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EDITORIAL 

L'esport com a microcosmos social: 
el mite esportiu com a producte mediàtic 

La informació és una de les claus del nostre temps. Informació és poder. Qui té la 
informació i sap analitzar-la sol guanyar. Hem entrat en una nova era, la de la informació 
i el coneixement. Aquestes i altres afirmacions similars sembla que són algunes assercions 
molt acceptades en la nostra societat. En un món cada cop més petit gràcies a les 
comunicacions, la supressió de barreres comercials i el procés d'homogeneïtzació 
cultural, la informació s'ha globalitzat, de manera que ha contribuït a la configuració d'un 
planeta més obert i interactiu, però també més depenent i en mans dels poders mediàtics. 
Els mitjans de comunicació socials ens subministren la informació necessària per nodrir 
de coneixement la immensa majoria de la població. Aquesta funció els ha fet imprescin
dibles i això els ha convertit en un poder capaç d'exercir el control i la manipulació 
ideològica del conjunt social. Si contrastem la força bruta que va motoritzar la societat 
industrial, en l'actualitat, en la societat de serveis, és indispensable disposar de tecnolo
gies d'informació que ens permetin rebre i emetre coneixement. La recent aparició 
d'Internet i les seves tecnologies associades representen la penúltima mostra d'aquest 
procés i una important oportunitat per estimular l'emergent sector de la venda de 
coneixement i informació. 

Una societat desenvolupada, marcada pel temps de lleure i benestar i a la qual manquen 
referents sobrenaturals vàlids, amb un gran buit de moral i dominada per la informació, 
necessita tenir mites, és a dir, herois socials, símbols socioculturals, líders en el seu àmbit 
professional i famosos per obra i gràcia dels poders mediàtics que es constitueixin en 
autèntics models de comportament. Tots coneixem els mites i mitomanies creades pels 
mass media, que substitueixen els clàssics mites de la cultura occidental que han quedat 
obsolets, per recrear i dirigir al conjunt de la població àvida de notícies, de supermans de 
l'espectacle, de famosos que il·lusionen i «omplen» les vides rutinàries. El sensacionalis
me, la mercantilització, la quantificació, l'estadística i la llibertat d'expressió (amb una 
interpretació molt interessada i esbiaixada) són els paràmetres de referència vàlids, entre 
els mitjans de comunicació social, per al nostre singular «poble global». 

De vegades, assistim estupefactes a imposants moviments de masses al voltant d'una 
sèrie d'esdeveniments de personatges famosos, autèntics productes mediàtics, les 
avatars de vida professional i personal dels quals no només han produït curiositat, sinó 
que han emocionat milions i milions de persones de totes les edats, races i religions. La 
rocambolesca mort d'una princesa, la boda d'un membre de la família de la reialesa, la 
increïble transformació corporal d'un líder mundial de la música moderna, les anades i 
tornades i amors de les models més esculturals, la sinistre personalitat d'un conegut 
empresari, la turbulenta vida d'una estrella del futbol, etc., són alguns dels fets més recents 
que han mobilitzat un important sector del nostre entorn social. 

Els grans espectacles esportius constitueixen una autèntica fàbrica de famosos en una 
societat eminentment esportivitzada, es creen mites i mitomanies amb una enorme 
celeritat al fil de les demandes del mercat socioeconòmic. Malgrat tot, el públic no només 
exigeix de l'esportista professional famós unes habilitats corporals notables i brillants i un 
indubtable talent guanyador, sinó que sol'licita, a més, informació pública i (sobretot) 
privada dels mites esportius al marge de la seva condició professional aprovant o 
reprovant, segons els vingui de gust, les diferents conductes dels nostres referents que 
els mitjans de comunicació social alimenten i potencien per al gust dels consumidors. 
Aquest és el fonament de la mitomania esportiva. I és, precisament, la lògica mercantil la 
que explota de manera oportuna aquestes mitomanies per obtenir un sucós lucre amb 
els productes més variats. 
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En una època de clar predomini d'allò individual sobre allò col· lectiu -allò que molts han 
anomenat la personalització de l'individu- , les masses escullen el seu heroi particular, 
la seva projecció ideal , el seu altre "jo» i es refereixen a l'equip en què juga individualitzant
lo en el personatge que l'identifica: els "Bulls» de Michael Jordan, 1'"lnter» de Ronaldo, 
l'equip d'lndurain, la selecció de Clemente. AI final de la carrera, el mite esportiu, que 
aprofita la seva fama, es dedica a la política, la televisió, la premsa, etc., és a dir, se sol 
inclinar per ofertes laborals de cara al gran públic i lligades als sempre presents mitjans 
de comunicació, amb els quals regularment ha mantingut una fluïda relació d 'amor i 
desamor de la qual difícilment aconsegueix desempallegar-se. En resum, són els perso
natges els qui marquen la vida pública de tota una generació i s'erigeixen com a autèntics 
fars socials . 
Han escollit el futbol , el golf, el ciclisme o el bàsquet, ha estat aquest el mitjà pel qual han 
triomfat i han aconseguit incidir en milions de persones. Però, l'autèntic no és la victòria 
assolida, el triomf en el campionat, el rècord obtingut, el brillant historial o la jugada mestre 
d 'aquella inoblidable jornada, sinó que el real , el que de veritat es transmet en el transcurs 
de la tragèdia esportiva (i , cada cop més, fora d'ella) són els seus valors humans, les 
seves actituds, les seves pautes de comportament davant circumstàncies diverses, la 
seva capacitat de resolució en situacions difícils, la seva sensibilitat emocional, les seves 
adscripcions ideològiques, les seves opcions personals, la seva història personal o la 
seva trajectòria esportiva: les grans estrelles esportives es constitueixen, per imperatiu 
social , en els nostres referents socioculturals . 
Encara que no ens agradi , els mites esportius són els nostres models. Apareixen 
ressenyats contínuament a la premsa, els sotmeten a contínues entrevistes, concorren en 
shows radiofònics o televisius, les seves fotos i imatges es troben amb molta freqüència 
als diaris, setmanaris i revistes, participen en concursos, se'ls convida a debats públics, 
apareixen en tanques publicitàries, fan conferències de premsa, són objecte d'ardents 
comentaris en les converses diàries, contribueixen amb la seva popularitat a l'èxit de 
determinades campanyes (polítiques, humanitàries, de sensibilització), projecten estils 
de vida, divulguen modes i la seva trajectòria vital és seguida amb gran interès per milions 
de persones de totes les condicions. L'impacte que exerceixen sobre la població és 
inqüestionable i la societat, al seu torn, tendeix a sacralitzar-los. 

Els esportistes passius (consumidors d 'espectacles) i practicants són els segments de la 
població més sensibles a aquests mites. L'esport espectacle és un fenomen i una 
necessitat del nostre temps que existeix i es reclama (entre d 'altres coses) com a contingut 
bàsic en el nostre temps de lleure, com a mitjà per buscar identificacions col , lectives i 
com una manera (sociopolíticament acceptada) de canalitzar les tensions acumulades 
de tot col'lectiu humà. L'esport pràctica és un fidel reflex de l'esport espectacle, mentre 
existeixi , dins del context social que l'emmarca i el possibilita, aquell subsistirà. Per aquest 
motiu, l'esport de la praxis, sobretot el practicat pels més joves, està mediatitzat per 
l'esport espectacle i, consegüentment, per tots els valors, actituds i símbols que conté i 
que corresponen a una mostra fidel de l'univers sociocultural que l'acull i el potencia. 
L'esport d 'alta competició és un autèntic microcosmos social i les estrelles més rutilants 
de l'orbe esportiu , per les seves conductes exemplars o no, són els ambaixadors més 
emblemàtics d'aquest particular univers. 

Amb aquest panorama, el paper que han d 'exercir els professionals de l'educació física 
i l'esport és decisiu en la tasca difícil de forjar actituds i educar voluntats. Cal remarcar, 
des de l'estratègica posició de l'educador físic , les conductes i valors positius dels models 
esportius que tenim (els mites). esmenar les pautes de comportament negatives i els 
missatges tendenciosos que ens arriben des de l'esport d 'alta competició i desenvolupar 
plenament els valors formatius que porta implícit l'esport en la seva pròpia praxis. 
D'aquesta manera, hem de demostrar la nostra competència social en una camp tan 
omnipresent i a la vegada, tan abandonat com és l'educació cívico esportiva de la població 
i contribuïr, en lo possible, a un món millor, més harmònic, tolerant i independent en què 
l'educació selectiva i individualitzada corregeixi els evidents desequilibris produïts per la 
desmesura informativa i els productes mediàtics del nostre temps. 
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UN NÚMERO ESPECIAL 
SOBRE CLUBS ESPORTIUS 

Núria Puig 
INEF de Catalunya, Barcelona 

El present monogràfic sobre clubs esportius ja no és, sortosament, una contribució 
al buit, sinó que complementa els estudis que, des de fa poc temps, s'han estat fent 
-o estan en curs de realització-- sobre organitzacions esportives a Espanya. 
Aquest té com a objectiu aprofundir en la temàtica tant des del punt de vista teòric 
com empíric. 

Podem considerar Joan Riera com el pioner, perquè va donar importància als clubs 
per a les ciències dels esports ja que el 1985 a la seva Introducció a la Psicologia 
de l'Esport els va considerar com un àmbit d'intervenció d'aquells qui treballaven 
en aquesta disciplina. D'aquesta manera, ens va introduir en el coneixement 
d'aquests clubs. Riera no ha deixat mai de treballar en aquest àmbit, ja que es 
dedicava principalment a la gestió dels recursos humans en els clubs esportius. En 
totes les seves enquestes sobre costums esportius de la població, Manuel García 
Ferrando ofereix informació sobre el nivell d'associacionisme esportiu de la 
població. Aquest mateix autor, ja des de 1986, també s'ha anat ocupant regularment 
de les organitzacions esportives, en concret de les públiques (García Ferrando, 
1986 i 1989). 

A partir dels anys noranta, es fan contribucions d'interès en aquest àmbit. Burriel 
(1990) publica el seu estudi sobre polítiques esportives municipals. Martínez del 
Casti110 s'ocupa de la planificació de les organitzacions esportives (1996) i del 
mercat de treball esportiu. Per aquest motiu, veu els clubs com a àmbit d'inserció 
professional (1991, 1992). AIDA (1995), Escalera et al. (1995), Moreno (1993), 
Martínez (1996), Puig, García i López (en premsa) i Serrano (1995) emprenen 
directament la temàtica dels clubs. 

A l'INEFC de Lleida s'està realitzant un esforç col· lectiu d'un gran interès per 
conèixer tots els ets i uts de l'oferta esportiva en el marc de les activitats en la 
natura. Sens dubte, hi ha altres treballs que s'han fet-o s'estan realitzant- i que, 
per ara no coneixem. I, en aquest sentit, també cal tenir en compte les traduccions 
de diversos autors estrangers que s'han publicat en algunes revistes. 
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El número especial que ara es publica té dues parts, una teòrica i una altra 
teoricoempírica. En ambdós casos, tenim l'honor de comptar amb la col-laboració 
de grans experts en aquesta temàtica. 

Klaus Heinemann, catedràtic de Sociologia a la Universitat d'Hamburg (RFA) i 
especialista en l'àrea d'economia i empresa té un conegut historial com a expert 
en sociologia de l'esport i, més concretament, en l'estudi dels clubs esportius, tot 
i que està especialitzat en d'altres temes com l'economia de l'esport, mètodes i 
tècniques d'investigació, etc. El seu article «Aspectes sociològics de les organitza
cions esportives» col·loca els clubs en el context de les organitzacions esportives 
i, més endavant, introdueix els elements bàsics per al coneixement d'aquests. 

Nicola Porro és professor del Departament de Sociologia de la Universitat de 
Roma, «La Sapienza». És hereu de la tradició científica italiana, malauradament 
poc coneguda internacionalment. Per això, el seu article «L'associacionisme 
esportiu com a model organitzador. Moviments, sistema i canvi» pren major 
importància. A més a més de donar-nos a conèixer l'esmentada tradició, fa la 
proposta concreta de considerar els clubs esportius com a arena política, concepte 
que, en el moment d'abordar una investigació, resulta summament operatiu, atès 
que permet integrar dimensions tan variades com l'estructural, la històrica, la 
política, la cultural o la simbòlica. 

La perspectiva de Trevor Slack i Tim Berrett és totalment diferent. En «La 
naturalesa estratègica de l'esponsorització esportiva» parlen de l'esponsorització 
esportiva empresarial, és a dir, dels plantejaments que es fan les empreses a l'hora 
de tirar endavant un programa d'esponsorització. El tema no pot ser més interessant 
precisament en un moment en què els fons públics escassegen i els clubs dirigeixen 
les seves mirades cap al sector privat. Trevor Slack ha estat professor durant molt 
temps a la Universitat d' Edmonton a Canadà i des de no fa pas massa, és catedràtic 
i degà de la De Montford University a Bedford (Gran Bretanya), fet que agrada 
als estudiosos europeus de les organitzacions esportives. Tim Berrett, per la seva 
banda, està acabant el seu doctorat a la Universitat d'Edmonton (Canadà) que 
precisament tracta del tema de l'article. A més de la seva activitat acadèmica, és 
un atleta d'un alt nivell, ja que ha participat, entre d'altres, en els Jocs Olímpics a 
Atlanta. 

La segona part del número especial que, com ja s'ha dit té un caràcter teorico-em
píric, és el resultat d'un esforç col·lectiu que val la pena de comentar. Klaus 
Heinemann i Manfred Schubert (1994) van realitzar una investigació sobre els 
clubs esportius a Alemanya. Antonio Moreno, de l'INEF de Catalunya a Barcelona, 
va utilitzar el mateix qüestionari -prèviament adaptat- per estudiar els clubs de 
la província de Barcelona. Gràcies a l'ajut obtingut de la Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia en el 
marc de les Accions integrades hispanoalemanyes 1995 i de la «Deutscher Aka
demischer Austauschdients» en el marc dels «Projektbezogener Wissenschaftle
raustausch mit Spanien. Programm 1995» ha estat possible efectuar el treball 
comparatiu que ara es presenta i al qual s' incorporen Carles López i qui escriu 
aquestes línies. Carles López és llicenciat en Educació Física per l'INEFC de 
Barcelona i magister de Sociologia per la Universitat d'Hamburg. Col· labora 
regularment amb el laboratori d' investigació social de l'INEFC de Barcelona. 
Antonio Moreno i Núria Puig són professors en el mateix INEFC. El primer està 
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acabant el seu doctorat en Filosofia i Ciències de l'Educació sobre la qüestió dels 
clubs esportius, i la segona és doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació i 
doctora en Ciències Polítiques i Sociologia. 

L'article «Clubs esportius a Espanya i Alemanya: una comparació teòrica i 
empírica» és pioner en l'anàlisi comparativa de clubs esportius. El Club of Cologne 
(concebut com a Club de Roma per a les Ciències de l'Esport) dóna suport, en 
aquests moments, a un grup de treball-animat per Klaus Heinemann- que pretén 
fer una anàlisi d'aquest tipus entre onze països europeus. Fins ara, només Suïssa 
ha portat a terme una enquesta d'àmbit estatal com l'alemanya; Finlàndia, Itàlia i 
Espanya estan treballant-hi. Malgrat tot, en cap dels casos esmentats s'ha fet encara 
una anàlisi comparativa. Per això; l'article que es presenta en aquest número 
especial d'Apunts. Educació Física i Esports té un interès especial. De totes 
maneres, cal advertir que els resultats han de ser considerats com un assaig 
explorador, atès que hi ha deficiències metodològiques que, ateses les limitacions 
pressupostàries, no s'han pogut esmenar. Se suposa que en un futur no molt llunyà 
es durà a terme la investigació empírica espanyola en unes condicions més 
favorables. 

En el seu article «El procés de professionalització dels recursos humans de les 
associacions esportives a Espanya», Jesús Martínez del Castillo analitza l'evolució 
de les possibilitats de treball ofertes per les associacions esportives, fet que té un 
interès pràctic molt gran, ateses les dificultats d'inserció professional amb què 
s'estan trobant les persones que actualment acaben els seus estudis en Ciències de 
l'Activitat Física i l'Esport. La valoració es fa mitjançant l'anàlisi secundària 
detallada de les dades contingudes bàsicament a les enquestes realitzades a 
iniciativa del Consell Superior d'Esports i dirigides pel mateix autor (Martínez del 
Castillo, 1991 i 1992). Jesús Martínez del Castillo és doctor en Educació Física 
per la Université de Louvain-la-Neuve a Bèlgica i actualment és professor de 
Gestió esportiva a la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport de la 
Universitat Europea de Madrid. 

El número especial es completa amb una extensa bibliografia sobre clubs esportius 
realitzada amb gran professionalitat per Maria Lluïsa Berasategui, responsable de 
la Biblioteca de l'Esport d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), Antònia Capdevila 
i Javier Nieto, que ho són de les de l'INEFC de Lleida i Barcelona respectivament. 
El criteri que han seguit en la selecció de la documentació és escollir tota la que 
estigués disponible, com a mínim, en una de les tres biblioteques especialitzades 
en esport que existeixen a Catalunya. 

Els qui hem treballat en aquest monogràfic desitgem sincerament que no només 
sigui útil, sinó que també permeti passar unes hores agradables durant la seva 
lectura. 
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Paraules clau: clubs esportius, 
sociologia de les organitza
cions voluntàries, cultura or
ganitzadora, arranjaments 
institucionals (institutional 
arrangements). 

ASPECTES SOCIOLÒGICS DE LES 
ORGANITZACIONS ESPORTIVES 

Abstrad 

The article starts with the following statements: a) that each type of organisation 
in sport determines the offer and the sport practice that is produced in it; and b) 
that each type of organisation interests different groups and that the organisations 
can be in competition in order to attract people already practising sport as well 
as new groups -such as the elderly, minorities, etc.- that start to be interested 
on it. In continuation, the characteristics of the different types of sport organisa
tions are explained; which is to say: organisation of not organised sport, the 
commercial sector and the clubs. However, clubs are analysed in a more detailed 
way and to them is devoted the second part of the article. 

Resum 

El present article comença amb les afir

macions següents: a) que cada fonna 
organitzadora de l'esport determina el 

tipus d'oferta i la manera de pràctica que 
s'hi produeix, i b) que cada tipus d'orga

nització té un atractiu que varia segons 
els col· lectius i que les diferents ofertes 

esportives poden entrar en competència 

unes amb les altres tant per captar perso

nes que ja practiquen esport com per 
atraure nous grups ---com ara persones 
d'edat, minories, etc.-que es comencen 

a interessar per aquest. A continuació, 
s'expliquen les característiques de les di
ferents fonnes organitzadores de l'es

port, és a dir, organització de l'esport no 
organitzat, l'oferta esportiva comercial i 
els clubs. Aquests, tanmateix, són els que 
es tracten amb més profunditat a l'última 
part de l'article i els que són l'objecte 
principal d'aquest. 

Nota preliminar 

El present monogràfic s'ocupa princi
palment de clubs esportius; per tant, de 
l'organització de l'esport en associa
cions voluntàries. Malgrat tot, no es pot 
passar per alt que només tracta una part 
del conjunt d'organitzacions esporti
ves en les quals es practica o es possi
bilita la pràctica esportiva i que, cada 
vegada menys, els practicants són 
membres d'un club. En aquest sentit, 
cal destacar que una part considerable 
dels practicants -a Alemanya, el 64% 
i a Espanya, el 69%- s'autoorga
nitzen, és a dir, no es vinculen a cap 
club esportiu ni a cap oferta comercial. 
La pràctica esportiva es produeix cada 
cop més fora d'ofertes organitzades. 
D'entre les fonnes organitzades de la 
pràctica esportiva, el club esportiu és la 
més destacada. A Alemanya el 14% 
dels practicants són socis d'algun 
d'ells, un 9% practica esport en gimna
sos comercials i la resta en organitza-
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cions públiques, com per exemple, les 
escoles d'adults, entre d'altres. 

Per tot això, cal que es tinguin en 
compte tres tipus de fórmules orga
nitzadores esportives en el marc de les 
quals avui en dia es pot practicar es
port: l' «organització de l'esport no or
ganitzat», els gimnasos comercials i els 
clubs esportius. 

És important estudiar les diferents for
mes mitjançant les quals s'organitza l' es
port per les tres raons següents: 1. El tipus 
d'organització de l'esport determina la 
forma i el contingut de l'oferta esportiva, 
la seva estructuració, les formes de gestió 
i de participació, entre moltes altres co
ses. L' «esport» pren en cadascuna 
d'aquestes organitzacions expressions i 
significats diferents. 2. Els motius i inte
ressos d'aquells que es decideixen per un 
o un altre tipus d'oferta també són dife
rents; les ofertes tenen per a cada grup de 
persones un atractiu diferent. 3. Les di
verses estructures de l'oferta esportiva 
poden entrar en competència directa en
tre elles; els gimnasos comercials -que 
resulten més atractius- poden dificultar 
l'existència als clubs esportius, les sub
vencions estatals a l'oferta associativa 
peIjudiquen la competitivitat de l'oferta 
privada, etc. Sobretot, quan aquests tres 
tipus de fórmules organitzadores prenen 
una importància equivalent, es generarà 
una dura competència en el mercat i pels 
mercats -sens dubte- en benefici dels 
practicants. En aquest sentit, el perfil de 
l'esport en un país ve determinat per la 
importància relativa d'aquestes diferents 
formes d'organització de l'esport. 

Per això, en la primera part d'aquest 
article es tracten les particularitats 
d'aquestes formes de l'organització en 
funció de les tres raons esmentades. A la 
segona part, es discuteix sobre els motius 
que comporten que es puguin donar tres 
tipus d'arranjaments institucionals ( «ins
titutional arrangements») tan diferents. 
En la tercera, ens ocupem de les particu-

laritats sociològiques dels clubs espor
tius i, amb això, presentem els elements 
d'una sociologia de les organitzacions 
voluntàries. A l'última part, s'estudia la 
relació dels clubs amb els poders públics, 
així com amb la societat en general. 

La pluralitat organitzadora 
de l'esport 

L'organització de l'esport 
no organitzat 
Tot i que a primera vista, resulti parado
xal parlar d'una «organització de l'es
port no organitzat», és evident a què ens 
referim quan considerem que també la 
pràctica informal i privada -com ara 
l'esquí alpí, vela, surf, natació, excursio
nisme- requereix instal·lacions, in
fraestuctura, equipaments, formació, di
recció, etc., que impliquen un transfons 
d'alta organització professional, comer
cial o estatal. Aquest transfons orga
nitzador resulta especialment important 
en el cas del turisme esportiu. 

Prenguem com a exemple il·lustratiu la 
vela. La seva pràctica com a esport 
recreatiu només és possible amb la 
combinació racional dels següents ele
ments: 

• Embarcació, eixàrcia, vela, guarni
ments; 

• Equipament electrònic i nàutic, in
dumentària de navegació, equipa
ment de seguretat; 

• Ports nàutics, escoles de vela, co
merços, tallers i serveis de manteni
ment; 

• Servei de notícies nàutiques, segu
retat marítima, infraestructura. 

Només gràcies a aquesta complexa tec
nologia, li és possible al consumidor 
accedir a la vivència i als valors recrea
tius que han popularitzat la vela. En 

altres paraules, l'oferta no només són 
vaixells, sinó sobretot una tecnologia 
de consum de l' «esport de la vela» que 
produeix àmbits econòmics recíproca
ment dependents i altament especia
litzats -armadors, marques de pals, 
guarnicions, veles, flotes, negocis es
pecialitzats, editorials, instituts meteo
rològics, serveis cartogràfics, empre
ses de reparació i manteniment, escoles 
de vela, etc.- cadascun d'aquests 
components, bé per part del mateix 
consumidor o bé novament per institu
cions especialitzades, ha de ser combi
nat de manera idònia. 

Això només és un exemple que la pràc
tica esportiva informal i no organitzada 
està relacionada amb un complicat siste
ma d'interrelacions que es justifica per 
les exigències de la pràctica esportiva, 
com ara el material esportiu. A més, la 
participació en el sistema exigeix un as
sessorament especialitzat i possibilitats 
de formació, manteniment, servei i repa
ració. Així, «entre bastidors» es confec
cionen tots els requeriments que perme
ten que cadascú organitzi «en el plató» 
segons les seves ganes i de manera infor
mal el seu esport. En aquest sentit, em 
refereixo a un transfons organitzador al
tament professionalitzat de l'esport in
formal. 

Els practicants d'aquest àmbit no orga
nitzat tenen una estructura motivacional 
i d'interessos específica. Plantejo com a 
hipòtesi que ja no es demanda l'esport en 
la seva concepció tradicional, sinó que 
més aviat se li dóna un valor a les vivèn
cies. La vivència és el que porta a la 
pràctica de l'esport. Ja no es practica 
esport únicament pels beneficis que 
aporta, sinó sobretot pel desig d'experi
mentar (1). La vivència ha passat a ser 
l'objecte primordial de la pràctica i no el 
complementari. Es demana allò «atrac
tiu» i allò «divertit». 

