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Concepte general
L'esport per a persones disminuïdes es
va introduir, originàriament, com un
ajut als tractaments curatius i als programes de rehabilitació; no es va centrar en l'assoliment d'un bon estat físic, motivació, autoestima, esperit
competitiu ni en la diversió. A mesura
que l'esport mundial evolucionava, la
pràctica de l'esport per a disminuïts
canviava i passava d'un enfocament
purament terapèutic a activitats físiques
adaptades per a tota mena d'incapacitats
i s'utilitzava amb objectius educatius,
d'esbarjo i de diversió. Com a resultat
d'això, hi ha hagut uns grans avenços
en les àrees següents:
• El nombre de disciplines s 'ha multiplicat.
• L'accés a l'esport per a tota mena
d'incapacitats s 'ha desenvolupat.
• El nombre i la qualitat de les investigacions han augmentat.
• La informació i el tractament del tema ha canviat.
• Hi ha més atletes amb accés a la competició.
• Ha augmentat el nombre de certàmens.
• El concepte d'AFA (activitat física
adaptada) s'ha introduït o s'ha reforçat en molts programes de formació de professors.
A fi d'assolir aquest objectiu, els professionals que treballen en el camp de
l'activitat física adaptada han desenvolupat un estudi per categories durant
aquests darrers 20 anys. Amb relació a
aquest estudi s 'han introduït programes
que tracten la incapacitat per una banda i l'objectiu per l'altra.
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ACTIVITAT FÍSICA ADAPTADA
EN LA UNIÓ EUROPEA

Quant a la incapacitat
Les incapacitats que l'AFA ha tractat
més concretament han estat:
• Incapacitats mentals: retard o malaltia mental.
• Danys físics: tetraplegia, paraplegia,
CP.
• Danys sensorials: danys en la visió o
en l'oïda.
• Incapacitats somàtiques: malalties
càrdio-vasculars, asma, fibrosi cística, etcètera.

Quant a l'ob¡ectiu
Programes AFA que s 'han desenvolupat:
Educació
L'activitat física adaptada no tan sols inclou l'educació i no solament tendeix a
practicar-se durant els anys de formació
escolar. L'APA és una activitat física
que pertany tant al comportament individual durant tota la vida com a una multitud de població especial. És cert que
l'educació es diferencia de la formació
i de la cura, però forma part de totes les
activitat que poden ser adaptades amb
diferents objectius i amb relació a les diverses necessitats de la població.
Rehabilitació (estudi terapèutic)
A partir de la iniciativa de Sir L. Guttmann, el concepte de rehabilitació mitjançant l'esport ha prevalgut des de la
Segona Guerra Mundial fms a l'actualitat. L'esport s'inclou en el tractament
global dels pacients a fi de restaurar les
seves aptituds físiques i intel.lectuals i
la seva autoestima.
Programes inclosos en l'entreteniment
Els serveis d'esbarjo són un dret per a

les persones disminuïdes i cal tenir en
compte aquesta necessitat de diversió
en qualsevol programa ampli de rehabilitació.
L'esport com a activitat d'esbarjo en
la nostra vida
Fer esport és un dret fonamental de tothom i és molt important per a assolir
un bon estat físic; el seu objectiu és
arribar a un nivell esportiu que sigui
com un premi que cadascú es dóna a
un mateix. Quant a l'edat, és obvi que
l'AFA, com a matèria interdisciplinària, hauria d'aportar recursos i plans
per a persones amb unes necessitats especials, amb una salut per sota de la
mitjana i per als grups, segons les edats,
que necessiten serveis d'activitats físiques.
Per les estadístiques internacionals,
sabem que aproximadament un 10%
de tots els nens i adolescents, un 30%
dels adults joves i de mitjana edat i un
50% de les persones de més de 65
anys necessiten l' AFA. Vora el 80%
de les persones d'edat avançada tenen
una incapacitat crònica, com ara malalties coronàries, artritis, reuma, obesitat, etcètera, que limita la seva participació a l 'hora de fer exercici.
Aquestes estadístiques destaquen la
importància dels programes d'activitat física en la prevenció, el tractament
i el benestar tant de les persones disminuïdes com de les que no ho són.
L' AFA va adreçada a tots els grups
d'edat.

npus de programes d'AFA
Si ens fIXem en els diferents programes
d'AFA que es fan actualment, veurem
apunts: Educació Fisica i Esporls 1994 (38) 26-31

BLOC 1

que es poden classificar en quatre tipus.

