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Resum

Introducció

La modernitat s'ha caracteritzat per
una cultura corporal fonamentada en
l'esforç, la col.lectivitat, la superació i
el rendiment i el seu màxim paradigma ve representat per l'esport. Amb
els nous canvis naturals ideològics i
tecno-econòmics de l'era postmoderna que donen pas a la societat postindustrial sorgeixen les activitats físiques d'aventura a la natura (AFAN),
que representen els nous valors socials d'acord amb la ideologia
d'aquesta època: consumisme, acostament a la natura, individualisme, hedonisme o cos informacional.
Davant la gran eclosió d'aquestes activitats, que s'estan adaptant i, alhora,
patint un procés de selecció natural
basada en t'oferta i la demanda, hi ha
la necessitat d'aconseguir un marc
conceptual de les AFAN, decidir una
denominació que s'ajusti a les seves
característiques i realitzar un intent de
classificació taxonòmica basada en
uns criteris determinats que les defineixen.

"Respon a una moda l'afecció creixent
als esports d'aventura?" Durant els darrers anys, les activitats físiques d'aventura en la natura, conegudes popularment
com esports d'aventura, s'estan fent un
lloc, cada vegada amb més ímpetu i consolidació, en la nostra societat actual. Els
mitjans de comunicació han anat fent-se
ressò de la popularitat que estan prenent
de manera progressiva aquestes pràctiques, i si bé no fa gaire temps destacaven
el seu caràcter temerari, a l'abast d'un
grup minoritari i marginal que posava en
perill la seva vida, actualment constitueixen unes pràctiques saludables, ecològiques i plaents a l'abast de, pràcticament, tota la població.
El diari La Vanguardia (dimecres 6 de
maig de 1995) va plantejar la pregunta
que encapçala aquest apartat a sis personatges els quals intervenen des de diferents sectors en el sistema d'aquestes activitats, amb el propòsit d'opinar sobre el
seu assentament social en el panorama
de les activitats de temps lliure. Tots van
estar d'acord en respondre en el sentit de
la necessitat d'escapar-se de la vida quotidiana, en un retorn a la natura, de sentir-se lliure. Tanmateix, Enric BalIesteros(1) considera que "no tenen res
d'esport i poca cosa d'aventura", i es justificava dient que "no hi ha el desig de
superació física per ser el millor, només
es dóna el risc pel risc". Des d'un punt
de vista no relacionat amb les activitats
en si, Joaquín Arañó(2) coincideix en la
necessitat de trobar plaer en el risc "la

Paraules clau: postmodernitat,
activitats físiques d'aventura en
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aventura imaginària.
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gent porta una vida avorrida i per sentir-se viva necessita sentir que la pot
perdre; respon a una necessitat de
risc". Qui sí que considera que suposen una aventura més que un risc real
és Adolfo Palau(3), "són una necessitat d'inhibir-se de la vida quotidiana,
tot i que l'aventura sigui innata a
l'ésser humà". Particularment cap
d'ells pensa que, responent estrictament a la pregunta, aquestes activitats
suposen una moda passatgera, sinó
que la societat actual ha trobat en
aquestes activitats l'antídot ideal per
evadir-se de la ciutat, les preocupacions, l'estrès, el treball, la rutina, etc.
I en elles ha trobat la pau, la tranquil.litat, la natura, la llibertat, l'emoció, el plaer, l'aventura, etc. José M.
A1bentosa(4) comparteix la "necessitat d'expansió, fugir de la rutina urbana diària", tot i que considera que no
van ser una alternativa a una determinada manera de viure, sinó que van
sorgir "més aviat com una moda".
Atenent la seva condició de polític,
Ernest Benach(5) considera el paper
important de l'oci i el temps lliure en
la nostra societat, però opina que "no
s'han de relativitzar les modes; el futur significa una incògnita". Finalment, Carles Gené(6) tampoc creu
que siguin una moda passatgera, sinó
que entén la popularitat d'aquestes
activitats com una tendència de la societat cap a l'ecologia "cap a la natura"; tot i que els considera com a esports malgrat que siguin "més
participatius que esportius"
apunts , Educació Físic. i Esporls
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Les activitats físiques d'aventura en la
natura s' han anat incorporant a la nostra
societat de consum per mitjà de l'oci i
del temps lliure. Han aparegut en una
època de canvi. Pertanyen ja a la nostra
cultura, i s'identifiquen plenament amb
la nostra societat. En l'actualitat hi ha
un turisme d'aventura cada vegada més
gran que busca natura, llibertat, plaer,
evasió del quotidià, etc. Les empreses
ofereixen més activitats, més seguretat,
més tecnologia, millor accés. Les necessitats han obligat a crear una legislació, encara insuficient, que reguli les
activitats, les empreses, els llocs de
pràctica, els practicants, etc.; i sorgeixen constantment noves pràctiques o
variants de les ja existents. La nova societat està veient com apareix amb
força aquesta eclosió d'activitats
d'acord amb el seu temps, tanmateix no
encertem a atorgar un caràcter homogeni en relació amb el seu significat dins
d'aquesta. No tenen un nom comú que
les identifiqui, no hi ha una classificació
d'acord amb la seva estructura, la seva
lògica interna, etc. Com hem tingut
l'oportunitat de comprovar, les opinions
dels diferents personatges relacionats
d'una manera més o menys directa amb
aquestes activitats, així com de la gran
majoria de la població, difereixen i les
desconeixen per l'absència d'estudis i investigacions sobre el tema. Cal que hi
hagi uns criteris i paràmetres comuns, un
nom que les identifiqui. El nostre intent
es basa en l'oferiment d'una aproximació a una taxonomia dins les seves característiques basades en uns criteris determinats; volem precisar un nom que
s'ajusti a la realitat i, finalment, busquem
donar un significat al seu caràcter segons
uns paràmetres que les identifiquen basades en una comparació-oposició
d'aquests.

Breu ressenya històrica de les
adivitats físiques d'aventura en
la natura
Durant la segona meitat del nostre segle,
hem anat veient com els contestataris
apunts, Educo,ió Fisico i Esporls
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l'ala de pendent és una pròctica de les "AFAN° que pertany al medi aeri en el pla horitzontal corresponent al grup AI-2.
Foto Anna Muxart. AN Barcelona.

anys setanta van veure néixer, en els
països desenvolupats, pràctiques corporals oposades a l'esport de la modernitat i, a més a més, van sorgir
amb força moviments corporalistes de
reacció. En els anys setanta, les crisis
obertes per l'economia i la consciència de les noves malalties creades pel
sistema van propiciar amplíssims moviments com elfitness i l'esport per a
tots. Després, la nova consciència
ecològica acceptaria els esports adaptats, i tractaria d'una nova manera
pràctiques antigues. Al llarg d'aquestes dècades, l'ascens progressiu de
l'individualisme va portar la massiva
acceptació dels esports individuals i
de les noves pràctiques alternatives
que, seguint els temps, són activitats
individuals realitzades en grup.
La tecnologia ha creat materials i
artefactes com ara l'ala de pendent,
l'ala delta, els ultralleugers, que
ens permeten volar; embarcacions
lleugeres que permeten la pràctica
de l' hidrospeed, el ràfting o l' hidrobus i artefactes mecànics com la
"mountain-bike" i el "4x4" que ens
permeten els desplaçaments per tota

