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La gestió esportiva és avuI
fes entitats públiques,
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professlonal serà
sera fOflamental
fonamental en la gestIÓ
gestió actual Ii futura de
d'aquest profesSIOnal

la població,
població.

Introducció
Paraules
c1au
Par a ules cl
au

gestor.
perfil. administració pública
gestor, gestió esportiva.
esportiva, perfil,

Avui dia.
dia, i segons l'artlde
I'article 148,1,
148. I . 19 de la
Constitució, la malor
major part
AVUI
la ConstitUCIÓ,

de les Comunitats Autonomes,
Autònomes, entre elles la ValenCiana.
recaM
Valenciana, han recollit
als seus Estatuts d'Autonomia,
d'AutOflomla, les competéncies
competències en matéria
matèna
d'esports,
d'esports. Correspon, doncs, a aquestes Comunitats, determinar,
en la seva legislaCiÓ
autonòmICa, les competènCies
legislació autonomica,
competéncies de les corporacions locals.
Cions
T anmateix, hem de recordar que el text ConstitUCional
Constitucional espeofica
especifica
Tanmateix,

en el seu artlcle
artlde 43.3, que els poders públics
púbjics han de fomentar
I'educació sanltàna.
sanitaria, l'educaCIÓ
I'educació física
I'esport.
liS/ca iI l'esport,
l'educació
La Hel
Ilei de l'esport
I'esport de la Comunitat Valenoar\a
Valenciana (199]),
(1993), al seu article
artJcle
matéria esportiva;
22, estipula les competéncies
competènoes deis
dels municipis
munICipiS en rnatèna
esportIVa:

entre elles les més destacades són: l'organitzaCIÓ
estruc·
I'organització de la seva estruc-

Abstract

tura local en matèna
matéria esportIVa:
esportiva; la promocIÓ
promoció de ¡'associacionisme
esl'asSOCklclOf1lsme es·

Sport miJndgement
management is
/s funda
fundamental
today in public bodles.
bodies. The
menta/ loday
increase
in the
social demand, ot
of rhe
the number ol
of sportmg
sporting
mcrease In
rhe sooal
installations and rhe
the deve/opment
development ot
of lawmak:mg
lawmaking in
sporting
!f1Sfil/l<lIIOnS
m sporrmg
matters
leads public
estab!ish a technical
framework to
mallers /eads
pub/re powers to establtsh
techmca/ framework:
manage the
installations and plan a program o(
of aCflvltles
activities catenng
catering
rhe msra/laflons
of the
peop!e.
the demands ol
to rhe
rhe peop/e
This
framework headed by sport
management, Iilck:s
lacks the
sporr managemenr,
rhe
rh,s technical
techmcal framework:
basic enteria
rhe !deal
crea/IOn o{
rhl5
critena ro
to establtsh
estab/ish the
ideal profl/e
pro file for the creation
of this
Job wl/h
o( this
rh,s professional will
with guarcmrees
guarantees o{
of success. rhe
The role of
fundamen/al In
rhe acrual
be fundamental
in the
actual management and furure
future o{
of ¡he
the
population.
papulaflon

portiu local:
local; la construcció, m
millora
portlu
illora Ii equipament d'instal'lacions
d'lnstaHaClons esportives mUniCipals
municipals Ii mancomunades;
instal'laportIVes
mancomUl1ildes: la gestió de les seves InstaHacions
esportives; l'organitzaciÓ
I'organització d'esdeveniments esportius
caracoons esportIVes:
esportiUS de caràcter extraordlnan,
extraordinario
L'article
l'artlcle 26 destaca que "els Ajuntaments
A¡untaments vetllaran per I'assisténcia
l'aSSistènCia
técnica
qualificada, així
utilització Ii conservaaó
conservació de
tècnlCil quallflCilda,
alx! com per la plena utilitzaCiÓ

les seves instal'lacions
InstaHaClons en les activitats que programlf1
", la
programin".
La Citada
citada llei
Ilei
Ja adverteiX
tècniC per a la
adverteix de la necessitat de disposar de personal técnic
conservació i gestió de les instaHaclons
instal·lacions iI actMtats
activitats o programes
cura, conservaCió
municipio
a desenvolupar pel mUnICipI.
1992), es recoIgualment, a la Carta Europea de l'Esport (Rodes 1992).
Igualment.

