
El per fil del vo lun ta ri
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Re su m
En el mes de ju liol del 2003 la ciu tat de

Bar ce lo na aco llí els de sens Cam pio nats del 

Món de Na ta ció or ga nit zats per la Fe de ra -

ció Inter na cio nal de Na ta ció (FINA), amb

un èxit de par ti ci pa ció sen se pre ce dents

–2.015 ne da dors de 157 paï sos– i on es

van ba tre ca tor ze rècords del món en les

cinc mo da li tats aquà ti ques dis pu ta des.

Aquest es de ve ni ment es por tiu, el de ma jor

re llevà ncia per a la ciu tat de Bar ce lo na

d’ençà de l’Olim pía da de 1992, comptà

amb la col·la bo ra ció de 1.300 vo lun ta ris

arri bats d’a rreu de Ca ta lun ya i de la res ta

de l’Estat es pan yol. 

Tant les 4.500 ins crip cions re bu des d’in te -

res sats a par ti ci par com a vo lun ta ris en els

Cam pio nats, com les re lle vants i va ria des

tas ques du tes a ter me pels que en re sul ta -

ren se lec cio nats, fe ren d’a quest es de ve ni -

ment un marc ido ni per a l’anà li si del per fil

del vo lun ta riat que par ti ci pa en es de ve ni -

ments es por tius, mit jan çant cinc indi -

cadors –edat, sexe, pro cedè ncia, ni vell

 d’estudis i pro fes sió. En l’e dat va ser on

s’ob ser va ren més di ferè ncies, tant en tre els 

 voluntaris dels Cam pio nats del Món (as pi -

rants i seleccionats) com respecte al

voluntariat català.

Intro duc ció

Aquest ar ti cle res pon a un tre ball de re -

cer ca que amb el tí tol Evo lu ció del vo lun -

ta riat que par ti ci pa en es de ve ni ments

es por tius: dels JJOO’92 als Cam pio nats

del Món de Na ta ció bar ce lo na03 va ser

rea lit zat du rant el se gon any del doc to rat

de l’INEFC de Bar ce lo na (bien ni 2001-

2003) i que fou de fen sat per a l’ob ten ció

de la su fi cièn cia  in ves ti ga do ra. Igual -

ment, aques ta re cer ca s’em mar ca en la

col·la bo ra ció en l’or ga nit za ció dels ma -

tei xos Cam pio nats del Món de Na ta ció,

con cre ta ment en l’àrea de re cur sos hu -

mans, coor di na da pel doc tor Joan Rie ra

Rie ra.

En aques ta re cer ca es va com pa rar el per fil 

del vo lun ta ri dels Jocs Olím pics de Bar ce -

lo na’92 amb el dels Cam pio nats del Món

de Na ta ció, ce le brats l’es tiu pas sat a Bar -

ce lo na. La re cer ca que es pre sen ta tot se -

guit però, se cen tra en el per fil del vo lun ta -

riat d’a quest da rrer es de ve ni ment, tot i

ana lit zant les da des dels vo lun ta ris que ini -

cial ment van ins criu re’s per par ti ci par en la 

seva or ga nit za ció i les dels que finalment

foren acceptats. 

El fet de trac tar-se de l’es de ve ni ment es -

por tiu de ma jor trans cendència per a la

ciu tat de Bar ce lo na d’ençà dels Jocs ’92,

jun ta ment amb la di ver si tat i re llevà ncia

de la tas ca rea lit za da pels 1.300 vo lun -

ta ris que hi par ti ci pa ren, van con fi gu rar

un marc ido ni per a l’es tu di del vo lun ta -

riat que par ti ci pa en es de ve ni ments es -

por tius.

Tan ma teix, per tal de con tex tua lit zar l’ac -

ció vo lunt ària d’a quest col·lec tiu res pec te a 

la rea li tat del vo lun ta riat ca talà, les da des

re sul tants es com pa ra ren amb els es tu dis

rea lit zats per l’Insti tut Ca talà del Vo lun ta -

riat (Inca vol) i per l’associació Voluntaris

2000.

