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CLUBS ESPORTIUS 
A ESPANYA I A ALEMANYA: 

UNA COMPARACIÓ TEÒRICA 
I EMPÍRICA 

Abstrad 

In this article the figures obtained from parallel surveys in sport clubs in Spain 
and Germany are compared. In the first part the theoretical problems and of 
method related with comparative sociological research are discussed. In the 
second one is made an empirical analysis of the figures obtained. The results are 
interpreted under the perspective of the debate on globalization, "institutional 
arrangements" and the place occupied by clubs in the social context. 

Resum 

A l'article, es comparen les dades obtin

gudes en sengles enquestes sobre clubs 

esportius a Espanya i a Alemanya. A la 

primera part, es discuteixen els proble

mes teòrics i de mètode que planteja tota 

investigació sociològica comparativa. A 

la segona, es fa una anàlisi empírica de 

les dades obtingudes. Les conclusions 

interpreten els resultats a la llum del de

bat sobre globalització, arranjaments ins

titucionals (institutional arrangements) i 

lloc ocupat pels clubs en el context social. 

Introducció 

El 1992, Klaus Heinemann i Manfred 

Schubert van dur a terme una investiga

ció sobre la situació dels clubs esportius 

a l'Alemanya recentment unificada (l). 

Es van tractar els següents temes: estruc

tura dels membres, les ofertes, la situació 

econòmica, el personal voluntari i pro

fessional, les instal·lacions, la cultura or

ganitzadora i els problemes. Es va cons

truir una mostra de clubs aleatòriament, 

un cop escollits els quals, se' ls va remetre 

el qüestionari per correu. El nombre de 

respostes obtingudes equival al 5% del 

total dels existents a Alemanya. 

Per la seva banda, Antonio Moreno 

coHaboradors de l'INEFC a Barcelona 

van fer el 1994 un treball semblant a la 

província de Barcelona (incloent-hi Bar

celona-capital) i es basaven en un qües

tionari alemany que ja havia estat traduït 

i adaptat (2). Els esforços per obtenir 

respostes per correu van resultar inútils i 

això, els va portar a fer entrevistes perso

nalitzades als clubs (3). Finalment un 5% 

(1) HEINEMANN, K. , SCHUBERT, M., 1994: DerSportverein, Schomdorf, Karl Hoffmann. 
(2) MORENO, A. , 1995: El proceso de adptación de un cuestionario sobre clubs deportivos, comunicació 
presentada en el I r Seminari europeus sobre Organitzacions esportives, Barcelona, octubre. 
(3) Les dificultats de fer l'enquesta per correu i la necessitat de fer entrevistes personalitzades, amb el 
consegüent encariment del treball de camp, van ser les que van obligar a restringir l'àmbit geogràfic de 
la investigació que inicialment pretenia abraçar, com a mínim, el territori català. 
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dels existents a la província --que, a més, 

responen també als criteris de repre

sentativitat de la mostra- van emplenar 

el qüestionari. 

Aquesta experiència d'utilitzar el mateix 

mètode de recollida de dades en dos 

països diferents va portar al 1995 a una 

valoració comparativa, els resultats ini

cials dels quals s'exposen en el present 

article (4). 

L'article ha estat organitzat de la se

güent manera: 

• En una primera part, s'envesteixen 

les qüestions teòriques i metodo

lògiques relacionades amb la com

paració. Es parteix de la formulació 

de preguntes d'interès científic que 

configuren l'eix conductor de la re

flexió. 

• A continuació, s'exposen els pri
mers resultats de la investigació 

duta a terme. S'analitza en detall 

cadascun dels indicadors escollits 

per a la comparació. 

• Per últim, s'esbossa una interpreta

ció de les dades partint de les pre

guntes d'interès científic formula

des a la primera part. 

Comparar 

Què és comparar? Podria dir-se que com

parar és un acte quotidià. Sempre compa

rem: escollim un vestit després d'haver-lo 

comparat amb d'altres, preferim comprar 

el pa en un forn i no en un altre, perquè 
«l'experiència comparativa» ens ha con

vençut que on ho fem, és millor, anem a un 

determinat restaurant, perquè si comparem 

la relació qualitat/preu entre els diferents 

que hem visitat, aquest és el millor valorat, 

etc. En l'acte de compara, no només 

constatem les diferències, sinó que velem 

pels nostres interessos; comparem que 

les tries fetes ens resultin favorables. 

Ara bé, què és comparar científicament?, 

què estem comparant quan parlem de 

clubs esportius a Espanya i Alemanya? I 

amb quins problemes ens trobem? En 

realitat, ens enfrontem a les següents 

qüestions i requisits: 

aüestions d'interès so(iològi(, 
pròcti( i de futur 
En primer lloc, comparar científicament 

significa observar uns problemes que 

desperten l'interès sociològic, pràctic o 

de futur i significa considerar necessari 

abordar una investigació per donar-los 

resposta. En el nostre cas, aquests inte

ressos han estat els següents: 

1. Sociològics. En els últims anys, la lite

ratura sociològica, posa èmfasi en el feno

men de la globalització, entès com un pro

cés d'homogeneïtzació creixent quant a les 

formes de vida, estructures de valors, mo

dalitats organitzadores, etc. Es diu que es 

tendeix a l'anu¡'¡ació de les especificitats 

locals i a la imposició de formes culturals 

dominants. Hi ha fonaments per creure en 

aquesta possibilitat: no hi ha fronteres, les 

distàncies s'han vist reduioes gràcies a les 

impressionants millores en els mitjans de 

comunicació i de transport, a la Comunitat 

Europea no hi ha guerres, fet que encara 

afavoreix més tot tipus d'intercanvis. Hem 

de preguntar-nos si aquest procés de glo

balització es dóna en els clubs esportius 

alemanys i barcelonins i si la seva situació 

és cada cop més semblant a tots els pa.sos. 

El que sí és cert és que, aparentment, tots 

els clubs esportius són semblants a qual-

sevol país. Tenen estatuts de filosofia de

mocràtica, el voluntariat és part constituent 

d'aquests, compten amb una simbologia 

corporativa característica .. (5). Ara bé, cal 

que ens preguntem si darrera d'aquestes 

aparences formals comunes, la cultura or

ganitzadora que existeix i l'espai ocupat en 

el panorama esportiu són semblants. O, si 

pel contrari, hi ha diferències profundes a 

causa dels diferents contextos socials, cul

turals, econòmics i polítics en què es desen

volupen els clubs. 

Això ens condueix a la tercera qüestió 

d'interès sociològic: aquella que rela

ciona el club amb la societat en què es 

desenvolupa. Compleixen la mateixa 

funció social els clubs alemanys que els 

espanyols? I, en cas de no ser així, aquè 

són degudes aquestes diferències? 

2. Des d'un punt de vista pràctic, és 

important conèixer l'homogeneïtat i/o 

diversitat amb què es tracta la integra

ció europea. A mesura que avancem en 

el coneixement de la realitat esportiva 

a Europa, apreciem les notables di

ferències que hi ha en la manera d'or

ganitzar l'esport. Els arranjaments ins

titucionals (<<institutional arrange

ments»), mitjançant els quals s' articu

len les relacions entre el sector públic, 

privat no lucratiu i comercial, van des 

del gran intervencionisme de l'Estat 

francès a la ferma voluntat alemanya 

d ' evitar qualsevol ingerència estatal. 

Cada opció té sentit en el seu context. 

És necessari conèixer a fons aquestes 

diferències a l'hora de prendre mesures 

en matèria de política esportiva comu

nitària per tenir ben present la diversitat 

cultural i evitar, així, qualsevol mesura 

que entri en conflicte amb aquesta. 

(4) El treball comparatiu ha estat dut a terme mitjançant un ajut a la investigació concedida al projecte «Clubs esportius a Espanya i a Alemanya» per: I) la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio d'Educación y Ciencia en el marc de les Accions integrades hispanoalemanyes 1995 
a Espanya; i 2) la «Deutscher Akademischer Austauschdients» en el marc dels «Projektbezogener Wissenschaftleraustausch mit Spanien. Programm 1995» 
a Alemanya. 
Hem de precisar també que per a Alemanya només s' han pres les dades de la de l'Oest. L' Alemanya de l' Est (RDA) recentment integrada a la República 
federal d' Alemanya no podia ser barrejada,ja que té una singularitat pròpia que hauria introduït caires difícils d'entendre en el marc d'una anàlisi comparativa. 

(5) Vegeu a aquest respecte l'article de Klaus Heinemann en aquest mateix dossier. 
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3. Per últim, conèixer el present signifi

ca poder plantejar alternatives de futur. 
Enfront als problemes que puguin do

nar-se en un determinat país, conèixer la 

manera com han estat envestits en altres 

llocs pot ajudar a resoldre' ls i fins i tot, 

a elaborar noves estratègies útils per a 

tothom. 

Comptar amb dades (omp~rables 
En segon lloc, i per donar resposta als 

problemes plantejats, comparar científi

cament significa tenir unes dades recolli

des de manera semblant, al mateix temps 

i que es corresponen a àrees geogràfiques 

equiparables. Són unes regles bàsiques 

de partida. Les dades que nosaltres com

parem en aquest article, no s'ajusten 

exactament a aquestes. 

Sentint-ho molt, no ha estat possible dur 

a terme la investigació per a tot el territori 

espanyol, ni tan sols el català. Els recur
sos fmancers de partida ja eren escassos 

i a això, cal afegir el fracàs de l'enquesta 

per correu que es va intentar al principi 

seguint el procediment utilitzat a Ale

manya Fins que no s'aconsegueixin més 

recursos, només comptem amb les dades 

de la província de Barcelona. 

Hi ha també una diferència de dos anys 

entre la recollida de dades a Alemanya 

(1992) i a Espanya (1994). A més eI 

qüestionaris alemanys van ser emplenats 

pels propis membres dels clubs i van ser 

enviats posteriorment per correu. A la 

província de Barcelona, i per les raons ja 

esmentades, l'equip de responsable de 

l'enquesta va visitar personalment els 

clubs i el qüestionari es van emplenar 

durant l'entrevista. Es veu que la manera 

de recollir informació dóna resultats di

ferents. Finalment, el qüestionari es
panyoVcatalà (6) és una traducció de 

l'alemany. Per descomptat, no és un sim

ple traducció, sinó que hi ha hagut un 

procés d'adaptació a la realitat dels clubs 

espanyols. Malgrat tot, sempre queda el 

dubte que «tingui ple sentit» en una rea

litat tan diferent com és l'alemanya. 

Comptar amb una teoria 
En tercer lloc, comparar científicament 

també significa anar més enllà de les 

dades de què disposem. És adir, les dades 

són indicadores de la realitat, però no són 

la realitat mateixa. Serveixen per aproxi

mar-nos-hi. Per tant, comparem dues 

realitats; o sigui, les arrels d'on sor

geixen les dades que hem recollit i tam bé 

les interpretacions que es poden deduir 

d'aquestes. En síntesi, es podria dir que 

les dades són la forma, però no el contin

gut; la forma pot ser igual, però no el 

contingut. 

Un exemple per il·lustrar aquest comen

tari pot extreure' s de les nostres pròpies 

dades. Es refereix a l'edat dels clubs que 

queda reflectida a la gràfica 1. 