Cada cop es fa més evident un fenomen 
que jo voldria anomenar com un «esteti-

(1) El tenne vivència fou utilitzat per Ortega y Gasset per a traduir l'alemany Erlebnis. No existeix fonna verbal del tenne en català ("vivenciar"), per la 
qual Erleben es tradueix com experimentar (N. del T.). 

apunts. Educació física i Esports 1997 (49) 10-19 11 



cisme de la vivència». Funcionalitat i 
beneficis es converteixen en qüestions 
accessòries i disseny a la moda, imatge 
del producte, farcell, marca i estètica en 
allò essencial. Aquests aspectes fan que 
l'esport s'integri en una tecnologia de 
consum. L'esport es converteix d' aques
ta manera en accessori d'un estil de vida 
de consum individualitzat. Els nous pro
ductes supleixen els vells, encara que 
aquests funcionalment no s'hagin esgo
tat. S'incrementa el desig de combinar 
esport amb formació, vacances, cultura, 
sociabilitat. Els practicants es defineixen 
per l'anhel d'autoexperimentació i això 
els condueix a formes menys rígides de 
pràctica esportiva, de major flexibilitat i 
de conjunció de l'esport amb pautes de 
sociabilitat informal; cada cop més, hi ha 
una sensibilitat més gran perquè cadascú 
practiqui l'esport al seu gust. 

L'esteticisme de la vivència comporta 
una inimaginable expansió dels marges 
de possibilitats. Les possibilitats de satis
fer aquestes motivacions augmenten fins 
l'infmit. Com que el valor estètic de la 
vivència pren protagonisme, s'amplien 
els marges de possibilitats de pràctica. 
Cadascun d'aquests àmbits de la pràctica 
esportiva pot ser detectat com un espai en 
el mercat i reorganitzat amb ofertes. I dins 
d'aquesta àmplia gamma d'ofertes sem
pre es pot escollir: esquís de dissenys 
variats, botes de tots els colors, indumen
tària esportiva per a tots els gustos i but
xaques, prodigiosos aparells electrònics 
de capacitats limitades. I, ¡quant més 
atractiva es toma la vivència, quan, a més, 
el material està dotat de caràcter humà, el 
nou esquí sap perdonar tot moviment 
erroni, el nou pal de golf tot impuls im
perfecte, la nova raqueta tota errada tèc
nica catastròfica, com suggestivament ho 
presenta la corresponent publicitat! 

Oferta esportiva comercial 
Pel que fa a l'oferta esportiva comer
cial, hi ha un ampli espectre de condi
cions d'implantació, ofertes, varietat 
de programes, nombre de clients, per
sonal i organitzacions. Serveixi com a 
exemple l'espectre que va des d'una 
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«empresa unipersonal», que ofereix 
setmanalment un curs o dos (ioga, dan
sa, relaxació, etc.), o bé estacional, com 
cursos de surf o d'esquí amb uns vint 
participants, fins als grans gimnasos de 
fitness amb grans inversions de mate
rial i instal·lacions, diverses filials, un 
gran nombre de treballadors i més de 
mil clients. En la majoria dels casos 
-almenys en l'alemany-, malgrat 
tot, es tracta de petites empreses amb 
un o dos propietaris i uns 4 o 10 treba
lladors que principalment són pagats a 
hores i que donen classes com a entre
nadors, monitors, instructors, etc. 

La multiplicitat de l'oferta esportiva 
comercial es pot classificar de la se
güent manera: 

1. Grans instaUacions d'esport i oci. 
Amb això, es fa referència a les grans 
instal·lacions per a l'esport i oci amb 
seccions vàries d'una o diverses moda
litats esportives afins. Entre aquestes, 
hi ha pistes de tennis, esquaix, boleres 
i piscines privades. Aquestes instal·la
cions faciliten, juntament amb l'oferta 
principal, altres activitats de temps lliu
re, com ara la sauna, massatge, restau
ració, assessorament, venda d' accesso
ris. Segons el principi de «tot sota un 
mateix sostre», es procura satisfer amb 
celeritat els més diversos interessos es
portius i d'oci . 

2. Gimnasos de fitness i culturisme. La 
particularitat d'aquesta oferta està en el 
fet que les diferents activitats de fitness 
i treball amb màquines i peses se cen
tren en la millora de les qualitats físi
ques i de l'aspecte físic. Particularment 
aquí és on es nota un alt grau d'indivi
dualització de l'oferta en la qual cada 
empresa, gràcies a la diversificació de 
les ofertes i la creació constant de nous 
esports i activitats físiques, es defineix 
respecte a la competència i assegura el 
seu espai en el mercat. 

3. Moderns estudis de ball i gimnàstica. 
L'oferta comprèn sobretot formes mo
dernes dels moviments rítmics i balls, 
que poden ser: 1. relacionats amb els 
moviments clàssics de ballet i gimnàstica 

rítmica; 2. amb estils de ball importats 
d'altres cultures (danses «afro», flamenc, 
danses orientals); 3. ensenyament de tèc
niques de dansa concretes (de Cunni
gham, de Graham, tècnica de Dunham, 
musicals; o bé 4. ofertes de ball orienta
des a grups concrets (danses infantils, 
ballet infantil). 

4. Escoles de dansa. Aquests establi
ments, l'existència dels quals sovint es 
remunta a anys i, freqüentment, a dèca
des durant les quals han creat una tra
dició, ofereixen principalment forma
ció i perfeccionament de balls de socie
tat clàssics (balls de saló i balls llatinoa
mericans). 

5. Escoles esportives. Gran part de 
l'oferta comercial s' ha especialitzat en 
la formació d'un únic esport, sovint 
relacionat amb la possibilitat d'obtenir 
el títol oficial necessari per a la pràctica 
d'aquest (vela, surf, vol, submarinis
me, paracaigudisme). 

6. Gimnasos d'arts marcials. Aquests 
van tenir al final dels setanta un paper 
avantguardista en l'explotació comer
cial de l'esport i del desenvolupament 
de centres on s'oferia judo, karate, 
kung-fu, taek-won-do i altes formes de 
defensa personal. 

7. Ofertes d'esport, psique i salut. 
Aquestes ofertes s'orienten primordial
ment a les vivències subjectives i emo
cionals i a la relació entre moviment 
corporal i vivència psíquica. L'acció cor
poral té abans que res l'objectiu de supe
rar problemes psíquics i psicosomàtics, 
eliminar estats de tensió i recuperar o 
salvaguardar l'equilibri entre la ment, el 
cos i l'estat psicològic. Sovint es tracta 
d'ofertes fortuïtes individuals, també a 
vegades de subgrups amb concepcions 
culturals de transfons comú. Ofertes com 
el ioga, l'entrenament autogen, la gim
nàstica de relaxament, shia-tsu, tai-chi, 
digitopuntura, eutonia, etc. pertanyen a 
aquest grup. 

La varietat de l'oferta esportiva comer
cial és conseqüència de les motivacions 
particulars dels practicants en aquestes 
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organitzacions. Segurament aquí també 
s' ha de considerar el paper que té l' anhel 
de les vivències que he descót per a 
l'esport no-organitzador. Però en el cas 
de l'oferta esportiva comercial hi ha al
guna cosa més: es perfilen tendències en 
les quals (ja) no tot és demandat de la 
mateixa manera. Efectes específics són 
obviats, d'altres conscientment esperats. 
En el gimnàs d'aeròbic, s'espera modelar 
el cos, a la piscina recreativa es desitja 
l'esbrujo, en els cercles de ioga es busca 
la relaxació, en l'estudi del fitness es 
treballa per a la salut, en les escoles de 
judo es persegueix la possibilitat de l' au
todefensa, Així com, d'una banda, es 
conforma la concepció dels complexos 
motivacionals, com ara la salut, l'activi
tat física, la diversió, el benestar, la rela
xació, d'altra banda, trobem noves for
mes selectives d'oferta per a aquestes 
motivacions. Els majors èxits comercials 
són observables allí on les necessitats de 
la demanda se satisfan amb major «pre
cisió». Això pot descóure's amb un in
crement de l'eficiència mitjançant la di
versificació i l'atenció individualitzada. 
Així, l'esport es converteix per a molts 
en quelcom encara més atractiu, perquè 
s'ajusta amb precisió a les expectatives 
de cada persona i s'allibera del llast de la 
multifuncionalitat. 

És característic de l'esport, tant en la 
seva forma no organitzada com en la 
seva versió comercial, la seva desregu
lació. És a dir, augmenta la importància 
de les formes de joc i moviment, no 
reglamentades i no competitives que 
molt sovint no són incloses en les clas
sificacions tradicionals dels esports; 
cada vegada més es practiquen formes 
de joc, esport i activitat física en les 
quals el reglament és menys restóc
tiu (2). Aquestes noves concepcions de 
l'esport permeten en una mesura més 
gran incloure activitats físiques quoti-

dianes i, segons el cas, una o altra com
petència corporal individual. Diluci
den una major flexibilitat de l'oferta i 
de l'activitat, així com de les possibili
tats de la pràctica esportiva. 

El club esportiu 
No existeix «el» club esportiu i, per això, 
resulta difícil fer comentaós generalitza
bles pel que fa a aquest tipus d'arranja
ment institucional. Hi ha diferències con
siderables segons el nombre d'associats, 
nombre i tipus d'oferta esportiva, loca
lització geogràfica, grau de professiona
lització, etc. Aquest fenomen s'il·lustra 
amb una amplitud més gran en l'article 
de Heinemann, Puig, López i Moreno 
també publicat en el present monogràfic. 

Això es fa especialment evident quan ens 
fixem en les diferències que existeixen 
entre clubs petits -fins a uns 100 mem
bres- i els grans sovint amb 10.000 
membres. A l'enquesta representativa 
per a Alemanya sobre la situació dels 
clubs esportius iJ.lustrem una tendència 
que es pot anomenar «polaótzació». 
Això significa que: d'una banda, tant el 
nombre de clubs petits, com la importàn
cia dels grans augmenta. D'altra banda, 
cada cop resulta més difícil als clubs 
mitjans obtenir nous membres o inclús 
mantenir-los. Perden importància per
què, d'un banda són massa grans per tenir 
els avantatges dels clubs petits i, d'altra 
banda, perquè són encara massa petits 
per ofeór els avantatges dels grans. Així 
doncs, la mida d'una organització té al 
seu tom influència en la seva estructura 
interna i la seva funcionalitat (3). Es pot 
dir, doncs que: 

• Els clubs petits ofereixen un sol es
port. Malgrat tot, en aquests es tro
ben representats la gran di versitat de 
nou esports que s' han desenvolupat 
en els darrers anys. Els grans clubs, 

pel contraó, tenen un ampli espectre 
d ' esports en el seu programa. Po
dem parlar aquí d'una «oferta espor
tiva multiopcional», és a dir, el club 
procura que el membre tingui múl
tiples opcions per a la realització 
dels seus interessos esportius i d'ac
tivitat física particulars. Es pot dir 
que on es creen les noves ofertes és 
en aquest tipus de clubs on es reco
neixen amb facilitat les tendències 
de la demanda. La seva anàlisi per
met contestar les preguntes se
güents: 

o Què es demanda?; és a dir, quin 
tipus d'esport i quina oferta 
addicional? 

o Qui demanda?; és a dir, edat, 
sexe, estatus social, etc. dels 
practicants. 

o Com?; és a dir, sota quines ex
pressions, a quin nivell de per
formance i amb quin oferta pa
ral·leIa? 

o En quin moment?; o sigui, du
rant la jornada, el cap de setma
na, amb quina flexibilitat 
horàóa? 

o i on?; és a dir, a quina distància 
del lloc de residència, de treball 
o vacances? 

• Als clubs petits hi ha una gran ho
mogeneïtat pel que fa a l'estructura 
i interessos dels seus membres. La 
semblança de característiques, d'es
tils de vida i d'interessos són requi
sits essencials, no només per a la 
seva fundació, sinó també per al seu 
funcionament quotidià. Aquest ti
pus d'associació es converteix per a 
molts (com ja va passar a principis 
de segle) en una compensació a 
l'anònima, inassolible, ràpidament 
canviant i burocratitzada societat 
urbana. En ells és possible tenir vi
vències directes, portar a terme les 

(2) Aquesta evolució es fa especialment evident en els <<fiever-never-games»; és a dir, jocs que segons el seu reglament, la creativitat i l'espontaneïtat de la 
successió de moviments i de les relacions socials només poden ser executats un cop. Per tant, no poden ser repetits sota la mateixa fonna i sobretot com a 
competició, estan menys vinculats a detenninades instal·lacions i material. es porten a tenne en diferents espais no estandartitzats amb material sempre nou 
i desplacen la funció de l'entrenador a un paper més proper a la de l' animador. 
(3) Aixòés exposat amb major detall per Simmel (1968) en el corresponent capítol «Diequantitative Bestimmheit derGruppe» «<La detenninació quantitativa 
del grup»). 
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pròpies idees i establir relacions 
personals. Als clubs més grans, tro
bem, contràriament, una estructura 
de membres més heterogènia, que 
representa millor la població global. 

• Les diferències es fan evidents, sens 
dubte, en la «cultura del club» (res
pecte això, vegeu l'apartat corres
ponent). Els clubs petits s'orienten 
cap a dins, són organitzacions 
«d'autoajuda», que es conceben a si 
mateixos com a comunitats de soli
daritat. En els clubs més grans, 
l'orientació cap a l'oferta de serveis 
se situa en primer pla. 

Avanhdgesidesavanhdgesde 
l'oferta associativa 

En una economia de mercat, la propietat 
privada és la potestat prioritària de l'us
defruit de les coses i la consecució d'in
teressos individuals i racionals és la mo
tivació per a l'intercanvi econòmic. Per 
això, és de suposar, en primer lloc, que, 
en una economia de mercat, l'oferta es
portiva s'asseguri primordialment mi
tjançant organitzacions comercials. Per 
tant, no resulta tan evident el fet que en 
gran mesura la pràctica esportiva la facin 
possible organitzacions sense ànim de 
lucre (<<Non Profit Organisations», 
-NOP-), com ara els clubs esportius. 
Aquests, almenys a Alemanya, han gau
dit durant llarg temps d'una posició quasi 
monopolistica reforçada per molts ajuts 
financers estatals, que només ha estat 
transgredida fa poc per l'augment de 
l'oferta esportiva comercial. 

Almenys existeixen dues possibilitats 
molt diferents d'explicar la gènesi de 
les diferents formes organitzadores 
--empreses comercials o clubs espor
tius. Una explicació seria que la res
ponsabilitat i influència de l'Estat, la 
regulació econòmica del mercat i la 
realització de propis interessos sota 
responsabilitat dels clubs han pogut de
senvolupar-se molt diferentment en 
cada país. Sens dubte, no manca d'im-
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portància el valor que cadascun 
d'aquests aspectes té en la ideologia 
dels diferents partits polítics que re
geixen la història d ' un país, la interven
ció de l'Estat i els drets del ciutadà. 
Aquesta via d'interpretació no es trac
tarà aquí. Abans que res, cal donar-se 
una segona explicació, que és la basada 
en la teoria de l'elecció institucional 
(<<Institutional choice theory»). Aques
ta interpreta l'existència de formes or
ganitzadores a partir dels avantatges i 
les deficiències de cadascun dels 
acords institucionals possibles. 

Aquesta teoria sosté que el fet de decidir
se per un dels arranjaments institucionals 
possibles, s'explica pels seus avantatges 
específics i pels desavantatges dels altres. 
La «deficiència institucional» es pro
dueix quan un arranjament institucional 
no pot aportar un servei: a) amb l'àmbit 
de la incidència, b) amb la qualitat, c) 
amb la puntualitat, d) a totes les parts i e) 
a cada persona, que es considera necessa
ri o desitjable (Badelt, 1985,87). Podem 
il·lustrar aquest concepte amb un exem
ple: el dels avantatges i els desavantatges 
del club. Com a avantatges tenim: 

a. Repartició dels costos. Un motiu 
essencial que explica l'existència de 
clubs esportius és que la pràctica de l' es
port en aquests resulta molt més barata 
que en l'oferta esportiva comercial. Així, 
la quota mensual mitjana per a adults 
ascendeix a Alemanya a 1.350 ptes. (o 
sigui, unes 16.000 ptes.l'any). Malgrat 
que es donen enormes desviacions pel 
que fa a aquest valor mitjà, la quota se 
situa clarament per sota de qualsevol dels 
preus que es paguen en els gimnasos 
comercials. Els motius d'això estan en 
els baixos costos de personal gràcies al 
treball voluntari. 

b. Aportacions del voluntariat. L'a
vantatge del voluntariat va molt més 
enllà del fet de permetre que el club 
estalviï despeses de personal i, per 
això, pugui ser més barat que els gim
nasos comercials. 

c. Esperit no lucratiu. L'objectiu del club 
és satisfer necessitats, no obtenir guanys. 

Així, el membre d'una organització sen
se ànim de lucre pot, en general, esperar 
que els seus dirigents no tinguin cap am
bició econòmica que puguin portar-los a 
comportar-se fraudulentament amb la fi
nalitat d'obtenir beneficis econòmics. 
Sinó que, les particularitats de les estruc
tures dels clubs i les seves característi
ques -presa de decisions democràtica, 
vinculació als interessos del soci i depen
dència dels seus recursos (treball volun
tari i quotes}-- permeten controlar la 
dedicació i els criteris amb què es treballa 
i es produeix el servei. Per això, els «de
mandants» d'esport, que en molt poques 
ocasions disposen de criteris per compro
var la qualitat del producte, prefereixen 
el club esportiu (Easley/O'Hara, 1986; 
Hansmann, 1986). També és més difícil 
que facin aportacions (donacions, treball 
voluntari, subvencions públiques, etc.) a 
l'empresa privada. En general, es consi
dera que les organitzacions no lucratives 
utilitzaran aquestes aportacions amb ma
jor correcció (Rose-Ackerman, 1982; 
Titrnus, 1971). 

d. Valoració positiva per part de la 
població. Els clubs es creen partint 
d'unes ideologies o valors globalment 
reconeguts o creences (James, 1986). 
Aquests S'originen perquè els socis 
s'identifiquen amb els seus correspo
nents valors; és a dir, d ' una banda, amb 
determinats objectius (per exemple, al
truistes, com l'ajut a tercers) i, per altra 
banda, amb bases normatives de com 
han de complir-se aquestes comeses. 
Així, els valors particulars que el club 
ha anat construint al llarg de la seva 
història com a organització d'autoaju
da segueixen tenint, sens dubte, reper
cussions. La imatge positiva del club es 
crea principalment a partir del treball 
voluntari basat en la confiança i la so
lidaritat, i no en la remuneració. 

A aquests avantatges, es contraposen 
múltiples desavantatges. Aquests són 
els següents: 

a. Ineficiència de la gestió del club. 
Els clubs treballen, en termes relatius, 
ineficientment; és a dir, no s'esforcen 
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en minimitzar els seus costos, perquè 
els falta l'interès d'un propietari per 
aconseguir guanys; no hi ha cap al·li
cient econòmic per obtenir un benefici 
adequat al capital invertit (Alchian! 
Demsetz, 1972; Hansmann, 1980). 
Com que els clubs tampoc tenen per als 
seus socis una importància existencial, 
aquests no exigeixen una gestió espe
cialment crematística. 

b. Debilitat productiva del treball vo
luntari. Als avantatges del treball vo
luntari, es contraposen una sèrie de de
bilitats estructurals (4). Entre elles es 
troben: 1) supeditació personal. La de
cisió de posar un temps a disposició és 
també voluntària, queda supeditada a 
persones (amb nom.i cognoms, dedica
ció, qualitat i motivació). La inversió 
del temps és incerta, és a dir, no es pot 
calcular amb seguretat el seu moment, 
durada i intensitat; 2) ocupació pos
tjomada. El treball voluntari és una 
ocupació del temps lliure i, amb això, 
quasi sempre posterior a la jornada la
boral. Per això, la disposició temporal 
està determinada ineludiblement per la 
càrrega laboral de qui el realitza.; 3) 
treball de no professionals. El treball 
voluntari és treball de no professionals. 
El potencial de qualificacions dels so
cis, al qual el club pot recórrer, limita 
les qualificacions de les quals es pot 
disposar per a l'ocupació de càrrecs 
voluntaris. 

c. Costos de la presa de decisions. Els 
costos de la presa de decisions als clubs 
poden ser alts, en termes relatius. La 
discussió en assemblees democràti
ques és molt sovint difícil i, a més,no 
sempre amb resultats efectius. Les 
raons d'això són conegudes: diferèn
cies en la disposició de treballar entre 
els socis voluntaris, escasses reunions, 
decisions preses a les assemblees mit-

jançant eleccions o delegació -en les 
quals no sempre la competència pro
fessional és decisiva-, moltes hores 
de treball per al voluntariat a causa de 
l'acumulació de càrrecs, fixació d'ob
jectius poc clara i amb això, sota con
trol del resultat del treball, excessiva 
pèrdua de temps per discutir els pro
blemes, insuficient coordinació entre 
les diferents assemblees i formes de 
treball i de comunicació molt depen
dents de les persones. 

De la mateixa manera, poden deter
minar-se els avantatges i les deficièn
cies de l'oferta esportiva comercial. 
Entre els seus avantatges destaca, so
bretot, que el propietari té el dret 
d'explotació i, amb això, l'al·licient 
del personal per treballar efi
cientment. Un empresari ha de sortir 
endavant superant la competència. 
Són imprescindibles capacitat d'in
novació, coneixements actualitzats, 
noves tecnologies, constant renova
ció de productes. Un gimnàs comer
cial que no resulta atractiu ha de can
viar la seva manera de fer o tancar les 
seves portes. Així, les empreses 
orientades al mercat parteixen de 
condicions favorables: són flexibles i 
menys sotmeses a obligacions admi
nistratives, instàncies burocràtiques 
o funcionaris no professionals. 

Per a això, es contraposen els desavan
tatges. L'oferta comercial només ofe
reix allò que aporta beneficis. Els béns 
i serveis socialment considerats ade
quats i necessaris, no són produïts ni 
oferts per aquesta oferta, si no disposen 
d'una demanda suficient i solvent mit
jançant la qual es puguin cobrir els 
costos. 

Elements d'una sociologia 
dels clubs esportius 

les característiques constitutives 
dels clubs 
Els clubs, com a organitzacions sense 
ànim de lucre i les empreses comer
cials, amb el sistema de regulació del 
mercat, suposen dues formes orga
nitzadores diferents amb les quals el 
soci o el client poden satisfer els seus 
interessos. Empreses comercials en el 
mercat i clubs són, per tant, equivalents 
funcionals . Per això, hem de preguntar
nos quins elements dels club obren al 
soci la possibilitat de veure satisfets els 
seus interessos. 

Mitjançant les següents variables cons
titutives, el club garanteix la consonàn
cia entre els objectius de l'organització 
i els interessos dels soci: 

• L'afiliació és voluntària: amb això, 
s'assegura que donar-se d'alta o de 
baixa poden ser decisions inde
pendents a favor o en contra dels 
serveis del club; per tant, les baixes 
amenacen el club si la seva oferta i 
el seus objectius s'allunyen massa 
dels interessos del soci (en aquest 
sentit, el soci té un mitjà per influir 
en la trajectòria del club: abando
nar-lo). Si l'afiliació és voluntària es 
planteja la següent pregunta: amb 
què pot motivar el club al soci per al 
seu ingrés, permanència i aportació 
de recursos. Les empreses motiven 
el seus membres amb mitjans indi
rectes -sobretot amb diners-, que 
no tenen res a veure amb els objec
tius i l'estructura de l'organització. 
D'aquesta manera, poder portar a 
terme la seva activitat segons els 
seus propis criteris i sense dependre 
de la motivació dels socis en la so-

(4) Resulta difícil ponderar els costos i beneficis de l'activitat voluntària, sobretot perquè la càrrega no-monetària i la possible pèrdua d'eficiència són 
difícilment quantificables. Però, ja Max Weber suposava que el model voluntari de producció de serveis era l' alternativa menys eficaç i per això la més cara: 
«L' activitat voluntària és activitat addicional al treball, ja només per això funciona normalment més lentament, menys subjecta a esquemes i (és) menys 
formal i per tant menys precisa, menys unificada i per més independent cap amunt, més discontínua ... sovint fàctica i molt costosa ( ... ), al servei de friccions 
i retards, de compromisos entre interessos i intencions contraposats» (Weber, 1956, 562) 
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PAR I: 
APR XIMACIONS TEÒRIQUES 

lució dels problemes (Luhmann, 
1976; 89-107). Com que el club no 
disposa de la possibilitat de motivar 
amb diners, ni estan permeses les 
restriccions jurídiques o l'ús de la 
força, s'ha de recórrer a mitjans de 
motivació directes per a l'obtenció 
i vinculació dels socis, és a dir, a 
mitjans relacionats amb els seus ob
jectius, estructures o amb persones 
o grups. 

