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ESPORTIVES A ESPANYA 

Abstract 

The article analyses from a diachronic perspective the professionalisation of 
sports associations in Spain. lt has four aims: 1) to show the incipient degree of 
professionalisation ofmost sports associations. 2) to show, a/so, how the associa
tions that have begun a process of transition towards new organised cultures 
inherent to the process of heterogenisation of sport, are very few. 3) to give some 
theoretical proposals about labour market in sport, and 4) to ana/yse the perspec
tives of evo/ution of the professionalisation in these associations. With regards to 
the method, we made a secondary ana/ysis of data collected in a previous survey 
carried out by the author. 

I ... 

L'article enfoca, des d'una perspectiva 
diacrònica, la professionalització de les 
associacions esportives a Espanya i per
segueix quatre objectius: I) mostrar el 
grau incipient de professionalització de 
la majoria de les associacions esporti
ves; 2) mostrar, també, com les associa
cions que han iniciat un procés de tran
sició cap a noves cultures organitzado
res inherents al procés d'heterogeneïtza
ció de l'esport són escasses; 3) avançar 
en la teorització del mercat de treball de 
l'esport i 4) investigar al voltant de les 
possibles perspectives d'evolució de la 
professionalització en aquestes associa
cions. Respecte a la metodologia, s'ha 
utilitzat la tècnica d' «anàlisi secun
dària» de les dades primàries obtingudes 

en investigacions anteriors realitzades 
fonamentalment pel propi autor. 

......... i reptes per • 
l'assocIacionls. esportiu • 
Europa. la qüestió _la 
.......... Iltzad. 

El procés d'heterogeneilzació de l'es
port (Puig, Heinemann, 1992) que està 
tenint lloc en els diferents països euro
peus, juntament amb d'altres canvis so
cials, com ara les transformacions en els 
valors, i canvis econòmics, com les p0-

lítiques d'ajustament implantades per 
les diferents administracions, estan 
creant una sèrie de problemes i exigèn
cies de transformació a les associacions 
esportives. Els estudis realitzats a Ale-

63 



manya (Heinemann, 1993), Bèlgica (de 
Knopp et al., 1994), a Espanya (Escalera 
et al, 1995; Moreno, 1993; Pérez, 1990; 
Serrano, 1995; Zambrana, Montalvo, 
1990), a Finlàndia (Tapani, 1994), 
França (Chifflet, 1993; Gasparini; Tri
bou, 1994; Leblanc, 1992) o a Itàlia 
(Madella et al, 1994; Porro, 1996), sem
blen coincidir a detectar com a princi
pals problemes dels clubs en els seus 
respectius països els següents pro
cessos: dificultats financeres, proble
mes de captació de nous associats i man
teniment dels existents, disminució del 
voluntariat i de la intensitat i qualitat de 
la coJ.laboració, problemes de transició 
a noves cultures i lògiques organitza
dores. 

Curiosament, aquest últim àmbit de pro
blemes, transformació de les cultures 
organitzadores ha sorgit en aquelles 
associacions que han intentat introduir 
una de les solucions més recomanades 
en la literatura per fer front als altres 
problemes esmentats: incorporar, inte
grar els sistemes socioculturals i de ges
tió de les empreses esportives privades 
en els sistemes socioculturals i de gestió 
de les associacions esportives, sense 
canviar els objectius de no lucrativitat i 
de participació dels socis (Chazaud, 
1993; Chifflet, 1993; Gasparini, Tribou, 
1994; Puig, Heinemann, 1992; Mayaux, 
Revat, 1993). 

AI seu tom, també s 'ha suggerit que una 
de les alternatives per fer front als pro
blemes dels clubs i per implementar les 
oportunes millores en la seva gestió i/o 
oferta de serveis, seria avançar en aque
lles entitats amb una certa mesura d'asso
ciats i de recursos en el procés d'incor
poració d'assalariats, de professionals a 
les seves «plantilles» de recursos hu
mans, (Puig, Heinemann, 1992, Leblanc, 
1992; Mayaux, 1994; Moreno, 1993; 
Van Bockom, 1994; Welch, 1994). En 
aquest sentit, Puig i Heinemann (1992, 
111) aportaven dades referides a alguns 
països europeus a començaments dels 
noranta. Segons aquests investigadors, el 
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nombre de llocs de treball generat pel 
sector no lucratiu a Alemanya (de 
l'Oest) se situava en 80.000, a Itàlia, en 
75.000 i al Regne Unit, en uns 38.000 
llocs de treball. Doncs bé, el present 
article té dos propòsits principals: a) 
abordar el procés de professionalització 
dels recursos humans de les associa
cions esportives a Espanya i b) avançar 
en la teorització del mercat esportiu de 
treball en aquest sector. 

Segons Piore i Berger (1980,23-54), el 
dualisme en els mercats de treball (Piore, 
1975; Martínez del Castillo, 1993, a, b), 
és a dir, la seva estructuració en llocs de 
treball dels sectors primari i secundari, 
està relacionat amb la variabilitat i incer
teses existents a les economies moder
nes. Per a aquests investigadors, el dua
lisme sorgeix en un mercat de treball, 
quan parts de la seva població laboral 
(sector primari) comencen a quedar pro
tegides de la incertesa i de la variabilitat 
de la demanda, perquè així interessa a les 
organitzacions que ofereixen llocsde tre
ball. Doncs bé, el primer objectiu 
d'aquesta investigació, consisteix a con
trastarel següent suposat: «La professio
nalització dels recursos humans de les 
associacions esportives de primer grau 
(llei 10/1990) a Espanya es troba en un 
estadi incipient, tant en el volum de llocs 
de treball generats, com en els seus trets 
de dualització». 

Per què es produeix aquesta situació? 
Avançar en la resposta a aquest interro
gant, és a dir, abordar alguns dels pro
cessos explicatius de l'estadi de desen
volupament d' aquest mercat de treball, 
constitueix el segon objectiu d'aquest 
treball. Un dels processos que proba
blement influeixen està en la tradició 
associativaesportiva d'un territori, el 
volum, la mida i patrimoni dels seus 
clubs. Per inducció, pot apreciar-se com 
aquells països en què van néixer els 

clubs esportius, Anglaterra, o que més 
ràpidament els van incorporar al seu 
sistema social, Alemanya, França o que 
històricament han constituït l' organitza
ció bàsica del seu esport, Itàlia, registren 
volums de llocs de treball en aquest 
sector molt elevats. Però, juntament 
amb aquesta base-procés historicoterri
torial, probablement s'articulin altres 
processos. 

Segons Puig i Heinemann (1992, 99-
100), les associacions esportives con
temporànies es troben al voltant de 
quatre dimensions o polaritats (vegeu 
quadre 1): finalitats d'integració, tipus 
d'oferta, cerca o no de resultats espor
tius i voluntariat o professionalització 
dels seus recursos humans. Als clubs 
tradicionals, es busquen sensacions de 
pertinença, l'oferta és molt estable i 
està orientada a propiciar la pràctica 
esportivocompetitiva dels equips que 
els representen o dels seus socis, i l'es
mentada oferta és aportada normal
ment per recursos humans voluntaris. 
A l'altre extrem, es troben les associa
cions esportives més obertes, en les 
quals els membres s'integren per rebre 
uns serveis, registren una oferta més 
dinàmica i canviant, orientada a aten
dre les noves demandes que vagin sor
gint, on no es persegueixen resultats 
esportius i on es tendeix a professiona
litzar una part dels seus recursos hu
mans. Doncs bé, el segon objectiu 
d'aquest treball consisteix també a ini
ciar la verificació del següent suposat: 
«a Espanya, les associacions esporti
ves orientades al mercat són encara 
escasses i, en canvi, predominen els 
clubs tradicionals i les associacions en 
procés de transició cap a les noves 
cultures organitzadores inherents al 
procés d'heterogenei~zació de l'es
port». 

Per altra banda, en investigacions ante
riors sobre teorització del mercat espor
tiu (Martínez del Casti11o, 1993, a, b) 
plantejàvem possibles limitacions en al
guns aspectes de la teoria neoclàssica del 
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mercat de treball. Aquestes limitacions 
semblaven confinnar-se en l'àmbit de 
les teories del capital humà (Becker, 
1964) aplicades a l'anàlisi de les posi
cions ocupades pels llicenciats dels 
INEF i Facultats de CC. de l'Activitat 
Física en el mercat esportiu laboral a 
Espanya (M. del Castillo, 1993, b). Tot 
semblava indicar la necessitat de reo
rientar teòricament i metodològicament 
la investigació en aquesta línia, encara 
que partim també d'altres enfocaments, 
com ara la teoria de les espècies de 
capital de Bourdieu (1979). Així mateix, 
plantejàvem (M. del Castillo, 1993, a, 
10) en referència al mercat esportiu de 
treball, «que es tracta d'un mercat en el 
qual la compravenda de treball no és 
només una relació econòmica i indivi
dualitzada, com postula la teoria neo
clàssica del mercat de treball. Són tam
bé relacions socials entre agents i grups 
socials, que poden tenir interessos dife
rents i sovint, contraposats, (Edwards, 
1979)>>. Doncs bé, iniciar la comprova
ció d'aquest suposat d'Edwards, en el 
mercat laboral de les associacions es
portives, constitueix el tercer objectiu 
del present estudi. 

