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Abstract
In the present study we analyse the
interest and attitudes towards sport,
with a sample of visually handicapped
subjects in Gran Canaria.
We worked with 130 subjects (79
men and 51 women) between the
ages of 6 and 55. An “ad hoc”
questionnaire was elaborated which
included aspects such as the interest
of sport, the sports the subjects liked
the most, the level of either past or
present sport practice, the different
sports practised and those sports the
subjects were most interested in. Also
there were questions related to the
sports they would like to practice and
the sports they think they could
practice. The analyses done have also
taken into consideration the
differences derived from age and sex.
The results show the interest of the
visually handicapped both in the sport
and in the practice of it, contrary to
what was thought. The interest is not
the same in men and women of
different ages. Specially, with regard to
age, the younger they are the greater
the interest they have.
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Resum

Introducció

A l’estudi que presentem s’analitzen els
interessos i actituds cap a l’esport, en una
mostra representativa de les persones
amb deficiència visual a Gran Canària.
Hi van participar 130 subjectes (79 homes i 51 dones) d’entre 6 i 55 anys. Per
fer-ho, es va utilitzar un qüestionari elaborat “ad hoc” en el qual es recollien, entre
d’altres aspectes, l’interès per l’esport, els
esports que més els agraden, el nivell de
pràctica esportiva, passada o present, els
esports practicats i els que els interessen.
Es considerava, igualment, els que els
agradarien practicar i els que creuen que
poden practicar. Les anàlisis realitzades
han parat esment també a les possibles
diferències segons l’edat i sexe dels subjectes.
Els resultats indiquen el gran interès existent, igual com el nivell elevat de pràctica
esportiva, malgrat el que es podria pensar. D’altra banda, els interessos presenten unes certes diferències tenint en
compte tant l’edat com el sexe dels subjectes. Concretament, respecte de l’edat,
vam trobar que els de menys edat presenten un interès superior.

Els treballs o investigacions realitzats sobre
la població de persones amb deficiència visual i cega, sense ser tan abundants com el
tractament donat a altres aspectes de la
Psicologia, almenys presenta un nombre relativament ampli d’estudis. Tanmateix, en
relacionar-ho amb l’activitat física i l’esport,
aquests estudis sí que resulten clarament
escassos. Concretament, al nostre país els
estudis generals sobre aquesta temàtica
són nuls, així i tot existeixen uns pocs estudis, publicats fins avui, que se cenyeixen a
aspectes molt parcials de l’àmbit esportiu,
encara que deixant descobertes grans llacunes en aquest àmbit.
Una revisió realitzada per Zubiaur (2001),
d’allò que s’ha publicat sobre el tema a les
principals revistes, destaca l’escassa quantitat de treballs que fa referència a intervencions de tot tipus amb persones cegues o
amb deficiència visual, atès que només arriben al 16 % dels realitzats sobre poblacions
especials, cosa que estaria indicant, paral·lelament, la poca atenció que s’ha dedicat, per part dels investigadors i professionals de l’àrea, a aquest àmbit concret, fins i
tot en relació a les altres deficiències.
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Els treballs publicats a hores d’ara incideixen, entre d’altres qüestions, en l’estudi
dels interessos esportius de nens cecs i deficients visuals (per ex., Azaryan, 1982;
Kulicheva, 1972). Considerem que aquest
aspecte és prioritari, ja que mentre a
Espanya existeixen estudis que reflecteixen
els nivells de participació esportiva de la
població espanyola o d’interès per l’esport,
com els realitzats per García Ferrando
(1991, 1997), no s’esdevé el mateix amb
les anomenades poblacions especials, o el
que és el mateix, de subjectes que presenten alguna mena de deficiència i, més concretament, els realitzats amb persones
amb ceguesa o deficiència visual. Això
ocasiona que no se sàpiga amb certesa
què està succeint al nostre país respecte
d’aquest tema. Les úniques excepcions a
aquests estudis són els realitzats per Pérez
Córdoba, Caracuel i Morilla (1999) sobre
l’interès i la pràctica esportiva de joves
amb minusvalideses físiques, psíquiques i
sensorials a la província de Sevilla o el realitzat per Santana (1998) sobre la població
deficient visual i cega de Gran Canària.
Un altre gran bloc de treballs emfasitza
els programes d’intervenció en aquest tipus de població. Aquests programes van
des dels que reflecteixen instruccions i
orientacions que s’han d’oferir per a
l’ensenyament de l’educació física (Pringle
i Winthers, 1974; Lieberman, 1974), als
que incideixen en la mena d’activitats a
realitzar i en les formes de desenvolupar-los (Kulicheva, 1972; Case, 1966) o
l’ús d’instruments d’ajuda per a les classes
d’Educació Física (Semenov, 1982). També es comparen els efectes de programes
tradicionals davant de programes específics pel que fa a la seva qualitat terapèutica
(Semenov, 1986). Una altra vessant dintre
d’aquesta tendència és l’elaboració de programes específics d’iniciació a diferents esports, com ara la vela (Cylke, 1990).
Al nostre país, aquests tipus d’estudi es refereixen a programes adreçats a la formació
de professionals que treballen o podrien
arribar a treballar amb persones cegues,
dintre de l’àmbit de l’activitat física i l’esport, com ara el realitzat per Armas i Avero
(1999) que presenten un programa adreçat
a professors d’EF, per al seu posterior treball amb nens cecs. També trobem progra-

