiu: la minia
turització, la interconnexió i la facili
tat d'ús. La posada a punt l'any 1975 
de la microinformàtica, gràcies als pro
gressos de la microelectrònica, ha 
permès la democratització de l' ordina
dor, li ha conferit dimensions raona
bles, n 'ha augmentat la potència i n'ha 
abaratit notablement el cost. 
La interconnexió dels ordinadors ha 
augmentat les possibilitats de comuni
cació, ha multiplicat les possibilitats 
dels seus serveis i n'ha facilitat el des
plaçament. Els llenguatges de progra
mació s 'han tomat més accessibles, tot 
i ser més sofisticats. La multiplicació 
del programari, la seva creixent com
patibilitat, han permès una més gran fa
cilitat d'ús de la tècnica informàtica per 
part dels usuaris que no posseïen una 
formació específIca. 
Tanmateix, davant aquests avenços tèc
nics objectius, el pes dels hàbits socials 
i les actituds receloses davant de la no
vetat, frenen l'nterès suscitat, bloquegen 
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les iniciatives. Conèixer la mesura exac
ta de les evolucions no és una tasca fà
cil. En efecte, els canvis en les relacions 
socials, en els modes de vida, en les nor
mes i els valors són lents i subterranis. 
En conjunt s 'han observat tres tipus 
d'actituds amb relació al desenvolupa
ment tecnològic de la informàtica. Una 
primera actitud es caracteritza pel re
buig global a qualsevol ús de la in
formàtica. És d'origen psicoafectiu i 
no es basa en cap veritable argumenta
ció, tret d'una aversió general envers 
el progrés. Una segona actitud es re
colza sobre la percepció utilitària de la 
informàtica L'adhesió es relaciona amb 
el caràcter funcional de tècniques i pro
cediments en la realització de tasques. 
Aquest tipus d'actitud compta amb un 
públic cada cop més ampli des del co
mençament dels anys noranta: els pro
gressos assolits sobre el doble eix de 
les possibilitats i de la compatibilitat 
del material tenen una importància de
cisiva en aquesta evolució. Una darre
ra actitud consisteix en l'adopció i la 
submissió als obstacles originats per la 
nova tecnologia. La introducció d 'ei
nes noves és acceptada, però no com
porta cap canvi notable del joc social 
de l'organització perquè els actors arri
ben a neutralitzar tota dinàmica d' evo-
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lució del seu sistema d'acció. Ara bé, 
la informàtica com a "base tecnològi
ca" (3) comporta automàticament un 
canvi que resulta de les seves pròpies 
característiques. No solament provoca 
una acceleració i una condensació del 
temps, sinó que, especialment, pretén 
alterar el dispositiu de les centralitza
cions: la perifèria desestabilitza el cen
tre. La microinfomàtica genera un pro
cés d'automatització (4). 
Partint d'aquestes observacions, cal 
allunyar-se de qualsevol interpretació 
prèvia i passar als efectes de con
tingència. En efecte, els fenòmens lli
gats a la introducció de la informàtica 
depenen de circumstàncies com ara la 
tècnica escollida, l'estructura de l'or
ganització, el seu entorn i els hàbits so
cials dels agents implicats. Des d'aquest 
punt de vista, l'esfera de les organitza
cions que ofereixen serveis esportius 
constitueix un excel.lent "laboratori so
cial". 

La inforlllCdilzadó dels serveis 
esportius 

Conèixer l'impacte i l'ús de la in
formàtica en les organitzacions espor
tives és més problemàtic del que sem-

bla. De fet, en la gran part d'aquestes 
organitzacions el tipus d'estructura i la 
capacitat d'autonomia financera no per
meten la instal.lació ni la permanència 
d'un servei. La utilització de la in
formàtica roman en l'esfera de l' acti
vitat privada dels directius. Per a supe
rar aquests obstacles, una exploració 
selectiva preliminar va permetre cons
truir una mostra de 55 organitzacions 
entre les 7.723 de censades en la regió 
del Llenguadoc-Rosselló (5). El con
junt d'aquestes organitzacions partici
pen, sota diferents estatuts jurídics, en 
la difusió de la pràctica esportiva, ja si
gui en l'àmbit competitiu o en el lúdic. 
El tractament qualitatiu adoptat ha 
permès conèixer les actituds i les es
tratègies desenvolupades davant de la 
informàtica. 

La deblltat de la penetració 
informàtica 
La utilització de la informàtica és es
cassa en el sector esportiu. En la regió 
estudiada s 'han posat en evidència els 
elements següents: 

• Quatre comitès olímpics departa
mentals utilitzen la informàtica. 

• Una tercera part de les 63 lligues s 'ha 
servit de la informàtica en el seu fun
cionament. 

• Una dècima part dels 216 comitès 
olímpics departamentals compta amb 
material informàtic. 

• Un 3% dels 7.208 clubs empra ma
terial informàtic per a les seves tas
ques de gestió i d'administració. 

• El 90% dels serveis esportius dels 
ajuntaments estan informatitzats. 

• El 40% de les 135 sales de cultura fí
sica del Llenguadoc-Rosselló dispo
sa d'equipament informàtic propi. 

• El 80% dels camps de golf estan equi
pats amb material informàtic. 

Tot i que es difícil establir una compa
ració amb un període anterior per man
ca de dades, sí que és possible afirmar 
que la taxa de penetració de la in
formàtica en les organitzacions d'oci 
esportiu és molt menor que en la peti-
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ta empresa o entre els professionals li
berals. Aquestes afrrmacions seran més 
precises i pertinents a l'hora d'intentar 
establir les característiques de les or
ganitzacions esportives que s' informa
titzen. 