mena de superfícies terrestres. S'han
anat creant, sofisticant i perfeccionant artefactes i materials que han
permès que totes aquestes activitats
millorin la qualitat de la seva execució i pràctica, la seva seguretat i també la seva estètica i vistositat. El vell
i mític anhel de l'home d'elevar-se
com els ocells, nedar com els peixos,
lliscar com el vent es veu realitzat.
Neixen les activitats físiques d'aventura en la natura. Però aquestes activitats no es poden estudiar sense tenir en compte les evolucions
macrosocials que comparteixen amb
elles un temps històric comú.
Les activitats físiques d'aventura en la
natura (AFAN) s'arrelen en la cultura
de l'oci, vénen a revitalitzar zones rurals deprimides, impulsen el turisme
actiu, verd i d'aventura, creen polèmica, mobilitzen els agents socials, provoquen la creació de lleis, promouen
investigacions, etc.; és tot un fenomen
sociològic.
Hem deixat enrere el modernisme davant una nova tendència social
d'acord amb els nous valors que corren, la producció dóna pas al consu-
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activitats i esports, retornen vells jocs
populars, es transformen pràctiques
ancestrals, etc. I són els joves el motor social d'aquesta demanda.
Tot avenç tecnològic va unit a canvis
socials i canvis ideològics. Si l'industrialisme va ser un temps per a la modernitat, actualment estem instal.lats
en la postmodernitat i al seu temps
corre en paral.lel amb l'esperit del
sector terciari. En realitat apareix una
nova tendència cultural produïda per
saturació del modernisme. El projecte
de progrés basat en el domini de la
natura declina en favor d'una dominança més suau i amb consciència
ecològica, la idea de l'individu com a
valor suprem es transforma en un hiperindividualisme de masses. Fonamentalment és la joventut la que s'impregna i s'atribueix els nous valors
postmoderns(7). Els joves són els impulsors i els destinataris de les AFAN,
augmentant la demanda en els menors
de 30 anys, en un intent d'escapar del
control que marca la societat i a la recerca d'una llibertat associada a la natura i del descontrol urbà que ofereixen aquestes pràctiques. Exaltació
del cos, velocitat, viure el present, diversió, aventura, llibertat... són paradigmes de la cultura juvenil que
s'identifica clarament amb els valors
que ofereixen les AFAN.

L'escalada, sobretot en les seves modalitall més lliures, és una altra de les pròdiques més típiques de les 'AFAN'. Es desenvolupa
ne<esSÒlÏament en el pla vertical i pertany al grup T-12. Foto Anna Muxort. AN Banelona.

misme, l'esforç i el sacrifici davant el
plaer i la llibertat, el col.lectiu davant
l'individual. Estem en l'era postmoderna on la tendència generalitzada és
combinar, barrejar estils. Aquelles
teories que plantejaven una escissió
total entre un cos obedient i un cos
salvatge són insostenibles. Totes i
cada una de les pràctiques estan estretament vinculades als processos
econòmics i sòcio-culturals contemporanis. L'ús social del cos d'avui no
fa altra cosa que reflectir la cultura
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postmoderna i les noves pràctiques
corporals suposen una seriosa alternativa a les ja existents com l'esport.
Les cultures corporals contemporànies formen part de la subcultura
juvenil. Els joves no participen dels
aspectes centrals de la societat, com
el poder, però sí dels aspectes perifèrics, com l'estudi o l'oci. La postmodernitat és la cultura del nostre
temps, i en aquest període de canvis,
incertesa i esperança, l'activitat física
pren nous enfocaments, neixen noves

Marc conceptual de les adivitats
físiques d'aventura a la natura
Els canvis que s'han anat succeint en
l'activitat física i el tractament del cos
en les darreres tres dècades es poden
interpretar des dels paràmetres ideològics culturals i econòmics de la
nova societat postindustrial. Les
AFAN sorgeixen com una necessitat
de trencar amb la modernitat, davant
una nova tendència social d'acord
amb els nous valors. Tanmateix,
aquestes activitats rebran, en el transcurs dels ja seus tres decennis d'existència, diverses denominacions, a tenor de les característiques més
apunts , Educació Fílico i EspartI
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notables que les identifiquen i que
han servit per designar un nom que
doni idea d'aquestes genuïnes pràctiques de la postmodernitat. A continuació esmentarem uns exemples:
• "Nous esports" en un intent de destacar el seu caràcter innovador i estructuralment diferent respecte de
l'esport de la modernitat.
• "Esports d'aventura", sense cap mena
de dubte el més utilitzat, pren cóm a
referència la recerca de la incertesa i
risc, propi de l'aventura, en clara contraposició amb la tendència de l'esport de reduir sistemàticament la
incertesa domesticant l'espai de joc.
• "Esports tecno-ecològics" (E. Laraña, 1986), en clara referència a la
simbiosi de tecnologia i natura, imprescindible per poder practicar-se.
• "Esports en llibertat", atenent la mínima subjecció a normes reglamentàries, mancança d'ens oficials a
l'estil de les federacions esportives
que regulen i promulguen l'activitat
i àmplies possibilitats de pràctica en
el medi natural.
• "Esport californià", en expressa
indicació a l'origen d'algunes
pràctiques que conformen aquest
àmbit.
• "Esport salvatge", remarcant el caràcter natural, llibertari i incert de la
seva pràctica, en oposició a l'estructurat i civilitzat esport.
Fugint del terme esport que els acompanya com si fossin unes pràctiques
adjacents i dependents de l'òrbita
d'aquest, apareixen altres intents de
definir-les.
• "Activitats lliscants en la natura"
(Dupuis, 1991, pres de Miranda,
Olivera i Mora, 1994) definint-les
com "aquelles que troben recolzaments en un entorn canviat -anomenat natural- per constituir
trajectòries amb el sistema cos/aparell".
• "Outdoor adventure recreation
(Ewest, 1985, pres de Miranda, Olivera i Mora, 1994), de les quals diu
que són "activitats que generalment
tenen lloc en un ambient natural
apwds, Educa,ió física i Esports 1995 (41) 108-123

El "surf" és la pràctica "iscont pionera de les "AFAN" ja que sargeix el 1957 (G. Lacroix, 1985). Pertanyo les activitats oquifiques
horitzontals (mar) i es troba en el grup AG-5. In /he tube. Austràlio. Fotosport.

ampli mitjançant activitats que suposen reptes tant des del punt de
vista emocional com físic, i que utilitzen situacions de risc aparent o
real la culminació de les quals, sovint incerta, pot ser influenciada per
les accions del practicant i per les
circumstàncies" .
• "Activitats esportives d'esbarjo i
turístiques d'aventura" (AEETA)(8), la Generalitat de Catalunya
ha realitzat un intent de legislar i regular aquestes activitats, recocatorze i
neixent-ne tan sols
definint-les de la manera següent:
"es consideren AEETA aquelles
que per practicar-les s'utilitzen
bàsicament els recursos que ofereix
la mateixa natura en el medi en què
es desenvolupen i a les quals és
inherent el factor risc".
• "Activitats lliscants d'aventura i
sensació en la natura" (ADASN)
(Miranda, Olivera i Mora, 1994),
mirant de donar un intent d'aproximació basat en un punt de vista
cognitiu i en relació amb la vivència personal de cada practicant.