Per últim, després d'haver tractat d'es
tablir l'estat del procés de professiona
lització als clubs esportius i de tractar 
alguns dels factors influents, el quart 
objectiu consistirà en indagar al voltant 
de les possibles perspectives d'evolució 
d'aquest procés. 

En referència a la metodologia, atesos 
els objectius d'estudi, el seu caràcter 
explorador i els mitjans i infonnacions 
ja disponibles ha estat utilitzada la tèc
nica d' «anàlisi secundària» de les dades 
obtingudes en altres investigacions (fo
namentalment: enquesta d'establiments 
esportius i el seu personal, INE, 1975; 
enquesta d'estructura ocupacional a 
l'esport i projecció del mercat esportiu 
laboral, M. del Castillo et al, 1991, 1992; 
enquesta d'hàbits esportius de 1995, 
García Ferrando, 1996). 
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Font: Heinemann, Puig (1992, 99) . 

Quadre 1. Esquema configurador de l'associacionisme esportiu contemporani. 

NOMBRE UOCS OE TREBAU 

GR, OCUPACIONALS 1973 1991 VARIAC, 

MONITOR 1.192 5.312 4.120 

TÈC. ACT. FíSIQUES 1.220 1.220 

TÈC. DEP. SUPERIOR 1.999 -140 

DIRECCiÓ 854 78 

TOTAL 

DISTRIBUCiÓ (%) 

GR, OCUPACIONALS 1973 1991 VARIAC. 

MONITOR 29,0 56,6 345,7 

TÈC. ACT. FíSIQUES 13,0 

TÈC. DEP. SUPERIOR 52,1 21 ,3 -6,5 

DIRECCiÓ 18,9 9,1 

TOTAL 

FONT. 

- Estadlstica d'entrtats i establiments esportius, INE, 1975, (2n trimestre 1973). 

- Estructura ocupacional de l'esport a Espanya, enquesta dels sectors d 'entrenament, docència, animació i direcció 
d'instaHacionsesportives, eso, 1991 (2n trimestre, 1991). 

- Elaboració pròpia. 

- No estan inclosos els llocs de treball generats pels clubs que no gestionaven instal-lacions esportives, ni els llocs de 
treball en tasques administratives o de control-manteniment de les instal-lacions. Tampoc s'inclouen els llocs de 
treball d'esportistes professionals. 

- A l'estadística de 1973, no es recollia el grup ocupacional de Llicenciat o Tècnic en Activitats flsiques i, per això, no 
apareix cap dada. Probablement n'hi havia i estaven inclosos com a monrtors o entrenadors (tècnic esportiu superior). 

Quadre 2. Evolució del nombre de llocs de treballs i d'estructures ocupacionals als clubs entre 1973 i 1991 . 

Anàlisi. resultats 

Estadi i trets de professionalització 
El procés de professionalització dels re
cursos humans dels clubs esportius a 
Espanya, sembla que es caracteritza per 
les baixes taxes de creixement en el 
nombre de nous llocs de treball creats i 
per una escassa presència de professio
nals en la gestió i ensenyament o entre-

nament d'activitats. El 1973, generaven 
4.100 llocs de treball i quasi vint anys 
després, el 1991, sostenien 9.400 treba
lladors remunerats (quadre 2). És a dir, 
un saldo net d'aproximadament 5.300 
llocs de treball, que en el cas d'haver-se 
distribuït de manera unifonne amb el 
temps, suposarien només 300 nous llocs 
de treball a l'any. Per contra, en d'altres 
sectors generadors de llocs de treball 
com l'empresa privada i els ajunta-
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PARlU: 
ESTUDIS TEORICOEMPíRICS 

NOMBRE DE PROFESSIONALS PER CADA '0.000 

GR. OCUPACIONALS 

MONITOR 

TÈC. ACT. FíSIQUES 

TÈC. DEP. SUPERIOR 

DIRECCiÓ 

TOTAL 

FONT, 

'873 

0,33 

0,00 

0,59 

HABITANTS 

'"' YARIAC. '873 

1,35 l ,Ol 2,59 

0,31 0,31 0,00 

0,51 -0,09 4,65 

0,22 1,69 

PRACT1CAHTS 

REGULARS PRACTICANTS 

I OCASIONALS REGULARS 

'"' YARIAC. '873 '"' YARIAC. 

5,76 3,17 5,75 11,30 S,55 

1,32 1,32 0,00 2,60 2,60 

- 2,48 10,32 -6,06 

- Estadística Establiments Esportius, IN E, 1975; Estructura Ocupacional de l'Esport, CSD, 1991 ; Padró Municipal de 
Habitants de 1975, INE; Projecció Pobiació Espanyola 1980-2010; Enquesta d'ActMtats Esportives, INE, 1974; Els 
Espanyols i l'Esport (1980-1990), CSD, 1991 . 

- Elaboració pròpia 

Quadre 3. Evolució de les tales d'olerta de professionals dels clubs en 197311991. 

ments, escassament presents al 1973, el 
nombre de nous llocs de treball creats en 
aquest període va ascendir respectiva
ment a 9.700 i 8.400 llocs (M. del Cas
tillo, 1992, 66). 

Si utilitzem com a indicador del procés 
de professionalitzaci6 les taxes d'oferta 
de professionals dels clubs al 1973 i al 
1991 (quadre 3), es pot comprovar en 
una taxa bruta com és el nombre de llocs 
de treball per cada 10.000 habitants, tot 
i que aparentment l'oferta s 'ha duplicat: 
el 1973, se situava en 1,14 llocs de tre
ball per cada 10.000 habitants i el 1991, 
en 2,39. Malgrat tot, taxes una mica més 
específiques, com ara el nombre de pro
fessionals per cada 10.000 practicants 
regulars i ocasionals o per cada 10.000 
practicants regulars, revelen una signifi
cativa estabilitat, ja que són pràctica
ment iguals al 1973 i al 1991, al voltant 
de 10 i 20 professionals respectivament 
(quadre 3). Així mateix, esperant que 
l'equip investigador composat per Hei
nemann, García Ferrando, Puig, Moreno 
et al obtinguin indicadors més precisos 
sobre aquest procés (com la proporci6 
professionals-voluntaris o la mitjana de 
professionals per club o les proporcions 
de clubs que compten o no amb recursos 
humans remunerats), permeti avançar 
un altre indicador. Segons aquest equip, 

en la seva tasca d'establir l'univers 
d'associacions esportives a Espanya, 
barregen estimacions provisionals que 
situen el nombre de clubs en 50.000. Per 
tant, si es confirma aquesta dada i la 
relacionem amb el nombre de 9.400 
llocs de treball de 1991, podria avançar
se que més del 80 per cent de les asso
ciacions esportives a Espanya no 
compten amb cap professional en els 
llocs de gesti6 o ensenyament-entrena
ment. 

D'altra banda i en referència al suposat 
avançat relacionat amb l'estadi inci
pient de dualitzaci6 (Piore, 1975, 
1980) en aquest sector, els indicadors 
que s'obtenen pel moment semblem 
confirmar-lo. Abans que res, recorda
rem que en el cas del mercat esportiu 
espanyol (M. del Castillo, 1993, a, b), 
els llocs de treball del sector primari, 
és a dir, els de més complexitat -millors 
condicions contractuals i majors taxes 
d'estabilitat en el treball- semblen ser 
els de director (i de docent en educaci6 
física), mentre que els llocs de treball 
del sector secundari sembla que s6n els 
d'entrenador-tècnic esportiu superior, 
llicenciat o tècnic en activitats físiques 
i especialment els llocs de treball de 
monitor. Els llocs de treball d'entrena-

dor-tècnic esportiu superior, per la 
complexitat de les seves tasques, 
s'haurien d'inscriure en el sector pri
mari, però la inestabilitat laboral i les 
deficients condicions contractuals cir
cumscriuen la majoria d'aquests llocs 
de treball en el sector secundari. Doncs 
bé, si comparem les estructures ocupa
cionals de 1973 i 1991 (quadre 2), po
dem comprovar com el nombre de llocs 
de treball de director ha quedat pràcti
cament igual i que quasi la pràctica 
totalitat dels 5.300 nous llocs de treball 
han estat de monitor: 4.100. I inclús els 
llocs de treball d'entrenador-tècnic es
portiu superior han disminuillleugera
ment. A més, una altra tendència dels 
processos de dualitzaci6, com és l'evo
luci6 de l'estabilitat en el treball, apro
ximada per l'indicador de relaci61abo
ral, reflecteix justament la tendència 
contrària. En el quadre 4, pot compro
var-se com s'han invertit completa
ment entre 1973 i 1991 les proporcions 
de relacions laborals indefinides i tem
porals: d'un contracte eventual per 
cada quatre llocs de treball, s'ha passat 
a un contracte indefinit en cada quatre 
llocs de treball remunerats. Només en 
el cas dels directors, tot i que es registra 
una tendència a la baixa, s'ha mantin
gut una mica la taxa de relaci6 laboral 
indefinida. Això probablement no per
què s'hagin creat nous llocs de treball 
estables de director, sin6 perquè gran 
part dels directors de 1973 encara no 
s'han jubilat i es mantenen en els seus 
llocs. 

Si passem de l'anàlisi diacrònica a la 
sincrònica, el 1991, altres indicadors i 
trets de professionalitzaci6 sembla tam
bé que confirmen l'estadi incipient i 
l'escassa dualitzaci6 del mercat laboral 
dels clubs. 