Els Cam pio nats
del Món de Na ta ció
bar ce lo na03

Com se sap, els X FINA Cam pio nats de

Món de Na ta ció van ce le brar-se a Bar ce lo -

na del 12 al 27 de ju liol del 2003.

Des que Ber nat Pi cor nell, pio ner de la

 natació ca ta la na (Pu ja das i San ta ca na,

1994), fundà l’any 1907 el Club Na ta ció

Bar ce lo na, la ciu tat com tal ha tin gut una

gran vin cu la ció amb les mo da li tats aquà ti -

ques. Els prop de 150.000 so cis dels clubs 

de na ta ció de la ciu tat i els èxits en di ver ses 

mo da li tats d’al guns dels seus es por tis tes

ava len aquest fet.

La de sig na ció de Bar ce lo na com a ciu tat

que aco lli ria els X FINA Cam pio nats del

Món de Na ta ció va ser l’any 1990. Des de

lla vors, el Co mitè Orga nit za dor del Cam -

pio nat va crear un Con sor ci per a l’or ga nit -

za ció d’a quest es de ve ni ment, que comp ta -
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Abstract

Last July 2003 Bar ce lo na held the tenth

Swim ming World Cham pions hip, or ga ni zed by

the Inter na tio nal Swim ming Fe de ra tion (FINA),

which had an un pre ce den ted suc cess - 2.015

swim mers co ming from 157 dif fe rent

coun tries- and whe re four teen world re cords in 

tho se five swim ming styles of the com pe ti tion

were bro ken. This sport event, the grea test for

the city of Bar ce lo na sin ce the 1992 Olympic

Ga mes, had the as sis tan ce of 1.300 vo lun teers 

co ming from Ca ta lun ya and the rest of the

Spa nish Sta te. 

Both the 4.500 sub scrip tions from tho se

in te res ted in ta king part as vo lun teers in the

Cham pions hips and the re le vant and dif fe rent

tasks ca rried out by the se lec ted ones, made

this event be co me an ideal set ting to analy se

the vo lun teers pro fi le of tho se ta king part in

sport events, ta king into ac count five items

(age, sex, ori gin, edu ca tion and pro fes sion).

Re gar ding age, it was here whe re we found

more dif fe ren ces bet ween the vo lun teers in the 

World Cham pions hip (both in ap pli cants and

se lec ted ones) and the Ca ta lo nian vo lun teers.

Key words

Pro fi le, Vo lun teers, bar ce lo na03, Vo lun teers in

sport events

Per fil, Vo lun ta ri, bar ce lo na03,
Vo lun ta riat d’es de ve ni ments esportius
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va amb la re pre sen ta ció de l’Ajun ta ment

de Bar ce lo na, la Di pu ta ció de Bar ce lo na,

la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, el Con se jo Su -

pe rior de De por tes, la Real Fe de ra ción

Espa ño la de Na ta ción i la Fe de ra ció Ca ta -

la na de Na ta ció (Equip bar ce lo na03,

2003a). 

Els ei xos que fo na men ta ren els Cam pio -

nats fo ren tres: la pos si bi li tat d’o fe rir es -

pec ta cle (fent ús de tec no lo gia cap da van -

te ra), re tre un ho me nat ge a la fa mí lia de la

na ta ció i ator gar uns trets di fe ren cia dors a

aquest es de ve ni ment.

En efec te, aquest es de ve ni ment aplegà

2.015 ne da dors de 157 paï sos d’a rreu del

món, es van ba tre ca tor ze rècords del món

i tren ta-sis dels Cam pio nats i si tua ren Bar -

ce lo na com a cen tre de l’es port mun dial

(FINA, 2003). Per dis pu tar les cinc mo da -

li tats aquà ti ques pre sents a Bar ce lo na es

van uti lit zar cinc ins tal·la cions de ca rac te -

rís ti ques ex cep cio nals. Des del Pa lau Sant

Jor di –on se ce lebrà la ce rimò nia d’i nau gu -

ra ció, les pro ves de na ta ció i la fi nal de wa -

ter po lo mas cu lí–, la Pis ci na Mu ni ci pal de

Mont juïc –amb les pro ves de salts–, les

Pis ci nes Ber nat Pi cor nell –on es dis putà la

na ta ció sin cro nit za da–, la re cent cons truï -

da pis ci na des co ber ta del Club Na ta ció

Bar ce lo na –on es ju ga ren els par tits de wa -

ter po lo– o el Por tal de la Pau –que du rant

tres dies va aco llir les pro ves d’ai gües ober -

tes– s’encarregaren d’apropar les diverses

competicions al nombrós públic que hi

assistí.