mes adreçats a alumnes de Facultats de
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o
INEF, com el realitzat per Santana, Guillén i
Rodríguez (1996) que implica, a més a
més de la formació, aspectes d’intervenció i
investigació, o els desenvolupats per Alejandre i Gallego (1999) o per Cruz i Santana, (1995) que utilitzen metodologies concretes de rehabilitació bàsica, aquest últim
resultat de la col·laboració entre l’ONCE i la
FCCAFD.
Una altra línia es refereix als interessos,
actituds i percepció de la pràctica esportiva de forma general o en aspectes particulars d’aquesta; en aquest sentit, Rainbolt i
Sherrill (1985) i Sherrill, Pope i Arnhold
(1986) intenten d’identificar, entre d’altres
qüestions, les persones cegues proclius a
participar en competicions esportives, en
funció de variables com ara atributs personals, experiències competitives prèvies i
nivell d’entrenament. També han estat
analitzades les actituds d’atletes d’elit amb
alguna deficiència cap a altres esportistes
que presenten deficiències, però d’un altre
tipus (Mastro, Burton, Rosendahl i Sherrill,
1996). Des d’un punt de vista comparatiu
s’ha estudiat la valoració que fan de la
pràctica esportiva els subjectes amb deficiència visual davant dels “normals”. Pel
que fa a aquest tema, els deficients visuals
valoren més la cooperació, el fet d’iniciar-se en un esport o iniciar-se en un bon
lloc (Barnett, Merriman i Lupo, 1993).
Un altre grup de treballs s’ha centrat a
identificar la relació entre ceguesa i execució (Makris et al., 1993). En aquest
sentit, cal destacar l’estudi realitzat per
McGuffin, French i Mastro (1990) que utilitzen diverses tècniques a la recerca d’un
major rendiment en velocitat o l’estudi de
Reid, French i Shultz (1977) en què analitzen la influència que exerceix l’auditori
en la millora del rendiment.
Els estudis que revisen alguns dels probables beneficis que proporciona a les persones cegues l’esport conformen una altra
línia d’actuació, en aquest sentit es manifesta Stewart (1981) en assenyalar que
els beneficis són d’ordre emocional, social
i psicològic.
Valliant, Bezzubyk, Daley i Asu (1985) indiquen igualment que es pot millorar el
funcionament psicosocial a través de la