El nostre intent d'unificar-les i dotarIes d'un significat lògic que s'ajusti al
màxim en la seva definició, ens porta
a analitzar els diferents termes que
són utilitzats.
El terme esport, si bé és cert que
implica activitat física, catarsi, joc,
recreació ... també s'entén com una
activitat reglamentada, institucionalitzada i competitiva, amb uns valors intrínsecs determinats que no
tenen res a veure amb aquestes activitats. L'esport triomfa pel seu caràcter, que comulga perfectament
amb els valors de la modernitat: esforç, superació, producció, competitivitat, victòria, entrenament, sacrifici, col.lectivitat, etc. Tanmateix, les
noves activitats volen trencar amb
tot això, entren en una nova era. Prima l'individualisme, el plaer, les
sensacions, el consumisme, l' ecologia, la llibertat... Suposen una altern·ativa a l'esport i responen a un model de la nova societat postmoderna.
Des del nostre punt de vista és més
encertat anomenar-les "activitats físiques" ja que s'ajusten a una mena
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d'activitats més o menys energètiques
que necessiten una condiCió física en
funció de cadascuna, malgrat que el seu
objectiu no sigui el desenvolupament
de les capacitats condicionals.
Ens sembla encertat introduir i justificar el terme "aventura", que respon a
una necessitat de l'home urbà d'avui
dia ben alimentat per la publicitat i els
mass mèdia. Un terme usat per les empreses en els seus fullets publicitaris i
que s'esta plantejant la possibilitat
d'eliminar-lo per tractar d'atraure un
públic més adult, a més del jove, ja
que per al sector mitjà de la població
el risc i l'aventura són elements inhibidors. La tecnologia ha permès que el
factor risc disminueixi i que tot i que
sembli aventura estigui sota control.
Tanmateix, no deixa de ser una "aventura imaginària", adoptant sensacions
diferents en funció de cada persona:
mentre per a alguns suposa un autèntic risc per a altres és una pràctica
suau. Però tots ells buscaran la màxima sensació possible, és a dir, tractaran de buscar l'aventura en una activitat més arriscada cada vegada. Són
pràctiques "consumides" fonamentalment per la joventut i en la seva subcultura forma part l'aventura, de tal
manera que aventura-joventut-natura
és un fort triangle en el sector jove de
la població, que si bé ha aconseguit
dominar la sensació d'aventura i risc,
tractarà de superar-se i buscarà l"'encara més difícil", és a dir, una nova
aventura.
Però és important deslligar d'aquestes
activitats l'apel.latiu de risc, perquè la
mateixa activitat no suposa un risc, ja
que en realitat tot està sota un control
que ha d'oferir la seguretat al participant -possiblement ningú no es jugui
la vida si no confia plenament en les seves qualitats i en els materials i artefactes dels quals depèn l'activitat-, tot i
que sí que suposa una sensació de risc,
de desequilibri, de vertigen, de llibertat,
que allibera en l'individu grans quantitats d'adrenalina. Els factors meteorològics i climàtics són els que poden
condicionar que una activitat tingui més
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El destens per barrancs és uno de les adivitots més genuÏles de les 'AfAN'. Es desenvolupen en el medi aquàtioerti(Q1 (riu) i
pertanyen ol grup AG-8. Mati Fernóndez. Mingu Aro. AN Bor(elono.

o menys risc, però tot això ha de ser
controlat per a la seguretat del practicant.
Finalment cal dir que aquestes activitats
es caracteritzen perquè es realitzen i es
practiquen en un entorn comú. Un dels
èxits que han popularitzat aquestes activitats en la nostra societat és la necessitat
d'evadir-se de l'ambient urbà, escapar de
la vida quotidiana, la moda per l'ecologia, etc. El marc ambiental que els acull
és la "natura", entesa com el lloc allunyat
dels grans nuclis i focus de la civilització, on el nivell de degradació causat per
l'home és menor o en determinats llocs
nul. Però fonamentalment encunyem el
mot "natura" davant la resposta emocional que sent el practicant que realitza
aquestes activitats: una sensació de donar
llibertat, un sentiment ecològic, un fluir
de l'adrenalina que li permet sentir pau i
harmonia en algunes ocasions i desequilibri i vertigen en altres, en definitiva, un
contacte directe amb la "natura".
En el nostre intent per oferir una resposta epistemològica una vegada analitzats i criticats els diferents termes,
ens inclinem per "activitats físiques
d'aventura a la natura" (AFAN), enteses com aquelles activitats físiques de
temps lliure que busquen una aventura

imaginària sentint emocions i sensacions hedonistes fonamentalment individuals i en relació amb un ambient
ecològic o natural. Són activitats que
se situen i comulguen amb els nous
valors socials de la postmodernitat.

Context referencial de les
pràdiques corporals i ubicació de
lesAFAN
Un dels aspectes que ha permès que
les activitats físiques arribin pràcticament a tota la població, que hagin
assolit el rang d'un dels fenòmens
més importants del nostre segle, implicant-nos a tots i aconseguint alts
índexs de popularitat, tant a nivells de
pràctica activa -practicants--<:om
passiva --espectadors-, és el fet de
l'àmplia gamma de possibilitats que
ens ofereixen les activitats físiques.
Això vol dir que hi ha una mena d'activitat física per a cada grup de població, arribant a tothom des del punt de
vista que a cada qual més li interessi.
Les estructures i els continguts de les
activitats físiques en funció dels seus
objectius principals estan enfocats als
diferents practicants que la utilitzen
apunts , Educoció física i Esporls
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com un mitjà per assolir un fi determinat tenint en compte les seves possibilitats. En un intent de diferenciar
els diversos camps en què es desenvolupen les activitats físiques, n'hem localitzat els següents:
1. L'educació física i l'esport escolar,
especialment dissenyat per a la població infantil i els objectius de la qual
estan enfocats a un desenvolupament
de les capacitats condicionals i una
iniciació a l'esport com a medi d' interrelació social, psicològica i l'adquisició d'uns hàbits i destreses a nivell
tècnic-tàctic, així com un desenvolupament físic d'acord amb el seu període evolutiu.
2. Activitat física i esport de rendiment, el desenvolupament es fonamenta en l'adquisició de les màximes
destreses tècniques, més coneixement
tàctic, millor desenvolupament físic, o
un elevat control psicològico-emocional, per assolir els objectius marcats,
que oscil.len entre guanyar un o diversos adversaris o la superació personal. Es basa en la competició, i
s'utilitza l'entrenament amb un rigorós control d'aquest perquè es produeixi el màxim rendiment en el moment desitjat. Es caracteritza per la
seva dedicació completa a aquests
fins. És el concepte de professionalisme.
3. La tercera edat té al seu abast les
àmplies possibilitats de les activitats
físiques com un mètode per revitalitzar la seva salut, augmentar la seva
motivació, fomentar les seves relacions socials, etc., adaptant-se a les
seves limitacions i ajudant-los, com a
últim objectiu, a envellir. Un dels
avantatges radica no només en el moment d'oci que implica la pràctica
controlada i plaent d'aquestes activitats, sinó en la sensació de benestar
_ saludable posterior, quan es porta a
terme de manera continuada.
4. Les activitats físiques per a discapacitats i grups socials constitueixen
una de les demostracions de la riquesa de les activitats físiques, capaces
de ser una font de salut física i mental
apunts, Educació Fisica i Esports
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per a un grup social amb unes limitacions físiques o psicològiques. L'adaptació de la societat a la convivència amb
aquest grup ha permès una consciència
vers ells amb les adaptacions dels diferents esports, de les seves instal.lacions,
amb professionals especialitzats, etc.,
l'objectiu del qual és gaudir dels continguts que ens ofereixen les activitats
físiques.
5. Finalment les activitats físiques de
temps lliure i oci actiu estan enfocades especialment per als adults.
Aquest és el grup més ampli de tots ja
que compta amb l'avantatge que, així
com els altres es convertien en excloents si no compleixes una sèrie de
característiques determinades, les activitats físiques de temps lliure estan a
l'abast de qualsevol que així s'ho proposi, i si bé els continguts estan estructurats en funció dels objectius,
aquests oscil.len segons el temps en el
qual es desenvolupa la pròpia activitat, però la finalitat de la qual està enfocada a ocupar el temps lliure de la
manera més plaent possible i incidintne en l'autorrealització del practicant.
Dins de les activitats de temps lliure
hem de distingir quatre àmbits que diferencien aquestes activitats en relació amb la seva estructura i lògica interna, així com amb el seu
desenvolupament, continguts i objectius.
5.1 El primer àmbit consisteix en la
pràctica esportiva, sense que aquesta
es converteixi en un mitjà de vida,
simplement com un intent de gaudir
dels valors que comporta l'esport
-competitivitat, esforç, salut...-,
tot i que en la majoria dels casos
l'objectiu final és el mateix: guanyar
un adversari o superar-se un mateix.
5.2 La rigidesa que comporta la praxi esportiva, a causa del reglament,
l'estructura, el desenvolupament,
etc., ha permès el ressorgiment d'altres valors paral.lels als valors socials que ha trobat en l'esport un ampli i ideal canal de difusió. És el
camp de les activitats físiques higiènico-estètiques, l'objectiu de les