Se’ns dub te, un dels as pec tes més re lle -

vants dels X FINA Cam pio nats del Món va

ser la im por tant tas ca que de sen vo lu pa ren

els vo lun ta ris. L’or ga nit za ció va ini ciar el

10 de ju liol de l’any 2002 una cam pan ya

de cap ta ció de vo lun ta ris. Amb l’esl ògan

Bus quem gent com tu la cam pan ya apropà 

aquest es de ve ni ment es por tiu a di fe rents

clubs de na ta ció d’a rreu de Ca ta lun ya.

Con cre ta ment, van rea lit zar-se 25 pre sen -

ta cions en al gu nes d’a ques tes en ti tats es -

por ti ves, i es va acon se guir que s’in vo lu -

cres sin en l’or ga nit za ció d’a quest es de ve -

ni ment (Equip barcelona03, 2003b).

Aques ta cam pan ya tam bé comptà amb

gran presè ncia als mit jans de co mu ni ca ció

i amb acords amb di ver ses ins ti tu cions

pro pe res a aquest es de ve ni ment, com ara

fe de ra cions es por ti ves i uni ver si tats. El re -

sul tat de la campanya va ser un èxit i

finalitzà el gener del 2003 amb una

inscripció de 3.570 voluntaris.

Des de lla vors i fins pocs dies abans de la

ce le bra ció dels Cam pio nats el nom bre

d’ins crip cions aug mentà fins a 4.500, tot

coin ci dint amb el pro cés de se lec ció i for -

ma ció d’a quest nom brós col·lec tiu. De ma -

ne ra sem blant a l’Olim pía da de Bar ce lo -

na’92,1 de ge ner a abril es van rea lit zar

48 jor na des de for ma ció ge ne ral, que amb

una du ra da de tres ho res per me te ren veu re

quins dels ins crits s’a jus ta ven més al per fil

de vo lun ta ri re que rit (Equip bar ce lo na03,

2003b). En aquest pro cés de for ma ció, el

gran per cen tat ge d’a ban do na ments que van 

pro duir-se, en re duí el nom bre fins a 1.050, 

que jun ta ment amb d’al tres vo lun ta ris pro -

vi nents del món de la na ta ció (tant del te rri -

to ri ca talà com de la res ta de l’Estat i de

l’es tran ger) com pletà els 1.300 se lec cio -

nats. Fi nal ment, du rant el mes de juny van

ce le brar-se di ver ses ses sions de for ma ció

es pe cí fi ca on ca das cú va po der exer cir la

ma tei xa tas ca que du rant els Cam pio nats.

Des crip ció del cor pus
i me to do lo gia

La me to do lo gia uti lit za da per es bri nar els

trets ca rac te rís tics del vo lun ta riat2 dels

Cam pio nats del Món de Na ta ció con sis tí en 

l’anà li si her men èu ti ca de les di ver ses fonts

do cu men tals. 

Les da des so bre els vo lun ta ris d’a quest es -

de ve ni ment es por tiu s’ex tra gue ren de la

base de da des de l’àrea de Re cur sos Hu -

mans de la ma tei xa or ga nit za ció, que com -

pi la va tota la in for ma ció so bre aquest

col·lec tiu3. Les da des es trac ta ren mit jan -

çant el pro gra ma in form àtic Excel per ade -

quar-les a les necessitats de la recerca. 