neix l'actIVItat
I'activitat !íslcoesportlva
físicoesportiva com a factor Important
important del desenvo-
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lupament humà, i s'hi especifica que es do-

10. 108.250 m2, o dit d'una altra manera,

narà a cada persona la possibilitat de prac-

un total de 4,76 m2 de superfície d'instal·la-

ticar l'esport amb òptimes garanties i tam-

cions esportives per cada habitant.

bé es garantirà l'accés a les instal·lacions i a

Una de les conclusions d'aquest cens és

les activitats esportives sense distinció. Per

que els ens públics són els més grans agents

això, cal que els ens locals creïn una es-

gestors d'aquesta Comunitat, ja que gestio-

tructura tècnica organitzada que planifiqui,

nen el nombre més gran d'instal·lacions es-

organitzi i controli tots els aspectes relacio-

portives.

nats amb les instal·lacions esportives de la

Entre els anys I 976 i I 984 i davant la falta

localitat i les activitats a desenvolupar-hi.

generalitzada d'instal·lacions als petits muni-

Aquests professionals han de garantir la

cipis, es va realitzar una important interven-

plena i bona utilització dels espais espor-

ció, i es van construir molts espais esportius

tius' així com una oferta d'activitats de qua-

de baix cost. Des del 1989, es produeix

Població C.V.
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Dones

Homes

Figllra /. l'ob/ació COil/li lli/a/ ra/ell cia lla.

litat que aporti beneficis als seus ciutadans,

una disminució important en noves cons-

Garcia Ferrando (1997), continua dient

tant de salut com de desenvolupament

truccions, però així i tot, es dediquen grans

que l'índex de pràctica físicoesportiva se si-

físic.

quantitats a la reconstrucció, remodelatge i

tua prop del 37

Per tant, i encara que els articles i lleis referi-

condicionament de les ja existents, i s'inci-

de 14 anys. El context geogràfic i les varia-

des a l'àmbit esportiu no determinin clara-

deix fonamentalment en piscines.

bles sociològiques infiueixen directament

ment el professional destinat a aquestes tas-

Davant la situació actual, en què romanen

en la pràctica esportiva. Afirma, que l'inte-

ques, sí que fan àmpliament referència a la

una gran quantitat d'espais esportius i una

rès per l'esport en la població espanyola

necessitat de les administracions locals de

demanda social cap a la pràctica esportiva,

ha augmentat considerablement els últims

conservar les instal·lacions i garantir-ne un

es fa imprescindible la presència d'un pro-

anys: hi ha un 65

bon ús, així com d'oferir els serveis que de-

fessional que encamini i aporti els seus co-

opinen que posseeixen un interès elevat
vers a l'esport.

% de la població més gran

% dels espanyols que

mani el ciutadà; i això únicament és possible

neixements en cerca d'unes estratègies

si es creen mecanismes amb aquest objec-

adreçades a la planificació de programes

Igualment, Martínez del Castillo (1989) in-

tiu. El camí, per tant, és disposar de perso-

d'activitats, manteniment sostingut de les

dica que els barons passen de poc més del

nes formades en aquest àmbit, l'àmbit de la

instal·lacions (relació rendiment social /ren-

20

gestió esportiva.

diment econòmic), i bon ús d'aquestes. Per

duplicar aquest percentatge el 1985, i les

Aspectes socials

% de pràctica físicoesportiva, el 1974, a

tot plegat, la figura d'aquest professional,

dones passen d'un 10 % a un 20 %. Durant

anomenat gestor esportiu, es converteix en

els últims estudis, Vazquez (1993) indica

l'actualitat en peça clau de la gestió de

que un terç de les dones practiquen algun

l'administració.

tipus d'exercici físic, mentre que la xifra de
barons arriba al 47 %.