quals se centra en una cura de la salut a través de la pràctica física i el
desenvolupament del culte al cos
com una finalitat d'un corrent narcisista, modelant la figura corporal
gràcies a les activitats físiques per
tal de produir admiració i tenir un reconeixement social. Aquestes activitats han atret l'atenció de la majoria
de la població a causa de la capacitat
per poder portar-les a terme d'acord
amb les necessitats del practicant i
com a element de recolzament realment atractiu, com pot ser la música,
la dansa, etc. Destaquem entre altres
l'aeròbic, la musculació, el gim-jazz,
etc.
5.3 Un tercer àmbit d'oci actiu són els
moviments culturals autòctons que
donen lloc a les pràctiques i als jocs
populars i els esports tradicionals, en
un intent de recuperar o continuar
amb aquelles pràctiques ancestrals
que es portaven a terme en un ambient festiu i lúdic entre els habitants
d'una mateixa localitat, ubicades normalment en zones rurals o de tradició
rural-ramadera.
5.4 El darrer camp en el qual es desenvolupen les activitats físiques del
temps lliure són les pràctiques d'àmbit recreatiu, les denominades activitats físiques d'aventura a la natura,
que han irromput amb molta força a
la nostra societat, fruit de les tendències socials que vivim en l'actualitat,
com una fugida de la rigidesa dels esports, una sortida vers l'entorn natural
i l'aire lliure -davant de les activitats
higiènico-estètiques realitzades la majoria en locals tancats o gimnasos-,
com una reacció i un sentiment ecologista davant d'una societat massa industrialitzada i capitalitzada. Són unes
activitats que s'identifiquen amb la
postmodernitat, o fins i tot la post-postmodemitatitat, ressorgint uns valors diferents i destacant el cos humà com un
ser informacional.
El desenvolupament d'aquestes activitats s'ha anat incrementant contínuament pels seus valors intrínsecs i
la seva lògica interna, evolucionant
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constantment i han sorgit pràctiques
noves o variants de les ja existents en
un intent d'aprofitar al màxim i recórrer
tota la gamma de possibilitats que ens
ofereix la natura. Es busca el màxim de
llibertat possible, menyspreant el
temps, l'espai, els límits; provant d'experimentar les màximes sensacions
possibles -de risc, de plaer, de por, de
llibertat, de tranquil.litat, etc. Tot això,
així com l'apropament a la natura es
converteix en un dels objectius que
pretén el practicant, sent els objectius
específics els propis de cada activitat
en funció dels seus continguts.
La ràpida evolució i difusió d'aquestes activitats, així com l'augment
massiu de practicants que cada dia se
senten més atrets per aquestes pràctiques i per una recerca de llibertat i
allunyament de la ciutat com a focus
d'estrés, ansietat, problemes, contaminació, han portat a terme una regulació i una millora dels materials,
equipaments i artefactes que són necessaris per a l'execució. Ha permès
mantenir un control del risc, una major seguretat, un apropament a la societat, així com unes activitats
plaents, educatives, saludables' que
fins i tot es poden practicar sense un
elevat cost econòmic.
Un altre dels factors que ha permès el
seu ràpid desenvolupament ha estat
l'àmplia gamma d'activitats que es
poden realitzar, gairebé al gust del
consumidor. Aquest important element és equiparable a un dels factors
d'èxit d'aquests esports: la seva rica
oferta, cosa que permet un apropament a cada grup de població o a cada
individu segons les seves preferències.

Aproximació taxonòmica de les
adivitats físiques d'aventura a la
natura
Si bé un dels problemes amb què es
trobaven les AFAN era la diversitat i
inexactitud de les seves diferents denominacions, un altre dels aspectes és
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que, a causa de la ràpida proliferació,
així com a la constant aparició de noves activitats o variants de les ja establertes, no hi ha hagut fins ara una
bona base teòrica que les fonamenti
en funció de les seves característiques
intrínseques i que els doni cabuda en
el món de les activitats físiques de
temps lliure. En el nostre intent d'ajudar que es consolidin, volem aportar
una aproximació taxonòmica en funció de les seves característiques estructurals, psicomotrius, emocionants
i mediambientals, etc. i oferir diversos enfocaments comparatius en base
a uns paràmetres determinats que es
donen en la pràctica d'aquestes activitats.
Fins avui, la majoria d'estudis realitzats es basaven en el medi natural
en el qual es desenvolupaven aquestes
activitats, establint com a norma diferencial els tres grans medis o entorns
que diferirien clarament pel que fa a
la seva estructura física, i que ja alguns filòsofs de la Grècia clàssica,
com ara els presocràtics i Aristòtil, assenyalaven com "l'origen de totes les
coses". Ens referim a la terra, l'aire i
l'aigua, dividint-se aquesta última en
les que es portaven a terme al mar o al
riu. Les ramificacions que partien
d'aquests determinats grups es diferenciaven clarament de la resta i la
seva agrupació permetia una primera
classificació força eficaç.
Per fer la taxonomia, nosaltres hem
partit d'una selecció de criteris determinats englobats en sis grups que
donen origen als aspectes que componen el desenvolupament de les activitats i que donen lloc a la posterior classificació, segons les seves
característiques intrínseques i extrínseques.
1. Entornfísic. Fa referència al lloc o
ecosistema en el qual es fan les pràctiques, diferenciant tres criteris de selecció en funció de l'espai i les seves
conseqüències. Igual que altres intents de classificació partim del medi
sobre el qual es realitzen, destacant
les activitats aèries, les de terra i les

d'aigua. El segon criteri es basa en el
pla que ocupen en l'espai, des d'un
punt de vista dimensional, diferenciant les que es desenvolupen en un
pla horitzontal i les del pla vertical(9)
segons el recorregut que desenvolupen en el decurs de l'activitat. Per últim, en referència a l'entorn físic, fem
esment del grau d'incertesa que presenta, distingint entre les que es porten a terme en un medi estable o inestable(lO).
2. Entorn personal. Des d'un punt
de vista psicològic del propi practicant, en relació a les seves emocions,
sensacions i vivències personals dins
del desenvolupament de cada activitat, és a dir, del tipus d'aventura imaginària que experimenta, sent conscients dels factors que la influeixen i
la condicionen. Hem previst en
aquest grup tres criteris. Dimensió
emocional: pretenem valorar les
emocions que experimenta el practicant en relació a les característiques
de la pròpia activitat, diferenciant les
eminentment hedonistes i les ascètiques(l1). Un segon criteri que valorem és la sensació. D'una banda el
plaer/relax quan el practicant experimenta una certa pau i harmonia, un
plaer prolongat que li permet gaudir
de la pròpia activitat i contemplar
l'entorn d'una manera relaxada.
Quan l'activitat està acusada per una
situació d'estrés, sent en ocasions
molt intensa amb una alta càrrega
emocional i una gran incertesa, les
definim com sensació de risc/vertigen(l2). Per últim, el tercer criteri
són els recursos biotecnològics que
utilitza el practicant en realitzar l' activitat i que són els que en certa manera caracteritzen i diferencien una
activitat de l'altra. En reconeixem
quatre: artefacte mecànic/tecnològic
en referència a un aparell ideat per
portar a terme l'activitat i adapatat a
l'home, ajustat a les característiques
d'aquesta i que necessita l'energia i
l'habilitat de l'home per al seu funcionament -en alguns és la gravetat
la que incideix en el desenvolupaapunts , Educadó fi,;,,; E'PO,I,