participació en competicions atlètiques.
Aquests autors, en avaluar l’autoestima i el
locus de control de persones amb deficiències –esportistes cecs, en cadira de rodes,
amputats i amb paràlisi cerebral–, van trobar que els atletes amb deficiències tenen
més alta autoestima que no pas els no atletes, igual com una major satisfacció per la
vida i més felicitat, entre d’altres qüestions. També es ressalten els beneficis per
a l’autoconfiança (Sonka i Bina, 1978).
Al nostre país, els escassos estudis s’han
centrat en l’adaptació personal i social
d’aquestes persones i la seva relació amb la
pràctica esportiva (Santana, 1999), la percepció de benestar psicològic produït per
l’activitat física i esportiva (Santana i Guillén, 1999) o els realitzats sobre beneficis
físics i psíquics, en general, produïts per un
programa d’activitat física (Chinchilla i Chacón, 1999; Sánchez i cols., 1999).
Per això, i en un intent d’aprofundir en
aquesta parcel·la, hem considerat oportú
analitzar, en primer lloc i fonamentalment,
les lectures que fan aquestes persones de
l’activitat física i esportiva i la seva pràctica.
Amb aquesta investigació en particular pretenem bàsicament d’analitzar quins són els
interessos i expectatives dels cecs i deficients visuals sobre l’exercici físic i l’esport.

Mètode
Subjectes
La mostra es troba formada per 130 subjectes representatius de les diferents delegacions de Gran Canària. Per sexe, la distribució és de 79 barons i 51 dones, amb
edats que oscil·len entre els 6 i els 55
anys, la mitjana és de 26,5 anys, dels
quals el 73,9 % és deficient visual parcial
i el 26,2 %, cecs totals, com queda reflectit a les dades de la taula 1.
Taula 1.
Mostra de sub jectes se gons edat, sexe i ti pus de
deficiència.
EDAT (anys)

HOME

DONA

TOTAL

PARCIAL

6-15
16-25
26-35
36-55

19
27
20
13

10
11
16
14

8
7
9
10

21
31
27
17

N = 131

79

51

34

96
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Instrument
Es va utilitzar un qüestionari elaborat
“ad hoc” d’interessos i ex pec ta ti ves sobre l’activitat fí si ca i l’esport. El qües tiona ri està di vidit en quatre blocs, dels
quals se n’han pres dos per a l’exposició
present. Un primer bloc, on es dema na-

Taula 2.
Gust per l’esport.

LI AGRADA L’ESPORT

PERCENTATGE

Gens

7,7

Una mica

26,2

Molt

66,2

Procediment

Taula 3.
Esports que més agraden als cecs.

ESPORT

PERCENTATGE

Futbol

50,8

Natació

39,2

Bàsquet

262

Atletisme

16,9

Ciclisme

16,2

Tennis

10,8

Arts Marcials

8,5

Voleibol

7,7

Handbol

6,9

Gimnàstica

6,9

Altres

33,1

Cap

3,1

NS/NC

4,6

Taula 4.
Ha practicat esport?
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HA PRACTICAT

PERCENTATGE

SÍ

82,3

NO

17,7

apunts

va als subjectes que aportessin un seguit
de dades per sonals que feien referència
a l’edat, sexe, moment d’aparició de la
deficiència i tipus de deficiència del subjec te; un segon bloc, con format per preguntes relacionades amb l’interès per
l’activitat fisicoesportiva i el seu nivell
de pràcti ca. El qües tiona ri, en ca ra que
de carà cter emi nent ment qua lita tiu,
conté algunes preguntes tancades, que
ofereixen 2 o 3 alter natives prefixades.
Els altres dos blocs, que no es van trac tar en aquest moment, es refereixen,
d’una banda, als motius pels quals han
prac ticat o no es port i, en cas d’ha ver-lo
deixat, les causes de l’abandonament i,
d’una altra banda, a les aportacions tant
per so nals com socials que els re por ta la
pràctica espor tiva.
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La selecció de la mostra es va fer partint
del cens d’afiliats de l’ONCE, seleccionant
els subjectes entre 6 i 55 anys i posteriorment aquells que no tenien deficiències
afegides o plurideficiències. Paral·lelament, es van formar alumnes de la FCAFD
i se’ls va preparar en recollida de dades, ja
que el qüestionari es va administrar de forma individual i en el domicili del subjecte.

