
PRESENTACiÓ 

Dossier: 
Esport i rendiment. 
Actualitat i progrés 

El monogràfic que presentem sobre l'esport intenta endinsar-se en l'estudi, actua

lització i desenvolupament dels coneixements que posseeixen de la seva vessant 

més coneguda i espectacular: la del rendiment. 

L'esport adquireix sentit d'optimització i progrés quan es contempla sota la 

perspectiva de fer eficaç l'acció esportiva. Aquesta és la constant que ha permès 
el fet que en totes les èpoques alguns homes es destaquin i es diferenciïn de la resta 

dels seus congèneres. És per això que la demostració palpable de la seva habilitat 
esportiva ha estat aplaudida i ha estat sentida com a manifestació social gratificant 

i convenient. 

La competitivitat èticament concebuda, juntament amb la idea de cooperació 
moralment i socialment acceptades, conformem les dues cares de la mateixa 
moneda, cosa que ens pot ser útil per comprendre el benefici produït pel fet esportiu 

actual. 

El fet de competir és abans que res rendir, és a dir, el fet de ser eficaç en allò que 
sol·licita en determinats moments la nostra màxima atenció. L'esport, per defini

ció, enfonsa les seves arrels epistemològiques en el sentit de la competició i el seu 

afany de progrés és una manifestació constant en el seu habitual enfrontament al 
concepte de quimera. 

Vivim moments d'incertesa en la conformació dels estudis d ' educació física i 
esportiva. Un nou i esperat Pla d'estudis es fa actualitat. Si bé és cert que aquest 

pla cal que doni ocasió d'incorporar al seu lloc just i adequat, a totes les manifes

tacions, tendències, pràctiques i estudis selectius que avui guien les implicacions 

motrius de la societat moderna. Però amb la mateixa raó, sembla convenient 

advertir que la manifestació lúdica més universal és el fet esportiu i la seva més 
clara i genuïna faceta, sens dubte, és la del rendiment. Aquest, segons el nostre 
criteri, cal que sigui comunament sol· licitat com quelcom vital i inherent a la nostra 
particular àrea d'estudi i coneixement. 

El Departament de Rendiment Esportiu de l'INEFC, centre de Lleida, aglutina un 

conjunt de professors, la motivació docent i investigadora essencial dels quals 
consisteix a transmetre i generar coneixement sobre la manera de fer eficaç l'acció 

esportiva. Dediquen la seva tasca professional a l'esmentat objectiu i, fruit 

d'aquesta ocupació, neix aquest monogràfic que intenta donar a conèixer alguns 
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dels treballs en els quals el col·lectiu ha invertit part del seu temps durant els dos 
últims anys . 

S'adverteix també de l'interès d'aquests per continuar les seves investigacions i, 
sobre tot, de la seva disposició per col· laborar amb altres professionals d'àmbit 
d'estudi proper, amb la pretensió de facilitar la necessària cooperació en benefici 
mutu. 

L'exemplar s'estructura en quatre grans blocs temàtics i, tot i que posseeixen 
evidents relacions entre ells (s'intueix clarament el marcat accent interdisciplinari 
en conjugar-se esforços de departaments com el de Ciències Aplicades de l'INEFC 
de Lleida, el de Rendiment Esportiu de l'INEFC de Lleida, el de Ciències 
Biomèdiques de l'INEFC de Barcelona, el de Sistemes de l'INEFC de Lleida i 
Laboratoris com el de Valoració Mecànica de l'INEFC de Lleida), sí podem dir 
que conformem àrees de continguts diferenciats. 

Així, en el primer dels blocs es fa referència a les bases de l'entrenament esportiu 
i s'hi aporten tres treballs de característiques avaluatives: En primer lloc, tenim 
l'article a càrrec d' Assumpta Enseñat, Alfonso Blanco i Natàlia Balagué en el qual 
es descriu, des d'una perspectiva original, el cost energètic del dribling en hoquei 
sobre patins. En segon lloc, es plasmen els esforços d'Albert García-Fojeda 
Francisco Biosca i Juan Carlos Vàlios quan tracten sobre la concepció de la 
biomecànica com a eina per a l'avaluació de la tècnica esportiva. En tercer lloc, . 
la simulació de sistemes en els llançaments atlètics: una aplicació al llançament 
del pes, de Salvador Olaso i Jordi Cebolla, en el qual es realitza una aproximació 
a les premisses teòriques de la simulació i la seva possible aplicació a un cas concret 
com és el llançament del pes, modalitat essencial dels llançaments atlètics. 