1995 (41) 108·123

II PART: ESTUDIS EMPÍRICS

ment de la pràctica(13). Els artefactes a motor són aquells que necessiten l'energia a propulsió per realitzar-se, adaptant-se l'aparell al
medi en el qual es desenvolupa i
controlat i utilitzat per l'home. Algunes activitats no depenen de cap artefacte sinó del propi cos, que recolzat per alguns materials de
complement possibiliten el desenvolupament de l'activitat, utilitzen una
energia autogenerada. L'últim grup
són les activitats que es realitzen
amb l'ajut o suport d'un animal.
3. Activitats. Hem escollit una selecció
de 32 activitats com a representatives
de cadascun dels grups(14). En un segon nivell els hem agrupat en relació a
les diferents categories que ens han anat
suggerint, diferenciant-les en funció del
medi terrestre, aquàtic o aeri.
4. Valoració ètico-ambiental. La filosofia que envolta el gust per aquestes activitats, suposa un retorn de
l'ésser humà a la natura, trobant-se
altra vegada amb un ambient rural i
natural, fugint de la seva vida quotidiana representada per la ciutat. Forma part del paradigma ecològic, l'individu prova de gaudir de la natura
perquè aquesta s'acaba. I és que tots
els beneficis que suposen per a
l'home la realització d'aquestes pràctiques signifiquen un impacte ecològic per a la natura que n'altera l'estat i l'equilibri o homeostasi. Cada
activitat és diferent a l'hora d'influir
en la degradació ecològica, per aquest
motiu hem catalogat els diferents
grups de pràctiques com a altament
degradants, de mitjana i de baixa
agressió, donant per entès que tot i
que sigui en una mida petita, totes
atempten contra la natura.(15).
5. Entorn social. Aquestes activitats
es caracteritzen, entre altres coses, per
rebre i emetre informació, és a dir, el
que considerem com un cos informacional. Es destaquen per ser de marca
caràcter individualista, d'acord amb
la realitat social del seu temps, de la
postmodernitat. És per això que la implicació pràxica o motriu es determiapunts, Educació fís;co; Esporls 1995
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na sota una actitud individual del
practicant, col.laborant en algunes
ocasions amb un grup perquè l'activitat tiri endavant, o simplement acompanyant i sense oferir necessàriament
aquesta col.laboració. Algunes d'elles
fins i tot es porten a terme en solitari(16).

Diversos enfocaments d'anàlisi en
funció dels criteris del marc del
quadre taxonòmic
Els criteris que hem utilitzat en el
nostre intent de taxonomia responen a
la necessitat d'ubicar les activitats en
el lloc que els correspon en funció de
les seves característiques intrínseques
i extrínseques. Partint de la base d'un
entorn físic que possibilita el seu desenvolupament des d'un punt de vista
estructural, podem distingir entre el
medi natural que les acull i el pla espacial del seu desenvolupament, així
com la incertesa en base a l'estabilitat
del medi.
Si ens hem preguntat on es realitzen,
també hem de preguntar-nos pel com,
descrivint els funcionalismes energètics i tecnològics que requereixen.
Sense oblidar les sensacions i emocions que experimenta el practicant,
que variarà en funció de l'aventura
imaginària que vivenciï cadascú, destacant d'aquesta manera el caràcter
individualitzat d'aquestes activitats.
És el que determinem dins del grup
de l'entorn personal.
Alhora, cal preguntar-se per la seva
implicació pràxica dins de l'entorn
social en base al qual es desenvolupen, quina tendència sembla apuntar
clarament a la preponderància de les
activitats psicopràxiques amb arrelament en les individualitats, tot i que
moltes d'elles es portin a terme en
companyia.
Hem de respondre també a la valoració ètico-ambiental en referència a
l'impacte ecològic que causen al medi
natural. En un principi es desprèn que
les activitats de menys impacte es

porten a terme al medi aeri i les de
més impacte en el medi terrestre.
Malgrat tot, aquestes són més ecològiques, perquè aparentment són les
que utilitzen el propi cos i animals
(sempre que siguin individuals o
grups reduïts i un nivell baix de freqüència); mentre que són fortament
degradants aquelles que utilitzen la
propulsió a motor, i és variat el panorama de les que utilitzen aparells tecnològics.
D'aquesta aproximació taxonòmica
se'n desprèn que els models d'anàlisi
han de partir de les diverses famílies
que es creen per l'aplicació i utilització de recursos energètics i tecnològics, considerant en segon pla les
seves característiques praxiològiques,
cosa que ens indicarà el grau d'esportivització d'aquestes pràctiques.
La utilització dels diferents plans espacials, així com el major o menor
èmfasi posat en els implements tecnològics es troba en relació diferent amb
els trets englobats en l'entorn personal, en relació a la vivència de les
sensacions i en relació a la seva dimensió emocional. La sensació de
risc/vertigen i el plaer/relax, així com
els trets hedonistes i ascètics, no es
poden aïllar del practicant i de la seva
experiència personal. De les aproximacions i l'anàlisi efectuada, podem
destacar que les activitats associades
a emocions i sensacions de fort vertigen i gran plaer estan directament relacionades amb l'aplicació d' artefactes molt sofisticats tecnològicament
(ala de pendent, ala delta, pònting,
etc.) desenvolupats fonamentalment
en el medi aeri. En el medi aquàtic, el
vector plaer es destaca substancialment mentre que en el medi terrestre
hi ha una gran diversitat en funció del
tipus d'activitat.
L'efecte lliscament-glisé, que si bé és
un criteri no utilitzat en la classificació, mereix un apartat ja que podem
comprovar com s'associa positivament amb la utilització d'artefactes
mecànics i tecnològics. Aquesta característica de lliscament, provoca o
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ACTIVITATS FÍSIQUE~
TERRA

AIRE

MEDI

ENTORN
FfsIC

HORITZONTAL .
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DIMENSiÓ
EMOCIONAL
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O

BAIX
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O
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TS
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MmÀ
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IMPLICACIÓ PRÀXICA: Individual o psicopràxica:
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GRUP SENSE
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00

MITJÀ

<i>
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00
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O'AVENTURA A LA NATURA
TERRA

AIGUA

ASCENDENr

DESCENDENr

ESPELEOLOGIA
VERI'ICAL
MOUNTAIN BIKE
ESCALADA
ESQui EXTREM
AlPINISME

Tll

~LT

ALT

RUP AMB
DL.LABO-

MITJÀ

INDIVIDUAL

O

~INDIVIDUAL
CID

O
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MITJÀ
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00

GRUP SENSE
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00
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VELA

T 13
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MITJÀ

BAIX
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GRUP AMB
COL.LABORACJÓ

GRUP AMB
COL.LABORACJÓ

&>

&>

MOTOS

00

&>

SURF

ALT

ALT

MITJÀ

GRUP AMB
COL.LABORACIÓ

INDIVIDUAL

O

&>

H1DROSPEED

DESCENS
BARRANCS

MITJÀ

MITJÀ

M!1'JÀ

GRUP AMB
COL.LABORACJÓ

INDIVIDUAL

-

psicopràxica en companyia: 00; Grup amb col.laboraci6 o ~ociopràxica:

apwlIs, Educa ció Física i Esports 1995 (4 1) 108-123

RÀFI1NG
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GRUP AMB
COL.LABORACJÓ

GRUP SENSE
COL.LABORACJÓ

CREUERS

O

&>

GRUP SENSE
COL.LABORACJÓ

00

GRUP SENSE
COL.LABORACJÓ

00
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PLAER / RELAX
SUBMARINISME
TREKKlNG
DESCENS