Aques ta font es veié com ple men ta da per

l’es tu di Els ca ta lans i el vo lun ta riat, prin -

ci pals re sul tats rea lit zat per l’Inca vol –mit -

jan çant vuit-cen tes en tre vis tes a do nes i

ho mes de Ca ta lun ya de més de quin ze

anys– i per l’anà li si es ta dís ti ca dels vo -

luntaris de l’en ti tat Vo lun ta ris 2000, fa ci li -

ta da per un dels res pon sa bles de la ma -

teixa i que aportà da des so bre els seus

4.326 mem bres, l’any 2003.

Mit jan çant aques tes fonts va po der veu -

re’s el per fil del vo lun ta ri en fun ció de

5 in di ca dors com són el sexe, l’e dat, la

seva pro cedè ncia, el ni vell d’es tu dis i

la pro fes sió.

El perfil dels voluntaris
bar ce lona03 

Sexe 

Tant en l’anà li si de les da des dels 3.570 vo -

lun ta ris ins crits en el mo ment de fer aques ta 

re cer ca com en la dels 843 que en re sul ta -

ren se lec cio nats, el per cen tat ge d’amb dós

se xes va ser for ça equi li brat. La fi gu ra 1

mos tra que tot i les lleu ge res va ria cions

 percentuals (el col·lec tiu de vo lunt àries

 augmenta d’un 51 % a un 53 % en el cas

dels se lec cio nats), aquests va lors són molt

pro pers als de la po bla ció vo lunt ària ca ta la -

na, on l’e qui li bri és gai re bé to tal: 50,5 % de 

do nes i un 49,5 % d’ho mes (Inca vol,

2001).

Tot i que en ter mes ge ne rals es de no ta un

gran equi li bri en l’ac ció vo lunt ària d’ho mes 

i do nes, so vint aquest per cen tat ge va ria en

fun ció de les ca rac te rís ti ques de l’ac ti vi tat

que de sen vo lu pa l’en ti tat que acull els vo -
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1 Les sem blan ces en tre aquests dos es de ve ni ments es por tius són nom bro ses pel que fa al pro cés de cap ta ció, se lec ció, for ma ció i tas ques de sen vo lu pa des pels vo lun ta ris. Als

Jocs’92 el pro cés de se lec ció i for ma ció s’i ni cià l’any 1988 i fi na litzà el 1990, i es va pas sar dels apro xi ma da ment 102.000 vo lun ta ris ins crits als 34.548 de fi ni tius (COOB’92,

1992; Cla pés, 1995).

2 Se gons l’Inca vol (1994, pàg. 49) el vo lun ta ri “és una per so na sen si bi lit za da per la rea li tat que l’en vol ta que de ci deix in ten tar mi llo rar, i això fer-ho gra tuï ta ment, amb l’ú ni ca sa -

tis fac ció de sa ber que s’està fent un ser vei”.  Tam bé Fe rrand-Bech mann (1995, pàg. 33) es men ta que “és vo lunt ària tota ac ció que no com por ti re tri bu ció fi nan ce ra. El vo lun ta -

riat s’o po sa al tre ball re mu ne rat i té la ca rac te rís ti ca que s’e xer ceix sen se cap obli ga ció so cial ni cap san ció so bre qui no el com plei xi. Fi nal ment, és una ac ció adre ça da als al tres

o a la co mu ni tat”.
3 Tot i que el nom bre to tal d’ins crip cions fou de 4.500, en el mo ment de fer aquest es tu di, el nom bre d’ins crits a la base de da des de l’or ga nit za ció era de 3.570. De la ma tei xa

ma ne ra, l’anà li si de les da des dels vo lun ta ris se lec cio nats es va fer en base a 843 vo lun ta ris i no res pec te als 1.300 vo lun ta ris que par ti ci pa ren en els Cam pio nats del Món de

Na ta ció (Equip bar ce lo na03, 2003b).



lun ta ris. Bona mos tra n’és el que s’es de -

vé a Vo lun ta ris 2000, on el per cen tat ge

de do nes arri ba al 71,73 % da vant del

28,27 % d’ho mes. Se gons un dels seus

res pon sa bles, l’he te ro ge neï tat dels àmbits

d’ac tua ció d’a ques ta en ti tat (cul tu ral, so -

cial, me diam bien tal, coo pe ra ció in ter na -

cio nal, en tre d’al tres...) atrauen en ma jor

me su ra la po bla ció fe me ni na i jus ti fi quen,

en part, aquest de se qui li bri.