La població de la Comunitat Valenciana, segons l'últim cens publicat el 1991, s'eleva a

Les tendències dels últims anys ofereixen

3.857.234 habitants, cosa que representa

un indicatiu creixent. La població ha adquirit

el 9,9 % sobre el total de la població espanyola. Se subdivideix en 1.888.217 homes i

Població

Total

Esport i societat.
Hàbits esportius en la població

una cultura esportiva més gran a causa de la
disponibilitat de més temps de lleure, de la

1.969.017 dones (Figura I).

L'esport ocupa, actualment, un dels llocs

reducció de la jornada laboral, de la millor

D'altra banda, a l'últim cens sobre instal·la-

preferents dins les activitats que realitzen els

dotació d'instal·lacions esportives, de l'aug-

cions esportives de la Comunitat Valencia-

ciutadans en el seu temps de lleure. Garcia

ment de l'oferta i de disposar de més mit-

na, de 1997, publicat el 1998, s'hi han cen-

Ferrando (1993) assenyala que l'esport

jans.

sat 4.409 instal·lacions esportives. Dins

ocupa el sisè lloc en la classificació d'activi-

d'aquestes es troben ubicats 12.442 espais

tats de temps lliure entre els joves, després

esportius, dels quals 10. I 10 són espais es-

de "estar amb els amics" (71 %), "veure la

portius convencionals, 606 són no conven-

televisió" (59 %) i "llegir llibres i revistes"

cionals i 1.726 són espais esportius no re-

(43 %). Igualment, indica que el76 % dels

glamentaris. Dels 10. I 10 espais esportius

ciutadans considera que es fa poca o insufi-

Objectius i descripció
de l'estudi
Amb el present estudi es pretén realitzar

convencionals, 506 es troben en estat

cient pràctica esportiva, a causa, fonamen-

òptim, 8. 100 en estat bo, 519 en estat re-

talment, de la manca d'instal·lacions i mit-

una aproximació al perfil del gestor espor-

gular i 691 en mal estat.

jans. Aquest aspecte ofereix una visió de la

tiu, professional poc conegut i de gran im-

Dins la geografia de la Comunitat Valencia-

consciència social que existeix en relació a

portància en la societat actual. L'esport i

na, existeix Una oferta aproximada de

l'activitat físicoesportiva.

l'activitat físicoesportiva s'han convertit, avui

EducaCió FíSica
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dia, en la base fonamental de la societat
moderna i del benestar. L'augment
L"augment del
temps de lleure i la preocupació per un bon

estat de salut. han fet possible que els
el5 outa.ciutadans practiquin l'esport i utilitzin les Instal·lainstal·la<!ans
cions esportIVes.
esportives.
etOns
El tècnic
tè<:nlc (durant tot el treball s'esmentarà

aquest professional com a gestor d'esgestió, planificaports) responsable que la gestió.
.'~

ció, organització, control.
control, i posada en marCl6.
condicions, de les ¡nsinsxa, en les millors condiCions.
tal'lacions
programes, és el "gestor estaHaoons i programes.

portiu. coordinador d'esports.
portiu,
d'esports, director
d'àrea d'esports o qualsevol altre r.om
nom que

~<;======AAENA====;,~?
1

Procediment ",,,odoliJg/t"
metodotògic Tffllilzal
realitzat li
a Iu
Ili I,,·
inFigura 2. 1'nxnI¡",rnl
FiRUnll.

s'atorguI al màxim dlngent
tècnIC d'aquesta
s'atorgui
dirigent tècnic
àrea municipal".
Amb aquesta aproximació.
aproximació, es pretén identificar
el lloc de treball,
tifICar elllcx:
treball. Ii també les
~ caracteristJques
dels
actuals
professIOnals.
Condiprofessionals, condirístiques
CIOnS
cions Ii futur.