• El club és independent de terceres 
parts: per tant, es finança bàsica
ment mitjançant les quotes i el tre
ball voluntaò del seus membres. 
Amb això, s'assegura que el club 
depengui dels recursos del soci, el 
qual deixarà d'aportar-los si els seus 
interessos no es veuen realitzats 
(mitjà d'influència «dependència». 
Aquesta característica fa referència 
a l'estructura de recursos econòmics 
específica del club: els membres 
aporten recursos als fons d'aquest 
-en temps (treball voluntaò) i en 
diners (quotes, donacions, etc.)
(Coleman, 1979). A canvi, obtenen 
el dret a decidir sobre la utilització 
dels fons i a participar dels serveis 
del club. Des del punt de vista 
econòmic, per tant, el club no es 
basa en la relació d'intercanvi bila
teral amb els seus clients --com és 
el cas de l'empresa-, sinó en certa 
manera, en un contracte social. 

• Les estructures de decisió són de
mocràtiques: d'aquesta manera, els 
objectius del club i la manera com 
es porten a terme es decideixen con
juntament. Les decisions deòven, 
directament o indirectament, del 
soci. Es garanteix que es pugui de
cidir sobre la utilització dels recur
sos en favor dels interessos de tots 
els socis. La base del poder en el 
club no és la propietat, sinó el dret 
al vot. La base del poder en el club 
no és la propietat, sinó el dret a vot. 
La consecució d'objectius i idees 
propis pressuposa majoòes en les 
assemblees de decisió; no es deci
deix per a un mateix, sinó per al 
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col· lectiu (mitjà d'influència «opo
sició» ). 

• El recurs més important és el treball 
voluntari. Com a treball voluntaò ha 
d'entendre's l'aportació voluntàòa i 
no remunerada de servei per al club 
i al club. Voluntaò significa que la 
coHaboració depèn de la decisió de 
cadascú, amb la qual cosa el proble
ma de la motivació i la vinculació es 
planteja aquí de nou. No remunerat 
significa que no es compensarà 
econòmicament sota acord contrac
tual, però no, que la col·laboració 
serà de franc per al club, sinó que es 
recorrerà a altres compensacions no 
monetàòes. Aportació de serveis 
significa que l'activitat voluntàòa és 
productiva, és a dir, que suposa un 
rendiment que, malgrat tot, no s'in
clou en el càlcul del PIB (producte 
inteòor brut), ja que no és produït i 
valorat en el mercat. Mentre que per 
a l'oferta comercial, una caracterís
tica essencial és que el treball sigui 
realitzat per especialistes contractats 
i remunerats, el treball voluntaò per 
als clubs és un recurs decisiu. Les 
tasques de decisió, de direcció i 
d'execució es realitzen pòncipal
ment sota la modalitat del volunta
òat. Amb això, no només es fa pos
sible la consecució d'interessos co
muns mitjançant la pròpia involu
cració i cooperació solidàòa, sinó 
que, més enllà d'això, es crea un 
sentit de solidaòtat que evita acti
tuds parasitàòes (mitjà d'influència 
«involucració» ). 

L'oferta esporti va determina, per tant, la 
majoria dels socis en votació democràti
ca, sota la pressió del peòll de perdre 
membres. La manera com s'assegura 
aquesta oferta es determina pòncipal
ment mitjançant la involucració volun
tma dels socis. Qui practica esport en el 
club, és resultat de la decisió individual 
d' afiliar-se, la qual cosa, al seu tom, de
pèn de l'oferta esportiva, de l'interès que 
aquesta desperti en els socis i l'elevades 
que siguin les quotes. Sota aquests punts 
de vista, el club es presenta com un acord 

especialment adequat per a la realització 
dels interessos del soci, ja que disposa de 
diversos instruments per a la consecució 
dels seus interessos. 

Aquests còteòs són els que caracteòtzen 
el club com a associació voluntàòa. De 
totes maneres, és difícil trobar-los exac
tament així en la realitat. Així doncs, per 
exemple, l'afiliació a un club pot estar 
influïda per coaccions de grup o per pres
sions econòmiques; molt sovint, és tam
bé un requisit per a un cert reconeixement 
social i per a l'ascens professional. De la 
mateixa manera, l'afiliació voluntma 
pot estar limitada pel fet que el club 
esportiu ocupa una posició monopolista, 
com ara la pràctica d'un esport a un elevat 
nivell de performance. El suport 
econòmic dels poders públics pot estar 
supeditat a condicions. El voluntaòat pot 
reduir-se per la professionalització de 
certs càrrecs. Les possibilitats de decisió 
democràtica poden quedar desaprofita
des per la passivitat dels socis. Així, po
dem trobar posicions intermèdies entre 
voluntaòat i obligatorietat d' afiliació, 
entre independència dels poders públics 
i interessos comercials i considerable 
vinculació a aquests entre funcions por
tades a terme pel voluntaòat i per profes
sionals remunerats, entre exercici del po
der democràtic i oligàrquic. Ha de quedar 
clar que els còteris tractats només són els 
extrems d'un continu; una defmició que 
delimiti el concepte d'organització vo
luntàòa (per a la determinació de l' objec
te d'estudi d'una investigació empíòca) 
hauòa de fer -se mitjançant l'acotació de 
l'espectre en què es dóna cada un dels 
corresponents continus, dins dels quals 
--com si de zones de tolerància es trac
tés- ha de donar -se la característica ana
litzada(Horch, 1983: 11-13). 

Aquestes característiques constitutives 
del club són les que permeten al soci 
que es compleixin els seus interessos. 
Ara bé, n'hi ha d'altres sobre les quals 
cal parlar-ne i de les quals ens ocupem 
a continuació. Ens refeòm a: a) les 
peculiaritats estructurals i b) la cultura 
organitzadora. 
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Peculiaritats estructurals 
dels clubs esportius 
En sociologia de les organitzacions les 
estructures s 'analitzen, generalment en 
funció dels elements: norma, posició i 
rol, o bé, en funció de dimensions estruc
turals com a especialització, estandar
tització, formalització i centralització. 
Aquesta proposta resulta, per a la des
cripció i explicació de les estructures dels 
clubs esportius, insuficient, perquè no es 
presta atenció a les seves peculiaritats. 
Això serà posat de manifest en els apar
tats següents, en els quals s'exposarà el 
model típic de mediació i de coordinació 
de les actituds en el club. 

I. Contràriament al que passa a les em
preses o a l'administració, el comporta
ment en el club està menys mediatitzat 
per regles conscientment orientades a 
aconseguir un objectiu i racionalment 
planificades. La raó és que les exigències 
formalitzades per a l'afiliació són molt 
poques -sovint es limiten a l'obligació 
de pagar la quota-, per la qual cosa, la 
col·laboració i la cooperació es pro
dueixen en el marc de processos socials 
informals. Tot i que el club s'orienti cap 
a un objectiu, el marc de relacions és molt 
més expressiu i les seves funcions són 
més difuses. Com més gran és la coinci
dència amb els objectius, valors i tradició 
del club, més agradable és l'ambient de 
treball; com més gran és la motivació 
dels voluntaris, millor és la predisposició 
per a una coJ.laboració interactiva i me
nor la necessitat de regles formals. Pro
cessos socials d'intercanvi, objectius co
muns, escala de valors i una identificació 
amb el club serveixen al mateix temps de 
lligam d'unió i de mediació de les acti
tuds. Les normatives no són més que el 
resultat de l'experiència col· lectiva de 
tots els implicats; així, van establint-se 
les imatges que cadascú es fa de si mateix 
i de la resta de gent i les actituds que es 
consideren adequades. AI llarg del 
temps, es consoliden formes de compor
tament, de manera que el club acaba 
tenint un perfil propi independentment 
de cadascun deIs seus membres. Com 
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han de fer-se les coses, com es valoren, 
sobre què i en quins termes es parla són 
aspectes que es van consolidant al llarg 
de la seva història. 

2. De la mateixa manera, les posicions 
en el club són també poc diferenciades 
i les seves tasques molt poc estandar
titzades. En lloc d'estandartització i es
pecialització es dóna, en una proporció 
relativament elevada, una persona
lització de les expectatives sobre els 
comportaments. Els membres s'orien
ten, en gran mesura, partint de qualitats 
conegudes de les persones i, només en 
segon terme, partint de regles abstrac
tes i expectatives de rols especificades. 
Per això, els càrrecs, i amb això, el 
voluntariat, es caracteritzen sobretot 
per la personalitat de qui els ocupa, per 
les seves capacitats i les seves habili
tats, per la seva involucració, per la 
seva condescendència amb els inte
ressos del club i dels socis. En aquesta 
ambivalència en l'assignació de tas
ques i responsabilitats, resideix un dels 
motius de l' especial capacitat de rendi
ment del club (Luhman,l 972: 151; 
Geser, 1980:227). Els col·laboradors 
no saben amb exactitud fins a on arri
ben les seves obligacions i, gràcies a la 
seva moti vació per participar en alguna 
tasca concreta, estan predisposats a ac
ceptar les tasques més variades i impre
visibles. 

3. Tampoc existeixen, en general, san
cions formalitzades més enllà de les 
comissions especials i de les amenaces 
d'aquestes. Resulten fonamentades 
quan els membres són compensats amb 
aJ.licients intónsecs i la pertinença i 
col·laboració amb el club són volun
tàries. Per això, les sancions tenen en 
la majoria de casos un caràcter infor
mal, com ara les formes de desaprova
ció, d'ironia, de broma, de silenci de
mostratiu, de canvi brusc de tema i de 
desatenció. Com més difuses siguin les 
relacions i com menys orientades esti
guin a una funció concreta, major pro
babilitat hi ha que les sancions siguin 
sobretot de tipus moral i que tendeixen 

a marginar les persones que són objecte 
d'aquestes. 

4. Com que en el club existeix una divi
sió del treball menor que en una empresa, 
la necessitat de coordinació és relativa
ment baixa. Quan aquesta es fa ne
cessària, és difícil programar o planificar, 
ja que al club 1'afecció a seguir ordres és 
limitada. Per això, trobem més aviat 
acords informals en el marc d'assem
blees generals o de comitès especials i la 
forma típica de coordinació és una direc
ció basada en la simpatia personal i el 
poder de convicció. 

5. Una altra peculiaritat són les possi
bilitats d'adaptació a l'entorn. Els con
tactes amb l'entorn han de donar-se 
mitjançant persones concretes que 
posseeixen determinats contactes. El 
club, gràcies a l'heterogeneïtat dels 
membres i a 1'afiliació i a la coJ.!abo
ració amb diferents organitzacions, po
den disposar en cada cas d'un entrellat 
de relacions que els facilita l'accés a 
institucions i persones rellevants. Els 
contactes exteriors són, també per això, 
sovint un criteri important de selecció 
per a l'ocupació d'un càrrec (la presi
dència, per exemple), fet que s'ha ano
menat «recurs de relacions». 

Cultura del club 
Les organitzacions creen una subcultura, 
típica en cadascuna d'elles, perceptible i 
influent, caracteritzada per conductes 
concretes, escales de valors, conceptes 
específics d'esport i d'adhesió social dels 
seus membres. En poques paraules: cada 
organització desenvolupa una cultura 
pròpia al llarg de la seva història. Tota 
associació crea la seva pròpia realitat 
social amb el transfons de la seva tradició 
i història; es van constituint normes es
pecífiques, patrons de conducta i rituals, 
una manera típica de prendre decisions i 
portar a terme tasques; s'adverteix amb 
això, fins a quin punt es prenen decisions 
sota acord o conflicte, quin grau de par
ticipació s'aconsegueix, quina predispo
sició a acceptar compromisos es pot es
perar; en cada forma concreta de relació 
que es desenvolupa en el club, es fan 
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visibles les camarilles que es fonnen, la 
importància que aquestes adquireixen, 
qui exerceix, quina influència i com 
s'utilitza aquesta. També fonnen part de 
la cultura organitzadora les festes que se 
celebren, les ofertes extraesportives que 
realitzen i les fonnes de captació i inte
gració de nous socis. 

Una característica important de la cultu
ra associativa és el tipus de sociabilitat 
que existeix. Sociabilitat és tertúlia des
preocupada i comunicació no interessa
da, basada en una igualtat de condicions 
de totes les persones que hi participen. 
En aquest sentit, podem parlar d'una 
«democràcia de la sociabilitat». Per 
això, el club, a més de poder ser descrit 
pel seu objectiu inicial -possibilitar la 
pràctica esportiva-, també pot ser des
crit com un conjunt de persones que es 
relacionen, intercanvien experiències i 
s'arriben a conèixer, amb la qual cosa 
construeixen una realitat comuna. Un 
exemple típic d'això és la sociabilitat de 
la trobada després de la competició: l' es
deveniment esportiu es recorda en tots 
els seus alts i baixos, es reconstrueix i es 
fa present. La sociabilitat esdevé una 
«rememoració cognitiva» d'experièn
cies esportives. Amb això, es torna una 
part imprescindible de la vida del club. 
Serveix per rememorar els objectius del 
club, per reforçar-ne la seva integració, 
amb la qual cosa s'afavoreix la cohesió 
dels membres, fet que és un factor de 
motivació per al treball voluntari. 

Club i societat 

En els apartats anteriors, s'ha tractat el 
club des dels seus aspectes interns, és a 
dir, des de les seves variables constituti
ves, les peculiaritats de les seves estruc
tures i cultura. Des d'una segona pers
pectiva, es pot analitzar la relació 
d'aquest amb la societat en general o amb 

d'altres institucions. Aquest tema també 
serà exposat de manera breu prenent al
guns exemples: 1. les funcions que els 
clubs realitzen en la societat i 2. sota 
quines perspectives es pot abordar la seva 
relació amb l'Estat. 

Funcions del club 
En la literatura, es diu que els clubs 
exerceixen moltes funcions; es parla, 
d'entre d'altres, de les següents: 

• Funció d'integració, ja que en el 
club coincideixen membres de dife
rents edats, sexes, professions i pro
cedències ètniques i desenvolupen 
múltiples formes d'interacció, co
municació, etc. 

• Funció de socialització, ja que es 
reforça la formació d'una actitud 
democràtica, s'experimenten con
ductes democràtiques i es facilita el 
treball voluntari. 

• Funcions culturals, per les quals les 
associacions són «estructures inter
mèdies» entre la vida privada fami
liar i l'organització fonnal de l' eco
nomia, la política i l'administració; 
conformen un àmbit de vida propi, 
en el qual «es reuneix l'útil amb 
l' inútil, l'obligació amb el volunta
ri, el seriós amb l'informal, la dis
tància amb la llunyania, el públic 
amb el privat» (vg. Krokow, 1972). 

De totes maneres, cal tenir en compte 
que aquestes funcions no han estat in
vestigades empíricament fins ara i és 
molt probable que siguin totalment di
ferents en cada club. 

Problemes de lo promoció pública 
de l'esport o través dels clubs 
En aquest apartat, s'aborda la qüestió 
del paper de l'Estat en la promoció de 
l'esport i la legitimitat de la seva inter
venció. La intervenció pública pot pro-

duir-se segons dos models: a. el coope
ratiu i b. el subsidiari (5). 

a. El model cooperatiu suposa una for
ma de connexió entre Estat i clubs mi
tjançant «integració i representació fun
cional d'associacions en l'esfera estatal» 
(Heinze, 1981: 83). Els clubs assu
meixen tasques públiques, adquireixen 
una caràcter gairebé públic i per això, 
obtenen suport estatal. El model pren 
vigència quan l'Estat, sotmès a les exi
gències de l'estat del benestar, ha 
d'adoptar un ventall cada cop més ampli 
de garanties i serveis per als ciutadans i 
l'economia (Nautz, 1987: 16). Els clubs 
all iberen l'Estat de la càrrega de realitzar 
tasques públiques; adopten funcions mi
tjanceres entre l'Administració i les 
coJ.lectivitats; l'Estat intervé en la presa 
de decisions i s'allibera de la seva exe
cució. L'esport organitzat en clubs i fe
deracions assumeix tasques públiques 
que, si aquestes organitzacions no exis
tissin, haurien de ser portades a tenne per 
l'Estat sota altres fonnes. Així, el model 
cooperatiu és una manera d'autointer
venció social negociada basada en un 
principi d'intercanvi. L'Estat posa a dis
posició garanties jurídiques i diners per 
al compliment de tasques dels clubs, 
molt sovint degut a estructures laborals 
molt diferents i al treball voluntari, po
den complir a millors preus i, en defini
tiva, de manera menys burocràtica que 
l'Estat. D'aquesta manera, a més, l'Estat 
facilita que els ciutadans puguin contro
lar adequadament l'ús que es fa dels fons 
públics. 

b. El model subsidiari en canvi, par
teix de la idea que els membres d' una 
unitat menor ---com els del club espor
tiu- coneixen millor, poden i volen 
responsabilitzar-se dels seus interessos 
i necessitats que una unitat superior 
(Nell-Breuning, 1969: 1.137; 1976: 7). 
A causa de la major proximitat a la 
realitat quotidiana i a la visió directa 

(5) Per més infonnació vegi 's PuIG,N.; HEINEMANN, K., 1995: "Institucions públiques i desenvolupament de l'esport a Catalunya (1975-1994). Proposta 
d'un marc teòric interpretatiu". A Acacia, (4), pp.123-143, publicacions de la Universitat de Barcelona. 
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dels fets, podran decidir més d'acord 
amb els seus interessos. Quan l'Estat i 
altres organitzacions d'àmbit superior 
han de satisfer els interessos indivi
duals, sempre existeix el perill de se
lecció i deformació d'aquests. Per això, 
l'Estat ha d' aportar suport econòmic 
allà on no arriben els propis mitjans, 
però ha de delegar tot allò que pugui 
interferir en el lliure desenvolupament 
dels clubs i federacions. El principi de 
subsidiarietat va, per tant, acompanyat 
d'una desconfiança en la planificació, 
burocràcia i intervenció de l'Estat. 

Els diferents aspectes d'una sociologia 
de les organitzacions esportives poden 
tractar-se sota aquesta forma genèrica 
teoricoabstracta. Però així mateix, cal 
que es tingui en compte que els clubs 
esportius en les seves corresponents 
peculiaritats, la seva cultura, les seves 
funcions i la seva relació amb els po
ders públics, són dependents de les res
pectives condicions historicopolitico
socials en les quals tant ells com la resta 
de les organitzacions es desenvolupen. 
Per això, precisament l'anàlisi compa
rativa intercultural pot posar de mani
fest la relativitat i les característiques 
particulars que l'organització de l'es
port en cada país i sobretot, evitar una 
valoració excessivament etnocèntrica. 

Conclusió 

He començat el present article amb les 
afirmacions següents: a) que cada for
ma organitzadora de l' esport determina 
el tipus d'oferta i la forma de pràctica 
que s'hi produeix; i b) que cada tipus 
d'organització té un atractiu que varia 
segons els col·lectius i que les diferents 
ofertes esportives poden entrar en com
petència unes amb les altres, tant per 
captar persones que ja practiquen es-
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port, com per atraure nous grups 
--Çom ara persones d'edat, minories, 
etc.- que comencen a interessar-se 
per aquest. A continuació, s'han expli
cat les característiques de les diferents 
formes organitzadores de l'esport; és a 
dir, organització de l'esport no orga
nitzat, l'oferta esporti va comercial i els 
clubs. Aquests són, malgrat tot, els que 
es tracten amb major profunditat en 
l'última part de l'article i els que són 
objecte principal d'aquest. 

Els resultats no són únicament inte
ressants per a una sociologia de les 
organitzacions esportives. També ofe
reixen elements pràctics i polítics (es
portius) de comprensió perquè: donen 
indicacions sobre les diverses motiva
cions i interessos de les persones que 
practiquen esport; dels canvis que 
s'han produït els darrers temps i, con
seqüentment, dels reptes que han de ser 
afrontats per qui oferta l'esport; mos
tren les particularitats i, amb això, els 
avantatges i desavantatges dels clubs 
esportius; donen elements sobre la ma
nera de donar rellevància i reforçar el 
sentit dels clubs malgrat la creixent 
concurrència; criden l'atenció sobre el 
fet que treballar amb èxit dins un club 
depèn del coneixement de la seva cul
tura organitzadora que s'ha anat ges
tant al llarg de la seva història; i, en 
darrer lloc, indiquen les múltiples inte
rrelacions que es produeixen entre 
clubs, Estat i societat que posen de 
manifest les múltiples funcions que 
exerceixen els primers i mitjançant els 
quals poden ser legitimats. 
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Paraules clau: clubs esportius, 
sociologia de les organitza
cions voluntàries, sociologia 
política, «arena política» i cul
tura organitzadora. 

L'ASSOCIACIONISME ESPORTIU 
COM A MODEL ORGANITZADOR. 

MOVIMENTS, SISTEMA 
I CANVI* 

Abstrad 

The article analyses sport organisations as a "political arena". According to this 
concept, an organisation is a specific social place where persons are involved in 
complicated and changing relationships of cooperation and conflict, in a symbolic 
and material play built up on a base of expectations, beliefs and strategies. To 
illustrate the operating capacity of the concept the article: 1) analyses the main 
theories regarding the study of the organisations; 2) deve!ops its theoretica! 
dimensions; and 3) takes into account some empirica! researches. 

Resum 

L'article proposa analitzar les organitza
cions esportives en qualitat de «arena 
política». Segons aquest concepte, una 
organització és un lloc social concret 
habitat per persones embolicades en 
complexes i canviants relacions de coo
peració i conflicte, en jocs materials i 
simbòlics construils sobre la base d'ex
pectatives, creences i estratègies. Per 
il·lustrar la seva operativitat es fa una 
revisió de les principals teories que 
s' han ocupat de l'estudi de les organitza
cions, es desenvolupa en profunditat des 
d'un punt de vista teòric i es dóna 
compte d'algunes investigacions empí
riques realitzades a partir d'aquest. 

Introducció 

L'experiència social que es produeix 
en la pràctica de l'associacionisme 
esportiu es pot reconstruir principal
ment des de dos punts de vista. El 
primer té a veure amb la vida quoti
diana d'un club o d'una associació i 
la implicació existencial que aquesta 
vida té per aquells qui hi participen 
(socis, atletes, tècnics, dirigents, afi
cionats, etc.). Aquesta aproximació 
emfasitza en la producció de signifi
cat per part de l'individu que es rea
litza en una pràctica de comunicació, 
socialització i competició. Pel con
trari, el segon punt de vista, es con
centra en la dimensió historicocu!tu-

* Aquest article és la versió escrita de la conferència de clausura que Nicola Porro impartí al Congrès 
«Los retos de las Ciencias Sociales Aplicadas al Deporte» que se celebrà a Valladolid l'octubre de 
1994 organitzat conjuntament per l' «Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte 
(AEISAD) i l'Instituto Universitario del Deporte de la Universidad de Valladolid». 
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ral, és a dir, en les característiques de 
la associació com a moviment d'ac
ció col·lectiva. Aquest tipus d'apro
ximació se centra més en les relacions 
entre moviment esportiu -entès com 
el resultat d'una història organitzado
ra específica- i un sistema esportiu . 
Un sistema esportiu és més estàtic i 
està constituït per institucions ja con
solidades (federacions, xarxes orga
nitzadores a nivell local, nacional i 
internacional). 

Ha de quedar clar que ambdós punts de 
vista -el que privilegia la dimensió de 
la vida quotidiana i el que té en compte 
la perspectiva historicopolítica- no 
són incompatibles o inarticulables. Per 
tant, una anàlisi sociològica de la pràc
tica associativa al voltant de l'esport no 
pot prescindir de cap dels dos. L'esforç 
teòric i empíric -tal i com veurem més 
endavant- cal integrar els dos nivells 
i fer-los interactuar. Les investigacions 
que des de fa alguns anys ha anat rea
litzant el Laboratori «Esport i Oci» del 
Departament de Sociologia de la Uni
versitat de Roma «La Sapienza» van en 
aquesta direcció, però, inevitablement 
reflecteixen una tradició cultural i un 
context científic en el qual està més 
consolidada la dimensió politicoorga
nitzadora lligada a les ciències polí
tiques. 

Les ciències polítiques italianes han 
heretat dels seus pares fundadors (Pa
reto, Mosca, Michels) una sensibilitat 
particular sobre el paper del lideratge 
en organitzacions i per les qüestions 
relacionades amb el control polític. 
Amb el temps aquesta aproximació 
-que ha estat molt utilitzada per a 
l'estudi dels partits i de les organitza
cions socials de masses- ha estat 
integrada a perspectives més àmplies. 
La sociologia del conflicte d'Alain 
Touraine, per exemple, ha tingut una 
gran acollida en les investigacions de 
autors com ara Melucci i Pizzorno, 
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els quals durant els anys setanta i 
vuitanta han tractat de construir nous 
paradigmes d'anàlisi per a l'estudi 
dels moviments d'acció col·lectiva. 
Entre els anys vuitanta i noranta -es
pecialment gràcies als treballs de Pa
nebianco (1989), Zan i Ferrante 
(1988; 1994), Lanzalaco (1995)
s' ha materialitzat la influència de 
l'escola neoinstitucionalista (en par
ticular de March i Olsen) que ha aca
bat per precisar conceptes clau com 
ara institucionalització i «arena polí
tica». 