Així, només tenien un contracte fix 
permanent el 22% dels treballadors en
trevistats (quadre 11).* La resta rebia 

* A l'objecte de no sobrecamgar al lector, els quadres 8 a 21 poden ser consultats en l'A~ndix Estadístic al final de l'article. 
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una gratificació, el 38%, o tenia con
tractes inestables (discontinus, fonna
ció, estacional, interinitat, etc.). A això 
cal afegir-hi que el 70% dels escassos 
contractes fixes eren gent de més de 
trenta anys, per la qual cosa proba
blement feia anys que havien assolit 
aquesta relació laboral. Així mateix, 
només en els llocs de treball de director 
predominaven els contractes indefi
nits, el 64%, (quadre 14) i ja avançà
vem abans, que una gran part d'aquests 
probablement feia anys que es troba
ven en aquesta situació. En la resta de 
llocs de treball, predominaven les si
tuacions irregulars o els contractes 
inestables, especialment en els moni
tors (80% ) i els entrenadors-tècnics su
periors (71%). 

Un altre indicador, com ara la dedica
ció o el nombre d'hores contractades, 
també sembla que confinnen el suposat 
plantejat (quadre 12). Només el 21% 
dels treballadors tenien una dedicació 
completa, mentre que el 32% tenia una 
dedicació de 10 a 20 hores, i un 30%, 
per sota de les 10 hores setmanals. Si 
exceptuem un cop més els directors, 
dels quals un de cada dos tenia una 
dedicació completa (fet que també és 
significatiu d'una reduïda professiona
lització en aquests llocs de treball), en 
la resta de llocs de treball i especial
ment en els de monitor o tècnic espor
tiu superior (una altra regularitat), pre
dominen les dedicacions parcials, 87 i 
83% respectivament. 

Així mateix, la incipient professiona
lització d'aquest sector, si exceptuem 
els esportistes professionals, es veu re
flectida en els ingressos mensuals per
cebuts (quadre 13). Només e14% supe
rava les 175.000 ptes. i el 8% rebia 
entre 125.000 i 175.000 ptes. (proba
blement la majoria que pertanyien als 
clubs esportius professionals). En con
tra, un de cada dos treballadors rebia 
ingressos inferiors a les 35.000 ptes. I 
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GR. OCUPACIONALS 

MONITOR 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

TÈC. ACT. FíSIQUES 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

TÈC. DEP. SUPERIOR 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

DIRECCiÓ 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

TOTAL 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

- M. del Castillo et al. (t991) . 
- Elaboració pròpia. 

1973 

75.8 

24.2 

78,0 

22,0 

79,3 

20,7 

1991 

21,3 

78,7 

34,8 

65,2 

28,2 

71,8 

64,3 

35,7 

Quadre 4. Evolució de les relacions laborals en els clubs entre 1973 i 1991 . 

un cop més les millors condicions en 
aquest mercat, es concentren en els més 
grans de trenta anys (quadre 13) i en els 
llocs de treball de director (quadre 15). 
En la resta de llocs de treball, predomi
nen els ingressos inferiors a les 50.000 
ptes. en el 70% dels monitors i tècnics 
en la natura i en el 50% dels entrena
dors-tècnics esportius superiors. 

D'altra banda, el grau de professiona
lització d'un mercat, pot ser aproximat 
també pel grau de fonnació que porten 
els ocupants dels treballadors (i què 
exigeixen els agents que contracten?): 
doncs bé, només el 13% dels treballa
dors eren llicenciats (quadre 21) i en 
concret en Ciències de l'activitat física 
i l'esport, e13% (quadre 18). En aquest 
sentit i en referència a les fonnacions 
específiques, predominaven els treba
lladors amb titulació federativa (qua
dres 18, 19), el 64%, bé de monitor o 
entrenador regional, ja que només un 
de cada quatre tenia la titulació d'en
trenador nacional (quadre 20). Inclús el 
32% dels ocupants d'aquests treballs 
no tenia cap titulació específica en l' es-

port (quadres 18 i 19) i paradoxalment, 
la major presència de no titulats es 
donava en els llocs de director, el 55%. 

En definitiva, tot sembla indicar que 
considerada en conjunt la situació del 
procés de professionalització dels re
cursos humans dels clubs (sense in
cloure els esportistes professionals), el 
1991 només hi havia reduït un nucli de 
professionals en el sentit estricte que 
poguessin viure del seu treball en un 
club i amb plena dedicació a ell (al 
voltant del 20-25%). I probablement, 
una part d'ells des de feia anys. És a 
dir, la tendència a confonnar-se un sec
tor primari en aquest mercat proba
blement no era encara significativa al 
1991 i, per tant, no semblava observar
se les trets de dualització. Pel contrari, 
la majoria dels treballadors compartien 
la seva situació de treball parcial o 
subtreball amb d'altres situacions: te
nien un altre treball en l'esport (lI % ) 
o en d'altres àmbits laborals (17%) o 
estaven estudiant (15%) o no trobaven 
un altre treball millor (13%) (quadres 
16 i 17). 
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Demandes de mercat i segments 
atesos pels clubs 
Des que el 1968 i el 1974 l'Institut 
nacional d'estadística va realitzar les 
primeres enquestes de pràctica d'acti
vitats esportives, les posteriors enques
tes dirigides pel professor García Fer
rando han anat registrant el continuat 
augment del mercat d'activitats i ser
veis esportius. Així en el cas de les 
demandes «relativament» satisfetes, 
aproximades per les taxes brutes en 
pràctica, han evolucionat des del 
12,3% d'espanyols que practicaven ac
tivitat física (INE, 1968) fins el 39% el 
1995 (García Ferrando). Però, junta
ment amb aquest i d'altres canvis quan
titatius en el mercat, s'han anat regis
trant altres transformacions que no te
nien perquè ser de menor importància 
per als poblacionals i les organitza
cions esportives (García Ferrando, 
1966; Puig i Heinemann, 1992; M. del 
Castillo, 1986). 

Així, Duran, en la seva anàlisi evoluti
va de l'esport a Espanya, assenyalava 
que els ciutadans tradicionalment més 
practicants, els homes i els joves, regis
tren una estabilitat en les taxes de pràc
tica (1995, 20). Contràriament, «han 
estat precisament els grups «menys» 
propers a l'esport, els més allunyats 
històricament de la pràctica esportiva 
els que han experimentat els percen
tatges de creixement superiors, clara
ment per sobre dels grups que acabem 
d'esmentar. 

A partir de 1980, l'increment observat 
en la pràctica esportiva a Espanya, 
lluny d'ampliar les diferències entre 
els diferents estrats poblacionals, les 
ha reduït. Així, ens trobem amb el fet 
que han estat les dones, els grups de 
major edat, les persones de menys ni
vell educatiu, les persones casades, els 
jubilats, els grups poblacionals de 
qualificació inferior i els residents en 
nuclis de menor població els que han 
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experimentat els majors percentatges 
de creixement pel que fa a la pràctica 
esportiva.» (Duran, 1966,22). 

D'altra banda, García Ferrando, en 
un primer avançament de publicació 
(1996) d'alguns dels resultats de 
l'enquesta d'hàbits esportius de 
1995, ens aportava algunes dades i 
tendències d'interès als investiga
dors i gestors de les organitzacions 
esportives. 

Així, per exemple, i analitzant els 
quadres 22 i 23, plantejava: «el motiu 
de fer exercici físic és dominant tant 
en els homes com en les dones, però 

IIOTIUS PRÀCTICA E8PORT1VA 

Per fer exercici f[sic 

Per diversió i passar l'estona 

Perquè li agrada l'esport 

Per mantenir Vo millorar la salut 

Per trobar-se amb amics 

Per mantemir la Unia 

Per evasió (escapar de la rutina) 

Perquè li agrada competir 

Altres motius 

fall: GGaftnw1do, 1996, 20. 

no ho és tant la motivació per la salut 
i la preocupació per mantenir la lí
nia, ni tampoc la motivació que tenen 
com a referent els aspectes lúdics i 
d'esbarjo. En efecte, si sumem els 
percentatges de població que asse
nyalen la diversió i el pretext de tro
bar-se amb amics com un motiu im
portant, ens trobem amb el fet que el 
76% del homes ho assenyalen de ma
nera preferent, malgrat que aquest 
percentatge no assoleix el 50% en les 
dones. Malgrat tot, quan sumem els 
percentatges dels que assenyalen la 
preocupació per la salut i la línia, ens 
trobem que el 60% de les dones recor-

1_ 1110 1II1II 1110 

12 18 815 • 
44 .. 12 61 

37 40 63 47 

28 
21 28 • 26 
14 16 28 15 

10 8 14 14 
4 4 7 
4 4 5 2 

Quldre 22. Motlul pell qUIl1 f.llport Ii pobllCi6 prectlcent, 1995-1980 ("'I. 

HOMES DONES 

Per fer exercici ffsic 51 63 

Per diversió i passar l'estona 150 35 

Perquè li agrada l'esport 44 Z1 

Per trobar-se amb amics 28 14 

Per mantenir Vo millorar la salut 18 37 

Per mantenir la línia 8 23 

Per evasió 10 8 
Perquè li agrada competir 5 3 

Fan: GGaFtnwldo. 1996, 20. 