El 16,4% dels clubs alemanys van se 

creats abans de 1918, mentre que a la 

província de Barcelona, durant el mateix 

període, només s'havien fundat un 5,5% 

dels que existeixen actualment. Una pri

mera interpretació podria ser que es trac

tés únicament d'un endarreriment. Les 

arrels de l'esport modem se situen en els 

inicis de la industrialització europea i, 

com que a Espanya aquesta es produeix 

més tard que a Alemanya, té sentit pensar 

que els clubs espanyols també es fundin 

amb posterioritat. Malgrat tot, una anàlisi 

més detallada de la realitat en què es 

desenvolupaven els clubs en ambdós 

països, posa en entredit aquesta primera 

hipòtesi explicativa. 

Estudis realitzats a Alemanya han posat 
de manifest la importància dels primers 
clubs com a nuclis d'integració social. 
Molts d 'ells tenen noms significatius en 
aquest sentit: «Concordia», «Harmo
nia», etc. S'ha dit que el segle XIX a 
Alemanya va ser el dels clubs i les amis-

tats. En un context de molts canvis, que 
van afectar profundament les antigues 
estructures familiars i llaços socials i du
rant el qual es va assistir a un important 
procés d'urbanització -{)riginant, 
d'aquesta manera, forts desplaçaments 
de població--, els clubs i el cultiu de 
l'amistat -més enllà de llaços de paren
tiu- són noves referències socials per 
dotar-se d'una identitat individual i de 
grup. Per una altra banda, l'esport prac

ticat en aquests clubs tenia una filosofia 
basada en el moviment Tumen, oposat a 
la competició i a la performance i centrat 
en el cultiu del cos (força, moviment, 
resistència, bravesa, etc.) i de l'esperit 
(educació, companyonia, amor a la 
pàtria). En aquest sentit, s'oposaven ex
plícitament a l'esmentat esport anglès 
centrat precisament en la competició, la 
perfomance, el màxim rendiment, etc. En 
realitat, encara actualment existeixen a 
Alemanya rastres d' aquest antic debat. A 
títol d'exemple, molts clubs no s' anome
nen Club, sinó Verein o Tum -una. Sport
verein, concepte que no es pot traduir, 
però que s'associa precisament al movi
ment Tumen; encara no hi ha clubs que 
integrin ambdues concepcions en la seva 
denominació. Optar per la paraula club 
no és un fet casual en aquest país, sinó 
que és una forma de diferenciar-se d'al
tres corrents relacionades amb la cultura 
corporal. 

Un altre aspecte important deIs clubs 

alemanys és que neixen al mateix temps 

que les pràctiques fisicoesportives mo

dernes. És un procés simultani i permet 

que l'estructura del club vagi configu
rant -se d'acord amb les exigències d'una 

determinada filosofia esportiva, fms a tal 

punt que club i esport signifiquen el ma

teix. Els clubs tenen i segueixen tenint 

una gran centralitat en el panorama es

portiu alemany. 

Els orígens i desenvolupament de l'esport 

a Espanya són diferents. Abans de 1918, 

(6) El qüestionari es va traduir a les dues llengües i era emplenat en la llengua que els representants dels clubs sol·licitaven. En els intents inicials d'enquesta per correu 
alguns qüestionaris van ser retornats sense contestar, perquè, segons les persones que els remetien, no estaven escrits en la llengua que consideraven com a pròpia. 
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els clubs van ser creats en la seva majoria 
per membres de la burgesia naixent com 
un acte d'afIrmació enfront els cercles 
aristocràtics i reflectien mitiançant això 
una altra manera de concebre, no només 
l'activitat física, sinó també la societat 
(Lagardera, 1992: 24). L'esport practicat 
era, segons el model anglès, precisament 
un factor de distinció enfront d'altres 
pràctiques considerades poc modernes. I, 

per acabar, la pràctica esportiva entre les 
classes populars era pràcticament nul·la 
(7). 

Una altra dada que crida la nostra atenció 
quan a la data de fundació dels clubs és 

la diferència important que s'aprecia en 
l'últim període; entre 1981 i 1991 es 

creen el 16,4% dels clubs a Alemanya i 
el 38,1% dels de la província de Barce

lona. Com a primera interpretació, po
dem fer referència al fet que el desenvo
lupament alemanyes va produir amb 

anterioritat a l'espanyol i que, durant 
aquest període, s'havia arribat a un límit 
en les possibilitats de la societat ale
manya per crear nous clubs. En canvi, la 

incorporació de l'esport als estils de vida 
dels espanyols succeeix precisament du
rant aquest període, la qual cosa impulsa 
no només la creació de nous clubs, sinó 
el ple desenvolupament del sistema es

portiu en el país. 

Si analitzem amb més detall la situació 
de l'esport en cadascun dels àmbits ana
litzats, apreciem diferències importants 

en les relacions establertes entre l' admi
nistració pública i les organitzacions es
portives. A Alemanya, la DSB (<<Deuts
che Sportbund») és l'organisme respon
sable dels assumptes esportius al país. És 
de caràcter privat i un dels seus lemes 

)i~:::~--5.5" 
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Griflca 1. Estructura dels clubs segons any de fundació. 

principals és la no ingerència de l'Estat 

en els temes esportius (8). 

Pel contrari, l'article 43.3 de la Constitu
ció espanyola estableix que «correspon 

als poders públics el foment de l'activitat 
física i l'esport». En el moment en què 

va ser promulgada, predominava una 

representació col-lectiva de la imatge de 
l'Estat (Harvey & Beamish & Defrance, 

1993) segons la qual aquest havia de 

garantir tot tipus de servei personal (en

senyament, cultura, joventut, sanitat, ser

veis socials i esport) per al conjunt de la 

població. Es considerava que l'Estat 

franquista havia desatès greument 
aquests serveis. Diferents estudis fets en 
l'àmbit de l'esport mostren com a partir 
de les primeres eleccions municipals el 
1979, els pressupostos dels ajuntament 
en matèria de serveis personals augmen

ten molt. Es constitueixen els serveis d' es

ports en quasi tots els ajuntaments i, en 
alguns casos, aquests no només s'ocupen 
de construir noves instal·lacions, sinó que 

contracten tècnics, realitzen programes de 
promoció, etc. A Catalunya, si bé la ten
dència general és la mateixa, s'adopta des 

dels inicis un model de gestió cooperatiu o 
cooperatiusubsidiari (Puig & Heinemann, 

1995) que consisteix bàsicament en una 
distribució de tasques entre els ens pú
blics i les organitzacions esportives pri
vades no lucratives (subvencions a canvi 
d'organitzar curses populars, programes 

de promoció, colònies d'estiu ... ) Tot es
perant investigacions que la validin, pot 
plantejar-se la hipòtesi segons la qual 
aquesta fórmula cooperativa d'actuació 

afavoreix la creació de nous clubs i fins 
i tot reforça els que ja existeixen. 

Aleshores, la diferència entre Alemanya 

i la província de Barcelona no seria úni
cament una qüestió de moments de de

senvolupament diferents, sinó també de 
diferències fonamentals del context i, en 
especial, el tipus de relacions entre el 

sector públic i l'associacionisme esportiu. 

Veiem, doncs, com la diferència en les 
dates de la fundació dels clubs alemanys 
i barcelonins no és una qüestió d'endar
reriment, sinó que posa de manifest fun
cions molt diferents d'aquests -al

menys en els primers temps de la seva 
existència-, o bé en contextos diferents 
en els quals es desenvolupen. Per tant, si 

intentem llegir la realitat que s'amaga 
darrera de les dades disponibles, podem 
veure com aquestes són una indicació 

(7) Xavier Pujades i Carles Santacana, en alguns dels seus escrits, parlen de massificació de l'esport -principalment a Catalunya- a finals dels anys 20. 
Creiem que la manera com ells interpreten el concepte «massificació» barreja l'interès per l'esport (en aquest cas, espectacle) amb la seva pràctica. Donen 
a entendre que per aquestes dates, l'esport era un fenomen familiar, conegut entre totes les capes socials. No creiem, malgrat tot, que parlin de massificació 
en termes de pràctica esportiva, ja que aquesta, segons les estadístiques disponibles, és molt recent. El 1968, practicava l'esport de manera regular un t2% 
de la població espanyola (lNE, 1968) i el 1991, aquesta xifra havia augmentat un 35% (García Ferrando, 1991). 
(8) Aquesta decisió es va prendre a Alemanya després de la Segona guerra mundial amb el desig ferm que l'esport mai més fos utilitzat amb finalitats 
polítiques; s' aprenia, en aquest sentit, la lliçó històrica extreta del nazisme. Noteu que una decisió semblant i pels mateixos motius es va prendre a Itàlia on, 
des d'aquest mateix període, l'esport no és un assumpte d' Estat i depèn del CON! (Comi tato Olímpico Nazionale Italiano). 
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d'alguna cosa. però cal anar molt en 
compte a l'hora d'interpretar-les, ja que 
es refereixen a dues realitats diferents. 
Per últim, i en la perspectiva teòrica, el 
fet de comparar científicament repre
senta conèixer quins són els indicadors 
rellevants a l'hora d'establir una compa
ració. La investigació alemanya va ser la 
culminació d'una sèrie d'experiències 
prèvies que donaven fiabilitat als que 
s'havien escollit per confeccionar el 
qüestionari. Tot i que adaptat, el qüestio
nari espanyol és una traducció de l'ale
many i, a més, inicia una línia d'investi
gació pionera al nostre país. El coneixe
ment quotidià que tenim dels clubs ens 
ha fet pensar que les opcions escollides 
eren les encertades. Malgrat tot, faran 
falta més estudis -tant quantitatius com 
qualitatius- per poder afirmar amb tota 
seguretat que el qüestionari adaptat co
breix tota la realitat dels clubs espanyols. 

Els comentaris precedents ens condueixen 
a una primera conclusió del nostre treball. 
Es tracta d'un primer assaig, obre les portes 
per comprendre millor les realitats anaIitza
des. Malgrat tot, fins ara i flOS que s' acon
segueixin més recursos per poder seguir 
endavant amb el projecte, els resultats 
s'han de prendre a títol hipotètic. 

Allàlisi .... rica dels d_ 
espolli. a !sp.,. i a 
"""..,a 
Una idea fonamental de la qual cal partir 
és que no existeix el club, sinó els clubs. 
Ja hem avançat alguna idea pel que fa a 
això a l'apartat anterior. El món dels 
clubs esportius es caracteritza per una 
gran heterogeneïtat. 

La tendència actual de l'esport és un 
procés de diversificació creixent. L' aug
ment del nombre de practicants va lligat 
a una diversificació d'aquests. Ja no no
més és cosa d'homes joves principalment 
com abans, sinó que representa un ampli 

ventall en el qual la població femenina i 
les persones grans tenen una importància 
considerable. A població variada, a més, es 
corresponen diferents activitats adaptades a 
les necessitats de cadaqua1. Ja no és el temps 
de l'esport del màxim rendiment absolut, 
sinó d'aquest, però també el de l'esport a la 
mesura de cadascú. I tot això, permet plan
tejar la hipòtesi segons la qual si la població 
que practica esport s'ha diversificat i les 
activitats també, l'heterogeneilat dels clubs 
esportius no farà altra cosa que augmentar. 
Pertant, és important que anaIitzem els clubs 
des d'aquesta perspectiva, cosa que ens con
dueix a començar l'anàlisi per la mida 
d'aquests. 