La ilfonnatitzadó: una necessitat 
hncicNIaI 
Les organitzacions que emprenen una 
estratègia d'informatització són aque
lles que han de gestionar i tractar un 
gran flux d'informació en tasques de 
secretaria, comptabilitat, cens d' asso
ciats, gestió de resultats i de classifica
cions, edició de butlletins, etcètera. En 
l'àmbit d'estructures de base -asso
ciatives o privades- el nombre de so
cis en constitueix l'indicador fona
mental. Proporcionalment la massa 
d'associats genera un conjunt d' opera
cions administratives i comptables, una 
dinàmica d'activitats i una tasca fman
cera que dóna un cert moviment a l' or
ganització. D'altra banda, la informa
tització requereix la utilització d'un 
local administratiu i de recepció i la 
presència d'un personal (assalariat o 
voluntari a temps total o parcial) la fun
ció del qual és assegurar el funciona
ment de l'estructura. Aquestes dues ca
racterístiques defmeixen potencialment 
les estructures que funcionen amb una 
logística informàtica més o menys so
fisticada. En aquest sentit cal mencio
nar que el 75% dels clubs esportius de 
més de 300 socis i el 80% de les sales de 
cultura física de més de 600 associats 
estan informatitzades. Cal afegir crite
ris més específics: el nivell de pràctica 
esportiva (l'esport d'elit introdueix una 
gestió més important), el flux fmancer 
(en relació directa amb el nivell espor
tiu) i la pertanyença a un comitè d'em
presa (per la qual cosa es beneficia dels 
seus efectes logístics). 
En l'escala intermèdia de l'organització 
esportiva, els comitès i les lligues de 
cada esport tenen una activitat en rela
ció amb el desenvolupament local de 
la seva disciplina, que es concreta en 
un nombre de llicències, de competi
cions, de categories. La informatitza-
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ció d'aquestes organitzacions única
ment es dóna en presència de tots els 
elements esmentats: localització, per
sonal, volum d'activitat. Convé asse
nyalar que, en certs casos, l'accés a la 
informàtica va acompanyat d'una re
organització parcial i coordinada de les 
tasques en l'àmbit de les lligues. Aques
ta evolució serà posteriorment precisa
da. De forma general, els camps de golf 
constitueixen una categoria singular en 
la mesura que la Federació Francesa de 
Golf ha pres la iniciativa de desenvo
lupar a partir de l'any 1988 un pla d'in
formatització dels terrenys de golf en 
condicions molt avantatjoses i segons 
un estàndard unificat que facilita la cir
culació i el tractament de les informa
cions esportives. 

Els av~os niés recats 
Des de la perspectiva històrica, la in
formatització de les organitzacions es
portives presenta dues fases diferents. 
La fase "pionera" comença la dècada 
dels vuitanta i fmalitza entre l'any 1988 
i el 1989. Està marcada per un ús mar
ginal de la informàtica: microordina
dors de primera generació, programa
ri escàs, sovint copiat. L 'ús dominant, 
a cops exclusiu, és el tractament de tex
tos. De vegades la gestió comptable es 
fa amb un programa elaborat especial
ment per a l'organització. La màquina 
d'escriure no desapareix, és una alter
nativa sempre a mà. La informàtica no 
es percep com una eina capaç d'oferir 
molts serveis, sinó com un element 
complementari, quasi com un gadget. 
El nombre d'organitzacions equipades 
amb prou feines arriba a un 1 %. En 
l'àmbit federatiu, la informatització és 
lenta. L'any 1985 la major part de les 
federacions encara no havia incorporat 
la informàtica a la seva gestió; les for
mes tradicionals d'organització i de 
centralització persistien. Alguns intents, 
aquí i allà, són fruit de professionals de 
la informàtica (esportistes que posen el 
seu saber al servei de l'organització o 
entusiastes que troben en aquest camp 
un terreny abonat per a les experièn
cies). 
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Durant aquest període la informàtica 
es presenta molt rarament en les es
tructures privades de formació recent. 
És un temps de latència. Després de 
dos, tres o quatre anys de rodatge, el 
microordinador fa la seva aparició i per
met gestionar les operacions compta
bles i, més tard, s 'aplica a la gestió de 
clients. Amb la fmalitat de limitar les 
despeses d'inversió, són generalment 
les xarxes de comunicació les que 
s'ocupen d'aconsellar, escollir i "des
cobrir" les bones ofertes. El programari 
segueix el mateix camí. Aquesta acti
tud dominant tradueix una opinió ne
gativa de la relació entre la inversió en 
informàtica i els serveis obtinguts, tot i 
que la percepció de l'aportació de la in
formàtica a l'organització sigui vista 
positivament. 
A partir de l'any 1988 o del 1989, co
mença un període que pot denominar
se "tècnic". Durant aquest període s'in
crementen les compres de material 
-primer equip o renovació-- i de pro
gramari. L'explotació de la informàti
ca esdevé multiforme. El tractament de 
textos, la gestió de base de dades, els 
programes de comptabilitat, el progra
ma federatiu de gestió específica, el 
programa d'edició assistida per ordi
nador, constitueixen un ventall com
plet que progressivament s'instaura en 
certes organitzacions. I encara que 
aquest canvi de registre afecta un nom
bre reduït d ' organitzacions, el cercle 
dels iniciats creix lentament. Per da
munt de l'evolució tècnica i de les es
tratègies comercials, l'evolució de les 
actituds té relació amb dos tipus d'ac
cions dutes a terme pel moviment es
portiu: les accions de formació local en 
matèria d'ús de la informàtica i la in
formatització sistemàtica de les fede
racions. Impulsades pel Comitè Re
gional Olímpic i Esportiu del 
Llenguadoc-Rosselló, diverses sessions 
d'iniciació a la informàtica van esde
venir-se a partir de l'any 1989. Gràcies 
a elles, més de 200 persones van arri
bar a dominar els elements bàsics 
d'aquesta tecnologia i en van esdeve
nir fervents propagadors. 