Edat 

Per tal d’a con se guir que les fran ges d’e dat

fos sin com més ho mogè nies mi llor, van es -

ta blir-se uns in ter vals, coin ci dents amb les

di ver ses eta pes d’ensenyament.

Aquest in di ca dor mostrà for ça di ferè ncies

tant pel que fa als dos col·lec tius de vo lun -

ta ris dels Cam pio nats del Món de Na ta ció,

com res pec te a la tendència ge ne ral del vo -

lun ta riat català. 

Si ini cial ment la mit ja na d’e dat dels

3.570 vo lun ta ris ins crits als Cam pio nats

del Món fou de gai re bé 25 anys, aquest va -

lor s’e levà fins als 31 anys en els 843 se -

lec cio nats. La fi gu ra 2 mos tra com en tots

dos ca sos, la fran ja d’e dat que aglu tinà

més vo lun ta ris fou la de 23 a 34 anys, amb 

va lors que os cil·la ren en tre el 36 % en el

cas dels ins crits i el 42 % en el cas dels se -

lec cio nats. 

De la ma tei xa ma ne ra, la di ferè ncia en l’e -

dat mit ja na d’amb dós col·lec tius s’ex pli ca

ate nent a les fran ges d’e dat on con cen tren

la ma jor part dels seus efec tius. El 50 %

dels vo lun ta ris ini cial ment ins crits eren

me nors de 23 anys, men tre que dels se lec -

cio nats, tan sols un 30,89 % s’in clou en

aquests in ter vals. Tan ma teix, la ma tei xa fi -

gu ra 2 per met d’ob ser var que hi ha una

dis tri bu ció més equi li bra da dels vo lun ta ris

ac cep tats en les al tres fran ges d’e dat, con -

cre ta ment un 27,4 % era ma jor de

34 anys, da vant del 14,1 % dels as pi rants

a vo lun ta ri.  

Una de les raons que per met d’en ten dre

aques tes di ferè ncies és que en el pro cés

de for ma ció es van des car tar els vo lun ta -

ris me nors de 18 anys. Així, no tan sols

va va riar el per cen tat ge de vo lun ta ris en

de ter mi na des fran ges d’e dat, sinó que la

mit ja na d’e dat dels vo lun ta ris ac cep tats

s’e le va fins a gai re bé els 31 anys. L’al tre

fe no men que pot aju dar a en ten dre l’aug -

ment sig ni fi ca tiu d’a quest in di ca dor és la

ma jor ines ta bi li tat so cioe conò mi ca i la -

bo ral que viuen els més jo ves, que so vint

no fa ci li ta gai re la seva im pli ca ció en ac -

cions de cai re vo lun ta ri. Tot i així, a la

ma tei xa fi gu ra 2 s’hi pot veu re un pe tit

per cen tat ge de vo lun ta ris ac cep tats me -

nors de 18 anys, que van ser in clo sos

per què es ta ven a punt de te nir la ma jo ria

d’e dat o per què res po nien al per fil ido ni

per a la rea lit za ció de tas ques molt es pe -

cí fi ques.

Quant a les da des de l’Inca vol (2001),

s’ob ser va una dis tri bu ció en ca ra més equi -

li bra da del vo lun ta riat en les di fe rents fran -

ges d’e dat. Si an te rior ment es ment àvem

que els vo lun ta ris ma jors de 34 anys re pre -

sen ta ven el 27,4 %, aquest va lor aug men -

ta fins al 57,1 % pel que fa al vo lun ta riat

d’arreu del territori català.