Lo mido 
Simmel (1968), per als grups en general i 
Heinemann (1990), per a les organitza
cions esportives, donen tres arguments 
teòrics fonamentals per estudiar la mida 
dels clubs, és a dir, el nombre de membres. 

La primera es refereix a les caracteósti
ques de la seva estructura interna. Se
gons el nombre de membres, aquesta 
varia ostensiblement i afecta el tipus de 
relacions socials que s'hi estableixin. 

Un club gran requereix un grau de for
malitzaci6 molt més gran que un club 
petit. S'han d'establir unes regles en les 
formes de funcionament i els temes no es 
poden resoldre en el marc de discussions 
informals (<<face to face»). Hi ha també 
una major diferenciaci6 en les funcions 
dels voluntaris. Per tal d'un rendiment 
eficaç, cal una major organització en el 
sistema de treball. Per últim, el treball en 
el club ha de ser envestit d'una manera 
molt més professional, la qual cosa exi
geix nivells de competència i de prepara
ció per part de tots els que estan implicats 
en la seva gestió. És igual que es tracti 
d'una organització no lucrativa; la mida 
obliga a un rigor més gran en la gestió. 

El segon argument que justifica l'in
terès de l'estudi de la mida dels clubs 
és la sevafunci6 social. Té relació amb 

(9) La justificació teòrica d'aquesta tria pot trobar-se, entre d'altres, en Heinemann & Schubert, 1994: 45. 
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l'aspecte anterior. En termes generals, 
un club gran té major grau d'organitza
ció, major proximitat a un tipus d'es
tructura burocratitzada, cosa que dóna 
un aire d'anonimat a les relacions i fa 
que el tipus d'oferta efectuat es plante
gi principalment com un servei als 
membres. Un club petit, pel contrari, 
permet escapar a l'anonimat, és la re
creació del <<nostre petit món» (<<Gese
IIigkeit»), o dit en altres paraules, «Hei
mat auf Zeit» (<<pàtria per un temps»). 

Per últim, la mida del club també té 
conseqüències en el seu potencial econo
micopolític. Un club petit, no només té 
menors recursos, sinó que no pot fer re
ferència al nombre de membres per legiti
mar la seva posició; caldrà buscar altres 
arguments per aconseguir ajuts i fer sentir 
la seva veu en el marc de les actuacions de 
la política esportiva Un club gran, en canvi, 
no només té un major potencial econòmic 
i la possibilitat de comptar amb més perso
nes que treballin benèvolament per a ell, 
sinó que pot utilitzar el nombre de mem
bres com a argument en negociacions tan 
de caire polític com financer. 

D'acord amb els arguments exposats, 
escau plantejar la hipòtesi segons la qual 
les diferències que podem observar entre 
Alemanya i la província de Barcelona pel 
que fa /' estructura de la mida dels clubs 
revelen funcions i estructures diferents, 
malgrat les aparences fonnals segons les 
quals podrien caure en l'error que l'asso
ciacionisme esportiu és igual en ambdós 
països. 

Per analitzar la mida dels clubs, s'han 
establert quatre categories de clubs que, 
d'acord amb l'experiència d'estudis rea
litzats a Alemanya (9), és la més apropia
da per fer emergir fenòmens diferencia
dors. Aquestes són les següents: I) fins a 
IOOsocis; 2) de 101 a300;3)de301 a 1000 
i 4) més de 1000. Els aspectes que s'estu
dien en relació a la mida són els següents: 
la distribució del nombre de clubs segons 

apunts. Educació Física i Esports 1997 (49) 40-62 



les categories establertes, el nombre de 
persones associades a cadascuna de les 
categories i el dinamisme (creixement 
del nombre de socis) que s'hi obseJVa. 

A la gràfica 2, hi figura l'estructura dels 
clubs segons la seva mida. Mentre que no 
s' obseJVen diferències fonamentals en 
les franges que osciHen entre les 100 i 
1000 persones associades, aquestes sí ho 
són en les altres dues categories establer
tes. A Alemanya, els clubs amb més de 
1000 socis representen el 5,5% del total 
dels que existeixen, mentre que a la pro
víncia de Barcelona, la xifra s'eleva al 
13,9%. En contraposició al pes específic 
dels clubs petits a Alemanya és superior 
(35,2%) al d'aquesta província (27,8%). 

La importància dels clubs grans a Bar
celona s'aguditza quan examinem la 
gràfica 3 en què s 'ha distribuït el nombre 
total de persones associades segons la 
mida del club. El 73,3% es concentren 
en els clubs amb més de 1000 socis i les 
altres categories queden infrarepresen
tades sobretot en els clubs més petits que 
només compten amb el 2% del total de 
persones associades. A Alemanya, hi ha 
un repartiment més equilibrat de socis a 
les quatre categories analitzades. 
L'obseJVació important a la qual s'aniba a 
la llum d'aquestes xifres és que el panorama 
dels clubs esportius a la província de Bar
celona és desequilibrat en favor dels clubs 
grans. A Alemanya, en canvi, no es pot 
parlar d'un desequilibri tan accentuat entre 
unes categories i unes altres. Com ja hem 
pogut veure amb els arguments exposats a 
l'inici d'aquest apartat, la diferència en l'es
tructura dels clubs d'un país i un altre és 
fonamental. El predomini de clubs grans en 
el cas espanyol posa de manifest altres ca
racterístiques en la seva estructura interna, 
funció social i potencial econòmic i polític. 
Cal preguntar-se ara pel tipus de club que 
ofereix un atractiu més gran en el mo
ment actual. Per això, hem escollit com 
a indicador el nombre de persones que 
s'han incorporat als clubs en l'últim any. 
La taula I mostra que, tant a Espanya 

apunts. Educatió fi,ica i E' port, 1997(49)40-61 

21,8% 

25.3% 

34,0% 36.5% 13,9% 

Clut. .lemIinyl Clubs barcelonina 

• Fins a 100 socis lliJ 301-1000 socis • '0'-300 socis més de 1.000 socis J 

Gràlica 2. Estructura dels clubs segons mida. 
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Gràlica 3. Distribució dels socis en les quatre mides. 

Mida del club (en núm. de socis/es) 
Tendència del 

nombre de socis/es Fins a 100 101-300 301 -1.000 més de 1.000 Global 

Fort 8.8 2.2 1.0 2.0 4.2 
retrocés 1.5 5.3 3.4 - 3.1 
(més del 10 %) 

Retrocés 11.0 8.3 7.8 5.9 9.0 
(3-1 0 %) 3.0 9.6 13.8 8.1 8.6 

Variació 37 .6 52.1 59.4 66.0 49.4 
inapreciable 40.3 46.8 44.8 59.5 46.5 
(+/-3 %) 

Augment 24.6 27.2 26.7 22.2 25.9 
(3-10 %) 22.4 19.1 19.0 13.5 19.1 

Fort 18.0 10.2 6.1 3.9 11 .6 
augment 32.8 19.1 19.0 18.9 22.7 
(més del 10 %) 

Global 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Taula 1. Evolució delslles soci/es en l'últim any, segons tamany dels clubs alemanys (valor superior) 
i barcelonins (valor inlerior). (En percentatges). 
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Mida del club (en núm. de socis/es) 

Petcentatge de ... fins a 100 101-300 301-1.000 més de 1.000 Global 

... Clubs 35.2 34.0 25.2 5.5 100.0 
27.8 36.5 21.8 13.9 100.0 

... Socis/es 5.9 20.5 44.0 29.6 100.0 
2.1 8.6 16.1 73.2 100.0 

... Increment de 14.3 32.0 27.2 25.5 100.0 
socis/es net 41 .8 26.9 17.2 14.1 100.0 

¡ .. li 2 ........... di cll" dllOCI/IIl di rlllCl'lllllllllll d' .. IIIIIII. en l'jjlllm -r, 
...... midi ..... clubllllm..,. (niar IUpIIIIor) 1 ..... lDnln (VIlar InIIrIor). (En PlI ........ ). 

com a Alemanya, els cluh<l amb menys 
de 100 socis són els que creixen més. A 
Alemanya el 18% d'aquests clubs han 
incrementat en un 10% el nombre de 
socis durant l'últim any. I a la província 
de Barcelona, el resultat encara és més 
espectacular, ja que l'increment del 10% 
es registra en un 32,8 d'aquests. En con
traposició, els clubs grans tenen un escàs 
creixement, tot i que a Espanya més que 
a Alemanya (18,9% enfront un 3,9%). 

La taula I, malgrat tot, pot prestar-se a un 
error interpretatiu, és a dir, per a un club 
de menys de 100 membres, un augment 
del 10% significa comptar amb 10 perso
nes més, mentre que el mateix percentatge 
en un club de més de 1000 socis repre
senta captar -ne 100, la qual cosa és més 
dit1cil. Per això, per confinnar la validesa 
dels resultats observats en aquesta, hem 
fet la taula 2 en la qual consta el nombre 
total de membres nous en cada categoria 
de clubs sense fer diferències respecte el 
percentatge de creixement o d'endarreri
ment. Els resultats són una mica diferents, 
encara que es mantingui el potencial 
d'atracció dels clubs petits. 

A Alemanya, els clubs amb menys de 300 
associats compten amb el 26,4% (5,9% + 
20,5%) de totes les persones associades als 
clubs. En l'últim any, han atret el 46,3% 
(14,3% + 32%) de les noves adhesions. Els 
clubs grans, per la seva banda, compten 
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amb el 29,6% dels membres, però en el 
darrer any només han captat el 25,5% de 
les noves adhesions. 

A la província de Barcelona, el resultat 
encara és més espectacular. Els clubs amb 
menys de 100 socis que només compten 
amb el 2,1 % dels membres han captat 
durant el darrer any el 41,8% dels nous. 
Pel contrari, els que en tenen més de 1000, 
que representen el 73,2% del total de les 
persones associades, només han captat el 
14,1% de les noves adhesions. 

En els dos casos analitzats, s'obre l'inte
rrogant sobre la possibilitat d'un canvi de 
tendència en la dinàmica dels clubs, es
pecialment espanyols. Tal i com hem 
pogut veure amb les dues taules analitza
des, pot considerar-se que el dinamisme 
apreciat als clubs petits pot ser degut a un 
augment de l'interès de la població per 
aquests mateixos? Pot considerar-se que 
compleixen una funció social-de soli
daritat, de sentir-se en família, etc.-que 
els clubs grans, a causa de la complexitat 
de la seva organització, ja no poden ofe
rir? O potser és que, com que són més 
petits tenen major capacitat d'adaptació 
al canvi, d'adaptar-se a les noves tendèn
cies de la pràctica esportiva? Les pregun
tes queden obertes pel moment i és ne
cessari analitzar altres indicadors que 
permetin, en la mesura que sigui possi
ble, respondre-les. 

L'estrudura de la població associada 
No només és la mida dels clubs, sinó també 
les caracteristiques de les persones que hi 
pertanyen és important per conèixer les 
funcions d'aquests clubs i la capacitat que 
tenen o no per ser un canal d'incorporació 
a l'esport de tota la població. 