65 



La revolució informàtica de les instàn
cies centrals va amb freqüència acom
panyada d'una transformació i una re
definició de les relacions centre-perifèria. 
Noves sinèrgies s'han desenvolupat en 
suport de la utilització de mitjans de co
municació nous: Minitel, banc de dades, 
telecòpia. Una descentralització de cer
tes tasques descarrega l'organització 
central (inscripció de llicències, tracta
ment dels resultats i de les marques es
portives), però imposa detenninats estàn
dards. Cal remarcar-ho, aquest avenç és 
conseqüència dels progressos de la mi
croinformàtica en l'àmbit tècnic (aug
ment de l'eficàcia) i en l'econòmic (des
cens dels costos d'un 50% durant els tres 
darrers anys). Avui la penetració in
formàtica continua a ritme més accele
rat: les representacions tendeixen cap a 
una presa de consciència de la necessi
tat de l'ús de la informàtica, tot i que no 
s'arriba a l'adhesió total. Les decisions 
que fan referència a l'equipament són 
més fàcils de prendre a mesura que la 
curiositat creix i els preus baixen. En les 
organitzacions de serveis esportius de 
caràcter comercial l' evolució és més sen
sible: la utilitat i els aspectes funcionals 
són més ben acollits, però la racionalit
zació es troba encara amb l'obstacle ob
jectiu del cost de l'equipament in
formàtic. Sovint aquest es presenta com 
a prohibitiu, cosa que justifica les utilit
zacions limitades a partir de programes 
adaptats, molts cops passats d"'amic a 
amic". Les solucions viscudes com a in
satisfactòries perduren tot esperant "dies 
millors". 

Usos cada cop més diversos i 
combinats 
Durant els tres últims anys s 'han pro
duït evolucions molt notables tant en 
la diversificació dels usos com en la 
combinació informàtica/telemàtica. 
Aquesta transformació profunda és pro
ducte d'algunes federacions en l'àmbit 
de lligues de certs esports i prefigurarà 
l'evolució futura d'organitzacions im
portants. De fet, allà on apareix una cer
ta homogeneïtat d'ús, les diferencies 
s'agreugen. Si el tractament de textos 
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continua sent l'eina informàtica per ex
cel.lència, la utilització de la base de 
dades i del full de càlcul es canvia pel 
programari especialitzat. Generalment 
les federacions corresponents propor
cionen de manera gratuïta aquests pro
gramaris que tenen possibilitats varia
des: permeten, de manera independent 
o combinada, la gestió de llicències fe
deratives, la identificació de clubs, la 
gestió dels resultats i de les classifica
cions, la confecció de calendaris i el 
tractament de textos. A tall d'exemple 
podem citar el programari <CLIP> de 
la Federació de Tennis de Taula, 
l ' <ANGELIQUE> de la Delegació Na
cional d'Esports Eqüestres i l' <FFS91> 
de la Federació Francesa d'Esquí. L'in
terès d'aquesta actuació rau en la cir
culació d'informacions locals cap a la 
base central i viceversa. 
El relleu de la telemàtica accelera la cir
culació d'informació. L'ús combinat 
del Minitel i de l'ordinador instaura un 
diàleg com també una redistribució de 
les relacions centre/perifèria. De ma
nera 10cal,I'ús de la telemàtica s'afIr
ma amb l'omnipresència del Minitel, 
l'ús del centre de serveis i el recurs de 
les bústies informàtiques, que faciliten 
la circulació de les informacions i la se
va utilització. Cal mencionar altres tres 
aplicacions: la gestió comptable, l' edi
ció assistida per ordinador i la gestió 
informàtica de les competicions. La 
gestió comptable es fa generalment amb 
un full de càlcul o amb programes es
pecífics rarament professionals, sinó 
construïts o transmesos. L'edició as
sistida per ordinador és una aplicació 
recent d'algunes organitzacions que 
editen un fullet o una revista periòdi
cament. Una trentena de federacions ha 
desenvolupat o té la possibilitat d'uti
litzar un programari de gestió de com
peticions que posa regularment a dis
posició de les lligues o dels clubs. 
Aquests programes faciliten el desen
volupament de la competició tant en el 
marc de la preparació (en menys 
temps), com en el dels resultats (treball 
en temps real). Aquesta darrera aplica
ció, encara que espectacular, no sem-

bla tenir una influència directa en el 
procés d'informatització dels clubs es
portius. Com a màxim, desperta l'in
terès i la curiositat dels dirigents en el 
terreny de joc. 
Mitjançant una anàlisi sòcio-institu
cional de la informació de les organit
zacions esportives es pot arribar a conèi
xer les característiques del procés. 
Observant-ne l'evolució, es constata 
una acceleració tant de les adquisicions 
com dels usos. Però, per molt destaca
ble que sigui aquest fenomen, és mi
noritari. Les actituds de recel davant 
del progrés s'afegeixen als obstacles 
objectius. El tamany de l'organització 
i el volum de les activitats administra
tives i comptables en constitueixen un 
límit. En el Llenguadoc-Rosselló més 
del 75% de les organitzacions tenen 
menys de 60 associats. En aquestes cir
cumstàncies,l'ús de l'ordinador només 
és concebible per la passió d'algun en
tusiasta informàtic. La paradoxa de la 
informàtica és que és alhora subjecte 
d'inquietud i objecte de passió. Si s' evi
dencia que els aspectes subjectius ne
gatius es van esvaint lentament i dei
xen pas a judicis més racionals, s'arriba 
a pensar que és el seu caràcter hiper
funcional el que condueix a l' accepta
ció per part de l'usuari. 