Tractament de dades
Es van realitzar anàlisis descriptives de
freqüències i percentatges generals per a
cada pregunta, així com per sexe, edat i tipus de deficiència. Igualment, es van realitzar mesures de tendència central (mitjanes i desviacions típiques). Pel que fa a
anàlisis comparatives, es van calcular les
diferències de Mitjanes (utilitzant com estadístic de contrast la t-Student), per a la
comparació de les diferents variables que
implica dos valors o grups. En el cas de la
variable edat, que implica quatre valors o
grups, es va realitzar una anàlisi de variància (ANOVA) per tal de poder comparar simultàniament els grups. Finalment,
es va obtenir la diferència de percentatges
(khi-quadrat) dels valors dels diferents
ítems en relació a les variables referencials (sexe, edat, origen i tipus de deficiència).
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Resultats
Resultats generals
Respecte a l’interès de la població cega
i amb deficiència visual per l’esport

(taula 2)
La literatura existent sembla suggerir que
els cecs poden tenir menys interès per
l’esport producte de la seva deficiència i,
si de cas, l’interès que poguessin mostrar
cap a les especialitats esportives seria diferent. Tanmateix, observem (taula 2) que
aquesta població està interessada per
l’esport en un alt percentatge, atès que solament el 7,7 % assenyala que no li agrada gens l’esport, mentre que el 26,2 % va
indicar que li agrada una mica i el 66,2 %
va dir que li agrada molt. Aquestes dades
indiquen que dos terços d’aquestes persones es troben molt interessades per
l’esport; la proporció de persones que no
mostren cap interès és molt baixa.
Respecte als esports que més agraden
a les persones cegues i amb deficiència
visual (taula 3)

Els esports que més agraden als subjectes
són, el futbol que és escollit per més de la
meitat dels subjectes estudiats (50,8 %),
seguit per la natació, amb un percentatge
d’una mica més de la tercera part de la població (39,2 %), el bàsquet, amb un percentatge equivalent a la quarta part
(26,2 %), l’atletisme (16,9 %), el ciclisme
(16,2 %), el tennis (10,8 %), les arts marcials (8,5 %), el voleibol (7,7 %), l’handbol
i la gimnàstica (6,9 %). Com es pot observar, l’esport rei per excel·lència, el futbol, és
el més demandat pels subjectes, igual que
passa amb la natació o el bàsquet,
que també són esports molt acceptats per la
població en general. Alguns esports minoritaris i també específics de la població cega
i/o deficient visual, com ara el goal-ball han
tingut una demanda molt baixa.
Respecte al nivell de pràctica esportiva
de la població cega i deficient visual (ta-

ula 4)
Respecte a haver practicat l’esport, el
17,7 % no l’ha practicat mai mentre que
el 82,3 % assenyala haver-ho fet. Considerant aquestes dades, es pot dir que un
gran percentatge dels deficients visuals i/o
cecs ha practicat l’esport, i és menys de la

quarta part d’aquesta població la que mai
no ha practicat cap mena d’activitat fisicoesportiva. Per tant, es registra que els
subjectes, en la seva majoria, alguna vegada han “estat en contacte” amb l’esport de
forma pràctica, ja sigui en l’actualitat o anteriorment, encara que el nivell de pràctica
no ha estat quantificat, és a dir que aquesta
pràctica podia haver estat per un breu període de temps o per un de llarg, de forma
intensa o més lleugera... En qualsevol cas,
la nostra intenció no ha estat estudiar el nivell de pràctica esportiva, sinó el contacte
que poguessin tenir amb el món esportiu i/o
de l’activitat física.
Respecte als esports practicats
per la població cega (taula 5)