En un club on predominen dones de mit
jana edat, es generen unes maneres de fer 
(cultura organitzadora) i unes ofertes 
molt diferents a les d'un altre on hi hagi 
una majoria d'homes joves. I el fet se
gons el qual un club ha arribat a tenir una 
composició o una altra va lligat a dife
rents processos de selecció. 

La primera condició per pertànyer a un 
club és interessar-se per la pràctica es
portiva. També practicar, però no sem
pre un persona associada a un club és 
esportista, sinó que hi pot haver arribat 
per motius familiars o socials. En 
aquest cas, la persona esmentada acce
deix al club a través d'un segon tipus 
de selecció probablement igualo més 
important que la primera. 

El fet de pertànyer a un club requereix 
també identificar-s'hi, és a dir, a més 
de pagar una quota, s'ha de sentir sim
patia per les persones que el freqüen
ten, estar d'acord amb els valors que hi 
predominen i amb les normes de con
ducta establertes i tenir disponibilitat 
per participar en les activitats proposa
des. En qualsevol organització, es ge
nera una cultura organitzadora que pot 
fer la vida més o menys agradable. 
Quan l'esmentada organització és el 
lloc de treball, s'ha d'aprendre a nego
ciar amb la cultura que hi ha; no hi ha 
cap més opció a menys que es canviï de 
treball, cosa difícil en els temps en què 
vivim. En un club esportiu, pel contra
ri, quan no se sintonitza amb la cultura 
que hi ha o no s'hi realitza mai una 
adhesió, es cancel·la l'afiliació en el 
cas que abans s'hagués fet. 
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Gràcies a dos dels indicadors que hem 
escollit per analitzar l'estructura de la 
població en els clubs -edat i sexe-, 
s'ha valorat l'homogeneïtat o heteroge
neilat de la seva estructura de població. 

En general, els clubs petits tendeixen a 
ser més homogenis; estan més propers a 
les seves arrels. És a dir, el constitueixen 
un grup de persones d'edats semblants i, 
fins i tot a vegades semblants amb el 
sexe, per donar lloc a un interès comú. 
A mesura que el club creix, aquesta ho
mogeneilat es perd; hi van accedint per
sones d'un lloc íntim, solidari is' orienta 
més cap a l'oferta de serveis. Si aquesta 
hipòtesi es compleix en els paiSos que 
estem analitzant, comptarem amb més 
elements a l'hora d'interpretar les fun
cions exercides pels clubs en cada un 
d'aquests. 

En relació a l'estructura de la població, 
també s'ha analitzant la implantació 
geogràfica dels clubs i el tipus de socis 
segons siguin actius o passius. Això és 
important, ja que segons es tracti d'una 
localitat petita o gran o d'un club d'una 
considerable proporció de persones ac
tives o no, la seva funció també pot 
variar. 

El primer indicador escollit per estu
diar l'estructura de la població és el 
percentatge de dones afiliades als 
clubs (gràfica 4). A Alemanya aques
tes representen el 38,5% del total de 
persones afiliades i a la província de 
Barcelona, el 26,8%. Investigacions 
fetes a Alemanya mostren que aques
ta inferior participació de les dones 
als clubs no és només un indicador 
d'una situació a la societat o la seva 
participació esportiva en general. 
Com a exemple, en una investigació 
sobre l'esport en el sector comercial, 
es va observar que el 70% de les 
persones demandants de la seva ofer
ta són dones (Dietrich & Heinemann 
& Schubert, 1990). L'escassa partici-
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Gràfica 4. Percentatge de dones als clubs alemanys i barcelonins. 

pació femenina als clubs es deu més 
aviat a l'escàs atractiu que aquests 
tenen per a elles. 

L'escàs atractiu pot estar relacionat amb 
diferents aspectes, entre els quals desta
quem el tipus d'esport que s'ofereix 
(modalitats tradicionals i orientades a la 
competició) i la cultura organitzadora 
que hi ha que requereix una certa impli
cació amb la vida del club, la qual cosa 
no els pot interessar, ja que moltes 
d'elles ja tenen el seu nucli d'integració 
en la farru1ia i a més, en el treball (en cas 
que exerceixin alguna activitat profes
sional remunerada). Suggerim que les 
dones busquen un tipus d'oferta més 
orientada a rebre un servei, cosa que 
només és una de les facetes que configu
ren la vida d'alguns clubs. Això sembla 
verificar-se en la mateixa gràfica 4, quan 
analitzem la presència femenina als 
clubs segons la mida d'aquests. 

Als clubs més grans és on la presència 
femenina és més important. Els clubs 
amb més de 1000 persones afiliades 

compten a Alemanya amb el 45,6% 

de dones i a la província de Barcelo

na, amb el 37,7%. Pel contrari, aques

ta presència es redueix en els menors 

de 100 socis (26% a Alemanya i 

28,4% a la província de Barcelona) i 

els que compten entre 100 i 300 

(32,6% a Alemanya i 19,9% a la pro

víncia de Barcelona). Hi ha major 

proporció de dones en els grans. A les 

pàgines anteriors, ja s'ha justificat el 

fet que a mesura que la mida del club 

augmenta, es produeix un lliscament 

des d'una cultura organitzadora 

orientada a la solidaritat a una altra 

més de tipus servei. A més, les dades 

obtingudes a l'enquesta alemanya 

també permeten caracteritzar altes as

pectes de la cultura organitzadora que 

van en el mateix sentit. Els clubs pe

tits estan més orientats a modalitats 

esportives tradicionals competitives. 

Estudis realitzats en ambdós països 

sobre la pràctica esportiva femenina 

posen de manifest l'abast limitat 
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A: Clubs alemanys B: Clubs barcelonins 

Fins 100 socis 

101 -300 socis 

301 -1000 socis 

més de 1000 socis 

Global 

100 80 60 40 20 o 20 40 60 80 100 

• Sense dones • 1-40% • 41-60% • 61 -99% 

A: Clubs alemanys 

• Només dones ] 

B: Clubs barcelonins 

Sense dones (A) 16,60 3,10 1,80 0,00 8,30 Sense dones (a) 

l __ (A) 
63,20 IUO 41,30 22.30 5&,10 

1 __ (8) 

41 -60'4 (A) 13,10 26,20 44,30 73,90 28,00 41 -60'4 (a) 12,2 13,4 15,5 54,1 19,2 

'1-M(A) 5.00 7,SO UI '1-M(8) 12.2 12,1 5,4 

Només dones (A) 2,20 0,20 1,20 Només dones (a) 2,7 1,7 

Gràfica 5. Distribució dels clubs segona la seva mida i percentatge de dones. 

d'aquest model esportiu entre la ma
joria de la població femenina. 

Un indicador complementari de l'ante
rior i que, a més, permet mostrar di
ferències entre Alemanya i Espanya és 
el que figura a la gràfica 5, en la qual 
s'analitza la distribució dels clubs se
gons mides i percentatge de dones se
gons cada un d'ells. 

Es manté la tendència que la presèn
cia femenina és escassa en els clubs 
petits. A Alemanya, hi ha un 19,7% 
de clubs amb menys de 300 socis que 
no tenen dones i a la província de 
Barcelona, la dada és encara major, 
atès que la xifra ascendeix a un 
37,7%. I el que és interessant a l'hora 
de posar en relleu diferències entre 
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països, és que a Alemanya hi ha un 
73,9% dels clubs amb més de 1000 
socis que compten entre un 41 % i un 
60% de dones, mentre que a la pro
víncia de Barcelona, la xifra descen
deix en un 54,1 %. Tot i que els clubs 
grans siguin en aquesta província 
més atractius que els petits per a les 
dones, en conjunt, el món dels clubs 
és menys atractiu per a les dones bar
celonines que per a les alemanyes. 

A Espanya, el grau de participació a 
les associacions o clubs esportius no
més assoleix el 35% del total de la 
població que practica l'esport. El 
50% d'aquestes persones està en 
possessió d'una llicència federativa 
(García Ferrando, 1994;41). Aquesta 

última dada es complementa amb les 
que hem ofert, en el sentit que el món 
dels clubs espanyols està molt orien
tat cap a l'esport tradicional que, tal i 
com hem comentat, no resulta atrac
tiu per a un nombre molt elevat de 
dones; hauria d'afegir-se potser que 
no resulta atractiu per a quasi dos 
terços de la població que practica es
port, ja siguin homes o dones. 

El segon indicador escollit per ana
litzar l'estructura de la població dels 
clubs és el de la seva edat. A la gràfica 
6, s'ha comparat l'estructura d'edats 
de la població amb la dels clubs per a 
ambdós països. Les franges d'edat 
establertes són les següents: nens/es 
de O a 6 anys; joves de 6 a 18 anys; 
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adults de 18 a 60 i tercera edat de 60 
en endavant. 

A Alemanya, els clubs atrauen prin
cipalment els joves. Aquests són el 
11,9% de la població alemanya i als 
clubs aquesta proporció s'eleva a un 
25,7%. No passa el mateix a la pro
víncia de Barcelona on la proporció 
de joves als clubs (29,5%) està molt 
pròxima a la de la població en general 
(24,4%). Pel contrari, el grup d'edat 
la proporció del qual és superior als 
clubs és el dels adults: 53% a la po
blació i 61, I % als clubs. 

Les dades per a Barcelona confirmen 
les aportades per García Ferrando en 
el seu estudi sobre la pràctica esporti
va de la joventut espanyola efectuat el 
1993. Un dels aspectes més rellevants 
és l'escàs interès dels joves per l' asso
ciacionisme. Tot i que en aquesta in
vestigació el criteri <~ove» s'enquadri 
en una altra franja d'edat (15-29 
anys), les dades poden prendre's a 
títol orientador. El 20% dels joves que 
practiquen esport ho fan en el marc 
d'una associació, mentre que el 62% 
del mateix col·lectiu mai ha pertangut 
a cap d'elles. A més, el 69% dels joves 
d'entre 15 i 29 anys diuen que no és 
necessari pertànyer a cap associació 
per fer esport. En realitat, només 
s'associen aquells per als quals l'asso
ciació té un sentit que és el de l'orga
nització de competicions en la majo
ria de casos. I només un 22% dels 
joves que practiquen esport a Espanya 
ho fan participant en lligues nacionals 
o regionals. Així doncs, tot sembla 
indicar que els clubs esportius de la 
província de Barcelona no només no 
són atractius per a les dones, sinó que 
tampoc ho són per a una elevada pro
porció de gent jove. 

Aquest caràcter selectiu -en raó 
de l'edat i el sexe- dels clubs barcelo
nins queda confirmat a les gràfiques 7 
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Gràfica 6. Estructura d'edat de la població i dels clubs en Alemanya i Barcelona. 
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Gràfica 7. Distribució dels grups d'edat als clubs segons sele. 

49 



PART U: 
EsnJDIS TEDRICDEMPíRICS 

Clubs alemanys Clubs barcelonins 

Fins a 100 socis 

101-300 socis 

301-1000 socis 

Més de 1000 socis 

Global 

'" 100 80 80 40 20 20 40 80 

A: Clubs alemanys B: Clubs barcelonins 

.... ,., 11,4 ll' 10.1 

... , ... ...... ,81 . 21 ,' 21 ,111 21.3 

"'iAl. '2.' 1.2 ... ' U ""81 • 
GrMlca B_ Grill d'lIomogellllllt III clubs_ 

< 2000 h. 