Naturalesa i aphcacions dels 
paquets en les organitzacions 
esportives 

L'enquesta efectuada ha permès cen
sar els instruments més comunament 
utilitzats en el tractament de la infor
mació. Aquestes informacions estan 
relacionades amb les tasques adminis
tratives en conjunt: correu, mailing, 
creació de fitxers ... Altres tenen a veu
re amb la gestió esportiva: calendari 
de competicions, gestió de llicències 
federatives, de marques i d'informa
ció comptable, pressupostària i finan
cera. Per a tractar aquestes informa
cions, les organitzacions esportives 
disposen de programaris d'aplicació. 
Aquests "paquets informàtics" són de-
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finits com un conjunt coherent i inde
pendent constituït per programes, ser
veis, suport i per una documentació 
concebuda per a realitzar tractaments 
informàtics estandarditzats. La seva 
difusió té un caràcter comercial. Un 
usuari, amb una formació adequada, 
pot començar a utilitzar-los de mane
ra autònoma immediatament després 
de ser instal.lats. El paquet es presen
ta com un producte-programa o un pro
grama estàndard concebut per a diver
sos usuaris. Es poden classificar en tres 
categories: 

• Paquets d'aplicacions verticals o es
pecialitzades. Són productes acabats, 
preparats per a ser usats, que oferei
xen aplicacions professionals. N'hi 
ha prou amb establir un paràmetre 
per a adaptar-los a l'especialitat de 
cada usuari. Es poden distingir els 
paquets de gestió (SAARI, CIEL, 
ORDICOMPT A ... ); els paquets ma
temàtics i estadístics (SPHINX, 
GPSS ... ), i els sectorials (hoteleria, 
medicina, esport ... ) 

• Paquets d'aplicació horitzontal o ge
neral. Són productes semidefinits 
gràcies als quals l'usuari no infor
matitzat pot resoldre el seu proble
ma sense conèixer la programació. 
A més a més, poden estar especialit
zats en una funció (full de càlcul, ar
xiu de llicències, tractament de tex
tos ... ) o en multi serveis (paquets 
integrats). 

• Els integradors. Permeten de combi
nar determinats paquets; creen inte
respais de comunicació entre pro
grames independents i faciliten també 
les transferències de dades (WIN
Dows' TOPVIEW, CONCU
RRENT, pc. .. ). 

Quins són els utilitzats en el sector de 
l'esport i de l'oci? Arran de les entre
vistes es constata que totes les estruc
tures informatitzades posseeixen un o 
diversos paquets generals i únicament 
un 20% n'empra un d'especialitzat. 
Efectivament, els paquets generals ofe
reixen a l'usuari total llibertat en el plan-
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tejament del problema i en la recerca 
de la solució adequada, mentre que els 
paquets especialitzats són predefinits 
per a una aplicació precisa. A tall 
d'exemple, presentarem la naturalesa i 
les aplicacions d'aquests paquets. 

Naturalesa i aplicacions dels paquets 
generals en les organitzacions 
esportives 
El tractament de textos 
El tractament de textos permet teclejar 
un text, modificar-lo, arxivar-lo i tor
nar-lo a trobar després d'haver estat 
emmagatzemat. La major part d'aquests 
programes ofereix a l'usuari una gam
ma de funcions estàndards: 

• Edició del document (marges, co
rrecció, paginació automàtica ... ). 

• Llistats. 
• Mailing. 

La major part de les estructures comp
ten amb un tractament de textos, el 70% 
utilitzen el WORD 5. També foren es
mentats l'SPRINT i el WORDPER
FECT. Aquest tipus de paquet general 
proporciona, per les seves funcions, una 
valuosa ajuda a les secretaries dels 
clubs, de les lligues, de les federacions. 
Permet la realització de tasques admi
nistratives lligades a la vida de les or
ganitzacions esportives: corres
pondència, convocatòries de socis, 
cartes d'informació interna, mailing, 
etcètera. 

El gestor de base de dades 
Per a evitar la repetició de les mateixes 
informacions repartides en diferents ar
xius, una base de dades pot crear un fit
xer únic. La base de dades reuneix un 
conjunt d'informacions estructurades, 
organitzades, ràpidament accessibles a 
les necessitats dels diferents usuaris. 
L'accés i la posada al dia han d'estar 
assegurades amb un Sistema de Gestió 
de Base de Dades, programa que per
met descriure, manipular i tractar el 
conjunt de dades. 
D'acord amb la nostra enquesta, el 80% 
de les organitzacions esportives utilit-
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zen un gestor d'arxius. Només DBA
SE III i DBASE IV van ser citats. 
Aquests paquets faciliten la creació de 
fitxers de socis i federats, la gestió 
d'aquests fitxers segons els criteris de 
cada estructura (classificacions, marca 
obtinguda, categories, edats, sexe ... ). 
Permeten procediments de selecció 
numèrics i alfanumèrics, l' organitza
ció del mailing i la impressió d' etique
tes. L'aplicació d'aquest tipus de pa
quet és sistemàtica en la gestió esportiva 
de nombroses organitzacions visitades. 
Per exemple, la Lliga de Vela del Llen
guadoc-Rosselló utilitza aquest tipus 
de programa per a efectuar els càlculs 
i la classificació de regates de velers 
per temps compensats i per velocitats 
compensades. 

El full de càlcul 
És un paquet d'ajuda per al gestor i una 
eina bàsica per al comptable. La realit
zació de nombroses tasques compta
bles (jornades comptables, pressupos
tos, nòmines, amortitzacions ... ) 
necessita una representació rigorosa. 
El tauler de composició permet cons
truir i manipular les dades escrites i 
numèriques en forma de gràfics. El pro
grama ofereix, a més de la visualitza
ció i el càlcul, la modelització i la si
mulació. 
El 60% de les organitzacions esporti
ves l'utilitzen. D'aquestes, el 80% usa 
MULTIPLAN, al qual segueix EX
CEL. S'empren per a la gestió dels ca
lendaris de competicions, la gestió de 
rendiments esportius obtinguts fora de 
les competicions, la gestió de la plani
ficació de l'ocupació de pistes de ten
nis, l'edició de resultats, etcètera. Tam
bé permet fer feines de comptabilitat. 