VELA

BAItItANCS

AEROSTACIÓ

ESPELEOLOGIA

ULTRAlLEUGER

IIORSING

MEDI
INESTABLE

ALA DELTA

ALA DE PBNDENT ORIENTACIÓ
TRINEUS

4.4

(+ INCElITESA)

(- INCElITESA)

RAFEL

MOUN'J'AIN~Jlnrn

MEDI
ESTABLE

Moros

PARACAIGUDISME
JErSKI

1!IDR0SPIlED
SURF

ALPINISME

VOLlLlURE
PATINS

ESCALADA

l!SQUf llX'J'REM

PONTING

SENSACIÓ RISC
VERTIGEN
Quadre 2

genera aptituds de fort carregament
hedonista i plaent. En la majoria d'activitats el lliscament s'associa amb
hedonisme, sobretot en les aèries i les
aquàtiques.
També es desprèn de l'anàlisi una forta tendència vers l'esportivització de
les activitats en les qual s'utilitzen suport de motors i artefactes mecànics i
tecnològics. Mentre que les que utilitzen el propi cos es resisteixen una
mica més en aquest procés.
En un intent d'aproximar-nos a les
tendències de les activitats basades en
els criteris de selecció sobre els quals
es desenvolupen les AFAN, establim
una comparació entre dues variables
oposades situades en un eix de coordenades. Contemplem 30 activitats
com les més representatives del grup
taxonòmic, ubicant-les en un quadrant
en funció de les característiques que
presenten segons els criteris analitzats
(Quadre I).

Quadre 3
En aquest quadre volem comprovar
quin és el grau d'esportivització que tenen les AFAN en relació amb la seva
dimensió emocional, quines estan subjectes a més esforç físic que impliqui
alhora superació en competició amb la
resta, en contraposició amb les que presenten una menor codificació competitiva, que, com s'observa, són les que se
situen com a més hedonistes. En general, un dels trets que caracteritza les
AFAN és la manca d'un reglament que
les determini i, per tant, presenten una
competitivitat baixa, excepte l'esperit
de superar-se i aconseguir sensacions
noves cada vegada(l8).

Quadre 2
Ens interessa conèixer i analitzar quina és la relació existent entre les sensacions que té el practicant basades
en la incertesa que presenta el medi.

Quadre 4
Un dels trets característics d'aquestes
activitats es fonamenta en la mena de
cultura corporal que presenten dins de
les activitats físiques de temps lliure i
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Podem observar com existeix una relació entre les activitats més plaents
en el medi estable, mentre que la sensació de risc és més gran quan el
medi és inestable, amb el resultat
d'una major incertesa(l7).

que ve determinat per ser un cos informacional a diferència del cos energètic que presenta l'esport (19). Volem comparar aquests criteris
basant-nos en les activitats que són
més o menys lliscants depenent del
medi sobre el qual actuen, i fent referència finalment a la implicació
pràxica dins de l'entorn social en el
qual es mou cada practicant. El resultat ofereix una concentració de les activitats més lliscant en relació amb el
cos informacional, és a dir, que el desequilibri que presenta el lliscament
obliga l'home a rebre i emetre més informació éssent, per tant, una dada
característica de les AFAN. Alhora és
significativa la dada que les activitats
més lliscants i informacionals són de
marcat caràcter individualitzat.
Per altra banda, les activitats menys
lliscants són les que es desenvolupen
en el medi terrestre, que, per no existir lliscament, han de realitzar un esforç físic per poder-se desplaçar en el
medi, amb la qual cosa són més representatives del cos energètic. També
hem de destacar que hi ha un grup
d'activitats lliscants que són més
energètiques, bé perquè el fregament
és major (patins), bé perquè exigeixen
un esforç físic per oferir resistència a
la gravetat o evitar el desequilibri.
Quadre 5
A través d'aquest quadre volem comprovar l'impacte ecològic que presenten aquestes activitats en relació amb
el tipus d'energia utilitzada per al desenvolupament de la pròpia pràctica.
La tendència sembla clara vers les activitats més ecològiques que són
aquelles l'energia de les quals és autogenerada bé pel propi cos, bé amb
l'ajut d'un artefacte mecànic(20).
Mentre que les activitats més degradants i contaminants per a la natura
són aquelles que utilitzen una energia
propulsada per un motor, i en qualsevol dels tres medis. El grup d'activitats que utilitzen l'energia propulsada
per un artefacte mecànic(21) resulten
també menys degradants, de la maapunts , Edu,,<ió Fisi" i Esporls
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HEDONISME
PÒNTING
CREUERS

SUBMARlNlSME

VOL LLIURE

AEROSTACIÓ

PARACAIOUDISME
JnDROSPEED

ALA DELTA

ALA DE PENDENT

RÀFrINC

CICLOTURlSME

ULTRALLEUGER
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COS INFORMACIONAL
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VOI..LLIURE
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ORIENTACIÓ
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1

-'1
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PATINS
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ICOL.LABORACIÓ I

MOTOS

llUNEUS

INDIVIDUAL
TElEMARK

COS ENERGÈTIC
Quadre 4

teixa manera que les activitats amb
animals.
Quadre 6
En aquest darrer quadre volem establir una comparació entre dos criteris
apunts, Educodó fisic. i Esp.rts
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que ja hem analitzat prèviament amb
altres variants. Pretenem demostrar
que si bé la majoria de les AFAN tenen un component important en la
seva estructura i la seva lògica interna
de lliscament, tal com queda demos-

trat a l'esquema, tendeixen, en la seva
gran majoria, a una dimensió emocional hedonista, de la mateixa manera
que el grup d'activitats que requereixen un esforç energètic del practicant són les menys lliscants que, com
hem observat en el quadre 4, es desenvolupen totes elles en el medi terrestre(22). També es destaca un grup
d'activitats altament lliscants que requereixen un esforç físic per portar a
terme el desenvolupament de l'activitat, però que de tota manera, la seva
finalitat tendeix cap a un caràcter hedonista.
Per tal de contrastar els quadres anteriors, deduïts de la taxonomia general,
on es relacionen els criteris marc escollits, presentem a continuació el
quadre 7, classificatori de 32 pràctiques pertanyents, en la seva majoria, a
les activitats físiques d'aventura a la
natura. El quadre, que fou realitzat
per J. Bonaventura (1992), analitza
cada activitat en funció de tres grans
apartats: expectatives, habilitats i recursos. En el primer apartat es detallen sis criteris de caràcter emocional
en relació a les vivències que t'ofereix el medi natural; en l'espai intermedi destaquen unes altres sis característiques, cinc de tipus psicofísic, i
un de component sòcio-motriu "treball en grup"; i en el darrer apartat
apareixen tres elements informatius
que al final queden en dos, ja que
l'equip personal és imprescindible en
cadascuna de les activitats i és, de fet,
subministrat per les empreses quan es
contracta el servei.
Fent una ràpida valoració del quadre
observem en el primer bloc que l'autor només situa quatre activitats de
risc real en el conjunt de les pràctiques, cosa que ve a indicar que aquestes activitats es mouen més aviat en el
terreny emocional simbòlic que en el
real. El risc en la majoria de les activitats és un risc simulat o fictici, és a
dir, el que l'autor anomena "sensació
de risc" que segons nosaltres és una
de les característiques més definitòries de la gran majoria d'aquestes
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mrsKl
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ESPELBQL()(jIA
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TEIJlMAIUC "

ORlENTAOO

AI.PINlSME

ASCETISME

Quadre 6

pràctiques. Un altre paràmetre que
crida l' atenció és que només 14 activitats faciliten el que ha denominat
"vivència de la natura" malgrat que
totes es desenvolupen en el medi natural. El segon bloc es caracteritza per
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d'aquest apartat ho demostren). L'element psicomotriu de l'equilibri que
resulta bàsic per a les activitats lliscants, que és com s'ha anomenat
genèricament aquest univers, no resulta del tot general ja que en total i
segons l'autor, només es dóna en deu
activitats. Finalment, en el tercer bloc,
el preu majoritàriament baix de les
activitats denota l'equilibri existent
entre oferta i demanda i, per tant, el
seu èxit comercial.