/Iestigllció psicosocial.
1'rSligari6
fJj/rosocilll.

de !l'estudi
Objectius i variables
IIflrfabfes tie
'esludi

,
,•

ALACANT
....
OAA'
VAlENC~
VALÈNCIA

,

6

,•
6

6

CASTELLÓ
CASTELLO

TOTAl
TOTAL

•
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"

10

5

,

11

"

"

19

30

9

Taulll /.
I. m.,rl/tll(Ít'i
Distribució de
loclllitats t''''I'l<'SIIU¡'>$
euquestades f"
en
Tmll"
,Ie les Jocam",.
junció df'l
del nombre dd'habitants.
funrio
'hllbllimlJ.

La metodologia emprada a l'hora de la rea-

lització de l'estudi del gestor esportiu en
l'administració pública (Comunitat Valenciana), ha estat de tipus qualitatiU
qualitatiu Ii quantitatiu;
perfer-ho,
hem
utilitzat
entrevistes pertiu: per fer-ho,
sonals Ii dinàmiques
grup, des de la persdinàmIQues de grup.
pectiva qualitativa, i un qüestionari, des de
la quantitatIVa,
quantitativa.
Segons Quintanilla (1989),
(1989), la utilització de
anàlisis qualitatIVeS
qualitatives serveiX
serveix com a pas
les anàli~s

•
A

13

"

,
" "
,
B

43

D

C

14

27

"

,

CESS
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19

.
B

69

C
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TlIulll 2. Catalogllció lICtllll1 i desiljllble del gestor.

Edat del Gestor

18 a 29
Anys

Fignra

uo

3.

Edat del gestor esportiu.

l'aplicació de les tècniques
previ a l'aplicacIÓ
tècnIQues quantitatives.
tIVes. La informació
informaCIÓ recollida en l'estudi

qualitatiu ha de ser útil
Util per elaborar un
qüestJonan
l'estudl quantitatiu,
qüestionari base de l'estudi
quantitatiu, que
doni més llum als plantejaments de la InveSinvestigació.
tlga06.
Tal com afirma Pelrò(1995),
Peiró (1995), a la seva Ininvestigació de la gestl6
gestió d'lnstaHaClons
d'instal'lacions esvestigacIó
portlVes. ens podem trobar amb diferents
portives,
tipUS de lloc de responsabilitat en relació a
tipus
la gerència esportiva.
esportiva. Encara que.
que, tots ells
són gerents, per tal corn
com són respoosables
responsables
instal'lacions esportives,
directes de les Ir\staHaClons
esportIVes,
existeixen determinades diferències
dfferènCles pel
que fa a la gestió
gesti6 de la instal'lació
instal·lació i al programa d'activitats,
d'actiVItats. Entre ells es troben els
regidors municipals
munICipals d'esports, directors de
direcfundacions, personal no dlrec·
patronats o fundaCions.
tiu, coordinadors de serveis esportiUS
esportius mutlu,
Edueae,ó F;s,ea

I
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"
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nicipals, personal d'organitzaCions
d'organitzacions no esniClpals,
portives i directors o gerents de clubs esportiUS,
portius.
Lògicament,
Lògicament. no podran ser mai
mal iguals
Iguals les
condiclOl"ls, els mitjans humans i materials, i
condicions,
empresarials, en un dub
club esels objectius
obJectIus empresanals.
Ir\staHació privada ii una entitat
portiu, una instal'lació
pUblica.
pública. Per això, aquest estudi se centrarà
concretament, en e
ell de gestor
en un d'ells i,i. concretament.
l'administraCIÓ pública.
pUblICa.
esportiu de l'administració
Ara com ara, existeixen pocs
Ata
¡xxs estudis que
ofereixin conclusions vàlides sobre el gestor
públic. Per exemple,
exempe, l'estudi de Peiró
(1995), tracta el tema des d'un punt de vista
global. és a dir,
dir. el gerent d'instal'lacions
dïnstaHaoons esglobal,
portives, incloent-hi tota mena de professionals del
privat, etc.). TamSionalS
de l sector (públic,
(públic. privat.
van investibé Moreno i Gutiérrez (1998)
( I 998) van
gestO!' d'instaHaoons
gar sobre el gestor
d'instal'lacions esportiúnICament. d'instaHaoons
ves però, únicament,
d'instal'lacions aqutl1laquàtiques cobertes.
Per tot plegat,
plegat. creiem que aquesta profesprofessió es troba en una clara indefinició.
indefinicIÓ. Es desconeixen les variables
vanables que hi incideixen
IncideIXen directament illes
les necessitats d'aquests profesSIOnals.
sionals. Davant d'aquesta situació global,
amb el present estudi s'intenta aprofundir
en la realitat professional del gestor, conèiperfl i característiques iI aproxixer el seu perfil
aproxlmar-nos-hi.
mar-nos-hl.