Els paquets gràfics 
La representació de dades numèriques 
contingudes en un arxiu (base de da
des) o en un full de càlcul, es fa en for
ma de gràfic amb el programa corres
ponent. 
El gràfic és usat per un 20% d' organit
zacions esportives. Permet visualitzar 
les informacions administratives, es-
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portives i comptables que es conside
ren oportunes. Hem observat certes 
aplicacions com, per exemple, la pro
gressió del nombre de socis o de fede
rats que pot traduir-se en forma d'his
tograma; de diagrama circular o de 
corba d'evolució. L'anàlisi dels resul
tats esportius individuals serà millor 
aprehès amb una corba d'evolució, com 
també les dades bioenergètiques de l' es
forç fet en un entrenament. Fins i tot 
una representació gràfica il.lustra els 
informes anuals esportius i financers 
durant les assemblees generals. Un bon 
esquema val tant com un llarg discurs. 
Entre els nombrosos programes de grà
fics, com DECISIONNNEL, GRAFIX 
P ARTNER, etcètera, l'únic citat ha es
tat el CHART. 

Els programaris integrats 
Permeten reunir diverses funcions en 
un únic programa i per això es deno
minen multiserveis. El programari in
tegrat té la propietat de poder fer-ho tot: 
utilitza simultàniament les funcions de 
tractament de textos, full de càlcul, ar
xiu, gràfics, etcètera. Tanmateix ab
sorbeix massa capacitat de memòria i 
la seva potència és reduïda amb relació 
als paquets monofuncionals. Malgrat 
aquest handicap, l'usuari no informa
titzat el manipula amb facilitat. 
La utilització en les organitzacions es
portives i d'oci no és millor acollida 
que en els anteriors casos. El 60% de 
les organitzacions posseeixen aquest 
tipus de programari. El WORKS n re
presenta el 80% de les aplicacions, se
guit pel FRAMEWORK. El seu avan
tatge és que pot tractar informacions de 
gestió administrativa i esportiva en un 
quadre únic de treball. A més, suposa 
un estalvi perquè evita la compra de 
més d'un programa funcional separat, 
per bé que la major part de les organit
zacions tenen un programari integrat i 
diversos de monofuncionals. 

Nal.altsa i aplcacions dels 
progr_ris especialitzats 
Els paquets de gestió 
Són escasses les organitzacions espor-
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tives que tenen un paquet de gestió. La 
majoria empra un full de càlcul per al 
tractament de les funcions comptables. 
El paquet de gestió cobreix la totalitat 
del domini de la funció. Comprèn nom
brosos programes (comptabilitat gene
ral, nòmines, facturació, comptabilitat 
analítica, tresoreria, pressupostos, etcè
tera), alguns dels quals són opcionals. 
Sempre cal un treball previ per a adap
tar-lo a les característiques del sector 
utilitzat. Per a un paquet de comptabi
litat general, n 'hi ha prou amb adaptar 
el Pla General Comptable a les especi
ficitats de l'organització esportiva. A 
tall d'exemple, en un club de golf tro
hem entre els comptes de productes la 
següent nomenclatura: 

70 vendes de productes, prestacions de 
serveis, mercaderies 
700 vendes de prestacions de serveis 
7001 drets d'entrada 
7002 abonaments 
7003 greenfees 
7004 drets d'inscripción a les compe
ticions 
7005 ensenyament 
7006 lloguers 
etcètera. 

En la mostra estudiada algunes de les 
organitzacions esportives utilitzen el 
paquet de comptabilitat CIEL. Com 
qualsevol altre paquet de comptabili
tat, comprèn les etapes següents: 

• Posada a punt de la comptabilitat i 
establiment de paràmetres. 

• Presa de dades comptables. 
• Consulta de comptes. 
• Edició de peri6dics. 
• Edició del llibre anual i del balanç. 
• Edició de documents de síntesi (ba

lanç, compte de resultats, annexos.) 

A més, permet tenir una comptabilitat 
analítica i pressupostària. Cada cop que 
una línia d'escriptura és introduïda i 
imputada en un compte de la compta
bilitat general, un codi analític o pres
supostari es posa en marxa. Per exem
ple, el programa permet tenir una 

comptabilitat per equips (sènior, júnior, 
cadets ... ) i, a més, com que el codi 
"equip sènior" té connexió amb un pres
supostmensual,permetentotmoment 
comparar l'import total fmal amb l'im
port pressupostat. Aquest paquet pre
senta l'interès, gràcies a les seves dues 
darreres funcions, de tractar la infor
mació comptable en el quadre d'un fu
tur control de gestió. 

Els paquets sectorials 
Estan concebuts per a respondre a les 
necessitats específiques dels usuaris. 
Pel que fa al terreny de l'oci i de l'es
port, alguns d'aquests paquets aparei
xen avui en el mercat, però en nombre 
restringit. Hi ha algunes aplicacions, 
especialment en natació, del paquet 
V ARI 'NAT A, en clubs multiesport del 
paquet MICROSPORT i, en la gestió 
de clubs de golf, s'usen els paquets 
CLUB i AS GLOF COMPTA propo
sats per la Federació Francesa de Golf. 

1. El paquet VARI 'NATA (6). A con
tinuació detallarem les funcions del 
paquet V ARI'NAT A perquè co
rrespon perfectament al que una or
ganització esportiva ha d'esperar de 
la informatització per a la direcció. 
Aquest paquet està destinat a la ges
tió administrativa, esportiva i comp
table dels clubs de natació. En el seu 
menú general presenta un bon nom
bre de funcions, com ara: 

• Gestió administrativa del club. 
• Gestió de rècords i rendiments. 
• Competició organitzada i 24 ho

res de natació. 
• Gestió de tresoreria (mòdul op

cional). 
• Arxiu de competicions i llicències 

federatives. 
• Gestió històrica (mòdul opcional). 
• Gestió d'etiquetes. 