Per tal d’en ten dre aques tes di ferè ncies, cal 

dir que el carà cter pun tual, únic, ex traor di -

na ri i evi dent ment es por tiu d’a quests Cam -

pio nats fa ci lità la par ti ci pa ció d’un vo lun -

ta riat més jove. L’Inca vol (2002, 2) així ho

confirma:

Es cons ta ta l’a pa ri ció d’un nou es til

 d’incorporació, més vin cu lat al pro jec te

con cret que a l’or ga nit za ció en ter mes ge -

ne rals, prin ci pal ment en gent jove. Cal po -

si ti var aques ta tendència ja que no su po sa

un me nor com pro mís sinó una ne ces si tat

de ges tio nar aquest ofe ri ment. En tot cas,

és una por ta d’en tra da que pot ser l’i ni ci

d’un com pro mís més glo bal i d’im pli ca ció

en el con junt de les ac ti vi tats i res pon sa bi -

li tats de man te ni ment i de sen vo lu pa ment

de l’en ti tat o or ga nit za ció.

L’es tu di Els ca ta lans i el vo lun ta riat, prin -

ci pals re sul tats tam bé de ter mi na que del

to tal de vo lun ta ris de Ca ta lun ya (un

13,1 % dels ca ta lans), prop d’un 5 % ho

són per pro jec te, és a dir, s’ad he rei xen a un 

pro gra ma o pro jec te con cret sen se te nir

cap al tre vin cle amb l’en ti tat or ga nit za do -

ra; de la ma tei xa ma ne ra que en el cas dels 

apunts 77 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (79-84)

direcció i gestió esportiva

81

0

40

100

60

20

80

HomesDones

Inscrits
barcelona03

Seleccionats
barcelona03

Incavol

n FIGURA 1.
Per cen ta tge de vo lun ta ris d’am bdós se xes.

8 a 12
0

10

30

50

20

40

13 a 14 15 a 17 18 a 22 23 a 34 35 a 44 Majors
de 45

No
codificats

Inscrits barcelona03 Seleccionats barcelona03

n FIGURA 2.
L’edat dels vo lu nta ris se lec cio na ts res pec te la dels inscrits.



vo lun ta ris dels Cam pio nats del Món (Inca -

vol, 2001).

Les dades de Voluntaris 2000 confirmen

aquesta tendència. Tot i que el 78,5 %

dels seus membres no arriba als trenta

anys, les seves accions voluntàries són de

caire puntual (una o dues vegades l’any) i

sovint relacionades amb esdeveniments

esportius.  

Edat i sexe

L’es tu di con junt de les dues va ria bles ana -

lit za des fins ara va per me tre veu re si la pro -

por ció en tre amb dós se xes es man te nia

equi li bra da en les di ver ses franges d’edat. 

Les fi gu res 3 i 4 per me ten d’ob ser var que

la pro por ció d’ho mes i do nes es man tin gué

més o menys equi li bra da a to tes les fran -

ges d’e dat en els dos col·lec tius de vo lun ta -

ris es tu diats. No obs tant això, en les do nes

s’ob servà la tendència a con cen trar-se en

ma jor me su ra als in ter vals d’e dat cen trals.

En al tres pa rau les, a to tes les fran ges d’e -

dat hi ha gué un pre do mi ni del vo lun ta riat

mas cu lí ex cep te en el comprès en tre els 18 

i els 22 anys (pel que fa als as pi rants a vo -

lun ta ri) i en tre els 18 i 34 anys (en el cas

dels se lec cio nats). Així, si a par tir dels

35 anys hi ha gué un nom bre for ça baix de

vo lun ta riat, la presè ncia de vo lunt àries en -

ca ra fou me nor. 

Pro cedè ncia

Tal i com s’ha apun tat an te rior ment, en

el mo ment de fer aques ta re cer ca el nom -

bre de vo lun ta ris se lec cio nats era de

843, tots vin guts d’a rreu de Ca ta lun ya.

És per aquest mo tiu que l’anà li si d’a quest 

in di ca dor va fer-se tan sols dels as pi rants 

a vo lun ta ri, i tal i com ca lia es pe rar, l’a -

nàlisi de la seva pro cedè ncia per me té

veu re el pre do mi ni dels pro vi nents de Ca -

ta lun ya. La fi gu ra 5 ens mos tra que un

72,4 % dels vo lun ta ris (gai re bé 3 de

cada 4) ve nien de les con tra des ca ta la -

nes. Dels res tants, el 24,4 % vin gué de la 

res ta de l’Estat Espan yol i el 2,2 % de

l’es tran ger.