Quldre 23. Motlul de prktlce elportlVllegonl gènere ("'I. 
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PARlII: 
EsnlDlS TEORICOEMPíRICS 

CARÀCTER DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA '" 5 Participa en lligues o competicions nacionals 

Participa en lligues o competicions nacionals 

Competeix amb amics per diversió 

15 

16 

63 Fa esport sense preocupar-se de competir 

N.C. 1 

(1 .666) 

Foon: ~FIIIIiI1do. 1996. 22. 

Quadre 24. Caràcler competitiu o recreatiu de la prilctlC8 esportiva. 

ren a aquest motiu de manera prefe
rencial, mentre que en els homes no
més ho fan el 45%. Es pot afirmar, 
doncs, que les dones s'acosten a l'es
port amb una preocupació més gran 
per la salut i perquè tracten de millo
rar l'aspecte físic, mentre que entre 
els homes són més dominants els mo
tius lúdics, de recreació i de relació 
social». (García Ferrando, 1996,21). 
I en referència a la competició co
mentava que «només un reduït grup 
del 4% assenyala el gust per la com
petició com un motiu principal per 
fer esport. Aquesta dada està en con
sonància amb les obtingudes a les 
enquestes anteriors, fet que revela 
que l'afany de competir és minoritari 
entre la gran majoria de practicants 
de l'esport» (1996,20). Així mateix, 
en el seu interès per contrastar aques
ta tendència, García Ferrando va in
troduir una variable nova: el caràcter 
competitiu o recreatiu de la pràctica 
esportiva i va obtenir els resultats 
recollits en el quadre 24. Doncs bé, 
en referència a ells, aquest investiga
dorconcloïa: «tal i com era d'esperar 
per tot el que hem anat analitzantfins 
ara, el grup més ampli de població, 
el 63%. fa esport sense preocupar-se 
per competir. mentre que la resta 
realitza la seva activitat esportiva 
amb ànim competitiu, és a dir, amb 
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intenció de millorar el rendiment 
personal o de rivalitzar amb d'altres 
adversaris per aconseguir un resul
tat esportiu determinat. A més, l'ac
tivitat de caràcter competitiu, es pot 
realitzar en un àmbit de lligues o 
competicions nacionals. com així ho 
afirma el 5%, o bé en competicions 
d'àmbit local, ja que així ho realitza 
el 15% dels practicants de l'esport. 
Encara un altre grup més ampli del 
16%. competeix amb ànim recreatiu 
fora de tota organització formal. ja 
que ho fa amb els amics amb el prin
cipal objectiu de deportar-se i de di
vertir-se». (1996, 22). 

Doncs bé, si relacionem aquestes mo
tivacions i demandes explícites dels 
practicants, així com els segments de
mogràfics de mercat que estan regis
trant tendències de creixement (Duran, 
1996) amb els grups atesos pels tècnics 
dels clubs, (entrevistats a l'enquesta 
d'estructura ocupacional, M. del Cas
tillo et al. 1991), ens trobem amb els 
següents fets. 

En primer lloc i en referència a la 
variable edat, el quadre 25 revela que 
al 1991 ,l'oferta d'activitats es dirigia 
fonamentalment als segments joves 
de mercat. Així, el 13% dels grups 
atesos pels tècnics entrevistats tenia 
entre 5 i 9 anys, el 34%, entre 10 i 14 

anys, el 21%, entre 15 i 19 anys i el 
8% entre 20 i 34 anys. Si els ajuntem 
ens trobem amb què el 76% dels 
grups atesos estaven formats per 
membres d'edat inferior a 34 anys. 
Contràriament, els grups formats per 
usuaris de 35 anys o més, només re
presentaven el 3% (la resta dels 
grups, el 21%, estava format per 
membres de diferents edats). 

D'altra banda, a l'enquesta d'estructu
ra ocupacional també es va preguntar 
als tècnics pel nombre de grups que 
atenien i la missió que tenien a cada 
grup. Doncs bé, al quadre 26 pot apre
ciar-se, que si considerem en conjunt 
els grups atesos per tots els tècnics, un 
65% entrenaven equips participants en 
competicions, un 25% preparaven 
grups de perfeccionament en un esport 
i un 36% entrenava grups d'iniciació a 
un esport. Només el 5% dels tècnics 
atenia grups que estaven orientats cap 
a la condició física, la salut o l'aparença 
corporal, i un altre 4% dels tècnics 
tenia grups orientats cap a l'animació 
esportiva, bé a les instal·lacions espor
tives (2,2%) o bé a la naturalesa (1,8). 

Si procedim a una anàlisi desagrega
da dels tècnics segons grup ocupacio
nal i funció principal i els tipus de 
grups de practicants que atenien (qua
dre 26), trobem les següents tendèn
cies. Els dos mil tècnics superiors, bé 
fossin entrenadors o preparadors fí
sics, entrenaven gairebé al cent per 
cent equips que participaven en com
peticions d'alt ni"ell i en menor me
sura, grups de gran perfeccionament 
en un esport; només un 2% atenien 
grups de condicionament físic o salut. 
I en el cas de l'altre tipus de llocs de 
treball majoritaris, a les associacions 
esportives (quadre 2), dels 5.300 mo
nitors, e163% d'ells entrenava equips 
participants en competicions locals, 
provincials i autonòmiques, i un 21 % 
i 35 % entrenava respectivament 
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FUNCiÓ 
PRINCIPAL 

ENT, MED. 

ACT. NAT. 

MANTENIM. 

AN, MARG. 

AN. TURís. 

AN, DISC. 

ENT. ALT 

PRE. ALT 

TOTAL 

FONT: 

35 

30 

25 
20 

15 

"f~~~::t;~~:+::::+:::=J=:::J ~5 
-----t------~-------1 25 

més de 35 anys 

ENTITAT ASSOCIATIVA 

FONT: M. del Caslillo el al., 1992, 133. 

Quadre 25, Dlstribud6 dels grups atelol pell ttenles de lel associacions esportlvel 
legonl edat deli grupl practicants (""I, 

ENT. COMP. PERFECC. INICIAC, FORM. AS, ANIMACI, 

si NO si NO si NO si NO si NO 

62,3% 36,8% 21 ,4% 78,6% 34,2% 65,8% 0,9% 99,1 % 1,7% 98,3% 

17,6% 82,4% 47,1 % 52,9% 64,7% 35,3% 100,0% 100,0% 

20,0% 80,0% 28,0% 72,0% 48,0% 52,0 84,0% 16,0% 4,0% 96,0% 

100,0% 25,0% 75,0% 100,0 25,0% 75,0% 50,0% 50,0% 

38,5% 61 ,5% 38,5% 61 ,5% 61 ,5% 38,5 100,0% 7,7% 92,3% 

25,0% 75,0% 25,0% 75,0% 50,0% 50,0 25,0% 75,0% 100,0% 

92,0% 7,8% 35,6% 64,4% 37,8% 62,2 2 ,2% 97,8% 2,2% 97,8% 

100,0% 12,2% 87,8% 7,3% 92,7 2 ,4% 97,6% 100,0% 

- M. del Caslillo el al., 1992, 136. 
- Vegeu les luncions principals de cada grup ocupacional al Quadre 8, 

auadre 26. DIstribuci6 deli tècnlcl entrevista .. contracta" per entHa"anoelatlves, 
legonl funcl6 principal I tlpul de tasques dutel a terme amb els grups que prepara (""I. 
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A. NATUR, 

si NO 

0 ,9% 99,1 % 

14,7% 85,3% 

100,0% 

100,0% 

7,7% 92,3% 

25,0% 75,0% 

100,0% 

100,0% 
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grups de perfeccionament o grups 
d'iniciació a un esport. Només l'I % 

i el 2% atenia grups de condiciona
ment físic o animació esportiva. No
més en el cas dels 1.200 llocs de 
treball de llicenciat o tècnic en acti
vitats físiques (amb funcions princi
pals, com ara el manteniment físic, 
l'animació de col·lectius marginals, 
l'animació esportiva turística o ani
mació de persones discapacitades) 
s'aprecien un major nombre de grups 
de condicionament o d'animació es
portiva (quadre 26). 

Per tant, tot (el que coneixem) sembla 
indicar que el 1991, si prenem com a 
indicador els grups atesos pels tècnics, 
el conjunt de l'associacionisme espor
tiu estava posicionat en el mercat de les 
pràctiques físiques, principalment en
focat cap a les demandes competitives. 
Per contra, enfocat cap a les demandes 
majoritàries: salut, forma física, apa
rença corporal, esbarjo, (García Fer
rando, 1996), la seva oferta semblava 
escassa, 

I en referència als segments demo
gràfics del mercat, semblava posicio
nat el sector associatiu en els grups 
de menor creixement a la seva taxa 
de pràctica, els menors de 25 anys 
(Duran, 1995). Contràriament, en els 
grups de persones majors de 26 anys, 
(que són en els que s'estan enregis
trant creixements més grans de pràc
tica -Duran, 1995- i que són els 
que estan augmentant de pes, en el 
marc del procés d'envelliment de la 
població espanyola), el nombre de 
grups atesos pels tècnics era molt re
duït. Si a això li afegim que, en el cas 
de les dones, el 60% mostra la seva 
preocupació per la salut i per la línia 
(García Ferrando, 1996) i l'escàs 
nombre de tècnics que atenien grups 
d'aquests tipus (5% del total), ens 
trobem amb el fet que tot sembla in
dicar que amb caràcter provisional es 
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confirma el supòsit avançat anterior
ment: «a Espanya, les associacions 
esportives orientades al mercat són 
molt poques i predominen els grups 
tradicionals i les associacions en 
procés de transició cap a les noves 
cultures organitzadores inherents al 
procés d'heterogeneïtzació de l'es
port». 

