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A la dècada dels setanta vam assistir, a la majoria
dels països europeus, a un creixement del sector públic
com a conseqüència del desenvolupament de l’Estat de
benestar. En els anys vuitanta es començà a qüestionar
la dimensió i l’activitat del sector públic, com a conseqüència de la necessitat d’acomodar-se a les profundes
transformacions de la societat. Això va dur a redefinir
la prestació del conjunt dels serveis públics, entre ells
l’activitat física i l’esport.
El sistema esportiu espanyol ha evolucionat enormement en els últims anys. Des dels inicis de la transició
democràtica espanyola l’esport va passar a ser atès pels
poders públics. Després d’una primera fase basada en
un fort desplegament d’equipaments esportius públics,
es va arribar, a la fi de la dècada dels noranta, a una
preocupació per l’eficàcia i l’eficiència de les organitzacions gestores. S’iniciava el procés de modernització a
l’administració pública espanyola.
La transformació de l’esport en un producte de

consum, la diversificació de les pràctiques esportives, els canvis en els gustos i l’evolució de la demanda d’activitat física han tingut un paper primordial
en l’expansió d’una de les modalitats de privatització del sector públic: la gestió indirecta de serveis
esportius.
A la tesi doctoral s’ha comparat l’oferta (preus i programes) de les piscines cobertes municipals a Catalunya, segons si es gestionen de manera directa o indirecta, i també la regulació de l’accés a la pràctica esportiva
quan se subcontracta la gestió. S’han utilitzat instruments de recollida i d’anàlisi de dades quantitatives
(anàlisi de la publicitat i qüestionari amb tractament
estadístic a una mostra de 75 piscines) i qualitatius
(anàlisi de contingut de 26 plecs de condicions).
Els resultats obtinguts mostren que les piscines de
gestió indirecta ofereixen preus significativament més
cars i orienten l’oferta a un tipus de públic concret. Es
fomenten les modalitats d’accés que generen majors

ingressos, entre les quals destaca la figura de l’abonat,
les activitats gimnàstiques i els serveis complementaris orientats a la salut. L’oferta de les piscines cobertes
municipals reprodueix les desigualtats pel que fa a edat
i a classe social, i la gestió indirecta accentua aquestes
diferències. Tot i així, hi ha una gran dispersió i variabilitat en el grup de piscines gestionades de manera
indirecta.
També s’observa que els Ajuntaments defineixen
vagament les condicions que els adjudicataris han de
seguir pel que fa a l’oferta de serveis. Es prioritza la
regulació d’aspectes econòmics i d’eficiència del servei
abans que l’exigència d’una oferta que tingui en compte la diversitat de la població.
Les conclusions obtingudes poden ajudar a reflexionar els Ajuntaments sobre el paper a desenvolupar en
la promoció de l’esport quan és un tercer qui gestiona el
servei públic; la responsabilitat municipal va més enllà
de la titularitat del servei.
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Introducció: L’Estat franquista va establir uns
models de conducta entre la població espanyola
recolzats pels grups propers al poder, que van intentar implantar un tradicionalisme cultural. Amb
aquesta situació es va conformar l’espai “natural”
que corresponia a la dona: la llar i la família. El sistema educatiu va contribuir a reafirmar les missions
socials que havien de complir les dones; i la Secció
Femenina, com a organisme dependent de l’Estat,
va contribuir a facilitar l’adequació a aquest model
de dona, mitjançant la posada en marxa d’activitats
formatives i recreatives com ara: l’Educació Física i els
Ensenyaments de la Llar en el sistema educatiu, el
Servei Social, les càtedres ambulants, els albergs, les
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competicions esportives, els grups de cors i danses...
En concret, el professorat exclusiu d’Educació Física
va tenir una doble missió: d’una banda, ser transmissors d’aquest ideal de dona i, d’una altra, fomentar
una activitat física que contradeia, en algunes oca
sions, els valors socials i morals assignats a la dona.
Mètode: La nostra Tesi utilitza una metodologia
historiogràfica, basada en la recopilació d’informació
que en sosté el marc teòric. Aquesta base documental
es fonamenta en informacions extretes tant de fonts
primàries, a l’Arxiu Històric Provincial de Segòvia i la
bibliografia pròpia de l’època, com de les secundà
ries. També s’utilitza l’anàlisi de les entrevistes a nou
professores que van realitzar la seva tasca a la provín-

cia de Segòvia, per tal de, des de les seves històries
de vida, reafirmar o desmentir les dades recollides al
marc teòric.
Resultats i conclusions: El període franquista va
establir unes relacions de gènere influïdes per uns valors tradicionals que relegaven la dona a un segon pla
social. Les dirigents de la Secció Femenina van mantenir aquests valors i els van desenvolupar amb un fort
convenciment al llarg de la seva existència. Tanmateix,
l’Educació Física i el seu professorat específic, a banda
de contribuir a reafirmar aquest sistema, van contribuir
a fer que s’obrissin nous camps d’acció per a la dona; no
sense caure en contradiccions i entrant en conflicte amb
les autoritats eclesiàstiques.
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