
  

82 apunts EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS 

Tesis docTorals

93  •  3r trimestre 2008 (Tesis doctorals)

    

L’objectiu general d’aquesta investigació és conèixer, 
des d’una perspectiva social i organitzativa, les funda-
cions espanyoles que tenen afectat el seu patrimoni vers 
finalitats d’interès general, concretament en l’àmbit de 
l’activitat física i l’esport, i que contribueixen, en el seu cas, 
al debat social i científic sobre el seu paper, característiques 
i perspectives en el futur. 

No hem trobat estudis realitzats sobre fundacions 
esportives espanyoles. És a dir, no sabem quantes n’hi 
ha i quines són, com operen, on realitzen la seva tasca, 
per a qui la realitzen i amb quins recursos compten. 
Més encara, es troba a faltar un marc científic sòlid 
sobre el marc institucional de l’esport i les seves orga-
nitzacions. A causa de l’absència d’aquestes investiga-
cions ens enfrontaríem a un camp desconegut,  si no 
fos perquè sí que existeixen alguns estudis realitzats 
sobre fundacions en general i sobre grups sectorials. 
Per abordar l’objecte d’estudi, ens hem recolzat, en 
gran manera, en aquests treballs. En conseqüència, els 

objectius específics de la investigació han estat crear 
una base de dades documental de fundacions esporti-
ves espanyoles, que sigui valuosa, utilitzable i que en 
permeti l’actualització; descriure les principals carac-
terístiques de les fundacions esportives espanyoles; i 
saber si existeixen diferències significatives entre fun-
dacions esportives partint de les seves característiques 
descriptives. 

El disseny metodològic creat per abordar els objec-
tius i verificar les hipòtesis plantejades s’ha basat en 
una anàlisi de documents i en una enquesta elaborada 
per a aquest treball. L’anàlisi de contingut, l’estadístic i 
la seva posterior interpretació, ens han permès de me-
surar les variables, assolir els objectius i comprovar-ne 
les hipòtesis.

Així, doncs, les fundacions esportives espanyoles, 
que tenen poc més de vint anys de vida, es poden con-
siderar de recent creació. El seu ritme de creixement ha 
anat augmentant en gran mesura; el 2004 es comptava 

amb 180 fundacions esportives identificades i recollides 
en un inventari elaborat per a aquest treball. Aquestes 
organitzacions són principalment prestadores de ser-
veis, operen en l’àmbit autonòmic i dirigeixen les seves 
activitats principalment als joves, els infants i els espor-
tistes. Els objectius que marquen els estatuts d’aquestes 
fundacions són el foment de l’esport en general o d’una 
disciplina en concret, sense especificar, en la majoria 
dels casos, en quin àmbit concret actuen de l’interès ge-
neral en l’esport. Les fundacions esportives són entitats 
cada vegada més professionalitzades, en comptar amb 
personal remunerat a més de voluntari, encara que no 
tant com el conjunt de les fundacions en general. La 
via de finançament més utilitzada es correspon princi-
palment amb els fons propis (patrocini, venda de béns 
i serveis, etc.). Finalment, cal assenyalar que existeixen 
moltes fundacions esportives que mouen pressupostos 
reduïts i poques fundacions que gestionen grans pres-
supostos.

Les fundacions esportives espanyoles

L’anàlisi de l’evolució del fenomen esportiu a la ciutat 
de Barcelona durant la transició democràtica (1975-1982) 
és l’objecte d’estudi d’aquesta tesi doctoral. El període es-
mentat constituí un marc de profundes transformacions 
jurídiques, socials i polítiques que possibilitaren la defi-
nitiva modernització del país i la massiva incorporació de 
l’esport entre els nous estils de vida dels espanyols. Des 
d’una perspectiva historiogràfica, doncs, aquesta recer-
ca s’apropa a la realitat del fenomen esportiu durant la 
transició democràtica, amb la intenció de determinar si 
en paral.lel a la democratització del sistema polític esta-
tal s’esdevingué un procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 

Aquest estudi presenta una estructura cronològica 
i temàtica, i aprofundeix en les actuacions al voltant 
de les manifestacions esportives de les diferents ad-
ministracions –estatal, autonòmica, provincial i muni-
cipal– i de l’associacionisme esportiu i veïnal, durant 
el període 1975-1982. En aquest sentit, s’observa 
que malgrat la reestructuració governamental esta-
tal característica de la primera meitat de la transició 
democràtica (1975-1979), l’associacionisme esportiu 
va continuar sent el principal promotor de la trans-
formació del fenomen esportiu a la ciutat comtal. 
D’ençà de les eleccions municipals del 3 d’abril de 
1979 i fins a les eleccions legislatives de l’octubre de 

1982, l’Ajuntament de Barcelona passà a encapçalar la 
transformació esmentada, a través de la implementa-
ció d’una diversificada política esportiva que, alhora, 
accelerà l’evolució de l’associacionisme esportiu cap 
a plantejaments més propers a l’esport per a tothom. 

També cal esmentar la intensificació del col.labora-
cionisme existent entre les diferents administracions i 
l’associacionisme esportiu i veïnal com a conseqüència de 
la definició de les polítiques esportives municipal, provin-
cial i autonòmica, de l’inici del procés de candidatura per 
als Jocs Olímpics de 1992 i de la convergència al voltant 
de l’afavoriment del procés de massificació esportiva a la 
ciutat de Barcelona. 
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