ProgrClllts segregaclors
S 'han fet els programes següents amb
relació a les diferents incapacitats:
• Educació física adaptada en escoles
especials.
• Disciplines d'esport adaptat en programes de rehabilitació.
• Molts clubs esportius es dediquen només al tractament d'incapacitats.
• Competicions esportives per a disminuïts (paralúnpics, special olympics, INAS-FMH, campionats mundials).

Progra.s paraLlels
• Utilització conjunta de les instal.lacions esportives per part de disminuïts i de no disminuïts (escoles, centres esportius); sembla evident que
els disminuïts i els no disminuïts utilitzen les mateixes instal.lacions.
• Utilització de les mateixes instal.lacions esportives per als jocs olúnpics
i per als jocs paralúnpics.
• Exhibició de les competicions esportives per a disminuïts com a esdeveniment esportiu de caire nacional o internacional.

Programes integrats
• Activitats físiques a les escoles i als
clubs esportius on nois o adults disminuïts estan integrats en les activitats'd'esbarjo i d'entreteniment.

ladusló
• Inclusió en la competició normal
d'atletes seleccionats amb un mÚlim
d'incapacitat. Aquest és un dels temes que actualment, a partir de les
grans actuacions dels atletes disminuïts, és motiu de discusió.

Tendències de la recerca a Europa
Amb relació a la publicació European
Research, editada per T. Williarns per
a l'European Association for Research
into Adapted Physical Activity (Assoapunts : Edu"ció fi,i" i Esporl' 1994 (38) 26-31

ciació Europea per a la Recerca sobre
l'Activitat Física Adaptada), podem
..afirmar que la majoria dels treballs i de
les investigacions s 'han fet sobre els temes següents:

Esport dieht per a usuaris de cadires
de rodes Iamputats
Aquest tipus d'esport ha crescut; se
n 'han multiplicat les disciplines i els
campionats i s'han millorat les possibilitats de competició dels atletes disminuïts. El nombre i l'abast dels esports
de competició ha crescut a causa, sobretot, de la millora i d'un més gran c0neixement tècnic i d'entrenament dels
professors d'esport i dels tècnics qualificats. És clar que la tecnologia i els
mètodes científics hi han tingut molt a
veure. També gràcies a la tecnologia,
les pròtesis dels atletes amb amputacions han millorat.
En l'esport d'alta competició sobre cadira de rodes, s 'han de destacar els
avenços científics següents:
• Evolució del disseny de la cadira de
rodes: tot-terreny, carretera, camp,
pista, etcètera.
• Avenços científics en les cadires de
rodes per a curses: enginys propulsors i de retardament, geometria de
la cadira de rodes i l'efecte en el seu
funcionament.

• Anàlisi del moviment humà i modelació matemàtica.
És obvi que les activitats físiques i els
esports per a disminuïts estan canviant
i que aquest canvi ha d'afectar i afectarà els objectius de la recerca. A mesura que el desenvolupament tècnic
esdevé cada cop més sofisticat i complex, la progressió futura d' quest
camp tan ampli dependrà de la relació entre l'àmbit de la recerca i el de
la pràctica, per una banda, i entre els
científics, les facultats i les universitats, per l'altra. Cal destacar, però, dos
punts:
1. Moltes incapacitats han estat gairebé ignorades per part dels científics.
Les activitats físiques adaptades i
l'esport per a individus amb paràlisi cerebral n'és un exemple, ja que
la major part del treball s 'ha fet amb
gent molt jove, els resultats de l' efectivitat de la fisioteràpia no són gens
clars i no hi ha resultats sobre l' efecte de la formació sobre el bon estat físic.
2. La recerca està limitada per factors
metodològics com, per exemple,
l'heterogeneïtat dels grups d'incapacitats (és prou clar que seria molt
difícil trobar una població homogènia dins d'alguns grups d' incapacitats).

Activitat física adaptada
Si tenim en compte que cada cop hi
haurà més persones amb incapacitats
en els entorns socials considerats normals, els professionals necessitaran experiències i habilitats noves per a poder-ne satisfer la integració.
Quant a les investigacions actuals sobre l ' APA, hem de remarcar les àrees
següents:
• Fer coincidir l'activitat amb l'habilitat.
• Mètodes de formació.
• Integració i acceptació social.
• Aspectes metodològics i pedagògics.
• Efectes dels programesfitness.
• Activitat física i teràpia.

l'acció del Consell d'Europa
El primer organisme europeu que va tenir en compte l'esport per a disminuïts
va ser el Consell d'Europa, els objectius del qual en el camp de l'esport són
la promoció i el desenvolupament
d'aquesta activitat en el seu sentit més
ampli i en tots els aspectes. Aquests objectius estan establerts en l'European
Sports Charter (Carta europea dels esports), que té com a objectiu garantir
que cada individu tingui la possibilitat
de practicar l'esport --des de l'esport
de divertiment fins a l'esport professional i d'alt nivell- de manera que si-
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mitè paralímpic nacional o comitè coordinador que s 'hauria de responsabilitzar de:
• Desenvolupar la cooperació entre les
federacions nacionals d'esport per a
les diferents incapacitats.
• Organitzar l'equip nacional per als
jocs paralímpics.
• Assessorar la Comissió Europea pel
que fa a l'anàlisi de les sol.licituds de
subvencions.