Les principals funcions d'aquest pa
quets són: 

a) La gestió administrativa del club. 
Permet fer la majoria d' opera-
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cions administratives i esportives 
de la vida d'un club de natació, 
com són: 

• Arxiu del club. Reuneix totes 
les llicències del club, classifi
cades per grups de nivell. Ca
da soci té una fitxa individual 
en la qual s'anota el número de 
la llicència, la data de naixe
ment, l'adreça, etcètera, com 
també les funcions dels mem
bres dins del club, la seva qua
litat oficial, etcètera. L'arxiu 
facilita la inscripció d'un nou 
associat, les modificacions de 
fitxes, les baixes, el seguiment 
i el recompte de socis. Com
pleten les ofertes el seguiment 
de funcionaris i dirigents, el se
guiment mèdic dels nedadors, 
la impressió de noves llicències 
de la FFN. L'únic inconvenient 
que presenta és el de no poder 
realitzar més que la selecció al
fabètica. 

• La gestió de les competicions 
"externes", que representen les 
tres quartes parts de les com
peticions del calendari espor
tiu. El paquet facilita un cert 
nombre d'operacions obliga
des durant un desplaçament. 
Tenen a veure amb la deman
da d'autorització de desplaça
ment si aquest s'efectua fora de 
la regió, la selecció de proves, 
la definició de les categories 
per edats, la defmició de temps 
límits de contracte o compro
mís i els seus detalls. A conti
nuació el programa efectua 
l'edició de convocatòries i les 
fitxes de contracte. 

• La gestió de competicions "in
ternes". Per a efectuar-la, el 
programa elabora les sol.lici
tuts d'autorització i d'organit
zació a les instàncies federati
ves, com també el text de 
convocatòria, la selecció dels 
nedadors convocats i l'edició 
de les convocatòries. 
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• El mailing i la creació de text 
lliure. 
La gestió del calendari del club 
(n'ofereix la visualització). 

b) La gestió de rècords i de rendi
ments. Aquesta funció facilita la 
posada al dia i la classificació de 
rècords i de rendiments. Permet 
tractar les informacions següents: 

• El període de major eficàcia del 
nedador en cada temporada. 

• Els rècords del club. 
• Els rècords olímpícs, del món, 

d'Europa. 
• Les classificacions de la Fede

ració Francesa de Natació i les 
de la Lliga Europea de Nata
ció. 

• La classificació nacional. En 
aquest cas el club proporciona 
la seva classificació al comitè 
regional, que n'estableix la fe
derativa. Fins i tot es fa una 
classificació nacional per ne
dador. El recull de totes aques
tes informacions serveix per a 
posar al dia les dades anteriors. 

c) La classificació organitzada. 
Aquest paquet facilita l'organit-
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zació de manifestacions esporti
ves i proposa les següents fun
cions: 

• L'organització d'una competi
ció: n'organitza les proves, les 
sèries, classifica els partici
pants, n'edita els resultats, etcè
tera. 

• La gestió de proves del tipus 
"24 hores de natació". 

• La possibilitat de connectar el 
cronòmetre electrònic al mi
croordinador. 

d) La gestió històrica. És també un 
model opcional que reconstrueix 
la cursa dels nedadors, traça cor
bes d'evolució i histogrames amb 
la fmalitat de jutjar i visualitzar
ne la progressió. 

El paquet V ARI'NATA ofereix una 
facilitat d'accés i d'explotació de di
ferents funcions. La gestió adminis
trativa i esportiva, en ocasions com
plicada, és re definida totalment. 
D'aquesta manera esdevé simple i 
ràpida. També es redueix el tracta
ment i el volum de la informació en 
paper digital. L'espai-memòria del 
paquet conté tota la secretaria del 
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club. Aquest estalvi de temps alli
bera el personal, amb freqüència vo
luntari, de tasques administratives: 
les que duien a terme tres persones, 
ara poden ser fetes per una de sola. 
Ara bé, tot i que l'ús d'un paquet su
posi un estalvi de temps, resta enca
ra que aquest fet provoqui una reor
ganització del funcionament de 
l'organització. En efecte, l'ús d'un 
paquet accentua la centralització 
d'informació administrativa i es
portiva, cosa que reforça el poder de 
la persona que utilitza la informàti
ca, que sol ser el secretari del club. 
Aquesta concentració sol ocasionar 
alguns problemes entre els membres 
de l'associació. 
Hi ha certes limitacions de caràcter 
tècnic quant al programari V A
RI'NAT A. Malgrat que és eficaç en 
la gestió de l'esport de competició, 
necessita el suport dels arxius per a 
fer la gestió administrativa. És més, 
el fet que només es pugui emprar la 
selecció numèrica redueix la utilit
zació dels arxius. D'altra banda, 
l'absència del manual d'ús obliga 
l'usuari a consultar freqüentment al 
tècnic, la qual cosa origina una de
pendència no sempre desitjada. Tan
mateix, la utilització d'aquest pa
quet acoblat a un microordinador 
portàtil ofereix una àmplia gamma 
de serveis immediatament accessi
bles i disponibles en el lloc d' entre
nament o de competició. La rapide
sa, la flexibilitat i la disponibilitat 
són els seus millors atributs. 