Pel que fa al tipus d’esports que practiquen
o han practicat els cecs i deficients visuals
més sovint, les dades assenyalen que
l’esport més practicat és el futbol, seguit per
la natació, el bàsquet i l’atletisme; com es
pot veure, tots aquests superen un percentatge d’incidència superior al 20 %. Amb
percentatges inferiors a aquesta xifra apareixen la gimnàstica, el ciclisme, l’handbol i el
voleibol, les arts marcials i el tennis. En percentatges inferiors al 5 % apareixen esports
com ara el senderisme, l’hípica, el goal ball,
que per la seva baixa freqüència hem agrupat en la categoria, d’“altres”. S’observa novament que és el futbol l’esport que ocupa el
primer lloc pel que fa a pràctica, seguit per
les modalitats de natació, bàsquet i atletisme; hi ha coincidència entre els esports que
agraden i els que es practiquen.
Nivell de pràctica esportiva
de la població cega (taula 6)

Malgrat que hi ha un alt percentatge de subjectes que manifesten haver practicat
l’esport, la majoria d’ells han deixat de practicar-lo (56,1 %), només continua amb la
pràctica esmentada un 43,9 %. Pel que fa
als motius que van portar a l’abandonament,
n’hi ha dos que destaquen sobre els altres: la
manca de temps (31,17 %) i, la mateixa deficiència (16,88 %).
Respecte a si els agradaria practicar

meitat manifesten que els agradaria
practicar algun esport; l’altra meitat es
manté en una actitud de total desinterès.

PRACTICA

PRACTICARIA

Sí

43,9 % (47)

47,8 % (11)

No

56,1 % (60)

52,1 % (12)

Respecte als esports
que desitjarien practicar (taula 7)

Els principals esports que els agradaria
practicar a aquells que mai no ho han fet
són: natació, futbol, bàsquet i tennis.
Amb un percentatge inferior al 10 % es
trobarien d’altres esports, com ara handbol, gimnàstica, arts marcials, ciclisme i
atletisme. Es pot apreciar que la totalitat
dels esports que els agradaria practicar
als deficients visuals que mai no ho havien fet abans, són els mateixos que
practiquen la resta dels subjectes, encara que no tots els assenyalats poden ser
practicats pels cecs totals, com passa
amb el bàsquet o el tennis, tanmateix,
sembla que no constitueix un problema
per als subjectes amb una deficiència visual parcial. En qualsevol cas, la majoria
dels esports que esmenten podrien practicar-los fins i tot presentant una deficiència visual total.

Taula 7.
Esports que els agradaria practicar.

ESPORT

% i FR.

Natació

18,64 % (11)

Futbol

13,56 % (8)

Bàsquet

11,86 % (7)

Tennis

10,17 % (6)

Handbol

8,47 % (5)

Gimnàstica

6,78 % (4)

Arts marcials

6,78 % (4)

Ciclisme

5,08 % (3)

Respecte als esports que creuen

Atletisme

5,08 % (3)

que poden practicar (taula 8)

Altres

Pel que fa a quins creu que són els esports que podria practicar, els subjectes
opinen que el principal esport és la nataTaula 5.
Esports practicats per la població cega.

ESPORT

Futbol

35,4

Natació

30,0

Bàsquet

22,3

Atletisme

22,3

Gimnàstica

14,6

Ciclisme

7,7

Handbol

7,7

Voleibol

7,7

Arts marcials

6,9

Tennis

6,2

Altres

23,1

10,17 % (6)

Cap

3,39 % (2)

Taula 8.
Esports que creuen que podrien practicar.

ESPORT

PERCENTATGE

algun esport

Del grup de subjectes que mai no han practicat esports podem destacar que gairebé la

Taula 6.
Nivell de pràctica i desig de practicar esport.

% i FR.

Natació

56,9 % (74)

Futbol

50,0 % (65)

Atletisme

45,4 % (59)

Gimnàstica

42,3 % (55)

Bàsquet

40,0 % (52)

Ciclisme

38,5 % (50)

Tennis

34,6 % (45)

Arts marcials

33,8 % (44)

Handbol

33,8 % (44)

Altres

43,8 % (57)

Cap

6,9 % (9)

NS / NC

6,9 % (9)

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS

(69) (76-83)

apunts

79

Activitat física i salut

Taula 9.
T’agrada l’esport? (per grups d’edat).