Fi xant-nos en l’a por ta ció de cada Co mu ni -

tat Autò no ma (tau la 1), van des ta car per

da munt de la res ta, la Co mu ni tat de Ma -

drid, Anda lu sia i la Co mu ni tat Va len cia na,

amb més d’un cen te nar de vo lun ta ris a ca -

das cu na. Aques tes da des sem blen for ça

lògi ques si te nim en comp te que aques tes

són al gu nes de les Co mu ni tats més po bla -

des i per tant, amb un potencial humà su -

pe rior respecte la resta.

Els al tres mo tius que cla ra ment van con di -

cio nar el per cen tat ge de vo lun ta ris vin guts

de fora de Ca ta lun ya fou la tra di ció de cada 

Co mu ni tat vers les di fe rents mo da li tats

aquà ti ques i el ressò que a ca das cu na hi va 

te nir la cam pan ya de cap ta ció de vo lun ta -

ris i la ma tei xa ce le bra ció dels Campionats

del Món de Natació.

Se gui da ment apa rei xien Ga lí cia, Cas te lla 

i Lleó, Ara gó, el País Basc i Canà ries, que 

apor ta ven més d’u na cin quan te na de vo -
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lun ta ris. La res ta de Co mu ni tats per tant,

van ser les que tin gue ren una presè ncia

de vo lun ta riat me nor, igual ment per la

con jun ció dels tres as pec tes es men tats

abans. 

Pro fes sió 

L’anàlisi d’aquest indicador es va realitzar

tenint en compte els àmbits pro fes sion als

que per a l’organització dels Campionats

del Món de Natació tenien un pa per més

estratègic. 

Tal i com es pot ob ser var a la fi gu ra 6, el

ma jor per cen tat ge de vo lun ta ris va ser

el re pre sen tat pels es tu diants (en amb dós

ca sos amb va lors pro pers al 30 %) i per l’e -

pí graf al tres, que amb va lors su pe riors al

50 % aglu tinà tots els vo lun ta ris que te nien 

al gu na pro fes sió di fe rent a les de cai re més 

es tratè gic. Tan ma teix, en tre les pro fes -

sions es tratè gi ques més re pre sen ta des hi

ha gué la de mes tre, les re la cio na des amb

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, i les en gin ye ries,

amb va lors su pe riors al 2 %, tant pel que fa 

als vo lun ta ris ins crits com als se lec cio nats. 

Se gui da ment, el col·lec tiu sa ni ta ri i els fi -

sio te ra peu tes van te nir una re pre sen ta ció

de més d’un 1 %. 

Tot i la gran di ver si tat de pro fes sions re pre -

sen ta des, l’anà li si d’a ques tes da des per -

me té de veu re que les pro fes sions més vin -

cu la des al món de l’es port van ser les més

nom bro ses, en de tri ment d’al tres amb

menys afi ni tat vers el fe no men es por tiu

(co mu ni ca ció, turisme, filologia...). 

El nom brós col·lec tiu d’es tu diants cons tatà 

la gran jo ven tut tant del vo lun ta riat ins crit

com del se lec cio nat. Amb va lors pro pers al

30 % su pe ra ren amb es creix el per cen tat ge 

d’es tu diants en el to tal del vo lun ta riat ca -

talà, que amb un 19 % s’a pro pa for ça al

per cen tat ge de ju bi lats (Inca vol, 2001).

Aquest fet aju da a en ten dre la ma jor edat

del voluntariat català.

Ti tu la cions

acadè mi ques

En l’anà li si de les ti tu la cions del vo lun ta -

riat dels Cam pio nats del Món de Na ta ció

s’in clo gué si mult ània ment a ca das cu na

de les ca te go ries es ta bler tes tant els que

en ca ra es ta ven es tu diant com aquells

que ja ha vien aca bat el seu pe río de de

for ma ció. 

No es cons ta ta ren gai res di ferè ncies en tre

les ti tu la cions acadè mi ques dels vo lun ta ris 

ini cial ment ins crits i les dels se lec cio nats.