Òbviament hi ha excepcions, normal
ment associacions o clubs en grans 
medis urbans o en zones turístiques o 
de segona residència (Tabuenca, 
1994) i a més, aquesta situació s'hau
rà modificat des de 1991, gràcies als 
esforços desplegats al voltant extern 
o intern de les associacions esporti
ves. Però en tot cas, probablement hi 
ha una estreta relació i això és el que 
volíem investigar, entre el baix grau 
de professionalització del sector i la 
dèbil orientació cap als nous mercats 
de serveis esportius. 

La coexistència de recursos humans 
voluntaris i professionals, 
unes relacions complexes 
Les associacions esportives poden ser 
un laboratori viu de contrastos de les 
diferents teories del mercat de treball. 
Entre elles, esmentàvem en el plante
jament de l'estudi, el debat existent 
entre considerar la compravenda de 
treball només com una relació 
econòmica i individualitzada (enfoca
ment neoclàssic) o també com a rela
cions socials entre agents i grups que 
poden tenir interessos diferents i so
vint, contraposats (Edwards, 1979). 

Si bé l'estudi de les relacions dels 
professionals a les associacions es
portives no és un objecte freqüent 
d'investigació, des de fa un temps ha 
començat a ser envestit per diferents 
autors. Així, Thibault, Slack, Hinings 
( 1991) van fer un estudi sobre sis 
associacions esportives provincials al 

Canadà, destinat a analitzar l'impacte 
produït després de contractar gestors 
professionals en el funcionament es
tructural d'associacions fins aleshores 
organitzades per voluntaris. Van obser
var que juntament amb l'augment de 
l'especialització i la formalització 
d'aquestes organitzacions es produïa 
a curt termini, una centralització en 
els processos de prendre decisions 
que es convertia o es podia convertir 
en una font potencial de conflictes, en 
sentir-se desplaçats, els membres més 
compromesos i interessats a partici
par fins aleshores. Això va comportar 
els voluntaris a tractar de retenir el seu 
poder i tractar d'assegurar el seu rol 
essencial dins de l'organització. Si bé 
amb el pas del temps les decisions es 
descentralitzaven majoritàriament, a 
partir d'això, Thibault et al. (1994) 
suggereixen que és raonable suposar 
que els voluntaris se sentirien més 
còmodes amb l' staff professional i es 
generarien relacions de major con
fiança. 

En una línia més específica i propera, 
Lyle (1994) va investigar en dues fe
deracions esportives nacionals les re
lacions de poder i influència entre els 
gestors professionals i els membres 
voluntaris. Segons aquest autor, la 
professionalització pot comportar 
una tensió constant entre l'exercici 
de les responsabilitats del gestor pro
fessional i el desig dels membres d' es
capar del seu control. A més a més, <<la 

possibilitat de conflictes d'interessos 
pot incrementar-se en organitza
cions relativament petites en les 
quals la influència d'un gestor pro
fessional pot ser molt considerable» 
(1994, 396). D'altra banda, segons 
Lyle, és important que la negociació 
dels actors individuals hi tingui lloc i 
permeti els sentiments de realització 
personal: «una absència de satisfac
ció personal pot donar com a resultat 
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que el voluntari triï abandonar l'or
ganització» (407). I conclou: «aquest 
estudi ha demostrat que les relacions 
entre gestors professionals i volunta
ris inclou una complexa gamma i re
quereix seguir investigant el poder i 
la influència en l'àmbit micropolític» 
(407). 

També en el Regne Unit i en un estudi 
més ampli, que va incloure 28 federa
cions esportives, Welch (1994) i d 'al
tres investigadors van abordar les rela
cions entre l'staff de les federacions i 
el voluntaris escollits per als diferents 
òrgans de govern i comitès. Els motius 
i ingressos per realitzar el seu treball, 
els gestors professionals i els gestors 
voluntaris coincidien en alguns aspec
tes i diferien en d'altres. Així, els vo
luntaris declaraven com a motivacions 
principals l'assoliment de: estatus, in
fluència, informació, sentir-se millor i 
defensar altres interessos personals 
(com ara un club concret, una determi
nada disciplina, etc.), a més dels seu 
amor a l'esport (657). En el cas dels 
professionals coincidien en l'assoli
ment d' estatus d'influència, sentir-se 
millor i en el seu amor a l'esport i 
afegien, com és lògic, la motivació sa
larial i de seguretat laboral, però també 
la satisfacció en el treball (658). 

Les principals àrees de conflictes de
tectades entre els professionals i les 
seves organitzacions emprades van ser 
les següents (659-660): les exigències 
als professionals d'una dedicació 
horària molt àmplia i inusual i al ma
teix temps, la no valoració del molt 
temps dedicat; les complexes i a vega
des informals estructures de poder per 
a la presa de decisions, juntament amb 
les sovint conflictives perquè són con
currents, opcions en les necessitats 
d'atendre, cosa que implicava més 
temps encara als professionals; l'esta
tus i la posició del professional en la 
jerarquia; la qüestió de qui s'encarrega 
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dels canvis en l'organització i l'acció; 
l'exigència o autoexigència dels pro
fessionals de gestionar amb criteris 
empresarials, amb les consegüents 
prioritats, i a la vegada mirar de satisfer 
les prioritats dels comitès, sense com
partir el mateix ordre de prioritats; la 
visió a llarg termini del professional 
respecte l' esdevenir de l'organització 
que li asseguraria la feina, enfront a la 
visió a curt termini dels responsables 
voluntaris escollits. 

També a França, la relació entre pro
fessionals i voluntaris en les associa
cions no lucratives (incloses les espor
tives) han estat investigades. Així, Ma
yaux i Revat (1993, 88) assenyalaven 
que la coexistència d'ambdós sectors 
en una associació genera massa sovint 
problemes que poden limitar el seu de
senvolupament. Les dificultats més 
freqüents provenen d'una manca de 
claredat en l'àmbit de distribució dels 
rols d'aquests dos col·lectius, que al 
seu tom són cadascun d'ells molt hete
rogenis. Per Mayaux i Revat, en el si 
d'una associació pot haver-hi diferents 
tipologies de voluntaris (quadre 27) i 
professionals (quadre 28) que impli

quen la coexistència de nombroses mi
crocultures que els dirigents de l'asso
ciació han d'intentar comprendre i en 
la mesura de les seves possibilitats han 
d'articular (1994, 82). 

Pel que fa als tipus de professionals, 
Mayaux i Revat els caracteritzen al 
voltant de dos eixos, grau de compe
tència i grau de compromís, de la se
güent manera (pp. 87-88): 

• el «mercenari» creu que la seva 
gran competència de saber fer cons
titueix una aportació suficient per al 
seu emprador i considera que no se 
li poden demanar esforços extres 
(caps de setmana, assemblees que 
acaben tard, etc.). 

• el «simpàtic» s'adhereix amb entu
siasme als valors de l'associació, 
està sempre disponible per la «bona 
causa», però, les seves limitacions 
en el saber fer li comporten el fet de 
cometre errors, per la qual cosa no 
se li poden exigir responsabilitats 
per les seves amistats i sòlids recol
zaments dins l'associació. 

• el «perfecte» manifesta un equilibri 
entre competències i compromís 
amb els objectius i valors de l'asso
ciació. 

• l' «insuficient» és ben bé al contrari; 
tant pel que es refereix en el saber 
fer com en la seva plena integració 
a l'entitat. 

Així mateix, aquests investigadors as
senyalen que «els problemes que van 
lligats als recursos humans són sovint 
l'ocasió de debats passionals en què 
la dimensió afectiva esdevé prepon
derant», (pàg. 88) i més endavant «els 
conflictes freqüentment observats en
tre voluntaris i assalariats podrien 
minimitzar-se si l'avaluació que es fa 
del seu treball al servei de l'associa
ció fos més clara .. . Si es vol gestionar 
d'una manera eficaç aquestes dues 
poblacions i harmonitzar les seves re
lacions, s'ha de ser capaç de marcar 
clarament les seves diferències i al 
mateix temps, organitzar la seva com
plementarietat i la seva aproximació. 
Definir els rols d 'aquestes dues po
blacions significa també comprendre 
com el poder en el si de la direcció de 
l'associació es reparteix entre els di
rigents voluntaris i els dirigents assa
lariats» (pàg. 89). 

Doncs bé, esperant que es faci l'opor
tuna investigació de camp per contras
tar el supòsit d'Edwards en el mercat 
de treball de les associacions esportives 
a Espanya, tot sembla indicar partint de 
la revisió efectuada de la literatura, que 
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almenys en el mercat de treball generat 
per aquest tipus d'organitzacions no 
sembla complir-se el supòsit de l'enfo
cament neoclàssic. 