< 5000 h. 

< l(XX)()h. 

< 2OOOOh. 

I 
< 5OOOOh' l 

< l00000h. 

< 5OOOOOh, 

80 100 '" 

21 • . 5 

1 .... 21.3 

'.' ·.·1 

> 500000h· ~1 ________________________ .L-______________________ ~ 
20 15 10 10 20 30 50 

o Habi1an1s (A) I Socis (A) Habi1an1s (8) I Socis (8) 

1 <:IODO <l1000 <'OCIIO <l!IIIOOD I <IIOIIDO <'CICIIDD <- >IICIDOOO 
-

Habi1an1s (Al 5,10 8,80 10,80 14,50 16,80 9 16,50 16,30 

Socis (Al 11 ,10 11 ,80 14 13 15,80 10,80 13,50 10 

I 
Habi1an1s (8) 

H ,30 
3,90 I 5,30 7,50 12,90 9,10 I 23,10 35,30 

--
2,40 I I SocIs (8) 1,50 4,20 3,80 8,40 6,80 « ,70 28,40 

GrMIcI B_ Dlltrtbucl6 d'lIabItInIs I socis de clubs l1li0lIl midi de Ii pobllCl6, 

i 8. La primera mostra la distribució 
dels grups d'edat segons el sexe en els 
dos casos que es comparen. Encara que 
sempre s'aprecia major presència mas
culina, és important observar un canvi 
de tendència per al cas alemany. Això 
és, si a partir dels 18 anys les diferèn
cies entre ambdós sexes són grans, per 
sota d'aquesta edat hi ha una tendència 
a la igualació, especialment per sota 
dels 6 anys quan les nenes (50,3%) 
superen els nens (49,7%). Davant 
d'aquesta dada, es pot pressuposar que 
s'està produint un canvi de tendència i 
que, en el futur, els clubs alemanys 
seran més oberts a la socialització fe
menina. No s'observa el mateix a la 
província de Barcelona on per a tots els 
grups d'edat es manté una diferència 
important entre homes i dones en favor 
dels primers. 

La gràfica 8 continua aquesta tendèn
cia. En aquesta, hi figura el grau d'ho
mogeneïtat dels clubs construït a par
tir de les variables edat i sexe (10)_ 
Un club amb un alt grau d'homoge
neïtat té un tipus de població unifor
me, cosa que el fa més restrictiu. Per 
adherir-s'hi, cal simpatitzar amb els 
seus components i un requisit impor
tant per això és sintonitzar amb el seu 
sistema de valors_ Quant més homo
genis siguin aquests valors, menys 
possibilitats hi ha de convèncer un 
públic ampli. 

D'entrada, la gràfica confon perquè els 
clubs alemanys tenen un grau d'homo
geneïtat alta i mitjana superior als es
panyols (18,2 i 38,4 i 1, I i 29,3 respec
tivament). Això sembla contradictori 
amb el fet que els clubs alemanys són 
més atractius per a les dones i gent jove 
perquè els fa més oberts. El que passa 
és que cada club alemany és més ho
mogeni, però, en el seu conjunt, el sis-

(10) Per al detall metodològic de la construcció d'aquest indicador vegeu Heinemann & Schubert, 1994: 139. 
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tema de clubs és més obert, és a dir, hi 
ha tipus més diferenciats de clubs, cosa 
que permet que s'adaptin a interessos i 
motivacions més variats. A Espanya, 
pel contrari, el sistema de clubs és més 
selectiu (d'aquí que hi hagi una propor
ció inferior de dones i gent jove), però 
cada club -si la seva oferta concreta 
no representa un obstacle- és més 
obert, més heterogeni. Aquestes di
ferències tenen a veure amb les fun
cions exercides pels clubs en un país i 
en un altre. En el propers apartats, 
s'ofereixen més dades per anar-les ca
racteritzant. 

Per últim, tal i com hem apuntat, és 
important ara veure la implantació geo
gràfica dels clubs. Per això, hem fet 
dues gràfiques, la primera de les quals 
recull la distribució dels habitants i dels 
socis de club segons la mida de la po
blació (gràfica 9). 
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Hi ha diferències fonamentals en els 
dos casos que comparem. A Alemanya, 
els clubs són un fenomen de petites 
aglomeracions. Així, per exemple, els 
menors de 2000 habitants compten 
amb el 5,7% de la població i, en canvi, 
l' 11,7% del total de persones són asso
ciades a clubs. Si agrupem les dades per 
poblacions de menys de 50.000 habi
tants, resulta que agrupen el 56,2% de 
la població alemanya i el 65,9% dels 
socis de clubs. En canvi, a les grans 
ciutats, es concentra el 18,3% de la 
població i només el 10% són persones 
afiliades als clubs. 

A la província de Barcelona, els re
sultats són molt diferents excepte en 
el cas de les grans ciutats on la situa
ció és semblant a Alemanya. La ma
jor proporció de socis es concentra a 
les poblacions d'entre 100.000 i 
500.000 habitants (44,7%) que, d'al-

tra banda compten amb el 23,1 % de 
la població. Si observem les dades 
recollides, els clubs no són un feno
men tan arrelat a les poblacions peti
tes com en el cas de l'alemany. Així, 
la població resident a localitats me
nors de 50.000 habitants és el 31,9% 
del total i el nombre de persones afi
liades a clubs és del 20,1 %. A Ale
manya, els clubs tenen en aquestes 
petites poblacions funcions que sur
ten de l'àmbit esportiu: són centres de 
cultura, de lleure, lloc de trobada de 
la localitat, etc. No sembla que a Bar
celona tinguin aquesta funció, al
menys amb les mateixes proporcions 
que a Alemanya. 

La segona gràfica elaborada és la que 
distribueix els clubs segons la seva 
mida i el de la població (gràfica 10). Els 
resultats més rellevants per al cas ale
many són que els clubs petits predomi-
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Gràfica 11 . Percenlalge de socis actius als clubs alemanys I barcelonins. 

nen a les ciutats grans (46,2%) i els 
mitjans-petits (se'ls anomena els clubs 
típics del poble «tipische Ort-vereine») 
a les poblacions inferiors a 5000 habi
tants (43,6%). Els arguments interpre
tatius que s'ofereixen són que el club 
petit pennet sortir de l'anonimat a les 
ciutats grans i el mitjà-petit ofereix una 
oferta esportiva més àmplia allí on el 
sector comercial no troba condicions 
objectives favorables d'implantació, és 
a dir, les petites localitats. A la provín
cia de Barcelona, els resultats són dife
rents. 

Els clubs amb més de 300 socis -que 
qualifiquem de grans i mitjans
grans- són a les ciutats de més de 
100.000 habitants (29,6% + 25,9%), 
els petits a les poblacions d'entre 
5000 i 20.000 habitants (44,6%) i els 
mitjans-petits a les de menys de 
100.000 (44,4%) i en les de menys de 
5000 (48,7%). Aquesta última dada 
és l'única que coincideix amb Ale
manya. Cal preguntar-se si a la pro-
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víncia de Barcelona els clubs grans 
compleixen funcions diferents del 
cas alemany. Per això, la gràfica II 
on figura el percentatge de socis ac
tius als clubs de cada un dels àmbits 
analitzats pot donar alguna resposta. 

Es considera soci actiu aquell que fa 
esport en el marc del club almenys un 
cop a la setmana. Els socis passius són 
aquelles persones que no compleixen 
amb aquest requisit, però que se
gueixen estant afiliades al club per al
tres motius d'entre els quals destaca el 
seu paper socialitzador. 

En conjunt és important destacar que 
ser membre d'un club no implica ne
cessàriament practicar-hi esport regu
lar. Així a Alemanya només hi ha un 
50% dels socis actius i, malgrat tot, a la 
província de Barcelona, un 39%. 
Aquesta proporció, tot i així, varia se
gons la mida del club. A Alemanya, el 
percentatge de socis actius augmenta 
als clubs grans. Això reafinna el paper 

socialitzador dels clubs petits on les 
persones troben alguna cosa més que 
un lloc per practicar esport. Es dóna el 
cas de clubs en què hi ha persones que 
voluntàriament hi assumeixen fun
cions de gestió (organització de festes, 
excursions, activitats culturals, etc.) 
sense que per això hagin de practicar 
esport. 

A la província de Barcelona, la tendèn
cia és pràcticament la contrària, ja que 
és als clubs grans on hi ha menor nom
bre de socis actius (19%). Aquesta 
nova dada confinna la idea que ha anat 
apareixent fins ara segons la qual els 
clubs d'Alemanya i els de la província 
de Barcelona no només tenen estructu
res diferents, sinó que aquestes respo
nen a funcions socials diferents. 
L'anàlisi de les ofertes realitzades per 
aquests clubs ajuda a avançar en aquest 
sentit. 

Les ofertes 
A Alemanya el conjunt dels seus 
clubs ofereix activitats en 240 moda
litats esportives. Malgrat tot, només 
dotze superen el 5% de l'oferta exis
tent (gràfica 12a); el potencial d'ofer
ta dels clubs per a les altres activitats 
és molt reduït. A la província de Bar
celona succeeix el mateix, perquè 
també només dotze modalitats espor
tives són ofertes per més del 5% dels 
clubs (gràfica 12b). 

Una observació important en relació 
a les dotze ofertes principals dels 
clubs alemanys és que la meitat 
d'elles no són exclusives d'aquests, 
sinó que també fonnen part de l'ofer
ta típicament comercial. D'una ban
da, la dada posa de manifest la capa
citat dels clubs per adaptar-se a les 
evolucions de la demanda, però d'al
tra banda, les situa en competència 
amb el sector comercial. A Alemanya 
la qüestió està plantejant seriosos 
problemes de legitimació del paper 
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dels clubs, atès que aquests reben 
subvencions i gaudeixen d'avan
tatges fiscals que els permeten fer una 
oferta més econòmica que les empre
ses comercials, les quals no reben cap 
tipus d'ajut (11). De totes maneres i 
malgrat el debat que aquesta evolució 
suscita, el cert és que si analitzem les 
ofertes dels clubs alemanys, es pot 
observar una tendència mitjançant la 
qual s'adapten a noves tendències de 
la demanda, la qual és una legitima
ció positiva de cara a la funció social 
que desenvolupen. A la província de 
Barcelona, els clubs fan una oferta 
més tradicional, menys adaptada al 
conjunt de la demanda actual. Si es 
compara la llista dels esports més 
practicats a Catalunya durant l'any 
90 (Secretaria general de l'esport, 
1995:22) amb la dels esports oferts 
pels clubs, es pot veure que aquesta 
última es correspon amb esports més 
antics i que no són, precisament, els 
més practicats en l'actualitat (taula 3) 
(12). Es podria dir que els esports més 
assimilables als oferts en el sector 
comercial són el tennis i l'àmplia 
gamma d'activitats que s'engloba 
sota l'apartat de gimnàstica (mante
niment, aeròbic, fitness ... ). Es tracta 
precisament dels dos últims de la llis
ta de dotze. La resta d'esports són 
esports que entren en la categoria de 
tradicionals perquè són els més antics 
i els més orientats en la seva filosofia 
performance. La gràfica 12b confir
ma, per tant, el caràcter selectiu de 
l'oferta feta pels clubs a la província 
de Barcelona. 