IX JO(, Paralímpics de Bar!elona'92

guï compatible amb els estàndards ètics,
de salut i de seguretat.
El treball del Consell d'Europa en
aquest camp, el coordina el Comitè Directiu per al Desenvolupament de l'Esport (CDDS) integrat pels representants dels ministeris nacionals i les
federacions esportives. Per al CDDS,
controlar que els documents relacionats amb l'esport -1'European Charter for Sport for All: Disabled Persons,
1986 (Carta europea de l'esport per a
tothom: persones disminuïdes)- es
duguin a la pràctica és una prioritat,
com també ho és preparar una sèrie de
convencions o codis sobre el dopatge,
l'ètica, la televisió i l'esport per a disminuïts (1981).
L'aplicació de la teoria a la pràctica ha
estat confiada als governs europeus que,
malauradament, tenen altres prioritats.
Per tant, les associacions esportives i
els comitès han agafat el relleu i han organitzat accions amb la cooperació de
la Unió Europea.

L'or~nitzadó de l'esport en la
Unió Europea
L' organització de l'esport és diferent
en cadascun dels estats membres de la
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Unió Europea, especialment pel que
fa als marcs legislatius que en regulen
els diversos aspectes i a la intensitat
de la relació entre els organismes esportius i les autoritats governamentals. Segons la tradició nacional, les
combinacions específiques de cada país sobre els diferents tipus d'organitzacions estableixen la pràctica de l' esport. En alguns casos, hi ha més d'una
federació regional o nacional per a disminuïts que representa una branca determinada de l'esport. Malgrat tot, en
la majoria dels casos, el principi d'una
sola federació que controli l'esport per
a disminuïts ha demostrat ser el sistema més efectiu d'organitzar l'esport
en benefici de les persones disminuïdes.
Tots els estats membres tenen el seu
propi comitè olúnpic nacional, que normalment és el responsable de promoure l'esport i les activitats esportives i
que es centra en els jocs olímpics. La
funció dels comitès olímpics nacionals
s'estén des de ser l' organ de govern per
a tots els esports olímpics fins al paper
més restringit d'organitzar l'equip nacional per als jocs olímpics cada quatre anys.
Quant a l'esport per a disminuïts, alguns estats han creat el seu propi co-

Sota la supervisió de la Comunitat Europea (ara anomenada Unió Europea),
els delegats d' 11 comitès coordinadors
nacionals han creat el Comitè de l'Esport per a les Persones Disminuïdes.
Aquest Comitè està format per delegats
escollits pels comitès nacionals; un dels
delegats representa l'esport per als impedits físics (usuaris de cadires de rodes,
impedits visuals i auditius) i un segon
delegat, l'esport per als disminuïts mentals. Aquest comitè europeu ha estat
promogut per la Direcció General número 5 de la Comissió Europea, responsable dels afers socials i que gestiona el projecte HELIOS per a la
integració social de les persones disminuïdes.
El Comitè de l'Esport per a les Persones Disminuïdes treballa en connexió amb la Direcció General número 10, encarregada de l'esport, i
un dels seus objectius és assessorar
la Comissió en la concessió de subvencions per a esdeveniments esportius per a disminuïts, com ara competicions o projectes innovadors.
"Projectes que tenen un caire innovador amb l'objectiu de promoure
l'esport per a disminuïts a la Unió Europea" significa:
• Que introdueixen nous esports o noves formes d'esport.
• Que estimulen la participació en nous
esports.
• Que tenen un efecte positiu en la difusió i en l'intercanvi d'experiències,
coneixements i informació.
• Que estimulen les persones amb hanapunts : EdulO(iófisilOiEsporls
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dicaps més greus o altres que mai no
tindran la possibilitat de participar en
campionats internacionals ni en paralímpics.
• Que promouen l'esport per a la gent
amb un handicap en general.
Les sol.licituds per a obtenir una subvenció s'han d'enviar al comitè nacional d'esports per a disminuïts de l' estat membre en el qual es porti a terme el
projecte i una còpia a la Secretaria del
Comitè de la Unió Europea.
Evidentment, cal destacar dos punts
clau: les noves formes d'esport i els esports per a noves categories de persones
disminuïdes. Actualment, la majoria
dels projectes s'enfoquen a les tècniques d'esport tradicional i a la millora
de les realitzacions, però molt poques
investigacions s'ocupen de les noves
categories de l'esport per a disminuïts.
Podem afIrmar que el progrés més gran
s 'ha assolit en l'intercanvi d' experiències. coneixements, en temes científics
i en l'organització de programes de formació de professors.