2. El paquet MICROPLUS (7). És un 
altre exemple de paquet ben adaptat 
a la direcció d'organitzacions es
portives, especialment destinat als 
clubs esportius d'una o vàries sec
cions. Ha estat recomanat per la Fe
deració Francesa de Clubs Omnis
ports i ofereix múltiples funcions, 
entre les quals destaquen: 
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a) Els fitxers. Les fitxes dels mem
bres s'agrupen per categories. El 
programa estableix dos tipus de 

fitxes, les dels associats i les es
portives. Les fitxes d'associats 
faciliten la identificació (nom, co
di, codi de la família), la residèn
cia principal, la secundària i l' es
tat civil. Les fitxes esportives 
proporcionen la identificació del 
soci (nom, codi de membre de la 
secció, funció en el club, funció 
dins de la secció ... ), les caracte
rístiques esportives (llicència, ca
tegoria, classificació, handicap, 
selecció, títols, número de dos
sier mèdic) i les prestacions com
plementàries (número de caixer, 
cabina, sauna ... ) La numeració de 
les fitxes és automàtica, com tam
bé la recerca alfabètica a partir de 
les quatre primeres lletres del cog
nom i les dues primeres del nom. 

b) L'estat dels comptes financers 
dels membres. Facilita les cotit
zacions periòdiques i elabora fac
tures. Té en compte els endarre
riments, a més de fer les cartes 
d'avís amb augment de la cuota 
o sense. 

c) La gestió de les assemblees. Per
met fer la convocatòria per a les 
assemblees federatives. 

d) L'anàlisi estadística d'entrades i 
sortides. Aquesta funció facilita 
l'anàlisi del pressupost. 

El paquet MICROPLUS assegura 
les operacions de gestió administra
tiva i financera més essencials. La 
gestió dels membres del club la fa
cilita l'establiment de diferents fit
xes escollides a partir de criteris de
terminats. La gestió financera es 
realitza partint de criteris simples. 
En resum, aquest programari d'us 
fàcil allibera el dirigent esportiu dels 
principals contratemps administra
tius. Hi ha altres paquets de gestió 
esportiva en el mercat. El lector in
teressat pot dirigir-se a la seva fede
ració per tal d'obtenir els consells i 
les orientacions convenients. 

3. El paquet CLUB (8). Indicat per a 
clubs de golf. Ofereix un quadre in-

formàtic personalitzat i una gamma 
d'eines de gestió que es poden ana
litzar individualment o en equip amb 
l'ajut d'una xarxa local. A més, pos
seeix nombroses funcions que faci
liten la realització de múltiples tas
ques de gestió esportiva i 
administrativa del club, que abracen 
des de la gestió de recorreguts fms 
a la comunicació del club amb el 
centre federal. Té dos apartats que 
volem precisar: un de centrat en les 
tasques denominades "gestions prin
cipals" i un altre d'anomenat "de 
gestions secundàries". 

a) Gestions principals. Conté els ser
veis necessaris per a la gestió ad
ministrativa i esportiva d'un club. 
Les seves principals característi
ques quant a la gestió de recorre
guts són: 

• Gestió d'associats. Permet la 
gestió d'un nombre il.limitat de 
membres amb accés multise
lectiu al fitxer (per exemple, se
lecció de dones nascudes entre 
l' 1.1.60 i l' 1.1.70, d'handicap 
comprès entre 15 i 24). La se
lecció es presenta a partir de 
criteris lliures trets del fitxer 
(selecció escollida per ordre 
creixent de data de naixement o 
d'handicap). Ofereix, amés, la 
recerca i la supressió d'un soci, 
l'edició de llistats o d'etique
tes del conjunt del fitxer o 
d'una selecció sol.licitada. Fins 
i tot aporta una visualització 
gràfica de l'evolució del club 
segons dotze possibilitats esta
dístiques. 

• Gestió de jugadors d'altres 
clubs. Aquesta funció permet 
tenir un fitxer secundari de so
cis externs que només partici
pen en algunes competicions 
(per exemple, durant l'estiu). 

• Gestió de competicions. Ges
tiona la major part de les fór
mules de joc (stroke-play, sta
bleford, contra par, pro arn ... ) 
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en una, dues, tres o quatre vol
tes; competicions sobre dife
rents voltes amb fórmules di
ferents i recorreguts diferents. 
Les inscripcions es fan per ac
cés directe al fitxer de socis i 
d'altres jugadors. Es pot con
sultar gràficament el planning 
general d'inscrits, com també 
enviar dades i resultats cap a un 
control de televisió i cap al 
3615 FFGOLF (Minitel). 

• Gestió d'handicaps. Efectua la 
posada al dia manual i au
tomàtica dels handicaps. Cor
regeix, suprimeix i informa au
tomàticament de cada jugador. 

• Gestió de missatges. 3615 FF
GOLF. 

b) Gestions secundàries. Aquesta 
segona funció aporta al club de 
golf els mitjans necessaris per a 
augmentar els serveis i permet 
més convivialitat per als asso
ciats i el personal. Aquest incre
ment de qualitat prové de les fun
Cions de gestió d'un control de 
vídeo i de la gestió d'una xarxa 
local. 

• Gestió de control de vídeo. 
Aquesta funció permet dirigir 
una autèntica minixarxa de ví
deo i enviar una o vàries imat
ges de les competicions (hora
ris, resultats) i composició de 
pàgines de vídeo (editorial del 
president, carnet de la setma
na, informació meteorològica, 
missatges urgents ... ) Per a po
sar-la en funcionament call' ad
quisició del programari integrat 
i del material adequat. 

• Gestió de xarxa local. Mit
jançant un entorn composat de 
posicions múltiples, diversos 
usuaris poden compartir apli
cacions instal.lades en una mà
quina central denominada "cap 
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de xarxa". Així és possible ob
tenir les puntuacions des d'un 
micro situat prop de l' starter 
mentre es dirigeixen els sorteigs 
del començament d'una altra 
competició des d'un micro si
tuat a la secretaria. L'accés a la 
xarxa local pot ser limitat se
gons la naturalesa, la competi
ció o el nivell de responsabilitat 
de la persona en el món del golf. 