GRUPS D’EDAT

Taula 10.
T’agrada l’esport? (per sexe).

1r

6-15

2,86

2n

16-25

2,71

3r

26-35

2,50

4t

36-55

2.22

GRUPS D’EDAT

NIVELL DE
SIGNIFICACIÓ
n

X

4t

3r

*

*

2n

SEXE

X

Dones

2,43

Homes

2,68

t

NIVELL DE
SIGNIFICACIÓ

–2,16

.034

1r

*

.0006

Taula 11.

FUTBOL

EDAT

BÀSQUET

GRUPS D’EDAT
X

1r

6-15

.65

2n

16-25

.60

GRUPS D’EDAT

NS

X
4t

3r

2n

*

.41

*

.34

GRUPS D’EDAT

NS

1r

.031

X
4t

3r

*

*

2n

4t

.44

.13

.19

4t

36-55

.33

.14

.07

per l’esport (taula 9)

Pel que fa a si li agrada o no l’esport, trobem que existeixen diferències estadísticament significatives respecte de l’edat i
el sexe.
S’observa que els grups d’edat on es manifesten diferències significatives són els
que corresponen al primer tram d’edat

apunts
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Pel que fa als esports
que li agraden més

Igual com passa amb la pregunta anterior,
hi ha diferències estadísticament significatives respecte a l’edat i el sexe en tres de les
modalitats esportives, concretament futbol,
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2n

1r

*

.047

26-35

Pel que fa a l’interès i/o al gust

*

.28

(6-15 anys) en relació als trams de 36-55
anys i de 26-35 anys, i entre el segon
(16-25 anys) i el quart (36-55 anys). Això
ens indica que els més joves són els que
tenen més interès o els agrada més
l’esport; aquestes diferències, són, doncs,
rellevants estadísticament en els casos
esmentats. (Taula 10)
Pel que fa al sexe, també apareixen diferències significatives, atès que el gust
per l’esport és una mica més gran en els
homes, amb un valor mitjà de 2,68,
men tre que a les do nes els agra da una
mica menys, amb un valor de 2,43; en
qual se vol cas, en tots dos l’interès és
elevat.

3r

.06

3r

Resultats comparatius
segons sexe i edat

NS

1r

.023

ció, seguit del futbol, de l’atletisme i de la
gimnàstica. En més petit percentatge, encara que no gens negligible, es troben el
bàsquet, el ciclisme, el tennis, les arts
marcials i l’handbol.
A grans trets, podem assenyalar que no hi
ha grans diferències entre els esports que
practiquen els deficients visuals i/o cecs,
els que els agradaria practicar i els esports
que creuen que poden practicar.
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bàsquet i atletisme, mentre que això no
s’esdevé amb la resta. (Taula 11)
Pel que fa a l’edat, cal indicar que el futbol
és una de les modalitats més escollides i
on hi ha algunes diferències significatives,
concretament entre els grups primer
(6-15 anys) i tercer (26-35 anys), i el
grup segon (16-25 anys) i el tercer (2635 anys). Un altre dels esports que més
agrada és el bàsquet; en aquest cas són
els subjectes de menys edat, entre els 6 i
els 15 anys, els que mostren diferències
significatives en relació amb els grups
d’edats superiors, 26 i 35 anys i 36 i 55.
En atletisme s’observa que existeixen diferències significatives entre el tram
d’edats compreses entre els 16 i 25 anys i
els trams de 36-55 anys, i el que correspon a les edats menors, tram de 6-15
anys. (Taula 12)
Pel que fa al sexe dels sub jec tes, les diferències en tre homes i do nes tam bé són
nota bles a l’hora de mos trar interès per

Taula 12.

la modali tat espor tiva del futbol. En el
cas de les dones l’interès és me nor, amb
una mitja na de .25, mentre que els homes es mostren força més interessats,
amb un valor de .67. D’altra banda, el
bàsquet és més es co llit per la po bla ció
mas cu li na, amb una mit ja na de .32,
mentre que la mitja na de la població femenina és de .15. Es podria dir el mateix res pec te de l’atletisme, atès que
també hi trobem diferències significatives; observem que aques ta modalitat és
pre ferida per les dones amb un va lor
mitjà de .27, en compa ració amb els homes, la mitja na dels quals és de .10.