El concepte d' institucionalització 
serveix per expressar la transició 
d'una organització a una fase en la 
qual «mitjançant la interiorització de 
valors» (Selznick) aquests comencen 
a ser considerats «per se» (desenvo
lupant, per exemple, sentiments de 
lleialtat, pertinença, expressivitat, 
adhesió). El de «arena políticG», en 
canvi, es refereix a l'espai sociològic 
en el qual els diferents actors orga
nitzadors interactuen mitjançant 
aliances, rivalitats i conflictes de li
deratge. La nostra hipòtesi de treball 
és que una associació esportiva, en 
tant que moviment (actor organitza
dor) que interactua en un sistema 
obert amb d'altres organitzacions 
(ambient, context) , constitueix una 
clau de lectura important per ana
litzar els comportaments socials difu
sos, escales de valors profundes, ten
sions col ·lectives que no s'expressen 
segons els cànons politicoideològics 
clàssics. En aquest sentit, el model de 
«arena política» -que possibilita 
l'estudi del conflicte i el de les con
tradiccions culturals que sorgeixen 
de la confrontació entre moviment i 
sistema- sembla més productiu i útil 
que el de l'actor organitzador elabo
rat per Crozier i Friedberg per a l' es
tudi del món empresarial. 

A més, el model de «arena política» 
representa un punt de trobada essen
cial entre les ciències polítiques i la 
sociologia de les organitzacions. Dit 
d'una altra manera, tal confluència 
significa que és necessari redefinir el 
perfil teòric de l'anàlisi organitzado
ra fent arribar a les associacions es
portives el concepte d' «empresa», 
però si l'estenem, tal i com escriu P. 
Gagliardi (1986:29), «[ ... ] a qualse
vol sistema cooperatiu que per sobre
viure i assolir els seus objectius 
-econòmics i no econòmics- ha 
d'activar relacions d'intercanvi, la 
qual cosa significa fer front a proble
mes d'adaptació externa i d'integra
ció interna». 

En resum, la trobada entre perspectives 
que s'inspiren, per una banda en la 
ciència política i, per l'altra, en la so
ciologia de les organitzacions reque
reix concebre una organització com (i) 
a «arena política» més que com un 
actor organitzador dotada en paraules 
de Weber d' una «racionalitat orientada 
a la consecució d' uns objectius» (<<goal 
oriented rationality»); (ií) experiència 
regida per múltiples lògiques d'acció i 
no només per un principi (com és el cas 
de la racionalitat basada en l'anàlisi de 
costos i beneficis pròpia de l'empresa 
tradicional); (iií) moviment capaç, din
tre de certs límits, de construir un am
bient organitzador propi i no única
ment d'adaptar-se als canvis produïts 
en l'entorn exterior. 

Aquests postulats tenen conseqüèn
cies importants a l' hora d' afrontar 
una investigació. En primer lloc, per
què exigeixen posar més atenció als 
processos i al canvi i no tant a l' anàli
si de les estructures. En segon lloc, 
perquè obliguen a posar de manifest 
la història organitzadora de les asso
ciacions: la reconstrucció del passat 
és molt més rellevant que la previsió 
del futur, dimensió que, en canvi, és 
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l'objectiu principal de les anàlisis 
empresarials de mercat. I encara més: 
prendre una perspectiva integrada 
(sociològica, historicosocial, estadis
ticodescriptiva, organitzadora) exi
geix que es consideri l'organització 
com un fenomen complex que ens 
condueix també a adoptar una meto
dologia d'investigació sobretot qua
litativa (testimonis orals, anàlisi de 
textos escrits i documentació gràfica, 
perfils professionals, històries de 
vida). 

Dels models teòrics a la 
investigació empírica 

Les investigacions que hem realitzat 
en el context italià ens han convençut 
que l'estudi de les organitzacions es
portives -tan variades pel que fa a 
dimensions, estructura organitzado
ra, nivell d'institucionalització, es
tructura dels membres- representa, 
ni més ni menys, que una extraor
dinària oportunitat per analitzar amb 
instruments innovadors el món de les 
organitzacions en el seu conjunt. La 
important presència de valors, la 
complexitat del sistema de motiva
cions, les relacions que manté alter
nativament són altres subsistemes so
cials (polític, econòmic, de la comu
nicació, educatiu), l'actuació de di
versos agents de socialització, fan del 
sistema esportiu una escenificació 
quasi perfecta d'allò que entenem per 
«arena política». Per a això, implica 
una conversió del paradigma analític 
amb el qual pretenem estudiar el fe
nomen organitzador. Totes les obser
vacions que hem fet fins ara conver
geixen en l'exigència d'aplicar 
l'anàlisi cultural a l'estudi de les or
ganitzacions. Només així serà possi
ble englobar en un nou paradigma les 
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categories de mite, símbol, ritual, 
ideologia i creença que són fonamen
tals per assolir els objectius que ens 
hem fixat. Cal subratllar-se que 
l'anàlisi cultural de les organitza
cions es va confirmant com un para
digma alternatiu tant del vell model 
funcionalista (estudi dels sistemes i 
de les contingències) com de les in
terpretacions «empresarials» del con
cepte weberià d'acció organitzadora. 
Des d'una òptica teòrica, l'anàlisi 
cultural pot constituir un pas fona
mental per superar la contraposició 
anacrònica entre anàlisi formal i es
tructural-que només s'interessa per 
les dades quantitatives, les normes 
codificades, els perfils morfo
lògics- i l'anàlisi «informal» basada 
en la vivència quotidiana. Sabem que 
aquesta contraposició ja es dóna en 
Tonnies (Gemeinschaft versus Ge
sellschaft) i torna a plantejar-se en 
Durkheim i en Weber que han inspi
rat una sociologia de la racionalitat 
basada en l'estudi de la industrialitza
ció de l'economia i la burocratització 
de l'Estat i de les institucions políti
ques. Per a Durkheim (1893), les re
lacions comunitàries constitueixen 
l'antídot de l'anòmia. Per a Weber 
(1922), la tendència a la burocratitza
ció pot ser eficaçment contrarestada 
per l'emergència d'una força emi
nentment no racional, com ara el li
deratge carismàtic. En els orígens de 
la sociologia, anàlisi racional i pros
pectiva cultural es plantegen en una 
relació dialèctica. Més tard, en canvi, 
quan sorgeixen investigacions espe
cialitzades en temàtica organitzado
ra, es consolida un model d'anàlisi 
que, si anul·lem tota perspectiva cul
tural de la vida organitzadora, es con
centra quasi exclusivament en la di
ferenciació de tasques, la impersona
litat de les normes, la legitimació 
jeràrquica de l'autoritat. Les institu
cions weberianes són progressiva-

ment doblegades cap a una aproxima
ció funcional, instrumental i empre
sarial. Només el 1945, Simon tracta 
de recuperar la dimensió cultural de 
l'empresa, però també cal subratllar 
que ho fa en el marc del paradigma 
d'una racionalitat administrativa (ra
cionalitat limitada). El paradigma 
formalista, que privilegia inevitable
ment l'estudi descriptiu i quantitatiu 
(estructura, tecnologia), presenta, 
malgrat tot, el gran avantatge que es 
pot aplicar fàcilment tant als micro
sistemes (com ara les empreses o els 
grups de treball) com en les grans 
organitzaéions (partits, Església, sin
dicats) i a les seves exigències d'apli
cació. Sens dubte, això és degut a 
l'èxit competitiu del sistema empre
sarial japonès que en els anys setanta 
la sociologia de les organitzacions 
torna a interrogar-se sobre el paper de 
la cultura i el simbolisme en aquestes. 
I durant el mateix període, les me
tàfores organitzadores més innova
dores (el «garbage can» de Cohen; el 
<<loosely coupled system» de Weick) 
es desenvolupen al marge dels am
bients sociològics acreditats de les 
teories organitzadores a Nordamè
rica. 

Superada la inadequada metàfora de 
la màquina, així com de l'organisme 
en l'estudi de les organitzacions, s' ha 
anat afirmant poc a poc la centralitat 
de la dimensió simbòlica i cultural i 
la necessitat d'aplicar mètodes d'in
vestigació holístics, interpretatius i 
interactius. Tal i com Smircich 
(1981) ha sintetitzat, només d' aques
ta manera pot tornar-se a estudiar què 
és una organització; conseqüentment, 
s'allibera l'imperatiu classificador 
que se centra en el que té una orga
nització. No només la sociologia, 
però també l'antropologia i la psico
logia social insisteixen en la impor
tància d'aquest nou tipus d'investiga-
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cions. I, en el context de la sociologia 

hi ha filons que fins ara s'han utilitzat 
poc per a aquestes finalitats i que son 
de màxima utilitat. Es tracta, entre 
d'altres, de la fenomenologia de Ber

ger i Luckmann, de l'interaccionisme 

simbòlic de Goffman i Blumer, de 

l'etnometodologia de Garfinkel i de 
la tradició etnogràfica de l'escola de 

Chicago. A Itàlia, Dal Lago ja ha 

aplicat amb èxit aquestes categories 
analítiques en algunes investigacions 

sobre els aficionats a espectacles es

portius. I ja de manera més general, 
aquesta ampliació de l'objecte d'es

tudi i aquesta redefinició dels mèto
des d'investigació permeten recom

posar progressivament la distinció 

entre dos àmbits d'observació de 
l'associacionisme esportiu (dimensió 

de la vida quotidiana/anàlisi politi

coinstitucional) en relació al qual el 
present article esbossa alguns aspec

tes. Ara cal concretar algunes hipòte
sis de treball que ens permetin trans

ferir sobre el terreny l'esmentat para

digma teòric. 

Sens dubte, ha quedat clar que la 

perspectiva teòrica de la nostra in

vestigació se centra en considerar 

les organitzacions esportives com a 

entitats culturals i simbòliques (AI
vesson i Berg, 1992). Dit en altres 
paraules, és fonamental tenir en 

compte la qüestió de la producció de 
significat que es realitza a través de 
l'experiència associativa. La nostra 
perspectiva d'anàlisi tracta de re

construir aquesta producció de sig

nificat mitjançant el disseny de les 
dinàmiques col·lectives que s'han 
anat gestant com una «arena políti

ca». Això significa entendre la his

tòria organitzadora com un procés 
longitudinal (Pettigrew, 1979) defi
nit per tres dimensions fonamentals 

(taula I): 
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cARACTERS TIPOLÒGICS 

ESTRUCTURA 

ÀMBIT 
COGNITIU 

XARXA 
COOPERATIVA 

perfil econòmic, tècnic, 
organitzador 

regutació. establiment 
de normes, tipus de prestacions 

identificació/acotació 
elaboració de les finalitats 

criteris de legitimació 
sistemes de congruència 

circulació de les informacions 
i experiències 

recursos de la xarxa 
(d'aquí, innovació) 

Taufa 1. L'organització esportiva com a institució. 

(i) la que es refereix a la seva estruc

tura (perfil econòmic, tècnic, de 

gestió, estructura de la població 

associada); 

(i i) la que interpreta l'organització 

com un àmbit cognitiu en el con

text en què es gesta progressiva

ment el sentiment d'una missió, la 

identificació d'uns objectius, cri

teris de legitimació i sistemes de 

lleialtat; 

(iii) i per últim, la que analitza les 

relacions de l'associació amb al

tres actors organitzadors en el 

marc d' una xarxa cooperativa (un 

exemple seria l'adhesió d'un club 

poliesportiu a una o diverses fede

racions esportives nacionals, cosa 

que imposa un sistema de vincles, 

però també ofereix un conjunt 

d'oportunitats que facilita la cir

culació d'informacions i expe

riències construint una xarxa i 

fent possible d'aquesta manera la 

innovació). 

El descobriment de la cultura 
organitzadora 

Pel que respecta al punt (i) és evident 
que la investigació ha d'obtenir en pri
mer lloc una sèrie d ' informacions esta
disticodescriptives. Hem de saber en 
concret, de quina cosa (associació) ens 
estem ocupant: quantes persones estan 
associades, quina és l'estructura se
gons l'edat i el sexe d'aquestes, quin és 
el funcionament de la gestió adminis
trativa, quin personal tècnic està vincu
lat a l'associació, com es financen les 
activitats, quins programes es desenvo
lupen, quins organigrames de funcio
nament té, etc. Malgrat tot, el que és 
més important respecte a aquesta re
coJ.lecció de dades estadisticodescrip
tives és que no se centren en un moment 
donat a la manera d'una fotografia, 
sinó que donin una imatge del temps de 
l'associació. Això significa disposar 
d'una sèrie d'informacions de tipus 
diacrònic (seqüències estadístiques re
latives al passat de l'organització; re
construcció dels canvis produïts en els 
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PART I: 
APRÒXIMACIONS TEÒRIQUES 

sistemes de gestió tenint en compte els 
processos d'especialització, professio
nalització i definició de l'estructuraju
rídica). 

La recopilació d'aquestes informa
cions no sol ser fàcil: les dades no 
s'han arxivat sempre, ni tampoc 
s ' han classificat i, en moltes oca
sions, succeeix que dades importants 
per a aquell qui investiga han estat 
infravalorades pels responsables de 
l'organització, cosa que no facilita 
l'accés a aquests. Algunes vegades, 
les informacions són deliberadament 
ocultades i manipulades per raons 
que només es comprenen al final de 
la investigació. El zelo la descon
fiança a donar a les persones que in
vestiguen la informació neix de pors 
inconscients cap al fet que l'anàlisi 
científica desmitifiqui -i fins i tot 
posi en ridícul- certes «mitologies 
organitzadores» que alimenten el pa
trimoni simbòlic i, fins i tot, la iden
titat cultural de l'associació. Parado
xalment, aquestes dificultats inicials 
tenen molt valor per al desenvolupa
ment de la investigació, atès que aju
den a entendre l'organització com a 
sistema de símbols i de significats. En 
termes tècnics, cal esforçar-se per re
copilar tot el material que sigui pos
sible (les dades de les investigacions 
són per als sociòlegs com els porcs 
per als camperols: mai es llença res), 
i no només quantitatiu, sinó també 
relatiu a la «literatura grisa» (biogra
fies de dirigents, actes de les reu
nions, documents de circulació inter
na, contractes i acords que s'hagin 
establert, etc.) i fonts periodístiques 
(diaris esportius, premsa local, bu
tlletins, etc.). En la majoria d'oca
sions, la sistematizació d' aquestes 
dades planteja més problemes que no 
pas els resol. Apareixeran informa
cions contradictòries, aparentment 
incongruents amb la hipòtesi de tre-
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ball , incerteses sobre la data exacta 
d'algun esdeveniment important, su
perposició d'experiències molt dife
renciades. En alguns casos, es 
comptarà amb informacions excessi
ves i difícilment classificables i en 
d'altres, en canvi, hi haurà notícies 
escasses o insignificants; i, tot això, 
sense explicacions convincents. Mal
grat tot, l'experiència mostra que 
quasi mai es tracta de fets casuals. 
L' habilitat de l'equip investigador 
està en comprendre per què l' associa
ció esportiva - o, millor dit, els seus 
dirigents- tendeixen a transmetre 
una determinada imatge de la seva 
història. I aquesta és precisament la 
primera fase en el procés de desco
briment de la seva cultura organitza
dora latent. 

La segona fase d'aquesta primera part 
del treball és totalment qualitativa; 
consisteix a sotmetre un cert nombre 
d' interlocutors clau (directius i exdi
rectius, tècnics, atletes, persones asso
ciades, patrocinadors, periodistes) a 
entrevistes lliures en el transcurs de les 
quals només se'ls digui que «ens ajudin 
a entendre». Aquestes entrevistes es 
porten a terme d'una manera totalment 
informal (sense cap tipus de guia d' en
trevista prèvia) i es pretén amb aques
tes assolir tres objectius: 

• Integrar, completar i verificar les 
informacions «objectives» recolli
des. 

• Guanyar-se la fidelitat i la col·labo
ració dels interlocutors. 

• Precisar la manera com a través de 
la memòria històrica que s 'ha deixat 
expressar i reconstruir lliurament 
(d'aquí l'interès a no utilitzar entre
vistes estructurades) les persones 
entrevistades raonen sobre els pro
cessos de regulació dins de l'orga
nització, la definició de normes i la 

quantitat i qualitat de les prestacions 
ofertes per l'associació precisant en 
tot moment els destinataris i els ob
jectius prioritaris. 

Histètria, memòria i significat 

Quan s'envesteix el tema dels princi
pis normatius i de les opcions orga
nitzadores (més orientada a valors o 
a objectius), de fet ja hem començat 
a investigar el tema complex i fasci
nant de la producció cognitiva de 
l'associació. Quan reconstruïm la 
història organitzadora, ens adonem 
que sempre té un momentdefundació 
(en alguns casos de refundació, si es 
tracta d' una associació que sorgeix 
com a escissió d'experiències asso
ciatives prèvies) que no coincideix 
necessàriament amb l'acta legal de 
constitució. Això coincideix amb el 
moment en què els «pares fundadors» 
defineixen la missió, a l'hora que es
tableixen els fins d 'associació, les 
maneres de legitimació de les seves 
accions i a l'hora que proposen un 
mapa de «congruències». La funda
ció (taula 2) sol consistir en la cons
titució d'un grup de pioners, així com 
de la presència d' una o diverses per
sonalitats carismàtiques. El «mite de 
fundació» s'ocupa de rememorar 
l'esdeveniment i reelabora simbòli
cament les intencions i les opcions 
que es van efectuar. Entre elles, és 
molt important la definició del terri
tori social, cultural i simbòlic en el 
marc del qual l'associació decideix 
actuar. L'opció de dedicar-se a un 
esport col· lectiu renunciant al profes
sionalisme en favor de l'amateurisme 
seria un exemple de definició del ter
ritori organitzador. No és casual que 
molts «mites de la fundació» es ma
terialitzin en la lluita per la conquesta 
material d ' un territori : l'espai de la 
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competició o d'entrenament que es 
disputen diferents grups de practi
cants, cadascun dels quals està con
vençut que els altres constitueixen un 
obstacle simbòlic i decideixen defen
dre de totes totes el propi espai vital. 
L' últim moment estratègic de la fun
dació és l' elaboració de símbols i nor
mes d'identificació que permeten dis
tingir el grup respecte dels altres. La 
tria dels colors de l'equip --que té un 
significat simbòlic molt important
és el primer i més elemental dels mo
ments de constitució de pràctiques 
d' autoidentificació (des dels seus orÍ
gens els seguidòrs del futbol a Roma 
són les «àligues blanquiblaves i les 
guineus vermellesgrogues», que cor
responen als qui donen suport al La
zio i els qui el donen al Roma). Mal
grat tot, les normes d'identificació 
van més enllà de símbols externs, ja 
que de manera progressiva van cons
tituint codis de comportament, for
mes de convivència i regles de relació 
amb l'entorn. 

D'aquesta manera, la vida associativa 
es converteix en un lloc social que 
produeix significats per a aquells qui 
en participen i així orienten les acti
vitats i estimulen la lleialtat cap a 
l'associació. Tal fenomen és vàlid per 
a qualsevol tipus d'associació, però 
l'impacte simbòlic de l'esport és tan 
gran que potencia enormement el ca
ràcter cognitiu de l'experiència. Per
tànyer a un grup elitista -dedicat a 
pràctiques distintives- reflecteix la 
cerca d'estatus, però també contri
bueix al fet que les persones reunides 
per aquest interès defineixin una vi
sió del món en el qual determinades 
regles de joc social -tant formals 
com informals- siguin confirmades 
i es facin visibles a través d'estils de 
vida, expressions del llenguatge, for
ma de vestir i formes de comporta
ment. De la mateixa manera, vincu-
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Constitució de pioners 
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Mite de fundació 
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DeIInk:ió de la ofT1ÏSSiÓo -------- . 

Delimitació del territori 

Elaboració de nonnes d'identificació 

Taula 2. La lase de fundació. 

lar-se a moviments esportistes «pas
sius», com és el cas dels seguidors de 
futbol, exigeix assumir certs esque
mes cognitius que són el producte 
(més enllà de les expressions momen
tànies de passió esportiva) de múlti
ples elements d' identitat i que exi
geixen un comportament estratègic 
dens en implicacions psicològiques. 
En alguns països, entre els quals es 
troba Itàlia, s'han desenvolupat en el 
camp de l' esport i en el si de xarxes 
organitzadores molt extenses, impor
tants experiències associatives que es 
poden caracteritzar perquè són autèn
tiques «subcultures» (Porro, 1995). 
És el cas de l'associacionisme espor
tiu catòlic -que des dels inicis de 
segle i sobretot després de la guerra, 
s ' ha donat a conèixer com una cultura 
i una experiència de sociabilitat opo
sada al model estatal- o de la xarxa 
organitzadora de l'esquerra que va 
sorgir arran de la caiguda del feixis
me. En aquests casos, l'adhesió a una 
pràctica associativa es barreja amb un 
sistema de valors i de lleialtat de fort 
component ideològic. Tot això, ha 
donat lloc a una representació cogni-

tiva que, d' una banda, ha privilegiat 
algunes dimensions de l'esport (com 
a instrument pedagògic o com a mitjà 
de reivindicació d' un dret social) i, 
d'altra banda, ha transmès al sistema 
polític un conjunt de valors lligats a 
l'ús del cos i a l 'ètica de la competició 
que no formaven part del discurs po
lític tradicional. A través d'aquests 
exemples i d'altres que es podrien 
suggerir, pot veure ' s amb claredat la 
naturalesa de l'espai cognitiu de 
l'associacionisme esportiu que es 
presenta com una espècie de lent a 
través de la qual es revelen les 
dinàmiques de conflicte, de media
ció, de construcció de coherència i de 
lleialtat. Processos que no són sempre 
lineals o indolors: la definició o even
tuals canvis dels objectius organitza
dors, les tensions que es reprodueixen 
cíclicament, les resi stències a la inno
vació o al canvi, tenen les seves arrels 
en un aparell cognitiu estructurat i 
molt elaborat simbòlicament. Podem 
parlar, en resum, d' una «arena cog
nitiva» que és el factor central per 
definir el concepte de «arena políti
ca», l'amplitud del qual és més gran. 
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CONSTRUCCiÓ D'UN RÈGIM DE VINCLES I OPORTUNITATS 

recoIleixement oficial adhesió a una xarxa 

regulació inlraorganitzadora activitat competitiva 

incorporació de valors emancipació (substitució) de finalitats 

producció de simbols xarxa de lleialtat 

Taula 3. Institucionalització. 

Un procés 
d'institucionalització 

La pràctica esportiva, malgrat tot, no 
és únicament una pràctica social. Es 
tracta també d'una activitat institu
cional molt precisa que es manifesta 
en processos d'institucionalització. 
Selznick (1957) defineix la institu
cionalització com una «infusion with 
values» d'una organització. En el 
nostre cas, podem parlar d' incorpora
ció de valors, comportaments i estra
tègies que no es poden reduir a una 
simple acti vitat instrumental o als im
peratius tecnicofuncionals de l'asso
ciació o del moviment. Per ser més 
clars: un grup d'amics, apassionats 
pel tennis, poden donar vida a un club 
que durant un llarg període de temps 
va endavant amb èxit i satisfà una 
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sèrie d'imperatius funcionals (oferir 
un terreny de joc, agrupar un nucli de 
persones, rendibilitzar els recursos fi
nancers). Malgrat tot, si aquest club 
decideix afiliar-se a la federació na
cional de tennis, pren una opció que 
el lliga a un sistema de vincles: ofe
reix certes activitats, dóna a la fede
ració una part de les quotes dels mem
bres, s'adhereix a l'estatut federatiu, 
censa les persones afiliades, etc. A 
canvi, rebrà una legitimització de ti
pus institucional i serà integrat en una 
xarxa d'intercanvis i oportunitats: les 
seves activitats es donaran a conèixer 
(la qual cosa exigirà en contrapartida 
que siguin públiques i obertes a tot
hom), gaudirà de beneficis fiscals i 
assistència tècnica (a canvi de sotme
tre's a auditories i a valoracions res
pecte a la rendibilitat de les seves 
actuacions), serà integrat en progra-

mes de competicions regionals, na
cionals o internacionals segons els 
casos, etc. La institucionalització im
plica, en resum, ser inserit en una 
xarxa organitzadora (o interorga
nitzadora com ara els circuits dels 
clubs de tennis) que a la vegada, obli
ga que el club desenvolupi formes de 
funcionament menys informals: serà 
necessari que el club tingui un àmbit 
d'actuació relativament especialitzat 
tot i que capaç de cooperar amb d'al
tres organitzacions. En el cas d'una 
associació polies porti va, fins i tot pot 
plantejar-se un problema de coexis
tència de xarxes infraorganitzado
res i interorganitzadores múltiples 
(l'associació agrupa diverses espe
cialitats en un únic contenidor orga
nitzador, però cadascuna de les sec
cions està vinculada a circuits i fede
racions diferents). Amb la institucio
nalització, els moviments esportius 
entren a formar part d'un o més siste
mes, de manera que acceleren i poten
cien la comunicació entre experièn
cies i incorporen a la seva cultura 
organitzadora elements essencials 
d'una identitat que desborda l'àmbit 
limitat de les associacions. A la taula 
3 pot veure' s un resum dels elements 
principals d'aquesta fase. Només en 
el moment de la institucionalització 
es pot parlar d'un paradigma orga
nitzador que reuneixi al mateix temps 
l'estructura, la «arena cognitiva» i la 
pertinença a una xarxa de cooperació. 
La noció de paradigma, que prenem 
de l'encertada proposta de Khun 
(1970) en relació a les revolucions 
científiques, és bastant controvertida 
i, en alguns casos, massa ambigua per 
ser útil en el moment de reconstruir 
una història organitzadora. Per això, 
i d'acord amb els nostres interessos, 
hem precisat el concepte considerant 
un paradigma com una manifestació 
no necessàriament conscient (i) de 
generalitzacions simbòliques que no 
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es posen en dubte; (ii) d'un conjunt 
de creences implícites i/o dogmes; 
(iii) de valors fonamentats en senti
ments de pertinença; i (iv) de solu
cions concretes «exemplars» dona
des en el passat a problemes de parti
cular rellevància per a l'organització 
i que han entrat a formar part de la 
memòria col·lectiva. L'objectiu prin
cipal de la fase de la investigació 
dedicada a la definició del model (que 
comprèn, a més de l'estructura, l' àm
bit cognitiu i la xarxa cooperativa de 
referència) se centra precisament en 
l'anàlisi dels paradigmes que han pre
cedit els moments de canvi en l'asso
ciació i que han representat el contin
gut cognitiu d'aquesta. 