Perspectives d'evolució del protés de 
professionalització de l'associacionisme 
esportiu a Espanya 
A l'enquesta de l'estructura ocupacio
nal a l'esport (M. del Castillo et al, 
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1991) es va plantejar als directors de 
les organitzacions esportives algunes 
qüestions relacionades amb l'incre
ment dels llocs de treball a les seves 
organitzacions. En el cas dels directors 
de les associacions esportives, van ma
nifestar un reduït increment de llocs de 
treball a les seves entitats en el trienni 
1992-1994. Malgrat tot, aquestes re
duïdes perspectives d'increment de 
llocs de treball contrastaven amb el 
nombre de nous directius remunerats 

que les associacions desitjarien con
tractar el 1992 per atendre la demanda 
si tinguessin els recursos econòmics 
necessaris: un 19% contractaria un o 
dos tècnics, un 27% crearia tres o qua
tre llocs de treball i un 12% incorpora
ria entre cinc i set tècnics. Expressat en 
taxes de creixement, un 30% i en nom
bre de nous llocs de treball equivaldria 
a 2.800. Xifres que es reduirien consi
derablement si consideréssim les res
postes donades a la pregunta de nous 
llocs de treball que desitjarien crear el 
1992 i que podrien finançar-se exclu
sivament amb les quotes dels correspo
nents practicants. Si traduïm les res
postes a proporcions, només un 26% 
dels nous llocs de treball estimats com 
a necessaris per atendre la demanda el 
1992, podria autofinançar-se (M. del 
Castilloetal., 1992,128-145). És a dir, 
ens trobem davant d'un dels fenòmens 
que contribueixen a explicar el ralentit 
procés de professionalització d'aquest 
sector. Tot i així, el potencial de creixe
ment de nous llocs de treball pot ser 
molt elevat. En el transcurs de la inves
tigació realitzada per projectar el mer
cat esportiu laboral a Espanya, trobem 
diferents rectes de regressió, (M. del 
Castillo,Navarroetal.,1992,177-l83) 
i entre elles, una que incloïa els grups 
ocupacionals i els agents contractadors 
per detenninar com incidien en el vo
lum total de població ocupada en l'es
port, (pp. 180-181). Doncs bé,la prin
cipal variable predictora era el sector 

privat associatiu (PRA, ~=. 98), què vol 
dir això?: la població ocupada en l'es
port, el seu nombre dependendrà prin
cipalment del ritme de creixement del 
sector privat associatiu, si tenim en 
compte l'estreta relació existent entre 
aquest i el creixement del sector dels 

serveis (V35, entre ells ~=.87) dins de 
la nostra estructura econòmica -cosa 
que es conjuga negativament- amb un 
progressiu augment de la productivitat 
industrial, és a dir, amb el procés de 
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reconversió industrial, que es tradueix 
amb flexibilització laboral o ajusta
ment de plantilla en la indústria. 

És a dir, es tendeix a una progressiva 
privatització del treball en l'esport, 
però no tant com a privatització mi
tjançant l'empresa privada com pugui 
donar-se en altres branques del sector 
serveis, sinó més aviat per part del 
sector privat associatiu. 

Això sembla indicar que una gran ma
joria del possible increment futur de 
l'oferta de llocs de treball esportius 
depèn, d'entre d'altres factors, de 
l'augment de la densitat del teixit asso
ciatiu i del fet que aquest afronti els 
reptes estratègics i els processos inno
vadors exigits pels nous entorns de de
mandes esportives, d'altres agents con
currents i la resta de canvis socials i 
econòmics que s'hi produeixin. 

Tal i com assenyalaven Puig i Heine
mann (1992), en referència al seu es
quema de l'associacionisme esportiu 
contemporani (recollit en la quadre I), 
en la conjuntura actual els clubs es 
veuen confrontats a les quatre polari
tats esmentades i, de manera conscient 
o no, es veuen obligats a prendre posi
ció en relació a aquestes. Ja és difícil 
que un club respongui al model estric
tament tradicional Tabuenca (1994); 
malgrat tot, cada cop són més freqüents 
els que tenen situacions intermèdies en 
els eixos descrits. En general, es dóna 
la recerca d'un espai propi, mitjançant 
el qualla cultura organitzadora seguei
xi subsistint malgrat les restes de la 
modernitat. Els clubs que no compre
nen la necessitat d'una certa adaptació 
al signe dels temps tenen greus dificul
tats per subsistir (Puig, Heinemann, 
1992; Moreno, 1993). 

És a dir, que si bé els diferents tipus de 
clubs es col·loquen de manera diferen
ciada en les quatre polaritats exposades 
(quadre I ),Ia majoria s'estan afrontant 
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o hauran de fer front als següents reptes 
estratègics: 

• assolir independència i estabilitat fi
nancera o, si més no, augmentar 
considerablement el seu autofi
nançament. 

• ampliar i diversificar els seus ser
veis cap a les necessitats de pràctica 
no vinculades al model esportiu 
competitiu tradicional (García Fe
rrando, 1996; Tabuenca, 1994). 

• definir amb claredat i complemen
tar els rols i aportacions dels col·la
boradors voluntaris i professionals. 

• modernitzar la seva cultura orga
nitzadora, de manera que s'intenti 
conjuminar els valors i procedi
ments d'eficàcia empresarial amb 
els valors i procediments de l'asso
ciacionisme (Mayaux, Revat, 
1994). 

• millorar les competències dels seus 
dirigents escollits i dels seus recur
sos humans professionals i volunta
ris, de manera que s'incrementin els 
processos de formació (Leblanc, 
1992). 

El plantejament d'aquest reptes, no no
més serà potenciat endògenament (di
rectius i socis), sinó que es veurà im
pulsat en gran mesura des de les admi
nistracions. En referència als ajunta
ments, l'estudi realitzat per Zambrana 
i Montalvo (1990) permetia observar 
pautes molt diverses de relació amb 
l'associacionisme en els diferents mu
nicipis i autonomies. A més, un 
creixent nombre de municipis està re
plantejant-se la seva política de sub
vencions sense contrapartides. Cada 
vegada són més freqüents els ajunta
ments que substitueixen els ajuts finan
cers per altres tipus de suports (assesso
rament tècnic, lloguers reduïts, mate
rial esportiu, formació del personal, 

etc.) i/o que estableixen convenis de 
col·laboració en els quals es plantegen 
diferents contraprestacions (cessió de 
tècnics, aportació d'àrbitres, gestió 
d'escoles esportives o altres serveis, 
etc.) (Pérez Giménez, 1990; Zambrana, 
Montalvo, 1990). Inclús actualment hi 
ha ajuntaments que fan plans de creixe
ment, transformació i consolidació del 
teixit associatiu esportiu. Plans que són 
especialment necessaris en aquells mu
nicipis i/o regions amb poca tradició 
associativa (Pérez Giménez, 1990). 

Doncs bé, si es generalitzessin en el 
conjunt de les associacions esportives, 
l'assumpció conscient dels esmentats 
reptes estratègics i es verifiquessin els 
corresponents processos d'innovació 
cultural, financera i gestora (Lo
ret, 1 993), quines repercussions tindria 
sobre el procés de professionalització 
en els clubs? Si partim de les successi
ves anàlisis fins ara realitzades, poden 
postular-se les següents tendències: 

• les taxes de creixement del treball 
seran més grans que fins ara. 

• augmentarà la qualificació dels tre
balladors associatius, especialment 
en els llocs de gestió. 

• el grup ocupacional de major 
creixement absolut serà el de moni
tors esportius i els llocs de treball de 
major creixement relatiu es donaran 
en els llicenciats o tècnics en activi
tats físiques i animació esportiva, i 
amb menor mesura, en els tècnics en 
activitats en la naturalesa. 

• hi haurà una major professionalitza
ció d'aquesta població activa i una 
millora de la seves deficients condi
cions laborals. Si bé gran part dels 
llocs de treball generats seran tem
porals i amb una reduïda dedicació. 

En definitiva, probablement es comen
ci a produir significativament el procés 
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de dualització (Piore, 1975, 1980) que 
ha tingut lloc en els treballs esportius 
generats pel sector públic i les empre
ses privades (M. del Castillo, 1995 a). 

c.d.I .. 

En el transcurs d'aquesta investigació 
exploradora del procés de professiona
lització dels recursos humans de les 
associacions esportives a Espanya, 
sembla confirmar-se que en termes 
comparatius amb d'altres països euro
peus el menor desenvolupament de 
l'associacionisme esportiu es tradueix 
en un menor nombre de llocs de treball, 
en un estat més endarrerit del procés de 
dualització d'aquest mercat. Malgrat 
tot, ha de matisar-se i territorialitzar-se 
aquest supòsit. Així en les comunitats 
autònomes amb major tradició asso
ciativa i desenvolupament socioe
conòmics, noves investigacions prob
ablement confirmarien que les situa
cions intermèdies o de plena adaptació 
als nous entorns de les seves associa
cions esportives són ja considera
blement més freqüents i com a conse
qüència, el procés de professionalitza
ció i dualització dels seus respectius 
mercats esportius laborals. 