la pobra presència de pràctiques -només sis- que es desenvolupen bàsicament al voltant del treball en grup,
cosa que reincideix en el caràcter
eminentment individualista d'aquesta
mena d'activitats (els altres elements

Les activitats físiques d'aventura a
la natura (AFAN) sorgeixen de manera espontània en la dècada dels
seixanta i es desenvolupen en la
dècada dels setanta en clara concordança amb els nous valors socials de la societat postmoderna.
Actualment aquestes pràctiques es
troben immergides en un procés intern de selecció natural i s'estan
consolidant en el temps d'oci actiu
promovent un turisme d'aventura
cada vegada més massificat, a causa dels avenços tecnològics aplicats a l'àmbit recreatiu, a la implantació del paradigma ecològic i
a la influència dels mitjans de comunicació social.
Davant la gran diversitat de denominacions i definicions d'aquestes pràctiques, proposem el nom d"'activitats
físiques d'aventura a la natura"
(AFAN) que considerem el més encertat en base als criteris que hem
anat analitzant al llarg de l'article.
"Activitats físiques", pel seu caràcter de menor o major despesa energètica en portar a terme aquestes
pràctiques i per la seva ubicació
dins del grup d'activitats de temps
lliure. "Aventura", perquè cada practicant vivencia una aventura simulada o imaginària en base a l'experiència que posseeix, cercant nous
reptes i aventures quan ja ha superat
determinats límits. "Natura", per desenvolupar-se en ple contacte amb
apunts , Educació Física i Esporls

1995 141)108·113

II PART: ESTUDIS EMPÍRICS

ACTIVITATS

EXPECTATIVES

Col

en
RÀfTlNG
HIDROSPEED

~

x
Col

*
*

~

*

BUS.BOB

*

TREKKING
VOL SENSE MOTOR
·ULTRALLEUGER
ALA DELTA
ALA DE PENDENT
GLOBUS
HELI EXCURSiÓ
PARACAIGUDISME
ESCALADA
ALPINISME
PÒNTING
GÓMING
ESQui DE MUNTANYA
ESQUi NÒRDIC
TELEMARK
HELlESQul
BARRANCS
ESPELEOLOGIA
SUBMARINISME
WINDSURF
VELA LLEUGERA
CREUERS
TRAVESSIA 4x4

*

*
* *
*
*
* *
* *
* * * *
* * * *
*
* *
*
*
*
* * *
*
*
*
*
* * *
*
*
* *
*
*
*
* *
* *
* *
*

O

u

¡¡:

o::

O

Col

*
* * *

O

Col

.g:

*
*
*

* *
*
* * *
* *
*

*
*
*
*
*
,.
*
*
*
*
*
*
*
*
* * *
* * * * *
* *
*
*
*
* *
*
* *
* * *
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
* *
* *
*
*
*
*
*
*

::>

u

B
B
B

* * * * *

Quadre 7

1995 141) 108·123

~

RECURSOS

* *

*

( I) A: all: B: baix: M: mitjà
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ella, i seguint la tendència ideològica
postmoderna del gust per l'ecologia.
Proposem un intent de classificació
taxonòmica en base a la selecció
d'uns criteris que determinen el caràcter de les pràctiques i, també, en
funció dels components presents en
cada activitat.
1. Destaquem un "entorn físic" on incloem el medi, el pla i la incertesa del
medi, responent a la pregunta d'on es
porta a terme cada activitat.
2. L'" entorn personal" fa referència al
practicant, en la seva relació amb les
seves sensacions i emocions a nivell
psicològic i als recursos biotecnològics que utilitza a nivell físic.
3. Les "activitats" que prenem com a
referència són representatives de cada
grup, sent conscients que n'hi ha moltes més a part de les que van apareixen contínuament. Les hem agrupat separant-les de cada medi sobre el
qual actuen.
4. Hem fet una "valoració ètico-ambiental" sobre l'impacte ecològic que
exerceixen sobre el medi, sent conscients que totes són més o menys degradants les hem valorat en tres nivells: alt, mitjà i baix.
5. Acabem amb l"'entorn social" en el
qual se solen desenvolupar; arribant a
la conclusió que, d'acord amb la tendència ideològica dels valors de la societat postmoderna, es mouen sota un
fort individualisme, tot i que es puguin desenvolupar en grup.
En relació a les comparacions entre
diferents criteris de selecció, sobresurten les activitats amb un alt component de lliscament excepte les realitzades en el medi terrestre. I, a més:
a) La majoria de les activitats tendeixen a l'hedonisme com una recerca del plaer amb el mínim esforç possible; les pràctiques ascètiques també
tendeixen al plaer però necessiten un
esforç energètic per arribar-hi.
b) La majoria de les AFAN tenen un
menor component de codificació esportiva tot i que algunes han sofert un
fort procés d'adaptació vers l'esportivització. Tot i això, no han perdut el
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seu origen de llibertat, sense normes
ni espais i es poden practicar de les
dues maneres.
c) Hi ha una relació entre les activitats
plaents que es porten a terme en un
medi estable amb menys incertesa
respecte als agents externs i les activitats més estressants o amb més sensació de risc i vertigen respecte a la
inestabilitat del medi o amb més incertesa.
d) Les AFAN més ecològiques són
aquelles que es realitzen per mitjà de
l'energia autopropulsada pel propi
cos o amb un suport mecànic, sent
menys ecològiques les que es propulsen mitjançant un motor.
e) Finalment les AFAN es caracteritzen
per pertànyer a la cultura del cos informacional, emissor i receptor d'informació, davant del cos eminentment energètic de les activitats físiques de la
modernitat, com ara l'esport o les activitats higiènico-estètiques.