Acció I: Promoure
la dimensió
europea en
institucions
d'ensenyament
d'alta qualitat

xement acadèmic dels estudis fets a
l'estranger.
• Que 22.000 docents i administradors
d'institucions i centres d'ensenyament d'alta qualitat hagin dut a terme viatges d'estudi a altres estats
membres de la Unió Europea.
• Crear 100 associacions de mestres i
30 associacions d'estudiants, amb el
suport del programa ERASMUS, que
cobreixen un ventall molt ampli de
disciplines i activitats en l'àmbit europeu.

Programes educatius de la Unió
Europea
Durant molts anys, els programes comunitaris s 'han dedicat més a possibilitar l'adquisició d'experiència sobre sistemes educatius a milers de
joves que no pas a oferir programes
propis.
A partir de 1987, el programa ERASMUS ofereix 2.200 programes de cooperació interuniversitària, la participació de 1.300 institucions d'ensenyament
d'alta qualitat i 14.000 socis que subministren les estructures necessàries
pera:

En el futur, a més de promoure la mobilitat dels estudiants i del personal docent, la qual cosa els permetrà de fer
part dels seus estudis en un altre estat
de la Unió Europea, la tasca de l'ERASMUS se centrarà en promoure la constitució de xarxes universitàries que connectin programes interuniversitaris de
cooperació (desenvolupament conjunt
de plans d'estudi, extensió del sistema
de transferència de títols, etcètera) en
àrees d'estudi similars. També s'impulsarà la creació d'agrupacions d 'uni-

• Mobilitzar més de 200.000 estudiants
i 15.000 docents.
• Iniciar 700 programes intensius i 800
plans d'estudi.
• Que 145 institucions d'ensenyament
d'alta qualitat participessin en un projecte pilot per a introduir l'ECTS (European Credit Transfer System.Sistema Europeu de Transferència de
Títols) per tal de facilitar el reconei-

Pressupost per al
1995 en
MECU's actuals

Pressupost per al
1996 en
MECU's actuals

Pressupost per al
1997 en
MECU's actuals

Pressupost per al
1998 en
MECU's actuals

Pressupost per al
1999 en
MECU's actuals

TOTAL

35,5

36,6

37,6

38,4

39,4

187,5

6,0

6,2

6,3

6,5

6,6

31,6

68,4

69,5

70,9

72,4

74,0

355,2

109,9

112,3

114,8

117,3

Acció 2: Xarxa
Universitària
Europea
Acció 3: Fmançar
les subvencions
per a la mobilitat
dels estudiants
SUD-TOTAL

120

574,3

Quadre I. PrtsSlposl de l'Erasmus per als propers IIIfS
apunts : Educoció Fisico i Esports
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entre les diferents orientacions europees. Per altra banda, algunes facultats
d'educació física no ofereixen programes AFA i, aleshores, els estudiants es
troben en desavantatge i sense poder
accedir al títol de màster en aquesta
disciplina. Aquestes són les raons principals per les quals 14 universitats de
cinc països han establert un programa
intensiu en AFA amb el suport del Bureau Erasmus per al període 19941996.

Universitats partldpants

IX Jocs Porolímpics de Borcelono'92

versitats que pennetin a algunes institucions d'unir els seus recursos per a
poder satisfer de la millor manera possible les necessitats dels estudiants (habitatge, estudi de llengües minoritàries
etcètera). El pressupost de l'ERASMUS per als propers 5 anys es mostra
en el quadre 1.
Ara que tots els sistemes educatius s'enfronten a una demanda creixent de qualitat, i a fi de donar a tothom una oportunitat real de desenvolupament
personal i d'integració dintre d'un context europeu més ampli, la Unió Europea fa la seva pròpia contribució en
l'àrea educativa i promou la cooperació transnacional.
El programa ERASMUS s 'ha inclòs,
de fet, en un grup de tres categories
d'acçions destinades respectivament a:
• Un ensenyament d'alta qualitat
(ERASMUS).
• Ensenyament escolar (Europa a les
escoles).
• Acció transversal (llengües, aprenentatge obert i a distància, promoció de la infonnació).
Mitjançant l'intercanvi d'experiències
i la transferència d'innovacions,
aquests programes contribuiran a de-
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senvolupar l'ensenyament de qualitat
arreu de la Unió Europea, amb la qual
cosa facilitaran la integració social i
professional dels joves en la societat
del futur. Si ens fixem en els títols, la
xarxa europea de les ciències de l' esport ha suggerit nivells de qualificació entre els quals trobem el títol de
Màster europeu en AFA, per una banda, i el programa intensiu en AFA, per
l'altra.