En el segon bloc, ens trobem amb una sèrie de tres articles, el fil conductor dels 
quals consisteix en l'observació com a eina d'anàlisi de l'estructura del joc 
esportiu, així en l'estudi de l'estructura temporal del combat de Judo de Josep LI. 
Casterlenas i Antoni Planas, s'efectua una anàlisi de 14 combats diferents, amb la 
pretensió de descobrir]' estructura temporal d'aquests i aconseguir proposar les 
orientacions més precises en l ' organització dels entrenaments. En cap a una 
sistematització de l'anàlisi de joc. Rugbi: el joc a peu, de David Carreras i Jordi 
Solà, s'emfatitza la importància del joc a peu, primerament des d'una posició 
teòrica i posteriorment, a partir d'una metodologia observacional sòlidament 
construïda. En el treball sobre el handbol: anàlisi de quatre equips de la Bundes
liga, de Fernando de Andrés i el seu grup de col·laboradors, es profunditza en els 
conceptes de les fases d'atac i defensa dels equips alemanys: T.H.W Kiel, V.F.L 
Gummerabach, Düsserdolf i S.G Wallau. 

En el tercer bloc, es dedica la major part de la tasca als aspectes més aplicats de 
l'entrenament esportiu i es proposen treballs, la característica comuna dels quals 
és la preocupació sobre els conceptes de la preparació física i la seva aplicació en 
certs esports -gimnàstics i de combat. En el primer d'ells, el que fa referència als 
esquemes d' acció en GRD: una proposta per a la sistematització de la preparació 
física específica, de Conxita Duran, Enrique Ballesteros i Elena García, es parteix 
de les macrocategories com a sistema aglutinador dels continguts de la preparació 
física específica de la gimnàstica rítmica. En el segon treball, el que dedica Michel 
Marina i Narcís Gusí, a ]' entrenament de la força de salt en gimnàstica artística 
femenina, es descriu el mètode usat en el control de la força a un grup de nou 
gimnastes de nivell internacional, amb edats compreses entre els dotze i els catorze 
anys i amb una mesura de cinc hores diàries d'entrenament. En tercer lloc, 
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s'observa el treball deforça i dominància lateral d'Enrique Ballesteros, Conxita 
Duran, Antoni Planas, J. López Bedoya i Mercedes Vemetta, en el qual s'intenta 
elegir d'una manera coherent, un segment corporal manual o podal que faci les 
funcions de segment de suport o impulsió en moviments on es requereix força i/o 
habilitat i precisió. En quart lloc, en el treball que sobre l'entrenament de la 
resistència en els esports de lluita amb agafada: una proposta integradora, de 
Josep LI. Castanerlas i Joan Solé, es construeixen els elements d'una filosofia 
integradora dels conceptes que sobre rendiment i preparació es plasmen en els 
esports de combat. 
En el quart i últim bloc, s'esmenten alguns dels aspectes organitzadors i de 
planificació de l'entrenament i s'hi inclouen els treballs desenvolupats sobre dues 
àrees temàtiques particulars. En el primer treball, es construeixen els mecanismes 
de la planificació de l'entrenament tècnic en la natació competitiva, en què Joan 
Solé i Alfredo Joven estableixen els criteris de l'eficàcia i la seva expressió com 
a relació entre el projecte motor i la seva execució. En el segon treball, cibemètica 
i entrenament en esports practicats en el medi natural, de Salvador Olaso i Beatriz 
Elizalde, es presta atenció a la revisió que sobre la forma d'organització de 
l'entrenament han desenvolupat els esports més consolidats i practicats en el medi 
natural. Igualment, tracten d'aproximar els conceptes de la teoria de sistemes i de 
la cibernètica als de la planificació de l'entrenament en aquesta categoria d'esports, 
incloent una exposició més concreta del piragüisme, com a esport més repre
sentatiu d'aquesta línia d'actuació. 
Finalment, hem de ressaltar que ens resulta molt gratificant la bona disposició que 
hem trobat en tots els autors que han participat en la redacció dels diferents articles 
que en aquest monogràfic es presenten. 
El seu afany per millorar constantment fa efectiva la frase que hem considerat 
oportuna per encapçalar el número, "Esport i rendiment: actualitat i progrés". 
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