Propostes lIIetodològiques 

Schein (1985), en una contribució 
metodològica de gran interès per a 
l'estudi de les organitzacions, ha dis
tingit tres nivells d'anàlisi: el de les 
«expressions visibles», que pot de
duir-se a partir de l'observació direc
ta i de la documentació oficial; el dels 
«valors», que posa de manifest les 
raons conscients de l'experiència or
ganitzadora; el dels assumptes «im
plícits», acceptats com quelcom natu
ral per tothom, a través del qual es 
detecta la identitat profunda de l' or
ganització. 

El primer nivell consta de materials 
fàcils de recol·lectar, tot i que difí
cils d'interpretar; en una observació 
superficial, les tendències a l'homo
geneïtzació del llenguatge, dels es
tils i fins i tot de les expressions 
simbòliques -totes elles efecte de 
la institucionalització- fan molt di
fícil introduir-se en l'embolic cultu
ral de la realitat indagada. Pel con
trari, el nivell dels valors «manifes
tos» es pot reconstruir a partir d'en-
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Taula 4. Canvi de paradigma. 

trevistes i anàlisi de documents que 
facin emergir la producció de signi
ficat sorgida arran de la pràctica 
associativa. Però únicament mit
jançant entrevistes en profunditat 
serà possible fer emergir el nivell de 
les obvietats - cosa que sembla evi
dent, i en canvi, no ho és- en tant 
que dimensió latent de la cultura or
ganitzadora. Ara bé, si ens interessa 
reconstruir no només el paradigma 
dominant en el moment de la inves
tigació, sinó també de la seqüència 
històrica al llarg de la qual s' han 
produït canvis de paradigma (per 
dinàmiques de creixement o per dis
continuïtat, com a efecte de decisió 
estratègica dels líders o per la in
fluència de factors ambientals, ve
geu taula 4) hem d'escollir el fatigós 
camí d'una aproximació multidi
mensional. Això respon a una hi
pòtesi de treball més avançada i que 
respon a una definició morfològica 
de l'organització (per a qui es desen
volupa l'activitat; què «produeix»; 
com ho realitza). Si, a més, es pretén 
identificar l'organització amb tres 
funcions encara més complexes: la 
manera com socialitza els nous 

membres, o quin tipus de repre
sentacions de si mateixa o dels seus 
valors tendeix a reproduir; com res
pon/ha respost als esdeveniments 
crítics que han marcat la història 
organitzadora; quines creences i te
mes han estat elaborats i reelabo
rats pels actors de la cultura orga
nitzadora (fundadors i líders). 
Aquest tipus d'aproximació reque
reix en el marc empíric el següent: 

(i) realització d'entrevistes en pro
funditat a personatges que pu
guem identificar com a «agents de 
socialització» i que no necessària
ment coincideixen amb el grup de 
dirigents. 

(ii) una reformulació de la hipòtesi 
de treball sobre la història orga
nitzadora que ha estat recons
truïda en la primera etapa de la 
investigació. Es tracta de fer una 
autèntica «biografia d'associa
ció» fent confluir les dades de 
documents amb els de les entre
vistes en profunditat que molt bé 
poden basar-se en la guia propo
sada per Kikulis, Slack o Hi-

27 



Tam .. proposats 

en relació a la constitució organitzadora 

especializació diferenciació de tasques i competències 

estandarització homologació de regles i procediments 

centralització concentració dels nuclis decisoris 

en relació als valors associatius 

orientació autoajut, tipus de finançament 

activitat serveis, relació amb el mercat, prestacions 

principis organitzatius coordinació, jerarquies, professionalisme 

valoració de l'eficàcia 
satisfacció dels associats, qualitat dels programes, 
resul tats tècnics 

(CIr. Kikulis, Slack, Hinings, 1992) 

Taula 5. Guia d'entrevista. 

nings (1992) que figura a la tau
la 5. Aquesta guia d'entrevista 
conté els set arguments clau que 
-en vistes d'una correcta anàli
si dels processos de canvi orga
nitzador- han de ser aprofun
dits per les persones entrevista
des. De totes maneres, correspon 
a qui entrevista valorar el mo
ment en què ha d'introduir els 
temes i fins i tot ha d'introduir 
noves qüestions, si així li sem
bla. 

(iii) una anàlisi del tipus que Tumer 
(1974) ha anomenat «drames so
cials» a través dels quals s'han 
posat de manifest les creences i els 
problemes latents. La fundació, la 
institucionalització, el canvi de 
paradigma són esdeveniments crí
tics durant els quals la «arena cog
nitiva» ha estat sotmesa a tensions 
en les quals es manifestaven dife
rents visions del món i que al ma
teix temps han permès fer emergir 
les persones líder capaces d'inter
pretar/desxifrar la realitat. 
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(iv) la construcció final d'un mapa de 
lectura centrat en peóodes (en ge
neral, estan marcats pels esdeve
niments cótics de la història orga
nitzadora) i un esquema interpre
tatiu que s' ha de discutir i s'ha de 
confrontar amb persones que ha
gin viscut la realitat que s'ana
litza. No es tracta d'obtenir el be
neplàcit dels entrevistats, sinó de 
veure les seves incomoditats, em
baràs i les seves reaccions en ge
neral en el moment de ser infor
mats sobre els resultats de la in
vestigació, atès que són la millora 
garantia per saber si la nostra in
vestigació ha tocat algun punt 
sensible i poc visible de la cultura 
organitzadora. 

Consideracions finals 

Les investigacions fetes sobre expe
riències associatives significatives 
en el context italià -com ara la xar-

xa «especialitzada» de l'esport mili
tar o la xarxa de l'esport per tothom 
Ca través de l'experiència de la 
UISP, «Unió italiana d'esport per a 
tothom»-, confirmen bona part de 
les hipòtesis de treball i, al mateix 
temps, ens ajuden a perfeccionar els 
mètodes utilitzats. El punt fonamen
tal al qual ha de fer-se front és la 
problematització i contextualització 
de totes les informacions recollides. 
Les dades no parlen per si mateixes, 
sinó que han de ser «interrogades» 
per poder llegir més enllà dels sím
bols, la retòrica, els llocs comuns, 
els llenguatges estereotipats tan 
abundants en la cultura esportiva. Al 
mateix temps, dades i testimonis són 
col·locats en el seu context cultural 
específic per evitar generalitzacions 
indegudes o temptacions de projec
tar en el passat claus de lectura ela
borades per comprendre situacions 
successives. Mitjançant un examen 
no superficial, es descobrirà que 
cada «cultura organitzadora» és en 
realitat un mosaic de subcultures i 
de microhistòries travessades inevi
tablement per conflictes i interpreta
cions diferenciades. Parlem de les 
organitzacions com «arena políti
ca», perquè aquestes són sempre sis
temes polítics dissimulats, ja que, en 
realitat - així com en qualsevol al
tre organització-, el que es posa en 
joc són les relacions de poder. Els 
conflictes latents exploten en mo
ments crítics durant els quals es pro
dueixen canvis de paradigma. En al
guns casos, el conflicte no es resol i 
s'assisteix al final de l'experiència 
associativa o a d'altres formes 
de desinstitucionalització (Oliver, 
1992). Les situacions crítiques es 
poden fer visibles a través dels dra
mes socials que es generen, durant 
el quals la cultura organitzadora es 
veu obligada a autoexplorar-se, de 
manera que apareixen xarxes de 
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rols, funcions latents, problemes no 
discutits. Els mites i els símbols han 
de ser interpretats com a «valors que 
han pres la forma d'imatges» i, en 
aquest sentit, són summament útils 
per a l'anàlisi cultural (segons Me
yer i Royan, 1977, les formes orga
nitzadores reflecteixen sempre els 
mites institucionals originaris). 
Així, quan convencionalment par
lem de «producció de significats» 
hem de ser capaços de proporcionar 
elements empírics d'aquest concep
te com ara els símbols, el llenguatge, 
les ideologies i les creences. Un ri
tual, per exemple, representa de ma
nera estilitzada l'ordre social partint 
dels eixos sagrat-profà, pur-impur. 
Quan un mite es percep com a legí
tim escenifica de manera dramatur
ga els orígens i transformacions 
d'una experiència organitzadora. El 
mite serveix per generar dedicació 
(mobilització), per rememorar una 
imatge que actualitza la missió fixa
da en els orígens de l'associació per 
produir sentiments d'adhesió comu
nitària i d'aquesta manera erigeix 
murs i límits simbòlics (penseu en 
l'argot utilitzat, la delimitació dels 
espais, l'ús dels uniformes com a 
elements reveladors de l' experièn
cia esportiva. En definitiva, tant 
l'organització com el seu ambient 
poden ser estudiats des d'una pers
pectiva simbòlica. I és important 
destacar -tal i com assenyalàvem al 
principi de l'article- que una orga
nització és capaç de produir el seu 
propi ambient i això no només per 
una simple adaptació funcional a les 
modificacions de l'entorn. Aquest 
paper actiu de l'organització pressu
posa una gran capacitat dels líders 
per construir una representació con
vincent de la realitat (aproximació 
cognitiva). Els líders orienten les 
coherències i les produccions de sig
nificats però el canvi organitzador 
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-en tant que canvi de paradigma, 
no únicament adequació a noves tas
ques, tecnologies o rutines-, no
més és possible si ve precedit d'un 
procés de desgel cognitiu durant el 
qual les velles congruències i axio
mes es mantenen i deixen emergir 
dinàmiques d'innovació. En aquest 
sentit, la cultura organitzadora re
presenta una producció constant, tot 
i que la seva transformació sigui 
molt lenta i un vertader canvi de 
paradigma sigui sempre quelcom 
molt incert. 

En les investigacions realitzades, 
així com en la literatura consultada 
respecte això, tals hipòtesis de tre
ball són plenament confirmades. Si 
observem, per exemple, els pro
cessos que van conduir a la transfor
mació de l'esport militar a principis 
dels anys seixanta (d'esport de 
temps lliure als quarters, a constitu
ció d'una estructura especialitzada 
amb elevat grau de professionalitza
ció i estretament vinculada als pro
grames olímpics del CONI, «Comitè 
olímpic nacional italià») o la inno
vació radical experimentada en el 
ple de la UISP entre els anys vuitan
ta i noranta, que de ser una orga
nització d'esport popular -orienta
da a reivindicar el dret de tots els 
ciutadans a la pràctica de l'esport
a un moviment d'esport per a tot
hom, «a la mesura de cadascú» 
-inspirat en el principi del «rendi
ment relatiu» i en absolut, orientat a 
la consecució de la performance
també descobrim altres dades d'un 
gran interès. Comprovem que la in
novació i el canvi de paradigma qua
si mai es produeix com a resultat 
d'una reflexió conscient i responsa
ble dels líders com a conseqüència 
d'una experiència negativa que els 
dirigents han estat capaços de «me
tabolitzar» en forma de canvi posi-

tiu. Les organitzacions rarament 
aprenen. Contràriament, observem 
que el canvi es produeix com a re
sultat del triomf en el ple de l'orga
nització d'una subcultura «desvia
da» respecte del paradigma domi
nant en la línia del qual -que és 
com un territori inexplorat- els 
nous líders s'aventuren a introduir
s'hi. Rarament un nou paradigma 
apareix en absència d'antagonis
mes, cosa que no impedeix que la 
seva manera de producció pugui 
efectuar-se de tres maneres dife
rents: canvi, revolució o transforma
ció progressiva. 

L'anàlisi cultural de les organitza
cions esportives, si s'efectuen amb 
el rigor i la paciència necessaris per 
no deixar-se portar per primeres im
pressions, és l'instrument més ade
quat i poderós per captar les múlti
ples i complexes dimensions en el 
marc de les quals es desenvolupa 
l'experiència de la pràctica esporti
va: una metàfora de la modernitat 
constituïda a partir de demandes in
dividuals de significat i també d'ex
pressivitat i respostes col· lectives 
que es produeixen en contextos es
tructurals i simbòlic travessats per 
un sistema de vincles i oportunitats. 
Des d'aquesta òptica, i ja com a con
clusió, ens referim a les reflexions 
inicials dient que la «arena política» 
no representa una abstracció socio
lògica, però sí un lloc social concret 
habitat per persones entrelligades en 
complexes i canviants relacions de 
cooperació i conflicte, en jocs mate
rials i simbòlics construïts a base 
d'expectatives, creences estra
tègies. Poques experiències ofe
reixen tantes possibilitats de traduir 
en representacions sociològicament 
eficaces aquesta incansable dialècti
ca entre món vital i sistema social, 
com és el cas de l'esportiva. 
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LA NATURALESA ESTRATÈGICA 
DE L'ESPONSORITZACIÓ 

ESPORTIVA 

Abstrad 

The article its about sponsorship. Concretely company sponsorship understood as 
the contribution in money or in kind of a company, to an activity (in our case a 
team, event or sports organisation) with the aim of reaching company objectives. 
The first part reviews previous studies, in particular, their contributions and 
limitations. In continuation, the methodology with which the investigation has been 
carried out is detailed. The results are centred on the following three points: the 
relation of the sponsorship to the general company strategy, the decision to sponsor 
and sponsorship as a strategic success. The conclusion, points out the importance 
of knowing the sponsoring strategies of companies so that clubs can negotiate the 
best financial conditions for themselves. 

Resum 

L'article parla sobre l'esponsorització 
i en concret de l'esponsorització em
presarial entesa com «la contribució en 
diners o espècies d'una empresa a una 
activitat (en el nostre cas, un equip, 
esdeveniment o organització esportius) 
amb l'expectativa d'assolir els objec
tius empresarials». El primer apartat 
tracta dels estudis previs i posa de ma
nifest les seves aportacions i límits. A 
continuació, es detalla la metodologia 
amb què s'ha envestit la investigació 
portada a terme. Els resultats se centren 
en els tres punts següents: la relació de 
l'esponsorització amb l'estratègia em
presarial general, la decisió d' esponso
ritzar i l'esponsorització com a èxit 

estratègic. En les conclusions es refle
xiona sobre la importància de conèixer 
les estratègies d'esponsorització de les 
empreses per tal que els clubs en pu
guin negociar en les millors condicions 
el suport financer. 

Introducció 

Durant més de vint anys les federacions 
esportives canadenques (FEC) han ob
tingut un fort suport financer del Go
vern federal. En la majoria de casos, la 
principal font d'ingressos procedia 
d'aquest. Malgrat tot, la recessió 
econòmica que es va iniciar a principis 
dels anys vuitanta va fer que el Govern 
hagués de plantejar-se un ordre de prio-
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ritats en la concessió de subvencions. 

Malgrat que les FEC fins i tot n'arri

bessin a tenir un augment, la idea de 

dirigir-se al sector privat per augmentar 

les fonts d'ingressos va ser cada cop 

més discutida al llarg dels vuitanta (Ca

nadà, 1986; Christie, 1984). Aquestes 

discussions es plantejaren de manera 

encara més generalitzada arran que el 

Govern federal publiqués el Task For
ce Report on Sport, cap el 2000, el 

1988. En el document es deia que les 

federacions haurien d'augmentar en un 

10% el seu autofinançament entre 1988 

i 1992 i que un altre 5% s'hauria de 

produir entre 1992 i 1996. Malaurada

ment, la desqualificació de Ben John

son en els 100 metres llisos dels Jocs 

Olímpics de Seül, va fer que el Govern 

es fes enrera de moltes de les recoma

nacions fetes en el «Task Force». A 

més en el «Task Force Report», «Es

port: el camí per anar endavant» (Ca

nadà, 1992), es manifestava definitiva

ment la incapacitat del Govern per se

guir finançant un nombre tan elevat de 

federacions i tal i com ho havia fet fins 

ara. Se suggeria que les federacions 

reduïssin la seva independència de les 

finances governamentals i que am

pliessin les seves fonts d'ingressos. Per 

assolir tal finalitat, se'ls aconsellava 

«diversificar les fonts de finançament, 

tradicionalment procedents del Govern 

i que les substituïssin per altres de no

ves i creatives» (Canadà, 1992: 243). 

Atès que no es donava una definició 

concreta del significat de «noves i crea
tives fonts» la implicació més clara que 

es deduïa era que les federacions ha

vien de dirigir-se cap al sector empre

sarial i intentar aconseguir algun tipus 

d'acord d'esponsorització per als seus 

esports respectius. Per esponsorització 
empresarial s'entén «la contribució en 

diners o en espècies d'una empresa a 

una activitat (en el nostre cas, un equip, 
esdeveniment o organització esportius) 

amb l'expectativa d'assolir objectius 
empresarials» (Berrett, 1993:325). Es 
distingeix del mecenatge ja que, en 

aquest cas, els donants rarament espe
ren publicitat per la contribució finan
cera realitzada. També es diferencia de 
l'esponsorització individual a un o una 

esportista al qual se li paga una suma 

per promoure un producte a un servei 
concrets. 

Malgrat que es recomanés a les federa
cions que busquessin ajuts en el sector 

empresarial per desenvolupar els seus 
programes, «el sistema esportiu cana

denc ha fet poc per ajudar aquestes or
ganitzacions a desenvolupar estratègies 

que els permetin obtenir fons de l'es
mentat sector» (Berrett, 1993:324). La 
literatura que existeix sobre els criteris 

de les empreses per esponsoritzar l'es
port també és escassa (Thwaites, 1994). 

Si bé l'esponsorització s'ha considerat 
amb freqüència una activitat estratègica 
(Gilbret, 1988; Mescon & Tilson, 1987; 
Otker, 1988), en realitat, no hi ha hagut 

intents seriosos d'analitzar la seva natu

ralesa estratègica. Per tant, l'objecte de 
la investigació que nosaltres realitzem 
-i que presentem de forma breu en 

aquest article- va ser examinar l'es

ponsorització efectuada per una àmplia 
mostra d'empreses canadenques amb 
l'intent de descobrir la seva naturalesa 

estratègica. Específicament ens centrem 
en la relació de l'esponsorització amb 
les estratègies empresarials, els pro

cessos de decisió que es produeixen en
torn a aquesta i a aquells factors que, 
segons els màxims responsables de les 

empreses en qüestió, fan que l'esponso
rització sigui un èxit estratègic. 

Per situar el nostre estudi en el marc 
dels treballs que existeixen sobre es-

(1) En francès al text. «Raison d'être» vol dir raó de ser. (N. de la T.) 
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ponsorització empresarial, comen
cem a revisar la literatura que ha in

tentat analitzar la racionalitat estra
tègica d'aquesta. Subratllem, alhora, 
algunes de les limitacions dels tre

balls revisats. A continuació, descri

vim la metodologia que utilitzem per 
recollir les dades dels nostre estudi i, 
per últim, donem compte dels resul

tats obtinguts. 

Estudis previs sobre 
esponsorització esportiva 
empresarial 

Hi ha un nombre limitat d'estudis; els 
que existeixen s'han centrat principal

ment a determinar els objectius estra
tègics que persegueixen les empreses 

amb els seus programes d'esponso
rització. Meenaghan (1983) va ser un 

dels primers en treballar en aquest àm
bit. En una revisió bibliogràfica sobre 
la literatura d'esponsorització comer

cial va identificar sis objectius que, 
segons ell, les empreses podrien assolir 

mitjançant aquesta. Al primer d'ells el 
va anomenar «objectius empresarials 

amplis». A causa que les «empreses 
han reconegut la necessitat de presentar 
un perfil creible i acceptable i han co

mençat a assumir responsabilitats so
cials entre els seus objectius com a 
parcial raison d'être (1) de la sevaexis

tència ... (han) adoptat l'esponsoritza
ció com un vehicle que faci visibles les 
seves inquietuds socials i ressalti la 
seva imatge corporativa» (Meenaghan, 
1983: 18). Així, en la categoria «objec

tius empresarials amplis», l'autor hi va 
incloure subobjectius com ara: imatge 
d'empresa amb esperit de ciutadania, 

augment del coneixement de l'empresa 
per part del públic, influència en 1'0pi-
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nió pública, crear bona imatge entre els 
líders d'opinió i els responsables de la 
presa de decisions i oposar-se a formes 
de publicitat negatives. 

La segona categoria establerta per 
Meenaghan va ser l'anomenada «ob
jectius relacionats amb el producte». 
En aquest cas, es tracta de relacionar 
un producte concret amb un esdeve
niment esportiu amb la finalitat de 
promocionar-lo entre els consumi
dors potencials. L'esponsorització de 
la Lliga de futbol anglesa per al cer
vesa Carling és un exemple d' aquest 
tipus d'esponsorització. Subobjec
tius associats a l'objectiu general po
den ser: augment del coneixement del 
producte/marca, reforç o alteració de 
les percepcions del mercat en relació 
a un determinat producte/marca i 
se'ls relaciona amb un segment espe
cífic d'aquest. La tercera categoria 
tenia relació amb objectius de venda. 
L'autor considerava que l'esponso
rització es pot utilitzar per crear un 
transfons favorable a la venda d'un 
determinat producte. 

La quarta categoria d'objectius tenia 
a veure amb la cobertura dels mitjans 
de comunicació. Segons Meenaghan 
era un dels objectius estratègics més 
importants per a les grans empreses 
d'esponsorització. Malgrat tot, reco
neixia que era només un «objectiu 
intermedi», ja que, en últim terme, el 
més important era l'augment de les 
vendes o una major difusió de la seva 
imatge en el mercat. L' ús de l'esport 
com a oportunitat per fomentar acti
vitats d'oci per part de l'empresa va 
ser la cinquena categoria identificada 
per Meenaghan. En aquest cas, acollir 
persones en el marc dels esdeveni
ments esponsoritzats s'utilitzava com 
a recurs per influir en els clients i els 
clients potencials. Per últim, l'autor 
suggeria que l'esponsorització podia 
realitzar els objectius personals del 
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president o alts càrrecs de l'empresa 
en el sentit que ells o elles podien 
estar interessats en un esport i havien 
influït per tal que l'empresa l'espon
soritzés. Meenaghan indicava que 
l'esponsorització podia cobrir més 
d'un dels objectius esmentats. És 
més. considerava que era desitjable 
que així fos. Si bé la classificació de 
Meenaghan proporcionava una clas
sificació comprensible i útil sobre les 
possibles raons per esponsoritzar, no
més aportava petites evidències em
píriques que fossin efectivament 
reals. Per això, les persones que han 
utilitzat aquesta classificació com a 
punt de partida de treballs posteriors, 
s'han trobat que poques vegades es 
reproduïa exactament en la realitat. 

Abratt & Clayton & Pitt (1987) van 
ser els primers en provar empírica
ment la classificació bàsica proposa
da per Meenaghan el 1983. A partir 
d'una investigació sobre quaranta
cinc empreses sud-africanes conegu
des per la magnitud de l'esponso
rització que realitzaven, van desco
brir que la promoció de la imatge 
empresarial, les oportunitats poten
cials d'aparèixer a la televisió i les 
possibilitats d'aparèixer a la ràdio i a 
la premsa escrita eren les raons més 
importants per les quals donaven su
port a l'esport. 

Witcher & Craigen & Culligan & 
Harvey (1991) van fer un estudi sem
blant a l'anterior aplicat a cinquanta
quatre grans empreses comercials i 
van obtenir resultats quasi idèntics. 
La promoció de la imatge corporativa 
(68% de les empreses aproximada
ment), possibilitats d'aparèixer a la 
televisió (59%), ràdio (41 %) i premsa 
(53%) i la promoció de la marca 
(66%) van ser identificades com les 
raons principals de l'esponsorització. 
La investigació de Marshall & Cook 
(1992) va proporcionar material em-

píric que corroborés l'anterior. Van 
escollir una mostra de 95 empreses de 
la llista de 1000 del The Times Top i 
van mostrar que crear una bona 
imatge corporativa, assolir un seg
ment de mercat i la possibilitat d' apa
rèixer a la televisió i premsa eren les 
principals raons per les quals s'ha
vien implicat en l'esponsorització. A 
Austràlia, Scott & Suchard (1992) 
van investigar 512 empreses amb un 
pressupost superior als 50.000$ aus
tralians. Mitjançant l'anàlisi facto
rial, van identificar quatre eixos que, 
al seu entendre, eren els objectius 
principals de l'esponsorització. 
L' aparició en els mitjans de comuni
cació i promoció de l'empresa i el 
producte eren els dos eixos que sobre
sortien, raó per la qual aquests resul
tats servien per confirmar els obtin
guts en estudis anteriors. 