Ara bé, pot considerar-se que, enca
ra que es tracti de situacions dife-
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Gràfica 12a. Modalitats esportives m6s rellevants (clubs Ilemlnys) (% respecte del total de clubs). 
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Grillca12b. Modllltatlesportives m6s rellevants (clubs barcelonins) (% respecte del total de clubs). 

Pràctk;a de la població Oferta dels clubs 

Natació 23,5 Bàsquet 24,1 
Caminar 21,0 Futbol 21 ,0 
Billar 16,3 Nataci6iWaterpolo 13,8 
Gim. de manteniment 12,7 Atletisme 10,3 
Bàsquet 10,7 Futbol sala 9,7 
Tennis 10,5 Voleibol 9,7 
Excursionisme 10,4 Handbol 7,6 
Esqui 8,8 Patinatge 5,9 
Jogging 8,6 Ciclisme 5,2 
Ciclisme recreatiu 8,4 Tennis 5,2 
Futbol 8,2 Gim. esportiva/rltmica 5,1 

Tlull 3. Esports ma practicats I CatalunYl1 esports olerts per les alloclKloDS esportives (%). 

(11) A Espanya, els clubs esportius no poden rebre donacions amb la mateixa finalitat que els alemanys. La Llei d'associacions voluntàries a Espanya és 
de l'any 1964 i no és tan avantatjosa per als clubs com l'alemanya. A més, la nova Llei de fundacions i incentius fiscals tampoc ajuda. Per tal que una donació 
a una associació voluntària desgravi, cal que abans aquesta sigui declarada d'utilitat pública. Això és molt difícil i requereix d'uns complicat tràmits 
administratius que obstaculitzen l'èxit de moltes iniciatives, per la qual cosa poques són les associacions esportives que hagin tingut èxit en els seus intents. 

(12) La comparació s'ha de prendre a títol orientador, ja que no tenim la llista d'esports més practicats a la província de Barcelona. 
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Gràfica 14. Ofertes dirigides a grups concrets. 

els de la província de Barcelona es
tan perdent legitimitat? En què es 
diferencien del sector comercial per 
al cas alemany? Tenen altres parti
cularitats referides a l'oferta que fa
cin pensar en tendències de canvi en 
el cas de Barcelona? La resposta pot 
trobar-se quan analitzem les tres 
ofertes efectuades per aquests. A la 
gràfica 13 figuren les ofertes espor
tives addicionals efectuades pels 
clubs i aquesta indica a més el seu 

54 

percentatge que han estat incorpora
des en els últims tres anys. 

A Alemanya, però sobretot a la pro
víncia de Barcelona, l'activitat espor
tiva addicional més comuna són les 
festes d'esport recreatiu (en alemany, 
«Spiel Sport Feste»). La dada que 
crida més l'atenció és el «boom» 
d'aquestes festes a Barcelona des de 
fa tres anys i aquesta ha permès supe
rar l'oferta alemanya d'una manera 
molt notòria. Els esforços divulga-

dors de les institucions i persones in
teressades en l'esport per a tothom 
semblen haver donar els seus fruits. 

Així mateix, aquest interès per ampliar 
el perfil de les persones que practiquen 
esport queda reflectit a la gràfica 14 on 
figuren les ofertes dirigides a grups 
específics. 

Proporcionalment, els clubs de la pro
víncia de Barcelona fan més oferta a 
aquests grups que els alemanys, en es
pecial la dirigida a la població infantil 
i a la tercera edat. 

Per últim, l'especificitat dels clubs 
enfront a l'oferta comercial també 
pot ser valorada a partir de les ofertes 
no esportives que fan (gràfica 15). 
Les festes especials són la principal 
activitat, tant a Alemanya com a Bar
celona (77,4% i 60,3% respectiva
ment), però una elevada proporció de 
clubs també ofereixen altres tipus 
d'activitat social (menjar després del 
partit, jocs de saló, etc.) i excursions. 
La proporció de clubs que ofereixen 
activitats culturals és petita en amb
dós països. 

Així doncs, tot i que de manera dife
rent, l'anàlisi de l'oferta feta pels 
clubs permet veure que, encara que 
selectius de partida, en els darrers 
temps d'observen (més a Alemanya 
que a Espanya) indicis de canvi que 
fan pensar en una reacció del sector 
associatiu voluntari per adaptar-se a 
les noves demandes de l'esport actual 
i mantenir així un espai ben definit en 
el món de les organitzacions espor
tives. 

Els recursos econòmics 
L'anàlisi dels recursos serveix per aca
bar de perfilar la situació dels clubs, 
així com els anteriors indicadors són 
reveladors d'aquesta. 
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En efecte, les diferències que s'han 
anat perfilant enter Alemanya i la pro
víncia de Barcelona acaben per fer-se 
evidents en aquest apartat. Recordem 
que: 1) en síntesi, a Alemanya predo
minen els clubs petits (menys de 100 
persones associades) o els grans (més 
de I ()()(), mentre que a la província de 
Barcelona, els clubs grans tenen major 
importància; 2) el grau d'homogeneïtat 
dels clubs alemanys és inferior al dels 
de Barcelona on els clubs són més ho
mogenis en favor d'una elevada repre
sentació masculina i amb la majoria 
d'entre 18 i 60 anys; i 3) l'oferta d'ac
tivitats esportives als clubs alemanys 
tenen algunes semblances amb la que 
es realitza en el sector comercial, men
tre que a Barcelona és de tipus més 
tradicional amb menors interferències 
amb l'esmentat sector. Els clubs de 
Barcelona es dirigeixen a un públic 
més restringit i, atès que predominen 
els clubs grans, podem suposar -si 
partim de teories que hi ha al respec
te- que estan més orientats a sonar un 
servei que a ser llocs de sociabilitat. 
L'anàlisi dels recursos econòmics con
firma aquesta tendència. 

A la taula 4, hi figuren els ingressos i 
despeses atribuibles a cada soci dels 
clubs alemanys i de la província de 
Barcelona desagregats en diferents 
conceptes. A tots els apartats, els diners 
que s'atribueixen a cada persona, tant 
si són ingressos com despeses, és supe
rior a Barcelona. És a dir, els clubs de 
la província de Barcelona estan més 
«monetaritzats», depenen més dels di
ners que els d'Alemanya. Això, mal
grat tot no ha de portar a aquestes inter
pretacions errònies: 

• no necessàriament són més rics en 
termes econòmics, perquè si bé els 

% de clubs 
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Gràfica 15. Ofertes addicionals no esportives dels clubs. 

PIes. anuals per membre 

Ingressos Despeses 

Quotes Administració 
Total socis 7.055,-1 9.442,- Total socis 1.190,-1 861 ,-
Socis actius 17.425,-/ 20.546,- Socis actius 3.315,-1 7.323,-

Patrocinadors Esportius 
Total socis -I 2.872,- Total socis 9.010,- / 13.465 ,-
Socis actius - 1 12.277,- Socis actius 22.185,-/ 36.322,-

Donacions Taxes 
Total socis 1.615 ,-1 - Total socis 1.995,-/ 2.556,-
Socis actius 4.080,-1 - Socis actius 5.015,-1 6.830,-

Subvencions Despeses de capital 
Total socis 1.785 ,- 1 2.872,- Total socis 1.530,-1 374,-
Socis actius 4.165,-1 5.051 ,- Socis actius 4.080,-1 954,-

Ingressos comercials 
Total socis 6.035,-1 7.387,-
Socis actius 16.235,- / 17.248,-

Taula 4. Pressupost del club alribui! a cada membre (clubs alemanys I barcelonins) 
(en pIes. anuals per membre). 

ingressos per persona són majors, 
també ho són les despeses. 

• tampoc han de ser més rics en ter
mes de recursos, perquè una eco
nomia de les organitzacions espor
tives voluntàries ha d'incloure di-

ners i temps (Heinemann, 1992; 
I 995a; 1995b). En el càlcul dels 
recursos és imprescindible calcu
lar el valor en diners del temps dels 
voluntaris. Només així es pot sa
ber el volum real dels recursos 
d'un club (13). 

(13) Per motius aliens a la nostra voluntat, en el moment de publicar el present article encara no estem en condicions d'oferir l'anàlisi del personal-voluntari 
o professional- dels clubs a la província de Barcelona. 
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% respecte el total del presupost 

Ingressos Despeses 

Quotes 57,4/44,1 Administració 7,2/ 4,5 
Patrocinadors -/9,8 Esportius 57,5/68,2 
Donacions 7,3/ - Taxes 18,1/16,2 
Subvencions 10,7/ 6,5 Despeses de capital 7,0/ 1,1 
Ingressos comercials 24,8/31 ,7 Altres 2,3/4,3 
Crèdits 1,0/ 4,4 
Altres 1,5/ 3,5 

Taula 5. Distribució del pressupost (Clubs alemanys I barcelonins) (en % respecte al total del pressupost). 
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Gràfica 16. Distribució dels Ingressos segons la mida del club. 
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D'una altra banda, la distribució dels 
ingressos i despeses és també molt 
diferent (taula 5). El principal recurs 
econòmic dels clubs alemanys són les 
quotes dels membres (57,4%) que su
peren àmpliament qualsevol altra for
ma d'ingressos. A Barcelona, les 
quotes representen com a mitjana un 
44, I % dels ingressos dels clubs, xifra 
que es troba molt propera a la suma 
d' «espònsors / subvencions / in
gressos comercial», la qual puja un 
48% contra un 35,5% del cas alemany 
(14). Segons Heinemann i Horch 
(1991), aquesta dependència del club 
d' agents externs l'obliga a sotmetre' s 
a les exigències d'aquests . En el cas 
de la província de Barcelona, un club 
no pot funcionar segons criteris in
terns, però ha d'adaptar-se als que li 
vinguin imposats pels agents que 
contribueixen en una mitjana del 48% 
al seu pressupost anual. A la gràfica 
16, on es fa l'anàlisi desagregada se
gons la mida del club, quest fenomen 
es percep amb claredat. 

A Alemanya, la suma de les quotes dels 
membres més les donacions -que, se
gons el que hem explicat fins ara, re
presenta que el club es finança a si 
mateix sense cap intervenció de ter
cers- supera en tots els casos el 50% 
dels ingressos. A la província de Bar
celona, això només passa en el cas dels 
clubs amb més de 1000 associats i ja 
veurem com aquesta dada ha d' inter
pretar-se d'una manera diferent al cas 
alemany. En conjunt, els clubs de Bar
celona són molt més dependents dels 
espònsors, les subvencions i dels in
gressos que procedeixen de les activi
tats comercials que generen; el pes 

d'uns o altres varia segons la mida del 
club. 

Els clubs petits (fins a 100 membres i 
de 101 a 300) depenen més dels espòn
sors que de les activitats comercials. A 
partir de 300 socis, l'esponsorització 
disminueix i el pes de les activitats 
comercials assoleix els valors màxims 
(31 %). Els esmentats ingressos es com
binen en el cas dels clubs grans amb un 
59% dels ingressos que provenen de les 
quotes dels associats. Aquestes dades 
mereixen dues consideracions d'in
terès. 