Això inclou i fa referència també al 
segon objectiu i al suposat plantejat. Si 
bé les dades generals per a Espanya, 
semblen indicar que les associacions 
esportives orientades als nous seg
ments demogràfics i tipològics de de
mandes, alguns estudis locals o de ca
sos de clubs mostren que alguns clubs 
ja s'han adaptat, o ho estan intentant, 
tractant de modificar les seves ofertes, 
les seves activitats per aconseguir nous 
membres, nous socis i salvaguardar el 
futur, la independència i els objectius 
dels seus respectius clubs (Tabuenca, 
1994). 
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Malgrat tot, tal i com sembla indicar la 
literatura (i esperem que també noves 
investigacions de camp), el procés de 
professionalització no és tan simple i 
senzill com contractar nous treballa
dors i que resolguin els problemes de 
caixa, de fiscalitat o d'altres tipus. Com 
que no és una organització empresarial, 
els seus valors, les seves cultures orga
nitzadores, els interessos dels seus 
membres voluntaris més compromesos 
semblen entrar en conflicte amb els que 
acaben d'arribar i que són remune
rats. Aquestes noves investigacions 
permetran en primer lloc, conèixer mi
llor i, en el seu moment, predir els 
possibles enfocaments de tensions i, en 
definitiva, aportar elements per tal que 
el procés de professionalització consti
tueixi un ajut i no un obstacle per al 
desenvolupament de l'associacionis
me esportiu. 

Un associacionisme esportiu que es 
troba en una situació d'encreuament 
enfront a uns considerables reptes, però 
que té en les seves mans un gran poten
cial, tant per seguir desenvolupant l' es
port a Espanya, com ho ha fet en el 
transcurs d'aquest segle, com per apor
tar creació de llocs de treball en aquest 
sector terciari i de futur, que és el de 
l'activitat física vinculada amb l'oci i 
la salut. En aquest sentit, des dels cen
tres universitaris d'investigació i for
mació en Ciències de l'activitat física 
es pot col·laborar a fer front aquests 
reptes amb majors garanties. Tant a 
formar aquests professionals portadors 
de les competències requerides, com a 
investigar les adaptacions necessàries 
en els mètodes i tècniques de gestió (M. 
del Castillo, 1996) a aquest particular 
tipus d'organitzacions esportives. Al
gunes investigacions, com l'efectuada 
per Slack (1994) demostren que l'apli
cació mecànica en aquestes organitza
cions de mètodes vàlids en altres orga
nitzacions és una font de tensions i un 

fre al desenvolupament i assoliment de 
l'eficàcia. Contràriament, adaptacions 
com les realitzades per Leblanc (1992), 
Mayaux i Revat (1993) o Wittock et al. 
(1994) proporcionen des de la teoria 
instruments útils per a la pràctica diària 
i a llarg termini de la gestió associativa. 
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Apèndix Estadístic 

QIUI OCUPACIONAL 

I. MONITOR ESPORTIU (M.E.) O TÈCNIC ESPORTIU DE BASE 
(T.E.R) 

Il . TÈCNIC EN ACTIVITATS A LA NATURA (TAN.) 

III. LLICENCIAT O TÈCNIC EN ACTIVITATS FíSIQUES 
I ANIMACiÓ ESPORTIVA (TAF.) 

IV. TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR (T.E.S.) 

V. DOCENT D'EDUCACIÓ FíSICA EN E. PRIMÀRIA 

VI. DOCENT D'EDUCACIÓ FíSICA EN E. SECUNDÀRIA 

VII. DIRECTOR 

FUNCIONS 

1. Iniciació esportiva de base. 

2. Entrenament esportiu i direcció d'equips en edat escolar .. 

3. Entrenament esportiu en nivells mitjans i baixos. 

4. Desenvolupament d'activitats en el medi natural per a nens, joves i 
adults. 

6. Promoció d'activitats físiques i esportives per a adults i tercera 
edat. Desenvolupament de programes de manteniment físic i 
animació esportiva. 

7. Animació esportiva per a col 'lectius marginats. 

8. Animació esportiva turística. 

9. Iniciació i entrenament esportiu per a persones discapacitades. 

12. Entrenament esportiu d'alt nivell. 

13. Preparació física d'esportistes d'alt nivell. 

11 . Docència de l'Educació Física en l'Ensenyament Primari. 

15. Docencia de l'Educació Física en l'Ensenyament Secundari 
Obligatori i Batxillerat. 

16. Direcció tècnica d'entitats i instal'lacions esportives. 

17. Gestió i administració d'entitats i instal 'lacions esportives. 

Quadre 8. Grups ocupacionals i funcionals principals en l'actlvitat fislca i l'esport. 

MONITOR T. NATUR. T.ACT. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

BASE NÚM. 348 34 46 131 56 615 

% 100,0" 100.0" 100.0" 100.0" 100.0" 100.0" 

EDAT 

< 29 50,0" 44,1 " 56.5" 42.0" 16.1 " 45.4" 

30-39 31.0" 26.5" 30.4" 36.9" 30,4" 32,4" 

40-49 13.2" 17.6" 10.9" 12.2" 28.6" 14,5" 

> 50 5.5" 6.8" 6.1 " 23.2" 7,0" 

NS/NC 0.3" 2.9" 2.2" 0.8" 1.8" 0,8" 

NÚM. '!(, MONITOR T. NATUR. T.ACT. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

< 29 279 100" 82.4" 5.4" 9,3" 3.2" 

30-39 199 54.3" 4,5" 7,0" 8,5" 

40-49 89 51.7 " 6,7" 5,6" 18,0" 

> 50 44,2" 30,2" 

NS/NC 

TOTAL 

Quadre 9. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives segons edat I grup ocupacional. 
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MONITOR T. NATUR. T. ACT. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

BASE NÚM. 348 34 46 131 56 615 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

HOMES 85.9% 82.4% 58.7% 85.5% 89.3% 83.9% 

DONES 14.1 % 17.6% 41 .3% 14.5% 10.7% 16.1 % 

NÚM. MONITOR T. NATUR. T. ACl. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

HOMES 516 100.0% 57.9% 5.4% 5.2% 21 .7% 9.7% 

DONES 99 100.0% 49.5% 6.1 % 19.2% 19.2% 6.1 % 

TOTAL 

Quadre 10. Distribució dels entrevistats empleats per les entitats privades associatives según sele i grup. 

PERMAN. DISCON. FORMAC. ESTACI. INTERI. GRATIF. A. TIPUS AUTÒN. NS/NC 

BASE NÚM. 136 34 20 162 10 235 7 5 6 615 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

EDAT 

< 29 27.2% 50.0% 60.0% 48.1 % 70.0% 53.6% 20.0% 16.7% 45.4% 

30-39 40.4% 32.4% 35.0% 33.3% 20.0% 26.8% 42.9% 40.0% 33.3% 32.4% 

40-49 19.1 % 8.8% 5.0% 13.0% 10.0% 14.0% 14,3% 40.0% 16.7% 14.5% 

> 50 13.2% 5.9% 4.9% 5.1 % 28,6% 16.7% 7.0% 

NS/NC 2.9% 0.6 % 0.4% 14.3% 16.7% 0.8% 

NÚM. '" PERMAN. DISCON. FORMAC. ESTACI. INTERI. GRATIF. A. TIPUS AUTÒN. NS/NC 

< 29 279 100.0% 13.3% 6.1 % 4.3% 28.0% 2.5% 45.2% 0.4% 0.4% 

30-39 199 100.0% 27.6% 5.5% 3.5% 27.1 % 1.0% 31 .7% 1.5% 1.0% 1.0% 

40-49 89 100.0% 29.2% 3.4% 1.1 % 23.6% 1.1 % 37.1 % 1.1 % 2.2% 1.1 % 

> 50 43 100.0% 41 ,9% 4.7% 18.6% 27.9% 4.7% 2.3% 

NS/NC 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 

TOTAL 

Quadre 11. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives (1) segons edat i relació laboral. 
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PAR 11: 
ESTU IS TEORICOEMPíRICS 

COMPLETA PARCIAL 1-1 10-11 20-21 30-39 40-41 >50 

BASE NÚM. 127 488 184 194 83 57 71 26 615 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 % 100,0% 

EDAT 

< 29 34,5% 48,0% 54,3% 41,8% 51,8 % 38,6% 32,4% 38,5% 45,4% 

30-39 45,7% 28,9% 23,9% 34,5% 26,5% 35,1 % 47,9% 48,2% 32,4% 

40-49 10,2 % 15,6% 15,2% 15,5% 13,3 % 15,8% 12,7 % 7,7% 14,5 % 

> 50 7,1 % 7,0% 6,0% 7,7% 8,4% 5,3% 7,0% 7,7% 7,0% 

NÚM. " COMPLETA PARCIAL 1-1 10-19 20-21 30-39 40-41 >50 

< 29 279 100% 16,1 % 83,9% 35,8% 29,0% 15,4% 7,9% 8,2% 3,6% 

30-39 199 100')1, 29,1 % 70,9% 22,1 % 33,7% 11 ,1 % 10,1 % 17,1 % 6,0% 

40-49 89 100% 14,6"- 85,4% 31,5 % 33,7% 10,1 % 10,1 % 2,2% 

> 50 43 4,7% 

TOTAL 

Quadre 12. Distribució dels entrevistats contnctats per les enIHats privades associatives segons edat I dedicació, hores setmanals de treball. 