• Bèlgica: Université Libre de Bruxelles (universitat coordinadora), Université Catholique de Louvain, Vrije Universiteit Brussel.
• Espanya: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, Universidad
Politécnica de Madrid.
• França: Université Claude Bemard
de Lyon I, Université Joseph Fourier
de Grenoble, Université de Franche
Comté, Université de Lille lI, Université de Montpellier, Université de
NancyI.
• Portugal: Universidade Tecnica de
Lisboa, Universidade do Porto.
• Itàlia: Istituto Superiore di Educazione Fisica de Torino.

Estuclants
Fornaadó de professorat en AFA: el
programa inte.. siu
En la majoria dels països europeus,
moltes facultats d'educació física han
inclòs en els plans d'estudis i en alguns
programes de recerca les activitats físiques adaptades, ja sigui com a especialitat, com a assignatura obligatòria
o com a curs de postgrau. Però, si tractem el desenvolupament en aquesta
àrea, els professors i els científics no
són capaços d'assumir tots els aspectes
científics per a totes i cadascuna de les
diferents incapacitats; per tant, era necessària la cooperació entre les institucions per a oferir als estudiants els
millors temes actualitzats sobre l' AFA
i també pennetre estudis comparatius

Aquest programa s'inclou en el darrer
any d'estudi d'educació física, de rehabilitació o de les ciències del moviment humà, i cada universitat té la obligació d'admetre'l com a títol en el pla
d'estudis.

Espedficadons
1. Lloc: Université Libre de Bruxelles.
2. Període: dues setmanes al principi
de setembre.
3. Llengua: francès.
4. Objectius:
• Donar uns coneixement bàsics sobre les diferents activitats físiques
adaptades a les incapacitats més
importants, fent un estudi tant per
categories com unitari.
• Comparar mètodes, objectius i mitjans.
apunIs : EducociófisicoiEsporls 1994 (38126·31
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• Preparar el nivell de postgrau en
aquesta àrea.
5. Aspectes financers: L'allotjamerit
dels estudiants és gratuït. El programa ERASMUS paga el viatge i la
pensió dels professors.

1. Conceptes d'integració a Europa (5
hores).
2. Activitats psicomotrius (7 hores).

Programa

Contribució dels estudiants.
1. Informe escrit sobre l'APA en el país o regió de cada estudiant.
2. Presentació oral d'aquest informe.

El concepte APA a Europa.
1. Incapacitats i handicaps (3 hores).
2. Tendències a Europa (3 hores).

Durada total: 60 hores en dues setmanes.

Els programes AFA a Europa (estudi
per categories).
1. Incapacitats mentals i intel.1ectuals
(7 hores).
2. Incapacitats motrius (7 hores).
3. Paràlisi cerebral (7 hores).
4. Incapacitats sensitives (7 hores).
5. Malalties cròniques (7 hores).
6. Problemes socials i de comportament (7 hores).
Estudi no-categòric de les aptituds.

apunts : Edu,,,ió Fi,i" i Esporl' 1994 1381 26·31

(olKlusió
En els últims 20 anys, el moviment de
l'activitat física adaptada ha provat
d'estendre els beneficis de l'esport
adaptat al màxim nombre de gent possible. S 'han dut a terme moltes iniciatives per part de les autoritats públiques,les organitzacions esportives i les
associacions científiques tant europees com nacionals.

Les necessitats futures es poden resumir en els cinc punts següents:
• Una política coherent per a grups
d'incapacitats en l'àmbit local, regional, nacional i internacional.
• La cooperació entre les diferents estructures com ara els organismes governamentals, les organitzacions comunitàries de l'esport, els col.1egis i
les universitats.
• La cooperació entre els científics esportius, els experts mèdics, els tècnics esportius, els entrenadors i els
atletes.
• Cooperació entre els científics esportius mateixos per a evitar, d' aquesta manera, la duplicació i així poder
respondre les preguntes adequades
mitjançant una recerca coordinada.
• Cooperació entre les autoritats universitàries a l'hora de preparar professors per a líders de l'esport adaptat.
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