FUTBOL

SEXE

X

Dona

BÀSQUET

t

N.S.

–5,11

.000

X

.25

Home

ATLETISME

t

N.S

X

–2.33

.022

.15

.67

t

N.S

2.41

.018

.27

.32

.10

Taula 13.
Ha practicat algun esport? (per grups d’edat)

GRUPS D’EDAT

Pel que fa a si ha practicat
EDAT

algun esport o activitat física

Respecte al fet d’haver practicat l’esport
anteriorment, existeixen diferències significatives entre els grups de 6 a 15 anys en
relació amb el grup de 36 a 55 anys, i
amb el de 26 a 35 anys i, d’altra banda,
també trobem diferència estadísticament
significativa entre els grups segon (16-25
anys) i tercer (26-35anys) en relació també amb el grup de més edat. (Taula 13)
Igual que passa amb l’edat, podem observar que també hi ha diferències pel que fa
al sexe i la pràctica d’algun esport; en
aquest cas, la mitjana dels homes que
han practicat esport és una mica superior,
amb un valor de .89, que no pas la mitjana de les dones, amb un.70. (Taula 14)

X

1r

6-15

1,00

2n

16-25

.86

N.S.
4.º

3.º

*

*

2.º

1.º

*
.0006

3r

26-35

.80

4t

36-55

.59

*

diferències significatives en algunes,
concretament en les modalitats espor tives de futbol, bàsquet, atletisme, ciclisme i handbol. No obs tant això, la rela ció
amb les va ria bles re fe rencials va ria; en
alguns casos és l’edat i en d’altres el
sexe la variable que marca la diferència.
(Taula 15)
Pel que fa a l’edat, només es regis tren
diferè ncies en dos es ports: el bàsquet i

Esport o esports que ha practicat

Pel que fa a les di ferents moda litats que
han prac ticat els subjec tes, existeixen

Taula 14.
Ha practicat algun esport? (per sexe)
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.70
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–2.64
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Taula 15.

BÀSQUET
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Taula 16.

FUTBOL
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–3.66
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Conclusions
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3r

2n

*

*
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26-35

.14

4t

36-55

.25

l’atletisme. S’observa que, com menor
és l’edat més grans són les diferències
pel que fa a la pràctica de bàsquet en relació amb els grups de més edat. En
l’atletisme, tro bem que les di ferències
es ma nifesten sobretot en les edats centrals en rela ció amb les ex tremes; les diferències estadística ment significatives
es tro ben en la re la ció en tre el se gon
grup (16-25 anys), respec te dels grups
pri mer (6-15 anys) i quart (36-55
anys), i la relació entre 26-35 anys respec te dels grups de 6-15 anys i 36-55
anys. (Taula 16)
En el sexe, trobem que el futbol presenta
diferències significatives força grans entre
dones i homes; són aquests últims els qui
manifesten haver-lo practicat més, amb
una valoració mitjana de .54, mentre que
el valor obtingut per la població femenina
és de .05 de mitjana. Igualment, la mitjana de dones que han practicat o practiquen bàsquet també és més petita que la
mitjana d’homes, amb un valor de .07 per
part de les dones i de .31 en els homes.
També es pot observar que la pràctica del
ciclisme en la població amb alguna mena
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.11

GRUPS D’EDAT
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X
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Taula 17.
Continua practicant esport.