Ale/odologfa de l'estudi
l 'eS/lidi
Metodologia
Es va utilitzar una combinació d'infonTIaci6
d'informació
procedent tant de l'experiència professional com de la investigaCió
investigació qualitativa desenvolupada des de quatre entreVIstes
entrevistes a
fons.
fons.
En una segona etapa, es va elaborar un altre
guió per a la preparació
preparaCK~ de les dues dinàmiques de grup. A
A cadascuna hi van assistir 5
professionals
professionals de la gestió esportiva, Posteriorment, es va elaborar el qüestionari que
riorment.
ha servit per extreure les dades ii conclucondusions del present treball.
SIOI"IS
Les dades qualitatIVes
qualitatives van selVlr
servir per elaboDesprés.
rar l'enquesta o qüestionari pilot. Després,
es va comprovar el seu bon funcionament i
comprensi6
comprensió amb una mostra de pilotatge
de 5 gestors públics d'esports. A
A postenori.
posteriori,
es va elaborar el qúestionan
qüestionari definitiu ano·
ano-

menat ARENA I . El nom d'Arena I es va es-

nombre inferior d'habitants. Això es justifica

tablir per connotacions anglosaxones, per

afirmant que a les poblacions petites no els

tal com en aquestes societats es coneixen

cal un titulat universitari; que el més impor-

les instal'lacions esportives o espais desti-

tant és conèixer l'esport i que t'agradi la

nats a l'esport espectacle com a ARENA.

professió o bé que la manca de titulació uni-

(Figura 2)

versitària es pot suplir amb experiència i re-

La investigació es va aplicar a 30 gestors es-

ciclatge en cursos de formació. Malgrat tot,

portius de l'administració pública i en el ter-

el 74 % opina que és imprescindible i, a

Dona
30""

~Home
lOC}o
Filil/l't/ 4.

ritori de la Comunitat Valenciana. (Taula I)

més a més, el 50 % pensa que la carrera

AI treball de camp es van localitzar una sèrie

que més s'adapta a la professió és la llicen-

50

de problemes com ara la no existència d'un

ciatura d'Educació Física, tot matisant que

40

tècnic d'esports; l'existència de 2 o 3 perso-

aquesta ha de ser amb l'especialització en

30

nes responsables amb la mateixa autoritat;

gestió esportiva. Per tot plegat, es conside-

20
10

00

d·hollle.l· i dOI/es ges/ors.

46

20
17

la negativa del gestor a realitzar l'enquesta; i

ra que el contingut del currículum de la ca-

un nombre inferior de gestors a les provín-

rrera és la variable criterial que millor indica

cies de Castelló i Alacant.

la idone'ltat per al lloc de treball, i que és in-

El procés d'anàlisi dels resultats obtinguts ha

dispensable per al tècnic conèixer totes les

estat realitzat mitjançant el paquet estadístic

facetes relacionades amb l'empresa. (Figu-

SPSS, utilitzant principalment anàlisis des-

ra 6)

criptives i taules de contingència.

Un altre dels aspectes importants és com es

DJ

LD
FP

BatXillerat

F(~urn

E. Fisica

EGB

Història

Magisteri

5. ri/l/lf/cio acadèlllica del geslor.