Tant en els uns com en els al tres, el col·lec -

tiu més nom brós va ser el dels lli cen ciats

amb un 27,22 % i un 28,9 % res pec ti va -

ment. A con ti nua ció, amb per cen tat ges del 

23 % se gui ren els qui en ca ra es ta ven cur -

sant o que ja te nien una ti tu la ció de grau

mitjà (BUP, COU, FP, ESO o Bat xi lle rat),
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COMUNITATS
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n TAULA 1.
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Les pro fes sions dels as pi rants i dels vo lun ta ris seleccionats.



cosa que re fer ma  la jo ven tut dels vo lun ta -

ris bar ce lo na03. 

A la fi gu ra 7 hi apa reix tam bé l’e pí graf po -

litè cni ca, on s’in clo gue ren els qui cur sa ven 

o ja te nien al gu na ti tu la ció en el camp de

l’en gin ye ria, la in form àti ca o l’e lectròni ca.

Aquest col·lec tiu va re pre sen tar no més el

6,86 % del to tal de vo lun ta ris ins crits i

el 8,8 % dels se lec cio nats. 

Fi nal ment, tro bem un col·lec tiu nom brós

que, sota la de no mi na ció ‘al tres’, feia re -

ferè ncia als qui cur sa ven o ha vien cur sat

al gu na ti tu la ció no con tem pla da com a es -

tratè gi ca per a l’or ga nit za ció dels Cam pio -

nats. Aquests van re pre sen tar el 21,6 % en 

el cas dels ins crits i el 28,9 % en el cas

dels seleccionats.

Una al tra ve ga da es cons ta ten di ferè ncies

res pec te a les da des del vo lun ta riat ca talà,

on el per cen tat ge de ti tu lats uni ver si ta ris

no su pe ra el 30 %, i els més re pre sen tats

són els que te nen el Bat xi lle rat Ele men tal,

EGB o ESO, amb un 34,9 % (Inca vol,

2001). Cal des ta car tam bé l’alt per cen tat -

ge de vo lun ta ris amb es tu dis elementals o

sense estudis (17,2 %).  

Con clu sions

En base a les da des re co lli des i amb la

cons cièn cia de cau re en una des crip ció

molt sim plis ta, fruit de la ge ne ra lit za ció, el

per fil del vo lun ta riat dels X FINA Cam pio -

nats del Món de Na ta ció va ser el d’un

home o dona de pro cedè ncia ca ta la na, d’e -

dat pro pe ra als 31 anys, en ca ra en pe río de

de for ma ció o amb es tu dis uni ver si ta ris i

prin ci pal ment vin cu lat/da al món de l’es -

port. 

El carà cter pun tual i emi nent ment es por tiu

d’a quests Cam pio nats va atrau re un vo lun -

ta riat més jove res pec te a la po bla ció vo -

lunt ària ca ta la na. Amb va lors pro pers als

25 anys, la mit ja na d’e dat dels as pi rants

n’és una cla ra mos tra.

L’anà li si de la pro cedè ncia tam bé va evi -

den ciar que un per cen tat ge for ça ele vat

d’as pi rants a vo lun ta ri, gai re bé tres de

cada qua tre, van arri bar d’a rreu de Ca ta -

lun ya. L’a trac tiu tu rís tic de la ciu tat com tal 

i la seva com petè ncia i pres ti gi en l’or ga nit -

za ció d’es de ve ni ments es por tius es re flec tí

en el 26,6 % res tant, vin guts de la resta de

l’Estat i de l’estranger. 

Es va cons ta tar una gran di ver si tat quant a

les pro fes sions i el ni vell d’es tu dis dels vo -

lun ta ris. Tot i l’ex ces si va ge ne ra lit za ció de

les ca te go ries es ta bler tes, no van ob ser -

var-se di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre els

vo lun ta ris ini cial ment ins crits i els ac cep -

tats. Els que en ca ra es ta ven es tu diant i els

pro fes sio nals del món de l’es port d’u na

ban da, i els que te nien ti tu la cions co rres -

po nents a lli cen cia tu res de l’altra, foren els

col·lec tius predominants.
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