EDAT

HANDBOL

de deficiència visual, és superior entre els
homes .11, que entre les dones (.01).
D’altra banda, l’handbol és practicat en
més mesura pel sexe masculí que no pas
pel sexe femení, com indiquen les puntuacions registrades.
Sobre si continua practicant esport
(Taula 17)

Els subjectes que han contestat afirmativament la pràctica d’algun esport, en alguns
casos l’han abandonada posteriorment,
mentre que d’altres l’han mantinguda. Tenint en compte aquesta possibilitat i, en
relació amb la pregunta, observem que
l’edat és significativament important, perquè els subjectes amb alguna mena de
deficiència visual continuïn o no practicant l’esport. En aquest sentit, s’observa
que la variable edat és un requisit important per continuar o no practicant l’esport.
Així, es detecta que la diferència de mitjanes entre el grup d’edats inferiors (6-15
anys) i la resta dels grups d’edat és estadísticament significativa, igual com succeeix entre el grup segon (16-25 anys) i el
tercer (26-35 anys).
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A tot arreu, el nom bre de per so nes que
comprèn la pobla ció cega o de ficient visual és considerable; al nostre país, la
po bla ció es men ta da re sulta igualment
sig ni fi ca ti va, tan ma teix, però, els es tudis exis tents en di ferents àmbits
d’investigació, es re fereixen, en la ma joria dels ca sos a pobla cions “nor mals”,
tot mar gi nant o obli dant aquest col·lec tiu tan im por tant. En re ferir-nos a
l’àmbit de l’activitat físi ca i es portiva, la
si tua ció és més preocu pant ja que les inves ti ga cions rea lit za des amb sub jec tes
cecs són cla ra ment in su fi cients. Con cretament, els treballs d’aquest tipus realitzats al nos tre país són escas sos i
aquests pocs estan enfocats cap a l’esport de com pe tició. D’això es de dueix el
gran des co neixement que hi ha sobre els
interessos i expecta tives de la població
cega i de ficient vi sual al voltant de
l’activitat fí si ca i l’esport. Això ens por ta
a consi derar la neces sitat d’aprofundir
en aquest tema. Cal aquest aprofundiment, tant des de l’àmbit investigador,
com amb el desenvolu pament de plans
d’actuació, campanyes de foment i promo ció, pro gra mes de for ma ció de per sonal qua lifi cat... En l’àm bit in ves ti ga dor,
estudiant de quina manera incideix de
forma espe cífica l’activitat física i
l’esport, sobre el subjecte deficient visual, i tam bé es tudiant com motivar-los
a rea lit zar aques ta pràcti ca, etc.
Considerem de summe interès que mitjançant l’esport es puguin millorar els problemes de mobilitat i orientació espacial.
Estimem també necessari potenciar
l’esport com una part més de la recuperació i adaptació de les persones amb algun

tipus de deficiència visual, juntament
amb les tècniques d’orientació i mobilitat i
els hàbits de la vida diària.
En general, l’interès per l’esport de les
persones amb deficiència visual és elevat,
al contrari del que es podria pensar a causa de la seva deficiència, i l’interès o el desig d’iniciar-se en l’esport d’aquells que
mai no ho havien fet abans, és també alt,
fonamentalment en els homes.
Podem afirmar, clarament, que amb prou
feines hi ha diferències pel que fa al gust
per l’esport entre els deficients visuals i la
població vident; aquest interès és elevat
en tots dos casos i la deficiència visual no
constitueix un inconvenient perquè sigui
així.
Respecte dels resultats apareguts en
aquest estudi, es pot destacar que l’interès més gran per l’esport el mostren
aquells subjectes amb deficiència visual
de menor edat, alhora que es detecta el
major interès que mostren els homes davant del mostrat per les dones.
De la mateixa manera, l’interès per l’esport
com a fenomen social és més gran a mesura que augmenta el grau de deficiència visual; aquest interès és més gran en els
cecs que no pas en els deficients visuals
parcials, encara que aquesta diferència sigui mínima.
En els subjec tes que mai no han prac ticat l’esport abans, trobem que tam bé hi
ha un gran in terès per iniciar-se en la
pràcti ca es porti va, fo na men tal ment entre els d’edat in term èdia. La pro por ció
de cecs i de de ficients vi suals a qui els
agra daria ini ciar-se en l’esport és similar, i se situa aproxima dament en la
mei tat.
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