50
50

denomina el lloc de treball objecte d'aquest
estudi i com hauria d'anomenar-se. Davant
d'aquesta

Resultats

alternativa,

els

sotmesos

a

l'enquesta van respondre, majoritàriament,

40
21

17
20

[]

8

L'edat del gestor se centra fonamentalment

que ara com ara el seu lloc de treball es de-

entre 30 i 49 anys; aquesta franja represen-

nomina "coordinador d'esports" en un 43

ta el 7 I % del total. Més concretament, les

%, i "gestor d'esports" en un 17 %; aques-

edats on conflueixen més gestors són les de

tes són les denominacions més freqüents a

30 a 39 anys. Igualment, s'observa com el

la Comunitat Valenciana, seguides per la de

Figl/ra

20 % representa la població més jove, me-

"Cap de Servei" i la de "Director d'Àrea".

els ¡)l'OPis ges/ors espor/il/s.

nors de 29 anys. (Figura 3)

Sorprèn trobar-se amb un 3 % de gestors

Pel que fa a la variable "sexe" dels gestors, el

anomenats "monitor d'esports". (Figura 7)

70 % són homes i el 30 % dones. (Figura 4)

Aquesta situació poc s'assembla a la que

Igualment, el74 % dels gestors és casat/da,

els gestors pensen que és la ideal. El 33 %

i, per tant, assumeix un altre tipus de res-

opina que el seu lloc hauria de ser denomi-

ponsabilitats, mentre el
3

23 % és solter/a i el

% divorciat/da.

LïJ

10
O

ADE

Pel que fa a la formació acadèmica, podem

reix la figura de monitor d'esports. (Figu-

domina sobre les altres amb un 69 % i, dins

ra 8)

d'aquestes, sobresurt la de Magisteri, amb

Pel que fa al règim laboral, la situació majo-

un 46 %. El resultat indica que gairebé la

ritària és la de laboral fix amb un 50 %, se-

meitat dels sotmesos a enquesta són diplo-

guit per la d'eventual i funcionari amb un 27

mats en Magisteri, mentre que els llicenciats
són el 23 %, dels quals un 20 % ho són en

% i un 17 % respectivament. Es donen casos estranys: en un 6 % els tècnics es tro-

Educació Física. (Figura S)

ben contractats a través d'una empresa de

Pel que fa a la pregunta de si creuen que

serveis. Malgrat que aquests llocs siguin de

aquest lloc de treball requereix una titulació

direcció, més del 44 % es troben catalogats

universitària ens trobem, per un costat,

com a grups D = graduat escolar o C =

amb un 23 % que opina que no és neces-

Batxillerat - FP, i el 56 % restants com A, i

sària. Aquesta opinió, la comparteixen prin-

B; aquest últim és el més important amb un

cipalment els tècnics de les localitats amb un

43 %. (Taula 2)
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Qualsevol

Director

í

3%

.Cap Servei

43%

/

Monitor
Tècnic Esp.
Gestor

~

(

17%

7%

\

Resp. Tècnic
Dir. Gerent
7%

Coordinador

-. Del/olllil/f/ciri aC/l/ai del lloc de /reball.

20%
;23%

.r--(

10%

8%

~33%

.Coordinador
Tècnic Esp.
Director Gerent
Cap de servei
Responsable tècnic
Director
Gestor

Figura 8. Denuminacia que els . r. t,eslors atribueixen
COlli

I

éY

Combinació

10%

10%

F(~l/ra

4

6 mulacio idòuia per f/ la projèssiol/ segOl/S

nat director d'àrea, mentre que el 23 %

comprovar que la titulació universitària pre-

Magisteri

E. Fisica

(Gesttó)

creu que s'hauria de dir gestor d'esports i
el 20 % coordinador d'esports, i desapa-

o

30

la Illes idòl/ia al lloc de /rebf/II.

fil

. (:E~TI(I ¡':.'l'tIIlTIU·

10%

• <130 mil

2%
20%

13%

/

150 a 175 mil

~ ~

I

18%

.130 a 150 mil
175 a 200 mil

6%

I

13%~
19°;;;----'"

6%

/

\

(

31%

19%

lY

3.86

---

K

llerat. Pel que fa als homes, el 72 % són ti-

una professió poc compresa per l'adminis-

tulats universitaris, principalment en Magis-

tració pels problemes d'horaris i compe-

teri (38 %), seguit de llicenciats en Educació

tències a assumir.