• Els clubs petits són extremadament 
dependents de terceres parts i, en 
especial, els que tenen entre 101 i 
300 socis, ja que la suma d'espòn
sors i activitats comercials assoleix 
el 68% dels ingressos. Si aquests 
clubs s'orienten a la preparació 
d'equips que participen en competi
cions -tal i com sembla deduir-se 
de totes les dades exposades en els 
apartats anteriors- estan totalment 
sotmesos a l'èxit d'aquests,ja que si 
no, els espònsors retiren els seus 
ajuts i les activitats comercials ge
nerades al voltant de l'èxit dels 
equips es redueixen. D'aquesta ma
nera, el club té com a servitud man
tenir i millorar els seus nivells de 
performance sense parar. Legitima 
la seva existència pel rendiment dels 
seus equips i això és el que permet 
generar els ingressos necessaris per 
a la preparació d' aquests, els quals 
superen àmpliament els diners ge
nerats mitjançant les quotes de les 
persones associades. 

• Els clubs grans tenen menys espòn
sors i una major proporció d'in
gressos derivats d'activitats comer
cials i ingressos per quotes de per
sones associades. El 31% d' in
gressos per activitats comercials 
també és indicador de dependència 
de tercers. En aquest cas, malgrat 
tot, el tipus de servei ofert no és 
probablement tant el de la prepara
ció per a la competició com el de 
l'organització d'activitats que atre
guin persones. Aquestes persones 
s' adhereixen al club pel servei que 
dóna. En realitat, és probable que es 
tracti més de persones «abonades» 
que «associades» (15); d' aquí la 
suma tan elevada d'ingressos per 
quotes. 

Com a resum de l'apartat destinat a 
l'anàlisi dels recursos econòmics dels 
clubs, observem que els alemanys són 
més autosuficients que els de la provín
cia de Barcelona. En ella, els clubs de
penen més d'agents externs, com ara les 
subvencions d' institucions públiques, 
però sobretot els espònsors i les activi
tats comercials es veuen obligats a gene
rar per poder mantenir les opcions orga
nitzadores efectuades, com ara el rendi
ment dels equips per als clubs petits i 
mi~ans-petits i el servei d' «abonats» per 
als mi~ans-grans i grans. 

Aquest resultat, juntament amb els 
que hem anat obtenint quan ana
litzàvem altres aspectes relatius a 
l'estructura dels clubs, ens ha permès 
efectuar una valoració sobre les di
ferències entre els clubs alemanys i 
els de la província de Barcelona així 
com el sentit d'aquestes. 

(1 4) Per al cas alemany, no es consideren les donacions com a provinents d ' agents externs, ja que procedeixen majoritàriament dels propis associats. A 
Alemanya, la Llei d'associacions voluntàries afavoreix les donacions a aquestes, ja que serveixen per reduir impostos. El costum de fer donacions al s clubs 
esportius està molt estesa. 

(15) De fet, ja hi ha clubs grans coneguts pel tipus de servei que ofereixen que distingeixen entre persones «abonades» i persones «associades». 
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eo.dusIou: ... esportiu, 
globalització, .rranl ........ 
illStilud_1s i societat 

AI segon apartat d'aquest article justi
ficàvem l'interès d'un estudi compara
tiu sobre clubs esportius a Alemanya i 
a Espanya per diferents preguntes d'in
terès sociològic, pràctic i de futur. Des
prés de les anàlisis de les dades que 
hem efectuat, donarem una resposta a 
cadascuna de les preguntes formu
lades. 

La primera d'elles es referia al debat 
sobre el procés de globalització. En 
concret, havíem d'examinar si la situa
ció dels clubs a Alemanya i a la provín
cia de Barcelona feia pensar en l'es
mentat procés. La nostra pregunta és 
negativa; la situació dels clubs en un 
lloc o en un altre és molt diferent. 

La diferència principal que s'ha obser
vat entre els clubs alemanys i barcelo
nins és que els primers tenen un major 
grau de penetració social que els se
gons. És a dir, els «Verein» alemanys 
tenen molta importància per al cultiu de 
les relacions socials, són llocs de socia
bilitat. Les raons històriques de la seva 
gènesi -que ja hem descrit a les pri
meres pàgines d'aquest article- s'han 
anat mantenint i segueixen tenint una 
importància molt gran en la trama ale
manya de les relacions socials. Els 
clubs tenen mides molt variades i els 
petits tenen gran importància en el con
junt d'aquests; un club petit afavoreix 
el contacte humà. Encara que amb un 
predomini d'homes joves, la seva ho
mogeneïtat no és tan gran com en el cas 
barceloní, cosa que reafirma aquest ca
ràcter socialitzant dels clubs. Ofe
reixen una oferta esportiva que connec
ta parcialment amb les tendències ac
tuals de la demanda; això planteja certs 
problemes de competència enfront el 
sector comercial, però, al mateix 
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temps, els fa més atractius per als dife
rents públics diversos, més integra
dors. Per últim, els clubs tenen una gran 
autosuficiència econòmica gràcies al 
fet que són més independents de terce
res parts i, per tant, tenen una capacitat 
més gran per adaptar-se als desitjos 
dels seus membres. 

L'espai ocupat pels clubs en el pano
rama esportiu de la província de Bar
celona és més restringit. La distribu
ció dels clubs segons les seves mides 
és més desequilibrada que a Ale
manya i tenen una major importància 
els clubs grans. El dinamisme, pel 
que fa a la captació de nous associats 
durant l'últim any, correspon als 
clubs petits; aquesta dada és de les 
poques que coincideixen amb el cas 
alemany. Tenen un grau d'homoge
neïtat molt alt, ja que es composen 
principalment d'homes adults (a par
tir dels 18 anys). La seva oferta quasi 
no coincideix amb la de les tendèn
cies de la demanda; té més relació 
amb els esports anomenats tradicio
nals, fet que els fa més selectius i 
menys atractius per a amplis grups de 
població, però, al mateix temps, te
nen un espai molt més definit que no 
es confon, per exemple, amb l'oferta 
comercial. Malgrat tot, l'anàlisi dels 
seus recursos econòmics mostra ma
jor dependència de tercers que els 
clubs alemanys. En cap dels tipus 
analitzats, els ingressos derivats de 
les quotes superen el 50% dels re
cursos. 

Com poden ser interpretades aquestes 
diferències? És necessari que ens reme
tem a les altres dues preguntes que 
formulàvem al principi de l'article. La 
primera d'elles consistia a saber si da
rrera de les aparences formals comunes 
la cultura organitzadora que hi ha als 
clubs i l'espai ocupat en el panorama 
esportiu són semblants. 

Podem dir, que l'única cosa que tenen 
en comú són les aparences formals, 
però que, darrera d'elles, hi ha diferèn
cies fonamentals que expliquem a con
tinuació. 

Els orígens dels clubs en ambdós 
països són molt diferents. Ja hem co
mentat al principi de l'article com els 
«Vereine» alemanys es fonamenten en 
la filosofia del moviment «Turnen» 
que rebutja la competició i la perfor
mance i proposa altres formes de cultiu 
del cos i de l'esperit mitjançant els 
quals les persones estableixen rela
cions d'amistat. 

Encara que en els orígens de l'esport 
a Catalunya també hi ha la confluèn
cia d'altres tradicions (1'excursionis
me, les pràctiques de la noblesa, la 
filosofia del cos dels anarquistes, 
etc.), el model anglès -el de la com
petició i la performance- no va ser 
rebutjat, sinó que va ser acollit per la 
burgesia ascendent i d'una manera 
progressiva, també per les incipients 
classes mitjanes i treballadores. Va 
ser un model que es va anar imposant 
i al qual se li atribuïa una imatge de 
modernitat, democràcia i progressis
me en un país submergit en fortes 
tensions polítiques. És un model que 
ha arribat fins als nostres dies i que 
segueix sent la filosofia bàsica dels 
idearis dels clubs. 

Per una altra banda, també hem vist a 
la gràfica I com els clubs de la pro
víncia de Barcelona, a diferència dels 
alemanys, són creats principalment 
en un moment històric (després de 
1975) en un moment en què l'Estat i 
el sector comercial ja han mostrat el 
seu interès per l'esport. Esport i club 
no van lligats com a Alemanya, sinó 
que els clubs han de trobar un espai 
propi en un panorama esportiu i ins
titucional definit amb antelació. El 
model de club no és «inventat» no-
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més pel moviment voluntari com suc
ceeix a Alemanya durant el segle 
XIX, sinó que també intervenen en la 
seva configuració el sector públic i el 
comercial; ha d'actuar en un espai 
definit amb antelació. 

Les diferències empíriques observa
des reflecteixen aquests punts de par
tida diferents que s'han anat consoli
dant amb el pas dels anys. Els clubs 
alemanys segueixen cultivant les re
lacions socials més enllà del rendi
ment esportiu i aquest és el seu objec
tiu principal; els de Barcelona, en 
canvi, es regeixen per la lògica de la 
performance que cada dia imposa ma
jors exigències (tècniques, assistèn
cia mèdica i psicològica, professiona
lització dels atletes, etc.), la qual cosa 
explica la necessitat de buscar fi
nançament extern. 

Es dirà que la interpretació que es refe
reix als orígens històrics diferents a la 
província de Barcelona només pot ser 
vàlida per als clubs petits i mitjans-pe
tits. Malgrat tot, ¿què passa amb els 
mitjans-grans o grans que semblen es
tar cada cop més orientats cap a empre
ses de serveis, cosa que els condueix a 
tenir una filosofia que s'aparta de la 
performance i la competició i intenta 
ampliar les seves ofertes amb la finali
tat de ser més atractius? Tot i que els 
seus orígens es fessin coneguts pels 
seus equips de competició --els quals, 
per una altra banda, encara donen 
imatge i prestigi al club-, és cert que 
s'estan apartant d'aquestes arrels ini
cials. 

Per entendre aquests nous desenvolu
paments, cal que utilitzem la sociolo
gia política i analitzem els clubs par
tint de les relacions que estableixen 
amb els poders públics i el seu posi
cionament en el panorama esportiu. 

És a dir, la teoria dels arranjaments 
institucionals i la posició que, 
gràcies a aquests, ocupen els clubs en 
el panorama de la política esportiva 
-a vegades, també desbordant 
aquest àmbit- d'un país. 

Quan ens referim a les dates de funda
ció dels clubs, ja hem esmentat breu
ment com a les societats modernes de
senvolupades, els clubs poden col·la
borar amb l'Estat per afrontar conjun
tament el desenvolupament de l'esport 
(Heinemann, 1990; Puig & Heine
mann, 1995). Aquesta col·laboració es 
fa partint de dos models: el cooperatiu 
i el cooperatiu-subsidiari. Amb el mo
del cooperatiu, l'Estat no actua sol, 
sinó que estableix formes de col·labo
ració amb la societat civil, especial
ment amb el moviment esportiu. S'es
tableixen unes condicions de col·labo
ració per garantir l'esmentat principi 
d'igualtat. El model cooperatiu-subsi
diari no estableix condicions per oferir 
ajut; la filosofia subjacent és que les 
organitzacions ja coneixen bé quins 
són els seus interessos i no cal posar-los 
condicions, atès que elles ja saben el 
que necessiten per ajudar-se a si ma
teixes. 

Doncs bé, és a la llum d'aquests mo
dels que es poden interpretar els de
senvolupaments més recents de les 
organitzacions esportives que hem 
analitzat. 