Tals investigacions, que intenten de
finir la racionalitat estratègica de les 
empreses esponsoritzadores, facili
ten un ni vell bàsic de comprensió so
bre els motius que les condueixen a 
iniciar-se en l'esponsorització. A 
més, el fet que els resultats siguin 
bastant coincidents, augmenta la seva 
validesa. Malgrat tot, tenen limita
cions a l'hora d' explicar totalment la 
racionalitat de les empreses esponso
ritzadores, perquè es restringeixen a 
comprovar els objectius suggerits per 
Meenaghan o alguna proposta sem
blant amb petites raons per a l'espon
sorització, com ara millorar la cultura 
corporativa, respondre a pressions 
institucionals o obtenir avantatges 
fiscals . I això és un problema, ja que 
aquestes últimes raons han estat con
siderades com a importants en estudis 
sobre esponsorització no esportiva 
(Haley, 199; Useem & Kutner, 1986; 
Thompson & Smith & Hood, 1993). 
A més, els estudis descrits ofereixen 
uns resultats que van poc més enllà 
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d'uns llistats d'objectius; no ofe
reixen grans elements per compren
dre el fenomen de l'esponsorització i 
el relacionen, per exemple, amb el 
conjunt de l'estratègia empresarial i 
intenten determinar els factors que 
fan de l'esponsorització un èxit estra
tègic i identifiquen la manera com 
aquesta, en tant que iniciativa estra
tègica, pot relacionar-se amb altres 
fenòmens de l'empresa tal com la cul
tura organitzadora. 

Un dels motius pels quals els anome
nats estudis no han pogut donar infor" 
macions més àmplies i més profundes 
que contribueixen a dilucidar la natu
ralesa estratègica de l'esponsoritza
ció és el mètode empleat. Tots ells 
han utilitzat enquestes mitjançant 
qüestionari per recollir les seves da
des. A causa de les seves característi
ques, si d'una banda ha estat possible 
estudiar un nombre molt gran d' orga
nitzacions, d'altra banda el detall so
bre la problemàtica de l' esponso
rització és menor. Degut a això, per 
la nostra part, decidim utilitzar entre
vistes en profunditat. Ens va semblar 
que aquesta tècnica de recollida de 
dades permetria formular preguntes 
més àmplies i aprofundir en aquells 
aspectes que, segons el nostre parer, 
haurien estat identificats com a im
portants per entendre l' esponsoritza
ció empresarial. 

En el següent apartat, oferim detalls 
sobre la metodologia i el tipus d'or
ganitzacions analitzades en el nostre 
estudi. 

Metodologia 

El nostre primer pas per aproximar
nos a l'esponsorització esportiva em
presarial va ser identificar una mostra 
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d'empreses que haguessin esponso
ritzat de manera important organitza
cions esportives (equips), esdeveni
ments i/o esportistes individuals. 
«Canadian Sport and Fitness Marke
ting, Inc» va proporcionar una prime
ra llista de possibles empreses. 
Aquesta va ser complementada a par
tir de persones que coneixíem, les 
quals van suggerir que afegíssim no
ves empreses però portant un control 
previ per part nostra, en el sentit que 
havien de complir els requisits esta
blerts. Es va establir una llista apro
ximada de quaranta empreses. Totes 
eren grans, part d'elles multinacio
nals i totes ben conegudes al Canadà. 

A partir de la llista, es van identificar 
els noms de les persones responsables 
de l'esponsorització en cadascuna de 
les empreses amb les quals es va con
tactar, i després d'una explicació 
prèvia sobre el propòsit de la investi
gació, es va sol·licitar la possibilitat 
d'efectuar una entrevista. Ningú va 
rebutjar dur-la a terme. Malgrat que, 
com que d~sitjàvem fer entrevistes 
cara a cara i que algunes empreses 
tenien les seves seus a diferents ciu
tats del Canadà, va ser difícil concer
tar entrevistes amb els representants 
de totes elles. Finalment, se'n van 
poder realitzar trenta-dues. Les em
preses eren de tipus molt variat i ve
nien material molt divers: begudes 
refrescants, cervesa, material elèc
tric, material per a la construcció, fi
nances, venda al detall, companyies 
aèries i petroquímiques. Les entrevis
tes van durar aproximadament de 60 
a 90 minuts. Les persones entrevista
des tenien una gamma molt variada 
de títols. En algunes de les empreses 
més grans, hi havia una persona ex
clusivament dedicada a l'esponso
rització. Però en la majoria de casos, 
les persones entrevistades estaven 
adscrites al departament de màrque-

ting, tenien altres responsabilitats a 
més de l'esponsorització i depenien 
directament del vicepresident de màr
queting. Molt poques tenien expe
riència en el món de l'esport; algunes 
deien que gaudien fent esport, però 
no consideraven que fos condició ne
cessària per realitzar el seu treball. 
No es va poder establir un itinerari 
específic que ens conduís a ocupar 
responsabilitats en el camp de l' es
ponsorització. 

Totes les entrevistes es van gravar 
(amb el consentiment de les persones 
interessades) i van ser retranscrites 
literalment. Van ocupar 1000 pàgines 
de text que van ser arxivades en un 
disc dur i en un disquet. Per analitzar 
les entrevistes, es van establir unes 
paraules clau o el que Miles & Huber
man anomenaven «codis descrip
tius». Aquestes paraules clau van ser
vir per identificar el tipus de proble
ma al qual ens hem referit a la intro
ducció, és a dir, la relació entre l'es
ponsorització i l'estratègia empresa
rial en el seu conjunt, el procés de 
presa de decisions al voltant de l'es
ponsorització, el tipus d'acord en el 
marc del qual s'efectua l'esponso
rització, etc. Es van «escanejar» les 
paraules claus als disquets. A conti
nuació, aquests «xurros» de dades es 
van agrupar per categories temàti
ques (Miles & Huberman, 1994). 

Resultats 

Les dades obtingudes en el nostre tre
ball de camp ofereixen diferents re
sultats interessants sobre la naturale
sa estratègica de l'esponsorització es
portiva. Ens centrarem, malgrat tot, a 
comentar aquells als quals ens hem 
referit a les pàgines anteriors, concre
tament en la relació de l' esponso
rització amb l'estratègia empresarial 
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en el seu conjunt, els processos de 
decisió que envolten l'esponsoritza
ció i els aspectes que, segons les opi
nions dels directius fan que l'espon
sorització sigui un èxit estratègic. 

la relació de l'esponsorització amb 
l'estratègia empresarial general 
Els resultats de les entrevistes mostren 
clarament la relació entre l'estratègia 
empresarial i les seves iniciatives en 
l'àmbit de l'esponsorització. En un àm
bit molt general, un nombre significa
tiu de les persones entrevistades deien 
que el clima de recessió econòmica 
havia forçat les seves empreses a pen
sar molt seriosament en la seva estra
tègia empresarial, fet que havia tingut 
un impacte immediat en els fons desti
nats a l'esponsorització esportiva. Al
tres tipus de factors relacionats amb 
l'entorn en què es desenvolupava l'em
presa també es va considerar important 
de cara a l'estratègia empresarial i, al 
seu tom, havia influït en el tipus i nivell 
d'esponsorització en el qual l'empresa 
estava implicada. Per exemple, el res
ponsable d'una important empresa de 
roba indicava que l'acord de lliure in
tercanvi entre Canadà i els Estats Units 
havia afectat seriosament la seva indús
tria i que també havia tingut un impacte 
en la seva manera d'afrontar l' esponso
rització. 

Un dels entrevistats, treballador en 
una fàbrica de cervesa, indicava que 
l'increment de la competència (vins 
frescos (2), aigües minerals de gustos 
variats, etc.) i la creixent importància 
atribuïda a la salut i al manteniment 
havien tingut impacte en la manera 
com invertien els diners destinats a 
l'esponsorització. En una línia sem
blant, el representant d'una empresa 

(2) «Coo)er» (refrigerants) a l'original. (N. de la T.) 

apunts. Educació Fí,ica i Esport, 1997149) 31 -38 

de begudes molt important tenia la 
impressió que les begudes produïdes 
pels propis supermercats -sense cap 
marca en concret- afectaven els 
seus nivells de vendes. Això havia 
conduït a orientar l'estratègia empre
sarial cap a un major èmfasi en la 
diferenciació del seu producte res
pecte als que entraven en el mercat de 
manera progressiva. Aquesta estra
tègia diferenciadora va tenir un pro
fund impacte en l'esponsorització, 
atès que l'empresa ja no donava su
port a un nombre molt divers d'acti
vitats esportives, sinó que es concen
trava en aquelles que ajudarien a di
ferenciar-la de la competència. 

Algunes empreses estaven preocupa
des per posar en relleu la seva identi
tat canadenca i expressaven de mane
ra oberta el seu desig de donar suport 
a Canadà com un dels objectius 
bàsics de la seva estratègia organitza
dora. L'esponsorització d'equips i es
deveniments esportius canadencs era 
una manera d'afirmar el seu compro
mís amb el país. En una línia sem
blant, algunes d'elles indicaven que 
les seves delegacions locals tenien els 
seus propis pressupostos per a l'es
ponsorització i que l'utilitzaven per 
donar suport a la comunitat local. 
Malgrat tot, molt poques empreses 
havien fet algun intent per lligar la 
seva esponsorització en l'àmbit na
cional amb mercats locals. Ens refe
rim a això, perquè aquest tipus d'es
tratègia de màrqueting que relaciona 
el global (o nacional) amb activitats 
esportives locals ha estat utilitzat 
amb èxit per restaurants «fast food» i 
podria ser utilitzat per un altre tipus 
d'empreses per tal de treure major 
profit a les seves despeses en matèria 
d'esponsorització (Consens & Slack, 
1996). 

Moltes empreses, bé de manera im
plícita o explícita, relacionaven l'es
ponsorització amb una estratègia de 
creixement. Esponsoritzar equips i 
esdeveniments esportius s'utilitzava 
per augmentar la seva visibilitat en 
situacions financeres sòlides. Altres, 
malgrat tot, veien l'esponsorització 
com una part d'una estratègia de can
vi d'orientació. Una gran multinacio
nal que recentment havia patit pèr
dues considerables, per exemple, in
tentava utilitzar l'esponsorització es
portiva per canviar la seva imatge. 
Havia fet anuncis, on apareixien im
portants esportistes, amb la qual cosa 
s'intentava donar una imatge d'em
presa «càlida, amical i accessible». 
Tals esportistes eren presentats com 
a persones sense experiència en l'ús 
dels productes de l'empresa i a 
l'anunci mostraven com era de fàcil 
utilitzar-los. Una altra empresa, re
centment adquirida per una dels Es
tats Units, buscava un «debut jovial», 
fet que l'havia conduït a esponso
ritzar un esport recentment inclòs en 
el programa olímpic. El seu respon
sable de màrqueting deia: 

«volíem ser una empresa jovial i 
excitant, i aquesta és la imatge que 
aquest esport comporta, un esport 
innovador. Els esportistes fan co
ses que la gent es mor de ganes de 
fer, volíem ser coneguts com a in
novadors.». 

I una altra empresa que havia perdut 
posicions en el mercat veia l'esponso
rització com una inversió efectiva per 
generar visibilitat. Esponsoritzava un 
esport d'hivern, perquè la temporada 
d'aquest coincidia amb la seva època 
de major venda. 
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Diferents empreses veien la seva impli
cació en activitats esponsoritzadores 
com un camí per forjar aliances estra
tègiques amb empreses més grans. Tot 
i que ben poques haguessin intentat 
realment crear aliances en l'àmbit de 
l'esponsorització, alguns comentaris 
semblen indicar que podria tractar-se 
d'una tendència emergent en aquest. 
Només cal indicar que aquests tipus 
d'acords ja existeixen en algunes orga
nitzacions esportives professionals. 
Creiem que ben aviat això succeirà en 
l'esport «amateur». 

lo decisió d'esponsoritzar 

En general, la decisió d'esponsoritzar 
alguna cosa o algú en concret era presa 
per la persona que vam entrevistar i, en 
molts casos, aquesta tenia relació di
recta amb el vicepresident de màrque
ting. Quan l'esponsorització repre
sentava una suma de diners més eleva
da del normal (criteri que variava d'una 
empresa a una altra), l'última paraula 
la tenia l'esmentat vicepresident. En 
alguns casos, es consultava altres de
partaments, però en la majoria d'oca
sions la decisió d' esponsoritzar queda
va restringida al departament de màr
queting. En el seu treball sobre espon
sorització de l'art, Useem & Kutner 
(1986) observem que en el 60% de les 
empreses estudiades «els responsables 
de l'empresa [ ... ] revisen totes les deci
sions quan excedeixen una mínima 
quantitat» que, en la meitat dels casos 
era només de 500$ USA. No trobem un 
fenomen semblant en l'esponsorització 
esportiva. Només en tres empreses vam 
obtenir alguna indicació que alts 
càrrecs havien estat implicats en les 
decisions relatives a l'esponsorització. 
En un dels casos, es tractava d'una 
empresa petita, i en l'altre, els alts 
càrrecs només intervenien si la suma 
destinada a l' esponsorització era supe
rior a 1.000.000 $ canadencs. 
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Malgrat, trobem algunes evidències 
que els alts càrrec havien influït en el 
destí dels diners destinats a l'esponso
rització. En altres casos, se'ns va dir 
que això havia succeït en el passat però, 
en el moment actual, les decisions es 
prenien més en funció de les exigències 
del mercat. Tal i com una entrevistada 
ens va dir «actualment ha de ser bo per 
a l'empresa, no només per a una de les 
persones que pertanyen a aquesta». 

l' esponsorització 
com o èxit estratègic 
La majoria de les empreses utilitzaven 
l'esponsorització esportiva per pro
moure o variar la seva imatge o la del 
seus productes. Altres motius, com ara 
millorar la cultura organitzadora, in
culcar un sentit de responsabilitat em
presarial o provar nous materials, es 
consideraven aspectes secundaris. En 
altres paraules, les empreses veien l' es
ponsorització esportiva com un poten
cial que havia de servir per guanyar 
posicions respecte a la competència. 
Per tal que l'esmentat potencial es con
vertís en una realitat, és a dir, en una 
esponsorització amb èxit, era necessari 
que satisfés les tres condicions se
güents: no podia posseir-lo cap de les 
empreses rivals, aspecte que en la lite
ratura sobre gestió estratègica s' ano
mena distribució heterogènia dels re
cursos. Segon, ha de ser inimitable i 
insubstitu"¡ble. Tercer, els competidors 
no han de poder-lo obtenir fàcilment; 
en altres paraules, l'esponsorització ha 
de ser no negociable (Amis & Pant & 
Slack, en premsa). 

Tal i com s'apuntava al principi de 
l'article, totes les empreses objecte del 
nostre estudi rebien cada any moltes 
peticions d'esponsorització. Una en va 
rebre més de 3.000 en només un any. 
Amb tantes oportunitats d' esponso
rització i la necessitat de legitimar ade
quadament les inversions en aquest 

àmbit, totes les persones entrevistades 
van assenyalar que intentaven utilitzar 
l'esport per diferenciar-se dels seus 
competidors. Les que tenien més èxit 
en les seves decisions relacionades 
amb l'esponsorització esportiva eren 
les que, en un moment donat, havien 
estat capaces d'identificar i donar pas a 
una oportunitat que els donava avan
tatge respecte als seus competidors. 
Eren molt sensibles al fet que la relació 
entre l'empresa i l'esponsorització se 
centrés en una sola activitat. Mentre en 
el passat les empreses havien donat 
suport a més d'una organització espor
tiva, les que ara tenien èxit preferien 
centrar-se en un sol acord d'esponso
rització. Això podia ser mitjançant la 
correlació entre un producte i un esport 
(per exemple, l'esponsorització de Mi
zuno -vestimenta esportiva- a 
Athletics Canada) o una relació més 
subtil establerta entre els valors de 
l'empresa i els associats a una orga
nització esportiva (equip) o esdeveni
ment. 

Un cop havien identificat l'oportunitat 
que semblava adequada per a l' empre
sa, les organitzacions que més èxit van 
tenir mitjançant l'esponsorització es
portiva eren les que havien treballat 
estretament amb l'organització espor
tiva escollida per explotar al màxim els 
seus potencials. L'esponsorització no 
es veia com alguna cosa explotable 
d'immediat i després oblidada, sinó 
com un recurs amb un valuós potencial 
que havia de ser acuradament desenvo
lupat. En aquest sentit, l' esponsoritza
ció reflectia tots els criteris de màrque
ting de l'empresa. Per això, s'establia 
una relació molt estreta entre aquesta i 
l'organització esportiva objecte de 
l'esponsorització. Es necessitava 
temps, però, finalment, tal i com un 
dels entrevistats expressava «es fa un 
esforç enorme en dòlars, la inversió es 
planteja a cinc o sis anys, però final-
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ment s'obté el que es volia». Així, l'es
ponsorització es convertia en un recurs 
distribuït hetereogèniament en les dife
rents empreses del ram i per això, podia 
oferir a l'empresa uns avantatges con
siderables. En conseqüència, la majo
ria de les empreses que veien en l'es
ponsorització un recurs que les afavo
ria, plantejaven les seves inversions 
com un acord a llarg termini que reque
ria molt compromís i treball. 

Qualsevol avantatge adquirit gràcies 
l'esponsorització esportiva seria efí
mer si la competència pogués imitar tal 
esponsorització o efectuar un tipus 
d'acord semblant (Barney, 1991). En 
aquest sentit, vam poder observar que 
era molt difícil imitar o substituir 
l'acord que s 'havia forjat quan l'espon
sorització era considerada com un èxit. 
Per dos motius. Primer, per l'existència 
d'un contracte a llarg termini que in
cloïa la garantia d 'exclusivitat en l'es
ponsorització. Així, s'evitava la possi
bilitat que qualsevol empresa rival in
tentés trencar l'acord establert. Un se
gon motiu, potencialment més efectiu 
per reduir les possibilitats d'imitació 
del recurs, era l'establiment d'una rela
ció llarga i estreta amb r organització 
esportiva esponsoritzada. Tal i com 
hem apuntat, per tenir èxit, una empre
sa ha d'esponsoritzar una organització 
esportiva que es relacioni tan bé amb la 
imatge i valors d'aquesta com per pro
duir un recurs que és distribuït d'una 
manera heterogènia en les diferents 
empreses del ram (Peteraf, 1993). Les 
empreses que havien utilitzat amb èxit 
l'esponsorització esportiva havien for
jat tal relació amb l'organització espor
tiva (equip) o esdeveniment que els 
seus beneficis no desapareixien imme
diatament una vegada havia expirat 
l'acord establert. Així, qualsevol es
pónsor posterior necessitaria molt de 
temps i diners per aconseguir que el 
públic fos conscient del canvi. Tal as-
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pecte era una barrera favorable per evi
tar que altres empreses intentessin tren
car l'acord establert inicialment. I si 
una empresa rival decidia intentar com
petir en el mateix sector de manera que 
esponsoritzava una altra organització 
esportiva, probablement hauria de fer
ho amb una que el públic la rebés sense 
gaire importància a causa d'una menor 
qualitat dels esportistes o qualsevol al
tre aspecte semblant. En conseqüència, 
competiria amb un recurs de menor 
qualitat i en una posició de desavan
tatge. 

Per últim, si un acord d'esponsoritza
ció havia de tenir èxit i havia d'oferir 
la possibilitat d'avantatges consider
ables, a més de no poder ser imitat, 
havia de ser no negociable, o, en cas de 
ser-ho, sempre d'una manera avanta
tjosa per a l'empresa que l'havia esta
blert (Peteraf, 1993). De nou, obser
vem que contractes a llarg termini feien 
de l'esponsorització un recurs no nego
ciable. La llarga associació amb l' orga
nització esportiva feia que aquest re
curs perdés valor en cas que una altra 
empresa i ntentés trencar l'acord inicial 
i fer-se'l seu. En aquest cas, també era 
important tenir en compte l'opinió de 
l'organització esportiva respecte a 
l'acord establert. Si una vegada expirat 
aquest, l'esmentada organització deci
dia no renovar-lo, l'empresa esponso
ritzadora poc hi podia fer i l'oportunitat 
de construir a llarg termini un recurs 
potencialment valuós, es perdria. 

Per tot el que hem comentat fins ara, no 
va ser cap sorpresa el fet de descobrir 
que les empreses que consideraven ha
ver realitzat esponsoritzacions amb 
èxit havien invertit molt temps i es
forços per mantenir una bona relació 
amb l'organització esponsoritzada. 
Una de les empreses objecte d'estudi, 
per exemple, havia treballat amb gran 
afany per aconseguir que el «seu» es
port estigués en el programa olímpic. 

Entre altres coses havia invertit diners 
en instal·lacions, en plans d'entrena
ment per a esportistes i a facilitar la 
reinserció social a esportistes retirats. 
Les empreses amb major èxit insistien 
en la importància d'un contacte regular 
i invertien gran quantitat de temps en 
el diàleg per assegurar-se que tant les 
necessitats de l'empresa com de l' orga
nització esportiva eren adequadament 
satisfetes. Respecte a això, un entrevis
tat deia «ells (l'organització esportiva) 
ens volen tant com nosaltres a ells». 
D'aquesta manera, era més fàcil pres
sionar l'organització per tal que accep
tés certs requisits. Podria tractar-se, per 
exemple, que l'organització en qüestió 
abandonés altres empreses esponso
ritzadores, ja que l'empresa considera
va que oferien una imatge incongruent 
amb la que ella volia donar (així el 
principal espónsor d'uns campionats 
nacionals infantils va aconseguir que, 
en contra dels seus desitjos inicials, 
l'organització acceptés excloure del 
seu ventall d'espónsors marques de 
cervesa i de tabac), aconseguir que un 
esdeveniment esportiu tingués lloc a la 
ciutat on l'empresa tenia la seva seu 
principal o canviar el perfil de l' esde
veniment amb la finalitat que resultés 
més atractiu per a la televisió. 

Observem alguns aspectes comuns en 
les empreses que tenien més èxit en les 
seves activitats esponsoritzadores. Pri
mer, van identificar una oportunitat 
d'esponsorització que fos congruent 
amb la imatge que desitjaven oferir, 
que consideraven valuosa i, a continua
ció, la van desenvolupar com a únic 
recurs. Segon, havien treballat intensa
ment per aconseguir que aquest recurs 
fos inimitable i insubstituible. Tercer, 
havien dedicat molta atenció a l'orga
nització esportiva esponsoritzada per 
tal que la relació fos òptima i, en con
seqüència, el recurs es pogués desen
volupar de la millor manera possible. 
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Per tal que l'esponsorització tingui èxit 
ha de ser percebuda com un recurs que 
sigui treballat de la mateixa manera que 
qualsevol altre recurs. Per això, és im
portant que les organitzacions esporti
ves que desitgen ser esponsoritzades i 
les empreses que busquen oportunitats 
d'esponsorització siguin conscients de 
tots aquests aspectes i coordinin les 
seves estratègies per desenvolupar-los. 

Conclusions 

Hem pretès oferir elements de com
prensió sobre l'esponsorització espor
tiva en tant que iniciativa estratègica. 
Tot i que altres investigacions l'hagin 
considerat com una activitat estratègi
ca, la majoria només s'ha basat en en
questes que han servit per generar llis
tes d'objectius estratègics. Malgrat que 
siguin útils, em sembla que aquests 
tipus d'estudis no ajuden a aprofundir 
en la naturalesa estratègica de l'espon
sorització esportiva. La nostra investi
gació difereix de les precedents, perquè 
el tipus de dades obtingudes és qualita
tiu. Gràcies a això, creiem que hem 
pogut dilucidar aspectes relacionats 
amb l'esponsorització que no s'havien 
tingut en compte d'una manera prèvia. 
Els principals són la relació de les ini
ciatives d'esponsorització amb l'estra
tègia empresarial i la seva utilització 
per obtenir una posició favorable en el 
mercat. 