Física (28 %). D'altra banda, el 19 % pos-

225 a 250 mil

Ara com ara, el 23 % dels gestors perceben

seeix una titulació inferior al Batxillerat, con-

250 a 300 mil

per la seva tasca, de forma mensual, entre

cretament Formació Professional o EGB.

175.000 i 200.000 pessetes. Existeix un

(Taules 3 i 4)

percentatge elevat que es troben entre les

La catalogació del lloc de treball és prou

>300 mil

• <130 mil
130 a 150 mil
150 a 175 mil
175 a 200 mil
200 a 225 mil
225 a 250 mil
250 a 300 mil
>300 mil

Figura lO. So//. meusual ql/.e liaurieu de percebre se·
gol/.s l'opiuió dels gestors.

~

sitària: la de Magisteri, i l'altre 33 %, Batxi-

pals amb idèntiques funcions i el 8 % que és

200 a 225 mil

Figura 9. Quaufitat ecouòmica lIIeusuat que perce·
beu pel seu treball.

6%

havia d'equiparar-se a altres tècnics munici-

~

3.2

130 i 150 mil pessetes (20 %), i entre 200 i

dispar si es té en compte la titulació de

225 mil pessetes (18 %). En termes gene-

tots dos sexes. L'home posseeix propor-

rals, el71 % està per damunt de les 175 mil

cionalment un més gran nivell professio-

pessetes mensuals respecte al 29 % que es

nal a idèntica titulació. Es pot observar

troba per sota. Però aquesta estadística

com la dona es troba situada, fonamental-

canvia considerablement, ja que el 88 %

ment, en un nivell de grup

pensa que hauria de percebre més de

44 %, "D" amb un 22,2 %, i contractada

175.000 pessetes, enfront del 12 % que es

mitjançant una empresa de serveis en un

"c"

amb un

quedaria per sota, i desapareixen els infe-

II %. Tot i que hi ha un 19 % d'homes

riors a les 130 mil pessetes mensuals. (Figu-

que té titulació inferior a la de les dones,

res 9 i 10)

solament el 9,5 % es troba com a grup

La dependència jeràrquica està força defini-

"D", i és el grup "B", amb un 52,4 % el

da, la majoria depèn directament d'un polí-

grup majoritari. (Taula 5)

tic i aquest és el Regidor d'Esports. Concre-

Pel que fa al règim laboral, la principal dife-

tament, en aquesta situació es troba el

renciació és que el 23,8 % dels homes són

93 %, mentre que el 7 % restant depèn

funcionaris, per cap dona. (Taula 6)

d'un tècnic superior. Del 93 % que depèn

Finalment, el sou mensual dels gestors varia

del Regidor d'Esports, el 69 % afirma que

d'acord amb el sexe, i és l'home qui per-

aquest influeix positivament en el seu tre-

cep, proporcionalment, més pel seu tre-

ball. Mentre que el 24 % opina que influeix

ball. Per això, la dona es troba menys satis-

negativament. El 7 % afirma que no influeix

feta que no pas l'home, encara que en tots

ni positivament ni negativament.

dos casos el grau d'insatisfacció és molt ele-

La majoria realitza més de 37,5 hores set-

vat. (Taules 7 i 8).

manals, distribuïdes d'acord amb el servei,
Satl5facclo

Compram IS

Rec. Superiors

de dilluns a divendres, a diferència del I 3

Figura I I. Sil1Iació /Jel's01lal jJl'ofessiol1al del gestol'
espol'ti1l.