Els clubs alemanys constitueixen el fo
nament de la promoció de l'esport a 
Alemanya Estan agrupats en la «Deut
sche Sportbund» (DSB) que és l'orga
nització responsable de l'esport en 
aquest país. L'Estat no compta amb un 
Ministeri de l'esport, sinó que, com que 
al·lega la filosofia del principi de sub
sidiarietat, delega en la DSB tota la 
responsabilitat en matèria esportiva. 

Aquest organisme, mitjançant una 
complicada estructura, arriba a mobi
litzar al voltant de 23 milions de prac
ticants esportius (16). Els clubs no re
ben cap ajut financer directe de l'Estat, 
però atès que aquest ofereix de franc 
-a través dels ajuntaments- l'ús de 
les instal·lacions esportives a més d'un 
70% dels clubs i ha establert un marc 
legal altament favorable per a aquest 
tipus d'organitzacions (recordeu, entre 
d'altres, el tema de les donacions al 
qual hem fet referència en l'apartat de 
recursos econòmics), aquests es troben 
en una posició política i econòmica
ment avantatjosa respecte a un altre 
tipus d'organitzacions, especialment 
les comercials. El fet que tots els clubs 
esportius alemanys s'agrupin sota una 
sola organització «paraigua», això 
dóna a la DSB un poder negociador 
molt avantatjós per als seus interessos. 

Quines diferències i semblances tro
bem a la província de Barcelona pel 
que fa a això? Segons el nostre enten
dre i partint de l'anàlisi de les dades 
de l'enquesta i algunes fonts docu
mentals consultades fins al moment, 
els clubs petits i mitjans-petits gau
deixen d'una relació de subsidiarietat 
amb els poders públics. Per des
comptat, les subvencions que reben 
s6n molt més petites si es considera 
el percentatge que representen en re
lació al total d'ingressos. Però no no
més és una qüestió de diners, sinó del 
pes polític que exerceixen a causa de 
la seva uniformitat d'interessos i 
coherència d'actuacions. Si bé és cert 
que són selectius pel que es refereix 
al públic que atrauen, estableixen una 
trama organitzadora a tota la provín
cia de Barcelona que arriba fins als 
llocs més recòndits. I, atès que 
s'agrupen en consells comarcals i en 
federacions, tenen una certa capacitat 

(16) Això representa el 30% de la població alemanya, mentre que a Espanya, el percentatge de persones afiliades a un club esportiu és del 10%. 
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PA~T II: , 
ESTUDIS TEORICOEMPIRICS 

de pressió política i aconsegueixen 
una atenció institucional que es tra
dueix en una relació de tipus subsi
diari. 

De totes maneres, encara que hi hagi 
certes semblances amb el cas alemany, 
no es pot dir que la capacitat de pressió 
política d'aquest tipus de clubs a Es
panya sigui tan gran com aquest. En 
realitat, no compten amb una orga
nització poderosa que els agrupi tots i 
que sigui capaç d'influir de forma tan 
important, com a Alemanya, sobre la 
política esportiva del país. 

La diferència és encara més gran quan 
s'analitzen els clubs grans i mitjans
grans que funcionen amb una doble 
lògica. Una pot ser la subsidiària i la 
interpretem amb el mateixos termes 
que en el paràgraf anterior. L'altra és la 
cooperati va i gràcies a ella, s'explica la 
seva orientació cap als serveis. 

La vocació dels poders públics a la 
província de Barcelona s' ha anat orien
tant de manera progressiva a una com
plementaritat amb la societat civil més 
que com una superposició amb les tas
ques dutes a terme per aquesta (Puig & 
Heinemann, 1995). És molt corrent es
tablir convenis de cessió d'instal·la
cions, d'organització de programes de 
promoció o campanyes d'estiu, etc. 
amb clubs. La filosofia s'ajusta als 
principis del model cooperatiu. No és 
que es deixi al club fer el que vulgui, 
sinó que s'estableix un plec de condi
cions i, si aquest és capaç de complir
lo, té garantida la coJ.laboració amb 
l'ens públic tant de temps com els 
acords es compleixin. Aquesta fórmula 
ha estat aplicada en molts municipis i 
pot ser la raó que expliqui l'enorme 
increment del nombre d'associats a 
clubs que en un període de deu anys han 
duplicat i triplicat el seu nombre. Els 
clubs han trobat el seu espai en el pa
norama esportiu gràcies a arranjaments 
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institucionals que han estat capaços 
d'establir amb els poders públics de la 
província. Aquest aspecte ens sembla 
exclusiu de Barcelona i és, segons el 
nostre parer, la raó que explica la major 
presència de clubs grans en comparació 
amb el cas alemany. 

Veiem doncs com darrera de les apa
rences semblants s'amaga alguna sem
blança, però, sobretot, diferències fo
namentals en la cultura organitzadora i 
en el posicionament dels clubs en el 
context de la política esportiva de cada 
país. 

Ara, l'última pregunta d ' interès so
ciològic que queda per respondre és 
la següent: compleixen la mateixa 
funció social els clubs alemanys que 
els espanyols? l, en cas de no ser així, 
a què són degudes aquestes dife
rències? 

La resposta és també negativa, ja que 
considerem que no compleixen la ma
teixa funció. L'observació empírica de 
què partim és que els clubs de Barcelo
na són més selectius en comparació 
amb els alemanys, cosa que ens fa creu
re que els clubs alemanys tenen major 
importància des del punt de vista de les 
relacions socials que els de la província 
de Barcelona. 

Ara bé, vol dir això que a Barcelona ens 
trobem davant una societat més desar
ticulada? En absolut. El que estem 
dient és que els clubs es desenvolupen 
dins d'un context social i cultural dife
rent i, en conseqüència, les funcions 
desenvolupades també ho són. A quin 
tipus de diferències ens estem referint? 

Malgrat que també està sotmesa a grans 
transformacions, l'estructura de la fa
mília a Espanya és encara molt diferent 
a l'alemanya que és molt més nuclear. 
I no només això, sinó que és comú que 
els fills deixin la llar familiar per anar
se'n a estudiar i ja no tomin mai més. I 

també hi ha una major disponibilitat a 
la mobilitat per raons professionals. 
També s'ha de tenir en compte un ma
jor sentit de la individualitat i l' autores
ponsabilitat derivada del profund arre
lament cultural que té l'ètica protestant 
a la societat alemanya. El resultat és 
que a la família hi ha una falta de 
centralitat pel que fa a les relacions 
socials en comparació a les que hi ha a 
Espanya. 

Cada vegada més, els qui treballen en 
sociologia de la família a Espanya par
len de família tradicional modificada, 
cosa que és de gran interès, atès que un 
cop més s'enfonsa el mite globalitza
dor per donar pas a la capacitat de cada 
cultura per integrar la tradició ales no
ves tendències. Així la farmlia tradicio
nal modificada és aquella que, malgrat 
que tendeixen cap a la nuclearització, 
manté trets de la tradicional. Els pares 
vells ja no conviuen amb els fills, però 
estan a prop i mantenen molt contacte 
amb ells principalment gràcies al te
lèfon i també a néts i nétes que su
pleixen la falta de temps de la mare, qui 
en la majoria d'ocasions té un treball 
fora de casa. La celebració de festes 
familiars segueix tenint un paper im
portant i les visites mútues durant les 
vacances també. El resultat és que la 
farmlia segueix ocupant molt de temps 
en el món de les relacions, cosa que 
indirectament disminueix la funció so
cial exercida pels clubs. 

L'organització del temps també és un 
aspecte molt important. La jornada la
boral a Espanya acaba tard, amb una 
pausa al migdia molt més llarga que en 
d'altres països, especialment a Ale
manya. Si es desitja anar a un club, s'ha 
de gestionar el temps de manera molt 
estricta o s'hi ha d'anar molt tard. En 
aquest últim cas deixa de ser un bon 
moment per a les dones, atès que a la 
tarda, treballin o no, han d'atendre les 
seves responsabilitats familiars. 
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Per últim, sorgeixen a Espanya orga
nitzacions que no tenen tant d'arrela
ment en d'altres països i que s'adap
ten més a l'estructura familiar i 
l'aprofitament del temps en aquest 
país. Ens estem referint a les confra
ries, bandes musicals, comissió de 
festes, penyes, agrupacions de ball, 
etc. que existeixen en tots llocs i que 
sense cap necessitat d'ajuts oficials o 
de ser professionals, subsisteixen 
amb el pas dels temps desenvolupant 
any darrera any aquest ampli ventall 
d'activitats d'oci. No hi ha cap dubte 
que també entren en competència 
amb l'oferta esport i va, de manera que 
limiten no només la demanda que s' hi 
pugui dirigir, sinó canviant fonamen
talment la funció social que els clubs 
esportius, entre d'altres, exerceixen 
en el context social. 

Responguem ara les preguntes pràc
tiques i de futur. Aquestes connecta
ven amb el repte de la integració eu
ropea i amb la manera com l'estudi 
dels clubs permetia tractar-la. La 
lliçó que s'extreu de la nostra anàlisi 
és la gran diversitat que s'observa en 
la situació dels clubs més enllà d'apa
rences formals semblants. 

En ambdós casos analitzats, els clubs 
són nuclis d'identitat, llocs de socia
lització per a les persones que hi estan 
adherides. El més interessant, mal
grat tot, és que aquesta funció té ca
racterístiques diferents i no es diri
geix al mateix tipus de persones. 
Veiem que, degut a contextos ben 
diferents, els clubs alemanys són 
menys selectius que els de Barcelona. 
Ara bé, això no vol dir que els de 
Barcelona siguin «pitjors», sinó que 
són diferents i les funcions que porten 
a terme tenen sentit per a aquells qui 
hi estan vinculats. La societat es
panyola és diferent a l'alemanya i 
només és possible entendre el sentit 
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dels clubs si s'analitza en el context 

en el qual es desenvolupen. 

Per això, una política esportiva europea 
que en el futur no contempli la indivi
dualitat de cada país (dels seus clubs, 

però també del conjunt del seu sistema 
esportiu) pot tenir efectes desarticula
dors. Més que contribuir a una millora 

de la situació destruiria la riquesa de les 
tradicions locals, les quals s'han anat 

constituint amb el pas del temps i són 

el fonament de la identitat esportiva de 
cada país. 

En conseqüència, les diferències po

sades de manifest en l'anàlisi que ara 

finalitzem no només són importants 
des del punt de vista sociològic, sinó 

també polític i sobretot, humà. Ens 

han permès donar les primeres passes 
en la comprensió de la riquesa dels 
clubs esportius a Europa, però també 
dèiem al principi que les nostres da

des són insuficients. Cal comptar 
amb les dades referents, no només a 
una província, sinó al conjunt de 
països. I també iniciar d'altres inves

tigacions que permetin aprofundir en 
temes complementaris al que s'ha 
tractat. És necessari, per exemple, 

conèixer el tipus de processos que 
condueixen al fet que els clubs siguin 
configuradors d'identitats de grup, 
les característiques de la cultura orga
nitzadora, la relació entre les emo

cions en aquestes organitzacions i els 
processos de constitució de les es
mentades identitats. 

Per tot això, hem de concloure dient 
que aquest article, més que repre
sentar el final d'un procés és un su
ggeriment per seguir avançant en 
l'estudi d'un tema d'interès tan fona

mental com és el dels clubs esportius. 
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