Atesa la quantitat creixent de diners 
que es destina a l'esponsorització es
portiva (les estimacions suggereixen 
que el 1996 la xifra osciJ.larà al voltant 
de 3,54 bilions de dòlars USA en el 
món), la tendència observada en dife
rents països segons la quall' esport va 
sent cada cop més finançat pel sector 
privat i menys pel públic i l'enorme 
quantitat de diners concentrada en al
guns tipus concrets d'esponsorització 
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(40 milions de dòlars USA per ser es
pónsor «oficial» dels Jocs Olímpics), 
és una necessitat imperativa que am
pliem els nostres coneixements sobre 
aquest fenomen. Les relacions que hem 
mostrat existeixen entre les iniciatives 
d'esponsorització i l'estratègia empre
sarial i el fet que l'esponsorització pu
gui ser considerada com un recurs per 
obtenir posicions avantatjoses 'en el 
mercat, suggereixen que la literatura 
sobre l'estratègia pot ser una font útil 
per ajudar a entendre aquest fenomen i 
la manera com és utilitzada per les em
preses. Tal i com apuntàvem a l'inici 
d'aquest article, tot i que l'esponso
rització hagi estat qualificada amb fre
qüència d'estratègica, poques vegades 
s'ha estudiat des d'una perspectiva es
tratègica. Encara que els nostres resul
tats no siguin concloents, posen de ma
nifest la importància dels usos estra
tègics de l'esponsorització, i per tant, 
la utilitat d'aquest tipus d'aproxima
cions. 
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CLUBS ESPORTIUS 
A ESPANYA I A ALEMANYA: 

UNA COMPARACIÓ TEÒRICA 
I EMPÍRICA 

Abstrad 

In this article the figures obtained from parallel surveys in sport clubs in Spain 
and Germany are compared. In the first part the theoretical problems and of 
method related with comparative sociological research are discussed. In the 
second one is made an empirical analysis of the figures obtained. The results are 
interpreted under the perspective of the debate on globalization, "institutional 
arrangements" and the place occupied by clubs in the social context. 

Resum 

A l'article, es comparen les dades obtin

gudes en sengles enquestes sobre clubs 

esportius a Espanya i a Alemanya. A la 

primera part, es discuteixen els proble

mes teòrics i de mètode que planteja tota 

investigació sociològica comparativa. A 

la segona, es fa una anàlisi empírica de 

les dades obtingudes. Les conclusions 

interpreten els resultats a la llum del de

bat sobre globalització, arranjaments ins

titucionals (institutional arrangements) i 

lloc ocupat pels clubs en el context social. 

Introducció 

El 1992, Klaus Heinemann i Manfred 

Schubert van dur a terme una investiga

ció sobre la situació dels clubs esportius 

a l'Alemanya recentment unificada (l). 

Es van tractar els següents temes: estruc

tura dels membres, les ofertes, la situació 

econòmica, el personal voluntari i pro

fessional, les instal·lacions, la cultura or

ganitzadora i els problemes. Es va cons

truir una mostra de clubs aleatòriament, 

un cop escollits els quals, se' ls va remetre 

el qüestionari per correu. El nombre de 

respostes obtingudes equival al 5% del 

total dels existents a Alemanya. 

Per la seva banda, Antonio Moreno 

coHaboradors de l'INEFC a Barcelona 

van fer el 1994 un treball semblant a la 

província de Barcelona (incloent-hi Bar

celona-capital) i es basaven en un qües

tionari alemany que ja havia estat traduït 

i adaptat (2). Els esforços per obtenir 

respostes per correu van resultar inútils i 

això, els va portar a fer entrevistes perso

nalitzades als clubs (3). Finalment un 5% 

(1) HEINEMANN, K. , SCHUBERT, M., 1994: DerSportverein, Schomdorf, Karl Hoffmann. 
(2) MORENO, A. , 1995: El proceso de adptación de un cuestionario sobre clubs deportivos, comunicació 
presentada en el I r Seminari europeus sobre Organitzacions esportives, Barcelona, octubre. 
(3) Les dificultats de fer l'enquesta per correu i la necessitat de fer entrevistes personalitzades, amb el 
consegüent encariment del treball de camp, van ser les que van obligar a restringir l'àmbit geogràfic de 
la investigació que inicialment pretenia abraçar, com a mínim, el territori català. 

apunts. Edu"ció Fis;,,; Esports 1997 (49) 40-62 



dels existents a la província --que, a més, 

responen també als criteris de repre

sentativitat de la mostra- van emplenar 

el qüestionari. 

Aquesta experiència d'utilitzar el mateix 

mètode de recollida de dades en dos 

països diferents va portar al 1995 a una 

valoració comparativa, els resultats ini

cials dels quals s'exposen en el present 

article (4). 

L'article ha estat organitzat de la se

güent manera: 

• En una primera part, s'envesteixen 

les qüestions teòriques i metodo

lògiques relacionades amb la com

paració. Es parteix de la formulació 

de preguntes d'interès científic que 

configuren l'eix conductor de la re

flexió. 

• A continuació, s'exposen els pri
mers resultats de la investigació 

duta a terme. S'analitza en detall 

cadascun dels indicadors escollits 

per a la comparació. 

• Per últim, s'esbossa una interpreta

ció de les dades partint de les pre

guntes d'interès científic formula

des a la primera part. 

Comparar 

Què és comparar? Podria dir-se que com

parar és un acte quotidià. Sempre compa

rem: escollim un vestit després d'haver-lo 

comparat amb d'altres, preferim comprar 

el pa en un forn i no en un altre, perquè 
«l'experiència comparativa» ens ha con

vençut que on ho fem, és millor, anem a un 

determinat restaurant, perquè si comparem 

la relació qualitat/preu entre els diferents 

que hem visitat, aquest és el millor valorat, 

etc. En l'acte de compara, no només 

constatem les diferències, sinó que velem 

pels nostres interessos; comparem que 

les tries fetes ens resultin favorables. 

Ara bé, què és comparar científicament?, 

què estem comparant quan parlem de 

clubs esportius a Espanya i Alemanya? I 

amb quins problemes ens trobem? En 

realitat, ens enfrontem a les següents 

qüestions i requisits: 

aüestions d'interès so(iològi(, 
pròcti( i de futur 
En primer lloc, comparar científicament 

significa observar uns problemes que 

desperten l'interès sociològic, pràctic o 

de futur i significa considerar necessari 

abordar una investigació per donar-los 

resposta. En el nostre cas, aquests inte

ressos han estat els següents: 

1. Sociològics. En els últims anys, la lite

ratura sociològica, posa èmfasi en el feno

men de la globalització, entès com un pro

cés d'homogeneïtzació creixent quant a les 

formes de vida, estructures de valors, mo

dalitats organitzadores, etc. Es diu que es 

tendeix a l'anu¡'¡ació de les especificitats 

locals i a la imposició de formes culturals 

dominants. Hi ha fonaments per creure en 

aquesta possibilitat: no hi ha fronteres, les 

distàncies s'han vist reduioes gràcies a les 

impressionants millores en els mitjans de 

comunicació i de transport, a la Comunitat 

Europea no hi ha guerres, fet que encara 

afavoreix més tot tipus d'intercanvis. Hem 

de preguntar-nos si aquest procés de glo

balització es dóna en els clubs esportius 

alemanys i barcelonins i si la seva situació 

és cada cop més semblant a tots els pa.sos. 

El que sí és cert és que, aparentment, tots 

els clubs esportius són semblants a qual-

sevol país. Tenen estatuts de filosofia de

mocràtica, el voluntariat és part constituent 

d'aquests, compten amb una simbologia 

corporativa característica .. (5). Ara bé, cal 

que ens preguntem si darrera d'aquestes 

aparences formals comunes, la cultura or

ganitzadora que existeix i l'espai ocupat en 

el panorama esportiu són semblants. O, si 

pel contrari, hi ha diferències profundes a 

causa dels diferents contextos socials, cul

turals, econòmics i polítics en què es desen

volupen els clubs. 

Això ens condueix a la tercera qüestió 

d'interès sociològic: aquella que rela

ciona el club amb la societat en què es 

desenvolupa. Compleixen la mateixa 

funció social els clubs alemanys que els 

espanyols? I, en cas de no ser així, aquè 

són degudes aquestes diferències? 

2. Des d'un punt de vista pràctic, és 

important conèixer l'homogeneïtat i/o 

diversitat amb què es tracta la integra

ció europea. A mesura que avancem en 

el coneixement de la realitat esportiva 

a Europa, apreciem les notables di

ferències que hi ha en la manera d'or

ganitzar l'esport. Els arranjaments ins

titucionals (<<institutional arrange

ments»), mitjançant els quals s' articu

len les relacions entre el sector públic, 

privat no lucratiu i comercial, van des 

del gran intervencionisme de l'Estat 

francès a la ferma voluntat alemanya 

d ' evitar qualsevol ingerència estatal. 

Cada opció té sentit en el seu context. 

És necessari conèixer a fons aquestes 

diferències a l'hora de prendre mesures 

en matèria de política esportiva comu

nitària per tenir ben present la diversitat 

cultural i evitar, així, qualsevol mesura 

que entri en conflicte amb aquesta. 

(4) El treball comparatiu ha estat dut a terme mitjançant un ajut a la investigació concedida al projecte «Clubs esportius a Espanya i a Alemanya» per: I) la 
Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio d'Educación y Ciencia en el marc de les Accions integrades hispanoalemanyes 1995 
a Espanya; i 2) la «Deutscher Akademischer Austauschdients» en el marc dels «Projektbezogener Wissenschaftleraustausch mit Spanien. Programm 1995» 
a Alemanya. 
Hem de precisar també que per a Alemanya només s' han pres les dades de la de l'Oest. L' Alemanya de l' Est (RDA) recentment integrada a la República 
federal d' Alemanya no podia ser barrejada,ja que té una singularitat pròpia que hauria introduït caires difícils d'entendre en el marc d'una anàlisi comparativa. 

(5) Vegeu a aquest respecte l'article de Klaus Heinemann en aquest mateix dossier. 
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3. Per últim, conèixer el present signifi

ca poder plantejar alternatives de futur. 
Enfront als problemes que puguin do

nar-se en un determinat país, conèixer la 

manera com han estat envestits en altres 

llocs pot ajudar a resoldre' ls i fins i tot, 

a elaborar noves estratègies útils per a 

tothom. 

Comptar amb dades (omp~rables 
En segon lloc, i per donar resposta als 

problemes plantejats, comparar científi

cament significa tenir unes dades recolli

des de manera semblant, al mateix temps 

i que es corresponen a àrees geogràfiques 

equiparables. Són unes regles bàsiques 

de partida. Les dades que nosaltres com

parem en aquest article, no s'ajusten 

exactament a aquestes. 

Sentint-ho molt, no ha estat possible dur 

a terme la investigació per a tot el territori 

espanyol, ni tan sols el català. Els recur
sos fmancers de partida ja eren escassos 

i a això, cal afegir el fracàs de l'enquesta 

per correu que es va intentar al principi 

seguint el procediment utilitzat a Ale

manya Fins que no s'aconsegueixin més 

recursos, només comptem amb les dades 

de la província de Barcelona. 

Hi ha també una diferència de dos anys 

entre la recollida de dades a Alemanya 

(1992) i a Espanya (1994). A més eI 

qüestionaris alemanys van ser emplenats 

pels propis membres dels clubs i van ser 

enviats posteriorment per correu. A la 

província de Barcelona, i per les raons ja 

esmentades, l'equip de responsable de 

l'enquesta va visitar personalment els 

clubs i el qüestionari es van emplenar 

durant l'entrevista. Es veu que la manera 

de recollir informació dóna resultats di

ferents. Finalment, el qüestionari es
panyoVcatalà (6) és una traducció de 

l'alemany. Per descomptat, no és un sim

ple traducció, sinó que hi ha hagut un 

procés d'adaptació a la realitat dels clubs 

espanyols. Malgrat tot, sempre queda el 

dubte que «tingui ple sentit» en una rea

litat tan diferent com és l'alemanya. 

Comptar amb una teoria 
En tercer lloc, comparar científicament 

també significa anar més enllà de les 

dades de què disposem. És adir, les dades 

són indicadores de la realitat, però no són 

la realitat mateixa. Serveixen per aproxi

mar-nos-hi. Per tant, comparem dues 

realitats; o sigui, les arrels d'on sor

geixen les dades que hem recollit i tam bé 

les interpretacions que es poden deduir 

d'aquestes. En síntesi, es podria dir que 

les dades són la forma, però no el contin

gut; la forma pot ser igual, però no el 

contingut. 

Un exemple per il·lustrar aquest comen

tari pot extreure' s de les nostres pròpies 

dades. Es refereix a l'edat dels clubs que 

queda reflectida a la gràfica 1. 

El 16,4% dels clubs alemanys van se 

creats abans de 1918, mentre que a la 

província de Barcelona, durant el mateix 

període, només s'havien fundat un 5,5% 

dels que existeixen actualment. Una pri

mera interpretació podria ser que es trac

tés únicament d'un endarreriment. Les 

arrels de l'esport modem se situen en els 

inicis de la industrialització europea i, 

com que a Espanya aquesta es produeix 

més tard que a Alemanya, té sentit pensar 

que els clubs espanyols també es fundin 

amb posterioritat. Malgrat tot, una anàlisi 

més detallada de la realitat en què es 

desenvolupaven els clubs en ambdós 

països, posa en entredit aquesta primera 

hipòtesi explicativa. 

Estudis realitzats a Alemanya han posat 
de manifest la importància dels primers 
clubs com a nuclis d'integració social. 
Molts d 'ells tenen noms significatius en 
aquest sentit: «Concordia», «Harmo
nia», etc. S'ha dit que el segle XIX a 
Alemanya va ser el dels clubs i les amis-

tats. En un context de molts canvis, que 
van afectar profundament les antigues 
estructures familiars i llaços socials i du
rant el qual es va assistir a un important 
procés d'urbanització -{)riginant, 
d'aquesta manera, forts desplaçaments 
de població--, els clubs i el cultiu de 
l'amistat -més enllà de llaços de paren
tiu- són noves referències socials per 
dotar-se d'una identitat individual i de 
grup. Per una altra banda, l'esport prac

ticat en aquests clubs tenia una filosofia 
basada en el moviment Tumen, oposat a 
la competició i a la performance i centrat 
en el cultiu del cos (força, moviment, 
resistència, bravesa, etc.) i de l'esperit 
(educació, companyonia, amor a la 
pàtria). En aquest sentit, s'oposaven ex
plícitament a l'esmentat esport anglès 
centrat precisament en la competició, la 
perfomance, el màxim rendiment, etc. En 
realitat, encara actualment existeixen a 
Alemanya rastres d' aquest antic debat. A 
títol d'exemple, molts clubs no s' anome
nen Club, sinó Verein o Tum -una. Sport
verein, concepte que no es pot traduir, 
però que s'associa precisament al movi
ment Tumen; encara no hi ha clubs que 
integrin ambdues concepcions en la seva 
denominació. Optar per la paraula club 
no és un fet casual en aquest país, sinó 
que és una forma de diferenciar-se d'al
tres corrents relacionades amb la cultura 
corporal. 

Un altre aspecte important deIs clubs 

alemanys és que neixen al mateix temps 

que les pràctiques fisicoesportives mo

dernes. És un procés simultani i permet 

que l'estructura del club vagi configu
rant -se d'acord amb les exigències d'una 

determinada filosofia esportiva, fms a tal 

punt que club i esport signifiquen el ma

teix. Els clubs tenen i segueixen tenint 

una gran centralitat en el panorama es

portiu alemany. 

Els orígens i desenvolupament de l'esport 

a Espanya són diferents. Abans de 1918, 

(6) El qüestionari es va traduir a les dues llengües i era emplenat en la llengua que els representants dels clubs sol·licitaven. En els intents inicials d'enquesta per correu 
alguns qüestionaris van ser retornats sense contestar, perquè, segons les persones que els remetien, no estaven escrits en la llengua que consideraven com a pròpia. 
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els clubs van ser creats en la seva majoria 
per membres de la burgesia naixent com 
un acte d'afIrmació enfront els cercles 
aristocràtics i reflectien mitiançant això 
una altra manera de concebre, no només 
l'activitat física, sinó també la societat 
(Lagardera, 1992: 24). L'esport practicat 
era, segons el model anglès, precisament 
un factor de distinció enfront d'altres 
pràctiques considerades poc modernes. I, 

per acabar, la pràctica esportiva entre les 
classes populars era pràcticament nul·la 
(7). 

Una altra dada que crida la nostra atenció 
quan a la data de fundació dels clubs és 

la diferència important que s'aprecia en 
l'últim període; entre 1981 i 1991 es 

creen el 16,4% dels clubs a Alemanya i 
el 38,1% dels de la província de Barce

lona. Com a primera interpretació, po
dem fer referència al fet que el desenvo
lupament alemanyes va produir amb 

anterioritat a l'espanyol i que, durant 
aquest període, s'havia arribat a un límit 
en les possibilitats de la societat ale
manya per crear nous clubs. En canvi, la 

incorporació de l'esport als estils de vida 
dels espanyols succeeix precisament du
rant aquest període, la qual cosa impulsa 
no només la creació de nous clubs, sinó 
el ple desenvolupament del sistema es

portiu en el país. 

Si analitzem amb més detall la situació 
de l'esport en cadascun dels àmbits ana
litzats, apreciem diferències importants 

en les relacions establertes entre l' admi
nistració pública i les organitzacions es
portives. A Alemanya, la DSB (<<Deuts
che Sportbund») és l'organisme respon
sable dels assumptes esportius al país. És 
de caràcter privat i un dels seus lemes 

)i~:::~--5.5" 
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Griflca 1. Estructura dels clubs segons any de fundació. 

principals és la no ingerència de l'Estat 

en els temes esportius (8). 

Pel contrari, l'article 43.3 de la Constitu
ció espanyola estableix que «correspon 

als poders públics el foment de l'activitat 
física i l'esport». En el moment en què 

va ser promulgada, predominava una 

representació col-lectiva de la imatge de 
l'Estat (Harvey & Beamish & Defrance, 

1993) segons la qual aquest havia de 

garantir tot tipus de servei personal (en

senyament, cultura, joventut, sanitat, ser

veis socials i esport) per al conjunt de la 

població. Es considerava que l'Estat 

franquista havia desatès greument 
aquests serveis. Diferents estudis fets en 
l'àmbit de l'esport mostren com a partir 
de les primeres eleccions municipals el 
1979, els pressupostos dels ajuntament 
en matèria de serveis personals augmen

ten molt. Es constitueixen els serveis d' es

ports en quasi tots els ajuntaments i, en 
alguns casos, aquests no només s'ocupen 
de construir noves instal·lacions, sinó que 

contracten tècnics, realitzen programes de 
promoció, etc. A Catalunya, si bé la ten
dència general és la mateixa, s'adopta des 

dels inicis un model de gestió cooperatiu o 
cooperatiusubsidiari (Puig & Heinemann, 

1995) que consisteix bàsicament en una 
distribució de tasques entre els ens pú
blics i les organitzacions esportives pri
vades no lucratives (subvencions a canvi 
d'organitzar curses populars, programes 

de promoció, colònies d'estiu ... ) Tot es
perant investigacions que la validin, pot 
plantejar-se la hipòtesi segons la qual 
aquesta fórmula cooperativa d'actuació 

afavoreix la creació de nous clubs i fins 
i tot reforça els que ja existeixen. 

Aleshores, la diferència entre Alemanya 

i la província de Barcelona no seria úni
cament una qüestió de moments de de

senvolupament diferents, sinó també de 
diferències fonamentals del context i, en 
especial, el tipus de relacions entre el 

sector públic i l'associacionisme esportiu. 

Veiem, doncs, com la diferència en les 
dates de la fundació dels clubs alemanys 
i barcelonins no és una qüestió d'endar
reriment, sinó que posa de manifest fun
cions molt diferents d'aquests -al

menys en els primers temps de la seva 
existència-, o bé en contextos diferents 
en els quals es desenvolupen. Per tant, si 

intentem llegir la realitat que s'amaga 
darrera de les dades disponibles, podem 
veure com aquestes són una indicació 

(7) Xavier Pujades i Carles Santacana, en alguns dels seus escrits, parlen de massificació de l'esport -principalment a Catalunya- a finals dels anys 20. 
Creiem que la manera com ells interpreten el concepte «massificació» barreja l'interès per l'esport (en aquest cas, espectacle) amb la seva pràctica. Donen 
a entendre que per aquestes dates, l'esport era un fenomen familiar, conegut entre totes les capes socials. No creiem, malgrat tot, que parlin de massificació 
en termes de pràctica esportiva, ja que aquesta, segons les estadístiques disponibles, és molt recent. El 1968, practicava l'esport de manera regular un t2% 
de la població espanyola (lNE, 1968) i el 1991, aquesta xifra havia augmentat un 35% (García Ferrando, 1991). 
(8) Aquesta decisió es va prendre a Alemanya després de la Segona guerra mundial amb el desig ferm que l'esport mai més fos utilitzat amb finalitats 
polítiques; s' aprenia, en aquest sentit, la lliçó històrica extreta del nazisme. Noteu que una decisió semblant i pels mateixos motius es va prendre a Itàlia on, 
des d'aquest mateix període, l'esport no és un assumpte d' Estat i depèn del CON! (Comi tato Olímpico Nazionale Italiano). 
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d'alguna cosa. però cal anar molt en 
compte a l'hora d'interpretar-les, ja que 
es refereixen a dues realitats diferents. 
Per últim, i en la perspectiva teòrica, el 
fet de comparar científicament repre
senta conèixer quins són els indicadors 
rellevants a l'hora d'establir una compa
ració. La investigació alemanya va ser la 
culminació d'una sèrie d'experiències 
prèvies que donaven fiabilitat als que 
s'havien escollit per confeccionar el 
qüestionari. Tot i que adaptat, el qüestio
nari espanyol és una traducció de l'ale
many i, a més, inicia una línia d'investi
gació pionera al nostre país. El coneixe
ment quotidià que tenim dels clubs ens 
ha fet pensar que les opcions escollides 
eren les encertades. Malgrat tot, faran 
falta més estudis -tant quantitatius com 
qualitatius- per poder afirmar amb tota 
seguretat que el qüestionari adaptat co
breix tota la realitat dels clubs espanyols. 

Els comentaris precedents ens condueixen 
a una primera conclusió del nostre treball. 
Es tracta d'un primer assaig, obre les portes 
per comprendre millor les realitats anaIitza
des. Malgrat tot, fins ara i flOS que s' acon
segueixin més recursos per poder seguir 
endavant amb el projecte, els resultats 
s'han de prendre a títol hipotètic. 

Allàlisi .... rica dels d_ 
espolli. a !sp.,. i a 
"""..,a 
Una idea fonamental de la qual cal partir 
és que no existeix el club, sinó els clubs. 
Ja hem avançat alguna idea pel que fa a 
això a l'apartat anterior. El món dels 
clubs esportius es caracteritza per una 
gran heterogeneïtat. 

La tendència actual de l'esport és un 
procés de diversificació creixent. L' aug
ment del nombre de practicants va lligat 
a una diversificació d'aquests. Ja no no
més és cosa d'homes joves principalment 
com abans, sinó que representa un ampli 

ventall en el qual la població femenina i 
les persones grans tenen una importància 
considerable. A població variada, a més, es 
corresponen diferents activitats adaptades a 
les necessitats de cadaqua1. Ja no és el temps 
de l'esport del màxim rendiment absolut, 
sinó d'aquest, però també el de l'esport a la 
mesura de cadascú. I tot això, permet plan
tejar la hipòtesi segons la qual si la població 
que practica esport s'ha diversificat i les 
activitats també, l'heterogeneilat dels clubs 
esportius no farà altra cosa que augmentar. 
Pertant, és important que anaIitzem els clubs 
des d'aquesta perspectiva, cosa que ens con
dueix a començar l'anàlisi per la mida 
d'aquests. 

Lo mido 
Simmel (1968), per als grups en general i 
Heinemann (1990), per a les organitza
cions esportives, donen tres arguments 
teòrics fonamentals per estudiar la mida 
dels clubs, és a dir, el nombre de membres. 

La primera es refereix a les caracteósti
ques de la seva estructura interna. Se
gons el nombre de membres, aquesta 
varia ostensiblement i afecta el tipus de 
relacions socials que s'hi estableixin. 

Un club gran requereix un grau de for
malitzaci6 molt més gran que un club 
petit. S'han d'establir unes regles en les 
formes de funcionament i els temes no es 
poden resoldre en el marc de discussions 
informals (<<face to face»). Hi ha també 
una major diferenciaci6 en les funcions 
dels voluntaris. Per tal d'un rendiment 
eficaç, cal una major organització en el 
sistema de treball. Per últim, el treball en 
el club ha de ser envestit d'una manera 
molt més professional, la qual cosa exi
geix nivells de competència i de prepara
ció per part de tots els que estan implicats 
en la seva gestió. És igual que es tracti 
d'una organització no lucrativa; la mida 
obliga a un rigor més gran en la gestió. 

El segon argument que justifica l'in
terès de l'estudi de la mida dels clubs 
és la sevafunci6 social. Té relació amb 

(9) La justificació teòrica d'aquesta tria pot trobar-se, entre d'altres, en Heinemann & Schubert, 1994: 45. 
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l'aspecte anterior. En termes generals, 
un club gran té major grau d'organitza
ció, major proximitat a un tipus d'es
tructura burocratitzada, cosa que dóna 
un aire d'anonimat a les relacions i fa 
que el tipus d'oferta efectuat es plante
gi principalment com un servei als 
membres. Un club petit, pel contrari, 
permet escapar a l'anonimat, és la re
creació del <<nostre petit món» (<<Gese
IIigkeit»), o dit en altres paraules, «Hei
mat auf Zeit» (<<pàtria per un temps»). 