4. El paquet AS GOLF COMPTA (9). 
És un programa comptable desen
volupat per a satisfer les necessitats 
específiques dels clubs de golf. Un 
nou Pla General Comptable adaptat 
als clubs associatius i comercials ha 
estat integrat en aquest paquet. Pot 
ser programat en funció de les ne
cessitats de cada club. A més de les 
funcions que posseeix qualsevol pro
grama de comptabilitat, té un mòdul 
de comptabilitat analític. Això per
met a cada club organitzar, mit
jançant un paràmetre simple, la seva 
comptabilitat per centres d'activi
tats (joc, competicions, equips, man
teniment del terreny, recepció, ad
ministració, bar-restaurant, botigues, 
etcètera). Ofereix la possibilitat 
d'obtenir un resultat per centre d' ac
tivitats i aliar-ne els costos i els pro
ductes. La claredat dels seus taulers 
i la simplicitat del seu ús en fan una 
eina particularment adaptada a tots 
els clubs de golf. 

(onclusió 

Les organitzacions esportives s'infor
matitzen progressivament seguint un 
procés continu però lent. En termes 
d'oferta i demanda, les condicions ob
jectives de funcionament (nombre d'as
sociats, volum d'activitat, massa finan
cera gestionada) revelen una necessitat 
immediata, quasi indispensable, de la 
informàtica. En termes psico-sociolò-
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gics, la infonnàtica atrau per la seva "mà
gia", tot i que suscita també certes re
serves envers la innovació i els canvis 
d'actituds. En efecte, en termes d' orga
nització, la introducció de l'ordinador 
no és un substitut de la màquina d' es
criure, sinó una revolució en l'organit
zació i la distribució del treball. La po
derosa acció de l'ordinador comporta, 
paradoxalment, una concentració de la 
infonnació i noves xarxes d'intercanvi i 
de diàleg. L'iniciat es troba en el centre 
de la xarxa i investit d'un poder real o 
simbòlic per la seva capacitat de domi
nar i de tractar la informació. La comu
nicació amplia el seu horitzó. Una part 
molt gran dels intercanvis s'efectua en 
l'eix central/perifèria en l'àmbit local 
(club/lliga o soci/entitat prestatària) i na
cional (federació/lliga). En termes fun
cionals, les estratègies pioneres s' esva
eixen davant les estratègies més 
elaborades: utilització més eficaç dels 
programes, multiplicació de les adqui
sions, posada a punt i difusió de pro
gramaris específics i federatius. 
La presentació d'alguns programaris 
ha fet palès el ventall de les seves pos
sibilitats. La funcionalitat constitueix, 
per a un gran nombre d'agents, un atrac
tiu indiscutible. Més o menys sofisti
cats, els programes redueixen el temps 
i la importància de les àrees adminis
tratives. Alhora, inciten a actuar de ma
nera més eficaç en la gestió i en l'anà
lisi de les informacions per a assegurar 
millors serveis. 
Si ho mirem amb perspectiva, la infor
matització de les organitzacions es
portives augmentarà per la combinació 
d'una difusió més gran dels estris in
formàtics a costos cada cop més reduïts 
i per la creixent càrrega administrativa 
de l'organització esportiva. Aquest fe
nomen es repetirà en el context dels ser
veis esportius comercials. De manera 
general, en els propers anys, aquestes 
incitacions tendiran a fer evolucionar 
més ràpidament la tasca de penetració 
de la informàtica. 
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Notes 

(1) NORA, S. i MINC, A. (1978) L'informatisa
tion de la société Rapport à M . le Président de 
la République. París: E. du Seuil. 
(2) AoER, M. (1984) Le Choc informatique. Pa
rís: Denoel. 
(3) L'expressió és de VITALIS, A. (1981) Infor
matica, poder y libertad. París: Econ6mica. 
(4) Aquest punt de vista és profusament desen
volupat per LUSSATO, B. (1981) Le défi infor
matique. Paris: Fayard. 
(5) La relació d'organitzacions de serveis espor
tius va ser: 7.208 clubs esportius, 63 lligues, 216 
comitès departamentals, 135 sales de cultura fí
sica, 22 golfs, 41 estructures d'entrenament i 
d'oci esportiu (parc aquàtic, patinatge, clubs pri
vats de tennis ... ), 72 organitzacions de tempora
da, el Comitè Regional Olímpic, 5 comitès de
partamentals olímpics. La mostra consta de 20 
associacions esportives de diferents tam anys i 
esports, 10 lligues, 4 comitès departamentals, 2 
comitès departamentals olímpics, el Comitè Re
gional Olímpic, 10 sales de cultura física, 3 clubs 
de golf i altres quatre estructures, a més del Co
mitè Organitzador dels Jocs Mediterranis. 
(6) La versió estudiada és la més recent (1991). 
Costa 2.800 FF. Funciona amb MS DOS i amb 
l'ajut d'un microordinador estàndard 1MB PC de 
512 Ko com a mfuim. 
(7) La versió estudiada és la més recent (1992). 
Desenvolupat per FID Informatique, es ven a 
un preu de 9.500 FF. Funciona amb MS OOS, 
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amb una base de dades MUL TILOG i amb l'aju
da d'un microordinador estàndard IBM PC de 
512 Ko com a mínim. Pot utilitzar-se en una 
xarxa. 
(8) Ha estat desenvolupat per la Federació Fran
cesa de Golf, que l'ofereix a les organitzacions 
membres que tinguin material informàtic com
patible. 
(9) La Federació Francesa de Golf ofereix a les or
ganitzacions associades la instal.lació del soft
ware i la formació pertinent, les quals fa in situ la 
societat. Steinberger Consei11 Informatique, cre
adora del programari. 
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