%, que realitza menys de 37,5.
Pel que fa a la situació personal laboral, els
gestors es veuen altament compromesos

Conclusions
A grans trets, el perfil del Gestor Esportiu a

amb la seva organització, en contraposició a

la Comunitat Valenciana i en l'administració

Tanmateix, la gran majoria dels sotmesos a

la valoració i reconeixement que professio-

pública, seria el d'un home, casat, d'edat

enquesta creuen que haurien d'estar amb

nalment diuen rebre del seu immediat su-

compresa entre els 35 i els 45 anys, titulat

un nivell de titulat universitari. Un 69 % titu-

perior. (Figura I I)

lat mitjà, un 19 % titulat superior. I solament un I 2 % com a nivell C

=

universitari de grau mitjà en magisteri, contractat en règim laboral fix com a grup "B",

Batxillerat

el seu lloc de treball s'anomena coordina-

o FP. Aquests últims corresponen a les per-

dor d'esports, i realitza més de 37,5 hores

riors.

Diferenciació d'acord
amb la variable sexe

I el fet és que la meitat dels gestors no es

En aquest apartat s'han creuat les dades

Un dels aspectes en què cal incidir i treballar

troben satisfets amb la seva situació actual,

existents sobre el perfil del gestor amb la

és el d'intentar una identificació del lloc de

ni amb la seva retribució i, per tant, no

variable sexe. Pel que fa a l'edat, es poden

treball. Unificar criteris pertal que aquest si-

creuen estar correctament catalogats. El 67

observar poques diferències. Tanmateix,

gui reconegut i augmenti el seu prestigi i im-

% afirma que les places d'alta direcció han
de ser altament qualificades; el 25 % que

respecte a la titulació acadèmica, les dones

portància en el mercat laboral i, per tant, a

posseeixen, en un 66,6 %, titulació univer-

l'administració.

sones que no posseeixen titulacions supe-
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setmanals i percep per la seva tasca entre
175.000 i 225.000 ptes.
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Dona
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nil/la
ellfllllció
de la rurillb/fI
/'(/riable
r,mlli 7.7. .Satisfacció
'I<IIi.if;'ccili ,."
flwcio d,'

Per exemple, sembla dar
clar que aquest professional ha de ser titulat unive~tari
universitari i.i, sesegons la majoria dels gestors.
gestors, principalment
Uicenciat
Llicenciat en Educació Física, especiaHtat
especialitat de
nom
Esportiva. D'altra banda, el Mm
Gestió Esportiva,
d'aquest lloc de treball
treball actualment és el
el de
coordinador d'esports.
d'esports, però es creu més
convenient que sigui
sigui anomenat director
d'esports, a causa de les responsabi
litats en
responsabilitats
direcció i planificació que requereix.
requereix,
El
El seu nivell de catalogació ha de ser grup
"A", d'acord amb la titulació.
titulació, i amb un règim
funcionarial.
funcionarial, ja que requereix continuilat
continültat i
dire<ciÓ.
direcció,
Cal estudiar profundament les matèries
que incideixen directament en el treball del
gestor, per saber quins coneixements ha de
gestor.
posseir. per tal de poder redactar bases
posseir,
d'oposició homogènies i dares.
clares, així com
elaborar plans d'estudis en Gestió Esportiva
concorde amb la realitat professional.
Finalment. la cosa important serà aprofunir
dir en aquest estudi amb la finalitat d'obten
d'obtenir
més conclusions i definir en termes absoluts
la realitat d'
d'aquest
aquest professional.
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mellsllal qlle percebell els geslo", fiel seu treball.

Línies futures d'investigació
El
El present treball intenta identificar el perfil
del Gestor Esportiu actual a la Comunitat
Valenciana. Les característiques que el deValenciana,
fineixen marcaran el punt de partida sobre
plantejaments estratègics relacionats amb
dell gestor esportiu.
esportiu, així com
el perfil ideal de
la seva ubicació de manera homogènia;
homogènia i
coherent a l'administració pública,
pública. PosteriOf"S
riors estudis hauran d'emfasitzar els perfils
ideals del gestor esportiu i auditar la situació per poder fer un pla estratègic de la
gestió pública esportiva a la Comunitat Valenciana,
lenciana.
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