Notes
J. President de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques.
2. Administrador de les botigues If, roba
d'home.
3. Gerent de Proa Mar, Habana Yachts, SL.
4. Màrketing mànager de Reebok.
5. Diputat d' ERC i contertuli de La Barberia
(programa d'actualitat futbolística emès pel
circuit català de TV2).
6. Director del programa L 'aventura, de Canal
33.
7. La dona també adquireix un paper protagonista a les AFAN. La dona s'identifica amb
els nous valors socials de la postmodernitat i
troba en aquestes activitats la seva manera
de reivindicar el seu estatus social i les seves llibertats.
8. Decret 81/1991, 25 de març (DOGC núm.
1434, p. 2062, article 1).
9. Cal matisar quan considerem que unes activitats es porten a terme sobre un pla horitzontal i quan sobre un pla vertical. Per
aquesta raó hem afegit un subtítol per tal que
sigui més clara la seva comprensió; així
com, per exemple, en les activitats aèries, assenyalem com a horitzontal les que aconsegueixen que la trajectòria descendent
provocada per l'efecte de la gravetat sigui
més o menys suau, permetent al practicant la
sensació de vol. Per contra, les verticals es
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diferencien per la seva caiguda amb una velocitat uniformement accelerada contra el terra. En el cas de les activitats terrestres el pla
horitzontal sembla més clar, mentre que el
vertical es diferencia entre les que el practicant manté una trajectòria ascendent i desafiant a la gravetat, i descendent a favor
d'aquesta. Finalment en les activitat aquàtiques, considerem les que es porten a terme
al mar o en \Iacs com a horitzontals, mentre
que les fluvials o de riu, pel seu curs descendent des de la muntanya fins la seva desembocadura en un altre riu, mar o \Iac, les
classifiquem com a verticals.
10. La inestabilitat o no del medi, l'hem enfocat no des del propi element sobre el qual actua, sinó en base a la incertesa que els
factors extrems puguin repercutir d'una manera o altra en l'activitat. Amb això volem
deixar clar, que el practicant prova de
conèixer i adaptar-se a l'activitat que realitzarà, buscant que el medi sigui el màxim
d'estable i confortable possible -el que vulgui fer ala de pendent sap que no es llançarà
amb un vent superior a 30 km/h; ni el submarinista baixarà a més profunditat de la
permesa-o Així i tot, els canvis sobtats i
sorpresius que es puguin donar durant la realització de l'activitat, que la condicionen, sí
que resulten incerts i els donem la categoria
d'inestables. Podem classificar en dos tipus
els condicionants que poden influir en una
activitat i que mantenen una incertesa sobre
aquesta: factors metereològics com la humitat, la temperatura o la pressió; i fenòmens
metereològics com ara el vent, la pluja, la
neu, les tempestes o les gelades. També considerem inestables aquelles activitats en que
l'orografia del terreny és molt variable i que
és una incertesa constant el seu desenvolupament, com ara el ràfting, el monopatí o el
4x4.
11. Hem considerat hedonistes les que el seu desenvolupament no està basat en un gran esforç
energètic i generen una sensació de plaer i benestar. Per contra, les activitats on predomina
l'ascetisme, es caracteritzen per necessirar una
mínima condició física per al seu desenvolupament a més de realitzar un esforç físic que
varia en funció de cada activitat.
12. En les activitats físiques d'aventura a la natura no hi ha un risc real a diferència del que
opina la majoria de la població. La tecnologia ha aconseguit que els artefactes i materials siguin més eficaços i segurs eliminant o
disminuint el factor risc. Malgrat tot, sí que
hem de considerar la sensació de risc, ja que
tot i que augmenta la seguretat i el control de
l'activitat, hi ha una sensació de buit, un desequilibri i un vertigen que fan que el practicant alliberi una gran quantitat d'adrenalina.
Es produeix el descontrol controlat.
13. L'avenç de la ciència i el progrés tecnològic han aconseguit millorar la seguretat
dels aparells mecànics, augmentant-ne la se-

guretat, aconseguint un millor control i adaptabilitat a l'home, reduint-ne el pes, aconseguint una millor vistositat i estètica, etc.
14. Som conscients que hi ha moltes més activitats, algunes molt consolidades i altres de
nova aparició, però hem provat d'escollir
una mostra representativa en funció dels paràmetres que hem establert prèviament.
D'aquesta manera, en l'apartat de grups de
pràctiques donem per entès que s' inclouen
les activitats que compleixen els criteris anteriors, tot i que no surtin en aquesta classificació. Per exemple, en el grup AG3 (motor)
s'inclouen altres activitats com ara l'esquí
aquàtic, minioverkrajt, esquí a propulsió o
jetski; en el grup T9 (monopatins) també
pertanyen el skateboard, els patins a vela, i
els 4 en línia.
15. És evident que no totes les activitats causen
el mateix deteriorament; són molt més degradants els "tot terreny" que el trèkking.
Influeix de manera determinant la formació
del practicant; és necessari que aquest tingui
una sensibilitat ecològica i de respecte per
l'hàbitat en el qual realitza l'activitat, i ha de
conèixer també la natura per saber com podem arribar a perjudicar-la.
El número de practicants condiciona que una
zona estigui més o menys degradada.
L'accessibilitat a una determinada zona permet augmentar el nombre de vegades que es
repeteix aquesta activitat, així com la seva
bellesa, leaconseqüència de la qual és un deteriorament continuat.
La reversibilitat dels impactes. La marca
d'una bóta de trèkking desapareix en minuts,
mentre que el sender obert per una roda d' un
tot terreny pot durar molt de temps.
L'associació ecologista Aedenat ha elaborat
un informe en el qual analitza aquest fenomen
i destaca un munt d'agressions relaciones directament amb la pràctica d'aquestes activitats: compactació del sòl; riscs erosius; danys
a la morfologia del terreny; deteriorament de
la vegetació; molèsties a la fauna; danys sobre
el paisatge; abocament d'escombraries; danys
a finques, bestiar i cultius; contaminació atmosfèrica; contaminació del sòl; contaminació
de les aigües; contaminació acústica; risc
d'atropellament a persones i fauna; risc d'incendis; danys a camins rurals. Sens dubte, les
activitats que presenten uns índexs més alts
d'agressió ecològica són totes aquelles que
utilitzen un motor d'explosió com a font
d'energia.
16. La societat postmoderna és d'un marcat caràcter individualista a diferència de la moderna on primava el col.lectiu. Aquest
individualisme ve reflectit i s'identifica amb
aquestes activitats, on la vivència de les sensacions i emocions és sempre personal.
17. Sembla clara la relació, i més quan l'interès
del participant és trobar una situació de lliure
harmonia, relaxant i plaent, cerca unes condicions estables, amb poca incertesa, on li
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doni temps a gaudir de 1'activitat, del paisatge, sentir el màxim temps possible
l'essència de volar, de conèixer les profunditats marines o caminar per la muntanya.
D'altra banda, quan el practicant busca la
sensació de risc, desequilibri, estrès, troba
més emoció quan el medi és canviant; quan
rep molta informació i ha de decidir en pocs
instants; quan la incertesa que presenta la natura condiciona 1'activitat.
Cal destacar que les activitats més estressants com ara el pònting o el vol lliure,
no tenen incertesa pel que fa al medi, és a
dir, que no hi ha cap agent extern que condicioni l'activitat si no és la gravetat.
18. Malgrat el caràcter lliure i sense normes de
les AFAN, la gran força que té l'esport encara a la nostra societat, s'està provant d' esportivitzar algunes d'aquestes activitats,
reglamentant-les, portant-les a competició i
en ocasions fms homogeneïtzant el medi sobre el qual es desenvolupen, passant d'un
medi natural a un espai totalment artificial:
són les competicions d'escalada a rocòd.roms, o la competició de windsurf celebrada al Palau Sant Jordi de Barcelona no fa
massa temps. Les carreres d'orientació solen
ser competitives; la vela de competició és un
esport olímpic; recentment s'està celebrant
el campionat d'Espanya de bicicleta de muntanya que dura una setmana per diferents indrets de la península. Malgrat tot, l'autèntica
idiosincràsia d'aquestes activitats és realitzar-les en llibertat, sense estar subjecte a
normes i reglaments, sense determinar l'espai, sols pel simple fet de sentir el plaer de
volar o experimentar una sensació de buit o
lliscar per neu verge.
19. El cos informaciona\ indica la capacitat del
practicant d'aquestes activitats de rebre la in-
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formació que li ve de l'exterior, a vegades en
grandíssimes quantitats i, alhora, emeti una
resposta adequada per a cada situació. El cos
energètic representa l'esforç físic que ha de
portar a terme el practicant per portar a terme l'activitat.
20. De tota manera, no podem oblidar que totes
les activitats són més o menys degradant per
a la natura, atenent als criteris exposats a la
nota 15.
21. A diferència dels que utilitzen un suport
mecànic per realitzar l'activitat. En aquestes
1'energia ve generada pel propi practicant,
mentre que en aquells és el propi artefacte el
que possibilita l'activitat a través del vent, la
gravetat, etc. i sense esforç físic intens del
practicant.
22. Podem determinar que les AFAN tendeixen
(la majoria) vers un lliscament, entès .com
una pèrdua de control i el desequilibri que
produeix plaer com a fi buscat pels seus
practicants i associat a la mentalitat de la joventut de la societat postmoderna actual. Fonamentalment són d'una dimensió emocional
hedonista, tot i que les que requereixen més
esforç, o més ascètiques, també pretenen gaudit del plaer que ofereix l'activitat en sí. El
plaer de contemplar el llac subterrani o de lliscar per neu verge amb esquís a través d'un
bosc amb esquís telemark, etc.
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