NÚM. 
MENYS 10.001- 35.001- 50.001- 75.001- 125.001- 175.001- MtsDE 

" DE 10.000 35.000 75.000 125.000 50.000 175.000 250.000 250.000 NS/NC 

< 29 279 100% 31 ,5 % 25,8% 8,6% 9,3% 11,5 % 4,3% 1,4% 0,7% 6,8% 

30-39 199 100% 31 ,2 % 8,0% 6,5% 8,5% 11,6 % 14,1 % 4,5% 0,5% 15,1 % 

40-49 89 100% 44,9% 14,6 % 4,5% 1,1 % 7,9% 6,7% 4,5% 15,7% 

> 50 43 100% 37,2 % 9,3% 2,3% 4,7% 11,6% 7,0% 4,7% 20,9% 

NS/NC 40,0% 20,0% 40,0% 

TOTAL 

Quadre 13. Distribució dels entrevistats contnctats per les entHats associatives privades segons edat I nivell d'Ingressos mensuals. 

BASE T. CONTRACTE DEDICACiÓ 

GRUP 

OCUPACIONAL NÚM. " INDEFIN. TEMPORAL ALTRES TIPUS NS/NC COMPLETA PARCIAL 

MONITOR 348 100% 21,3 % 34,2% 43,4% 1,1 % 12,9 % 87,1 % 

T. NATUR. 34 100% 20,6% 41,2 % 35,3% 2,9% 41 ,2% 58,8% 

T. ACT. Fís. 46 100% 34,8% 41,3 % 23,9% 34,8% 65,2% 

TÈC. SUP. 131 100% 28,2% 24,4% 46,6% 0,8% 16,8% 83,2% 

DIRECC. 100,0% 64,3% 14,3% 21,4 % 53,6% 46,4% 

TOTAL 

Quadre 14. Distribució dels entrevistats contrectats per les entitats privades associatives segons grup funcional, relació laboral I dedicació 
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BASE INGRESSOS MENSUALS 

GRUP 
MENYS 35.001- 50.001- 75.001 - 125.001- 175.000- MÉS DE 

OCUPACIONAL 
10.001-

NSINC 
NÚM. % DE 10.000 35.000 50.000 75.000 125.000 175.000 250.000 250.000 

MONITOR 348 100,0% 39,4% 21,0% 7,8% 5,5% 9,2% 2,9% 2,0% 0,3% 12,1 % 

T. NATUR. 34 100,0% 35,3% 20,6% 8,8% 8,8% 11 ,8% 8,8% 5,9% 

T. ACT. Fís. 46 100,0% 21 ,7% 8,7% 2,2% 23,9% 13,0% 23,9% 6,5% 

TÈC. SUP. 131 100,0% 27,5% 15,3% 8,4% 7,6% 14,5% 11 ,5% 4,6% 10,7% 

DIRECC. 

TOTAL 

Quadre 15. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives segons grup ocupacional i ingressos. 

NO O/EMP. O/E. NO OI 
NÚM. % ESTUDIANT TROBA NO VOL MALALT. DEP. DEP. RAONS NSINC 

ENT. MED. 303 100,0% 14,9% 12,2% 15,5% 9,9% 17,8% 1,3% 28,4% 

ACT. NAT. 20 100,0% 30,0% 15,0% 15,0% 5,0% 10,0% 25,0% 

MANTENIM. 17 100,0% 23,5% 35,3% 11 ,8% 5,9% 23,5% 

AN. MARG. 2 100,0% 50,0% 50,0% 

AN. TURís . 7 100,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 

AN . DISC. 3 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

ENT. ALT 72 100,0% 13,9% 12,5% 19,4% 12,5% 15,3% 2,8% 23,6% 

PRE. ALT 

TOTAL 

Quadre 16. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives (excepte directors) que tenien dedicació a temps parcial 
segons causes declarades pels enlrevistats i funció principal. 

NO O/EMP. O/E.NO OI 
NÚM. % ESTUDIANT TROBA NO VOL MALALT. DEP. DEP. RAONS 

MENYS DE 10.000 191 100,0% 11 ,0% 13,1 % 24,1 % 0,5% 7,9% 20.4% · 0,5% 

10.000-35.000 97 100,0% 29,9% 15,5% 7,2% 7,2% 22,7% 1,0% 

35.001 -50.000 40 100,0% 17,5% 20,0% 17,5% 12,5% 7,5% 2,5% 

50.001 -75.000 29 100,0% 10,3% 13,8% 10,3% 24,1 % 10,3% 6,9% 

75.001 -125.000 31 100,0% 19.4% 9,7% 6,5% 16,1 % 9,7% 

125.001 -175.000 17 100,0% 17,6% 11 ,8% 23,5% 5,9% 

175.001 -250.000 5 100,0% 20,0% 40,0% 

NS/NC 

TOTAL 

Quadre 17. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives (excepte directors) que tenien dedicació a temps parcial 
segons causes declarades pels entrevistats i nivell de ingressos. 
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22,5% 

16,5% 

22,5% 

24,1 % 

38,7% 

41 ,2% 

40,0% 
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FORMACI6 ESPECiFICA 

BASE 

FUNCI6 PRINCIPAL 
NOMÉSTIT. TITULAT O/ESPEC. smru-

NÚM. " FED. (1) INEF (2) E.F. (3) LACI6(4) 

ENT. MED. 348 100,0 " 63,2 " 2,6" 0,6" 33,6" 

ACT. NAT. 34 100,0 " 64,7 " 35,3" 

MANTENIM. 25 100,0 " 60,0" 4,0" 36,0" 

AN. MARG. 4 100,0" 25,0" 75,0 " 

AN. TURís. 13 100,0 " 76,9 " 23,1 " 

AN. DISC. 4 100,0" 100,0 " 2,2" 

ENT. ALT 90 100,0" 82,2 " 2,2" 13,3" 

PRE. ALT 41 100,0 " 63,4 " 12,2" 24,4 " 

DIR. TÈC. 13 100,0 " 53,8" 15,4 " 30,8" 

DIR. GER. 43 100,0" 37,2" 62,8" 

TOTAL 

Quadre 18. Distrlbucl6 dels entrevistats contractats per les enlHall privades associatives segonslunci6 prlnclpalllormacl6 especlllca. 

FORMACI6 ESPECiFICA 

BASE 

GRUP OCUPACIONAL 
NOMÉSTIT. TITULAT O/ESPEC. S/TITU-

NÚM. " FED. (1) INEF (2) E.F. (3) LACI6(4) 

MONITOR 348 100,0 " 63,2" 2,6" 0,6" 33,6" 

T. NATUR. 34 100,0 " 64,7" 35,3" 

T. ACT. Fís. 46 100,0" 65,2" 2,2" 32,6" 

TÈC. SUP. 131 100,0" 76,3 " 5,3" 1,5" 16,8 " 

DIRECC. 41,1 " 55,4" 

TOTAL 

Quadre 19. Dlstrlbucl6 dels entrevistats contractats per les enlllats privades assoclallves segons grup ocupacional I lormacl6 especllica. 

(1) Inclou tots aquells entrevistats contractats que només tenen titulació esportiva federativa. 

(2) Inclou els llicenciats en Educació física. els professors que van fer quatre anys d 'estudis a l'INEF o altres centres superiors i els diplomes en INEF, tinguin o no tinguin titulació 
federativa. 

(3) Inclou tots aquells entrevistats que tenien titulació estrangera o especialització en Educació física. 

(4) Inclou tots aquells entrevistats que no estan inscrits en els tres apartats anteriors. 
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BASE NÚM. TITULACiÓ FED. FORMACiÓ ESPECiACA 

FUNCiÓ 
NÚM. 

PRINCIPAl " UNA DUES 30MÉS N/IDENT. NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 ESTRAHG. 

ENT. MED. 233 100,0% 90,1 % 6,4% 3,4% 1,7% 46,1 % 32,2% 20,0% 

ACT. NAT. 22 100,0% 100,0% 72,7% 4,5% 22.7% 

MANTENIM. 16 100.0% 68.8% 31 ,3% 53.3% 46.7% 

AN. MARG. 100.0% 100,0% 100.0% 

AN. TURís. 10 100.0% 100,0% 40.0% 40.0% 20.0% 

AN. DISC. 4 100.0% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 

ENT. ALT 78 100,0% 87,2% 10,3% 2,6% 2,6% 27,3% 33.8% 33.8% 2,6% 

PRE. ALT 31 100,0% 83,9% 12,9% 3,2% 6,7% 13,3% 36.7% 43,3% 

DIR. TÈC. 9 100,0% 66,7% 22,2% 11 ,1 % 11 ,1 % 

DIR. GER. 16 100,0% 87,5% 12,5% 

TOTAL 

Quadre 20. Distribució dels entrevlstlts contractats per les entillts prlvldes associatives que tenen exclusivament tHulacló 'ederatlva 
segons nombre de tHulaclons, nivell de tHulaclól'uncló principal. 

NÚM. " PRIMARI E.G.B. F-P MITJANS ANT. SUP. SUPERIOR NS/NC 

< 29 279 100,0% 0,7% 13,6% 21 ,9% 42,3% 10.0% 9,0% 2.5% 

30-39 199 100,0% 5,5% 20,6% 7.0% 35.2% 12,6% 16,6% 2.5% 

40-49 89 100,0% 10,1 % 19.1 % 10,1 % 22.5% 18,0% 16,9% 3,4% 

> 50 43 100,0% 14,0% 41 .9% 2,3% 20.9% 4,7% 11 ,6% 4,7% 

NS/NC 5 100.0% 40,0% 60,0% 

TOTAL 

Quadre 21. Distribució dels entrevistats contractats per les entHats privades associatives segons edat I nivell d·estudis. 
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