Per últim, la mida del club també té 
conseqüències en el seu potencial econo
micopolític. Un club petit, no només té 
menors recursos, sinó que no pot fer re
ferència al nombre de membres per legiti
mar la seva posició; caldrà buscar altres 
arguments per aconseguir ajuts i fer sentir 
la seva veu en el marc de les actuacions de 
la política esportiva Un club gran, en canvi, 
no només té un major potencial econòmic 
i la possibilitat de comptar amb més perso
nes que treballin benèvolament per a ell, 
sinó que pot utilitzar el nombre de mem
bres com a argument en negociacions tan 
de caire polític com financer. 

D'acord amb els arguments exposats, 
escau plantejar la hipòtesi segons la qual 
les diferències que podem observar entre 
Alemanya i la província de Barcelona pel 
que fa /' estructura de la mida dels clubs 
revelen funcions i estructures diferents, 
malgrat les aparences fonnals segons les 
quals podrien caure en l'error que l'asso
ciacionisme esportiu és igual en ambdós 
països. 

Per analitzar la mida dels clubs, s'han 
establert quatre categories de clubs que, 
d'acord amb l'experiència d'estudis rea
litzats a Alemanya (9), és la més apropia
da per fer emergir fenòmens diferencia
dors. Aquestes són les següents: I) fins a 
IOOsocis; 2) de 101 a300;3)de301 a 1000 
i 4) més de 1000. Els aspectes que s'estu
dien en relació a la mida són els següents: 
la distribució del nombre de clubs segons 
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les categories establertes, el nombre de 
persones associades a cadascuna de les 
categories i el dinamisme (creixement 
del nombre de socis) que s'hi obseJVa. 

A la gràfica 2, hi figura l'estructura dels 
clubs segons la seva mida. Mentre que no 
s' obseJVen diferències fonamentals en 
les franges que osciHen entre les 100 i 
1000 persones associades, aquestes sí ho 
són en les altres dues categories establer
tes. A Alemanya, els clubs amb més de 
1000 socis representen el 5,5% del total 
dels que existeixen, mentre que a la pro
víncia de Barcelona, la xifra s'eleva al 
13,9%. En contraposició al pes específic 
dels clubs petits a Alemanya és superior 
(35,2%) al d'aquesta província (27,8%). 

La importància dels clubs grans a Bar
celona s'aguditza quan examinem la 
gràfica 3 en què s 'ha distribuït el nombre 
total de persones associades segons la 
mida del club. El 73,3% es concentren 
en els clubs amb més de 1000 socis i les 
altres categories queden infrarepresen
tades sobretot en els clubs més petits que 
només compten amb el 2% del total de 
persones associades. A Alemanya, hi ha 
un repartiment més equilibrat de socis a 
les quatre categories analitzades. 
L'obseJVació important a la qual s'aniba a 
la llum d'aquestes xifres és que el panorama 
dels clubs esportius a la província de Bar
celona és desequilibrat en favor dels clubs 
grans. A Alemanya, en canvi, no es pot 
parlar d'un desequilibri tan accentuat entre 
unes categories i unes altres. Com ja hem 
pogut veure amb els arguments exposats a 
l'inici d'aquest apartat, la diferència en l'es
tructura dels clubs d'un país i un altre és 
fonamental. El predomini de clubs grans en 
el cas espanyol posa de manifest altres ca
racterístiques en la seva estructura interna, 
funció social i potencial econòmic i polític. 
Cal preguntar-se ara pel tipus de club que 
ofereix un atractiu més gran en el mo
ment actual. Per això, hem escollit com 
a indicador el nombre de persones que 
s'han incorporat als clubs en l'últim any. 
La taula I mostra que, tant a Espanya 
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Gràlica 2. Estructura dels clubs segons mida. 
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Gràlica 3. Distribució dels socis en les quatre mides. 

Mida del club (en núm. de socis/es) 
Tendència del 

nombre de socis/es Fins a 100 101-300 301 -1.000 més de 1.000 Global 

Fort 8.8 2.2 1.0 2.0 4.2 
retrocés 1.5 5.3 3.4 - 3.1 
(més del 10 %) 

Retrocés 11.0 8.3 7.8 5.9 9.0 
(3-1 0 %) 3.0 9.6 13.8 8.1 8.6 

Variació 37 .6 52.1 59.4 66.0 49.4 
inapreciable 40.3 46.8 44.8 59.5 46.5 
(+/-3 %) 

Augment 24.6 27.2 26.7 22.2 25.9 
(3-10 %) 22.4 19.1 19.0 13.5 19.1 

Fort 18.0 10.2 6.1 3.9 11 .6 
augment 32.8 19.1 19.0 18.9 22.7 
(més del 10 %) 

Global 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Taula 1. Evolució delslles soci/es en l'últim any, segons tamany dels clubs alemanys (valor superior) 
i barcelonins (valor inlerior). (En percentatges). 
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Mida del club (en núm. de socis/es) 

Petcentatge de ... fins a 100 101-300 301-1.000 més de 1.000 Global 

... Clubs 35.2 34.0 25.2 5.5 100.0 
27.8 36.5 21.8 13.9 100.0 

... Socis/es 5.9 20.5 44.0 29.6 100.0 
2.1 8.6 16.1 73.2 100.0 

... Increment de 14.3 32.0 27.2 25.5 100.0 
socis/es net 41 .8 26.9 17.2 14.1 100.0 

¡ .. li 2 ........... di cll" dllOCI/IIl di rlllCl'lllllllllll d' .. IIIIIII. en l'jjlllm -r, 
...... midi ..... clubllllm..,. (niar IUpIIIIor) 1 ..... lDnln (VIlar InIIrIor). (En PlI ........ ). 

com a Alemanya, els cluh<l amb menys 
de 100 socis són els que creixen més. A 
Alemanya el 18% d'aquests clubs han 
incrementat en un 10% el nombre de 
socis durant l'últim any. I a la província 
de Barcelona, el resultat encara és més 
espectacular, ja que l'increment del 10% 
es registra en un 32,8 d'aquests. En con
traposició, els clubs grans tenen un escàs 
creixement, tot i que a Espanya més que 
a Alemanya (18,9% enfront un 3,9%). 

La taula I, malgrat tot, pot prestar-se a un 
error interpretatiu, és a dir, per a un club 
de menys de 100 membres, un augment 
del 10% significa comptar amb 10 perso
nes més, mentre que el mateix percentatge 
en un club de més de 1000 socis repre
senta captar -ne 100, la qual cosa és més 
dit1cil. Per això, per confinnar la validesa 
dels resultats observats en aquesta, hem 
fet la taula 2 en la qual consta el nombre 
total de membres nous en cada categoria 
de clubs sense fer diferències respecte el 
percentatge de creixement o d'endarreri
ment. Els resultats són una mica diferents, 
encara que es mantingui el potencial 
d'atracció dels clubs petits. 

A Alemanya, els clubs amb menys de 300 
associats compten amb el 26,4% (5,9% + 
20,5%) de totes les persones associades als 
clubs. En l'últim any, han atret el 46,3% 
(14,3% + 32%) de les noves adhesions. Els 
clubs grans, per la seva banda, compten 
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amb el 29,6% dels membres, però en el 
darrer any només han captat el 25,5% de 
les noves adhesions. 

A la província de Barcelona, el resultat 
encara és més espectacular. Els clubs amb 
menys de 100 socis que només compten 
amb el 2,1 % dels membres han captat 
durant el darrer any el 41,8% dels nous. 
Pel contrari, els que en tenen més de 1000, 
que representen el 73,2% del total de les 
persones associades, només han captat el 
14,1% de les noves adhesions. 

En els dos casos analitzats, s'obre l'inte
rrogant sobre la possibilitat d'un canvi de 
tendència en la dinàmica dels clubs, es
pecialment espanyols. Tal i com hem 
pogut veure amb les dues taules analitza
des, pot considerar-se que el dinamisme 
apreciat als clubs petits pot ser degut a un 
augment de l'interès de la població per 
aquests mateixos? Pot considerar-se que 
compleixen una funció social-de soli
daritat, de sentir-se en família, etc.-que 
els clubs grans, a causa de la complexitat 
de la seva organització, ja no poden ofe
rir? O potser és que, com que són més 
petits tenen major capacitat d'adaptació 
al canvi, d'adaptar-se a les noves tendèn
cies de la pràctica esportiva? Les pregun
tes queden obertes pel moment i és ne
cessari analitzar altres indicadors que 
permetin, en la mesura que sigui possi
ble, respondre-les. 

L'estrudura de la població associada 
No només és la mida dels clubs, sinó també 
les caracteristiques de les persones que hi 
pertanyen és important per conèixer les 
funcions d'aquests clubs i la capacitat que 
tenen o no per ser un canal d'incorporació 
a l'esport de tota la població. 

En un club on predominen dones de mit
jana edat, es generen unes maneres de fer 
(cultura organitzadora) i unes ofertes 
molt diferents a les d'un altre on hi hagi 
una majoria d'homes joves. I el fet se
gons el qual un club ha arribat a tenir una 
composició o una altra va lligat a dife
rents processos de selecció. 

La primera condició per pertànyer a un 
club és interessar-se per la pràctica es
portiva. També practicar, però no sem
pre un persona associada a un club és 
esportista, sinó que hi pot haver arribat 
per motius familiars o socials. En 
aquest cas, la persona esmentada acce
deix al club a través d'un segon tipus 
de selecció probablement igualo més 
important que la primera. 

El fet de pertànyer a un club requereix 
també identificar-s'hi, és a dir, a més 
de pagar una quota, s'ha de sentir sim
patia per les persones que el freqüen
ten, estar d'acord amb els valors que hi 
predominen i amb les normes de con
ducta establertes i tenir disponibilitat 
per participar en les activitats proposa
des. En qualsevol organització, es ge
nera una cultura organitzadora que pot 
fer la vida més o menys agradable. 
Quan l'esmentada organització és el 
lloc de treball, s'ha d'aprendre a nego
ciar amb la cultura que hi ha; no hi ha 
cap més opció a menys que es canviï de 
treball, cosa difícil en els temps en què 
vivim. En un club esportiu, pel contra
ri, quan no se sintonitza amb la cultura 
que hi ha o no s'hi realitza mai una 
adhesió, es cancel·la l'afiliació en el 
cas que abans s'hagués fet. 
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Gràcies a dos dels indicadors que hem 
escollit per analitzar l'estructura de la 
població en els clubs -edat i sexe-, 
s'ha valorat l'homogeneïtat o heteroge
neilat de la seva estructura de població. 

En general, els clubs petits tendeixen a 
ser més homogenis; estan més propers a 
les seves arrels. És a dir, el constitueixen 
un grup de persones d'edats semblants i, 
fins i tot a vegades semblants amb el 
sexe, per donar lloc a un interès comú. 
A mesura que el club creix, aquesta ho
mogeneilat es perd; hi van accedint per
sones d'un lloc íntim, solidari is' orienta 
més cap a l'oferta de serveis. Si aquesta 
hipòtesi es compleix en els paiSos que 
estem analitzant, comptarem amb més 
elements a l'hora d'interpretar les fun
cions exercides pels clubs en cada un 
d'aquests. 

En relació a l'estructura de la població, 
també s'ha analitzant la implantació 
geogràfica dels clubs i el tipus de socis 
segons siguin actius o passius. Això és 
important, ja que segons es tracti d'una 
localitat petita o gran o d'un club d'una 
considerable proporció de persones ac
tives o no, la seva funció també pot 
variar. 

El primer indicador escollit per estu
diar l'estructura de la població és el 
percentatge de dones afiliades als 
clubs (gràfica 4). A Alemanya aques
tes representen el 38,5% del total de 
persones afiliades i a la província de 
Barcelona, el 26,8%. Investigacions 
fetes a Alemanya mostren que aques
ta inferior participació de les dones 
als clubs no és només un indicador 
d'una situació a la societat o la seva 
participació esportiva en general. 
Com a exemple, en una investigació 
sobre l'esport en el sector comercial, 
es va observar que el 70% de les 
persones demandants de la seva ofer
ta són dones (Dietrich & Heinemann 
& Schubert, 1990). L'escassa partici-
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Gràfica 4. Percentatge de dones als clubs alemanys i barcelonins. 

pació femenina als clubs es deu més 
aviat a l'escàs atractiu que aquests 
tenen per a elles. 

L'escàs atractiu pot estar relacionat amb 
diferents aspectes, entre els quals desta
quem el tipus d'esport que s'ofereix 
(modalitats tradicionals i orientades a la 
competició) i la cultura organitzadora 
que hi ha que requereix una certa impli
cació amb la vida del club, la qual cosa 
no els pot interessar, ja que moltes 
d'elles ja tenen el seu nucli d'integració 
en la farru1ia i a més, en el treball (en cas 
que exerceixin alguna activitat profes
sional remunerada). Suggerim que les 
dones busquen un tipus d'oferta més 
orientada a rebre un servei, cosa que 
només és una de les facetes que configu
ren la vida d'alguns clubs. Això sembla 
verificar-se en la mateixa gràfica 4, quan 
analitzem la presència femenina als 
clubs segons la mida d'aquests. 

Als clubs més grans és on la presència 
femenina és més important. Els clubs 
amb més de 1000 persones afiliades 

compten a Alemanya amb el 45,6% 

de dones i a la província de Barcelo

na, amb el 37,7%. Pel contrari, aques

ta presència es redueix en els menors 

de 100 socis (26% a Alemanya i 

28,4% a la província de Barcelona) i 

els que compten entre 100 i 300 

(32,6% a Alemanya i 19,9% a la pro

víncia de Barcelona). Hi ha major 

proporció de dones en els grans. A les 

pàgines anteriors, ja s'ha justificat el 

fet que a mesura que la mida del club 

augmenta, es produeix un lliscament 

des d'una cultura organitzadora 

orientada a la solidaritat a una altra 

més de tipus servei. A més, les dades 

obtingudes a l'enquesta alemanya 

també permeten caracteritzar altes as

pectes de la cultura organitzadora que 

van en el mateix sentit. Els clubs pe

tits estan més orientats a modalitats 

esportives tradicionals competitives. 

Estudis realitzats en ambdós països 

sobre la pràctica esportiva femenina 

posen de manifest l'abast limitat 
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Gràfica 5. Distribució dels clubs segona la seva mida i percentatge de dones. 

d'aquest model esportiu entre la ma
joria de la població femenina. 

Un indicador complementari de l'ante
rior i que, a més, permet mostrar di
ferències entre Alemanya i Espanya és 
el que figura a la gràfica 5, en la qual 
s'analitza la distribució dels clubs se
gons mides i percentatge de dones se
gons cada un d'ells. 

Es manté la tendència que la presèn
cia femenina és escassa en els clubs 
petits. A Alemanya, hi ha un 19,7% 
de clubs amb menys de 300 socis que 
no tenen dones i a la província de 
Barcelona, la dada és encara major, 
atès que la xifra ascendeix a un 
37,7%. I el que és interessant a l'hora 
de posar en relleu diferències entre 
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països, és que a Alemanya hi ha un 
73,9% dels clubs amb més de 1000 
socis que compten entre un 41 % i un 
60% de dones, mentre que a la pro
víncia de Barcelona, la xifra descen
deix en un 54,1 %. Tot i que els clubs 
grans siguin en aquesta província 
més atractius que els petits per a les 
dones, en conjunt, el món dels clubs 
és menys atractiu per a les dones bar
celonines que per a les alemanyes. 

A Espanya, el grau de participació a 
les associacions o clubs esportius no
més assoleix el 35% del total de la 
població que practica l'esport. El 
50% d'aquestes persones està en 
possessió d'una llicència federativa 
(García Ferrando, 1994;41). Aquesta 

última dada es complementa amb les 
que hem ofert, en el sentit que el món 
dels clubs espanyols està molt orien
tat cap a l'esport tradicional que, tal i 
com hem comentat, no resulta atrac
tiu per a un nombre molt elevat de 
dones; hauria d'afegir-se potser que 
no resulta atractiu per a quasi dos 
terços de la població que practica es
port, ja siguin homes o dones. 

El segon indicador escollit per ana
litzar l'estructura de la població dels 
clubs és el de la seva edat. A la gràfica 
6, s'ha comparat l'estructura d'edats 
de la població amb la dels clubs per a 
ambdós països. Les franges d'edat 
establertes són les següents: nens/es 
de O a 6 anys; joves de 6 a 18 anys; 
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adults de 18 a 60 i tercera edat de 60 
en endavant. 

A Alemanya, els clubs atrauen prin
cipalment els joves. Aquests són el 
11,9% de la població alemanya i als 
clubs aquesta proporció s'eleva a un 
25,7%. No passa el mateix a la pro
víncia de Barcelona on la proporció 
de joves als clubs (29,5%) està molt 
pròxima a la de la població en general 
(24,4%). Pel contrari, el grup d'edat 
la proporció del qual és superior als 
clubs és el dels adults: 53% a la po
blació i 61, I % als clubs. 

Les dades per a Barcelona confirmen 
les aportades per García Ferrando en 
el seu estudi sobre la pràctica esporti
va de la joventut espanyola efectuat el 
1993. Un dels aspectes més rellevants 
és l'escàs interès dels joves per l' asso
ciacionisme. Tot i que en aquesta in
vestigació el criteri <~ove» s'enquadri 
en una altra franja d'edat (15-29 
anys), les dades poden prendre's a 
títol orientador. El 20% dels joves que 
practiquen esport ho fan en el marc 
d'una associació, mentre que el 62% 
del mateix col·lectiu mai ha pertangut 
a cap d'elles. A més, el 69% dels joves 
d'entre 15 i 29 anys diuen que no és 
necessari pertànyer a cap associació 
per fer esport. En realitat, només 
s'associen aquells per als quals l'asso
ciació té un sentit que és el de l'orga
nització de competicions en la majo
ria de casos. I només un 22% dels 
joves que practiquen esport a Espanya 
ho fan participant en lligues nacionals 
o regionals. Així doncs, tot sembla 
indicar que els clubs esportius de la 
província de Barcelona no només no 
són atractius per a les dones, sinó que 
tampoc ho són per a una elevada pro
porció de gent jove. 

Aquest caràcter selectiu -en raó 
de l'edat i el sexe- dels clubs barcelo
nins queda confirmat a les gràfiques 7 
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Gràfica 6. Estructura d'edat de la població i dels clubs en Alemanya i Barcelona. 
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Gràfica 7. Distribució dels grups d'edat als clubs segons sele. 
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i 8. La primera mostra la distribució 
dels grups d'edat segons el sexe en els 
dos casos que es comparen. Encara que 
sempre s'aprecia major presència mas
culina, és important observar un canvi 
de tendència per al cas alemany. Això 
és, si a partir dels 18 anys les diferèn
cies entre ambdós sexes són grans, per 
sota d'aquesta edat hi ha una tendència 
a la igualació, especialment per sota 
dels 6 anys quan les nenes (50,3%) 
superen els nens (49,7%). Davant 
d'aquesta dada, es pot pressuposar que 
s'està produint un canvi de tendència i 
que, en el futur, els clubs alemanys 
seran més oberts a la socialització fe
menina. No s'observa el mateix a la 
província de Barcelona on per a tots els 
grups d'edat es manté una diferència 
important entre homes i dones en favor 
dels primers. 

La gràfica 8 continua aquesta tendèn
cia. En aquesta, hi figura el grau d'ho
mogeneïtat dels clubs construït a par
tir de les variables edat i sexe (10)_ 
Un club amb un alt grau d'homoge
neïtat té un tipus de població unifor
me, cosa que el fa més restrictiu. Per 
adherir-s'hi, cal simpatitzar amb els 
seus components i un requisit impor
tant per això és sintonitzar amb el seu 
sistema de valors_ Quant més homo
genis siguin aquests valors, menys 
possibilitats hi ha de convèncer un 
públic ampli. 

D'entrada, la gràfica confon perquè els 
clubs alemanys tenen un grau d'homo
geneïtat alta i mitjana superior als es
panyols (18,2 i 38,4 i 1, I i 29,3 respec
tivament). Això sembla contradictori 
amb el fet que els clubs alemanys són 
més atractius per a les dones i gent jove 
perquè els fa més oberts. El que passa 
és que cada club alemany és més ho
mogeni, però, en el seu conjunt, el sis-

(10) Per al detall metodològic de la construcció d'aquest indicador vegeu Heinemann & Schubert, 1994: 139. 
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tema de clubs és més obert, és a dir, hi 
ha tipus més diferenciats de clubs, cosa 
que permet que s'adaptin a interessos i 
motivacions més variats. A Espanya, 
pel contrari, el sistema de clubs és més 
selectiu (d'aquí que hi hagi una propor
ció inferior de dones i gent jove), però 
cada club -si la seva oferta concreta 
no representa un obstacle- és més 
obert, més heterogeni. Aquestes di
ferències tenen a veure amb les fun
cions exercides pels clubs en un país i 
en un altre. En el propers apartats, 
s'ofereixen més dades per anar-les ca
racteritzant. 

Per últim, tal i com hem apuntat, és 
important ara veure la implantació geo
gràfica dels clubs. Per això, hem fet 
dues gràfiques, la primera de les quals 
recull la distribució dels habitants i dels 
socis de club segons la mida de la po
blació (gràfica 9). 
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Hi ha diferències fonamentals en els 
dos casos que comparem. A Alemanya, 
els clubs són un fenomen de petites 
aglomeracions. Així, per exemple, els 
menors de 2000 habitants compten 
amb el 5,7% de la població i, en canvi, 
l' 11,7% del total de persones són asso
ciades a clubs. Si agrupem les dades per 
poblacions de menys de 50.000 habi
tants, resulta que agrupen el 56,2% de 
la població alemanya i el 65,9% dels 
socis de clubs. En canvi, a les grans 
ciutats, es concentra el 18,3% de la 
població i només el 10% són persones 
afiliades als clubs. 

A la província de Barcelona, els re
sultats són molt diferents excepte en 
el cas de les grans ciutats on la situa
ció és semblant a Alemanya. La ma
jor proporció de socis es concentra a 
les poblacions d'entre 100.000 i 
500.000 habitants (44,7%) que, d'al-

tra banda compten amb el 23,1 % de 
la població. Si observem les dades 
recollides, els clubs no són un feno
men tan arrelat a les poblacions peti
tes com en el cas de l'alemany. Així, 
la població resident a localitats me
nors de 50.000 habitants és el 31,9% 
del total i el nombre de persones afi
liades a clubs és del 20,1 %. A Ale
manya, els clubs tenen en aquestes 
petites poblacions funcions que sur
ten de l'àmbit esportiu: són centres de 
cultura, de lleure, lloc de trobada de 
la localitat, etc. No sembla que a Bar
celona tinguin aquesta funció, al
menys amb les mateixes proporcions 
que a Alemanya. 

La segona gràfica elaborada és la que 
distribueix els clubs segons la seva 
mida i el de la població (gràfica 10). Els 
resultats més rellevants per al cas ale
many són que els clubs petits predomi-
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Gràfica 11 . Percenlalge de socis actius als clubs alemanys I barcelonins. 

nen a les ciutats grans (46,2%) i els 
mitjans-petits (se'ls anomena els clubs 
típics del poble «tipische Ort-vereine») 
a les poblacions inferiors a 5000 habi
tants (43,6%). Els arguments interpre
tatius que s'ofereixen són que el club 
petit pennet sortir de l'anonimat a les 
ciutats grans i el mitjà-petit ofereix una 
oferta esportiva més àmplia allí on el 
sector comercial no troba condicions 
objectives favorables d'implantació, és 
a dir, les petites localitats. A la provín
cia de Barcelona, els resultats són dife
rents. 

Els clubs amb més de 300 socis -que 
qualifiquem de grans i mitjans
grans- són a les ciutats de més de 
100.000 habitants (29,6% + 25,9%), 
els petits a les poblacions d'entre 
5000 i 20.000 habitants (44,6%) i els 
mitjans-petits a les de menys de 
100.000 (44,4%) i en les de menys de 
5000 (48,7%). Aquesta última dada 
és l'única que coincideix amb Ale
manya. Cal preguntar-se si a la pro-
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víncia de Barcelona els clubs grans 
compleixen funcions diferents del 
cas alemany. Per això, la gràfica II 
on figura el percentatge de socis ac
tius als clubs de cada un dels àmbits 
analitzats pot donar alguna resposta. 

Es considera soci actiu aquell que fa 
esport en el marc del club almenys un 
cop a la setmana. Els socis passius són 
aquelles persones que no compleixen 
amb aquest requisit, però que se
gueixen estant afiliades al club per al
tres motius d'entre els quals destaca el 
seu paper socialitzador. 

En conjunt és important destacar que 
ser membre d'un club no implica ne
cessàriament practicar-hi esport regu
lar. Així a Alemanya només hi ha un 
50% dels socis actius i, malgrat tot, a la 
província de Barcelona, un 39%. 
Aquesta proporció, tot i així, varia se
gons la mida del club. A Alemanya, el 
percentatge de socis actius augmenta 
als clubs grans. Això reafinna el paper 

socialitzador dels clubs petits on les 
persones troben alguna cosa més que 
un lloc per practicar esport. Es dóna el 
cas de clubs en què hi ha persones que 
voluntàriament hi assumeixen fun
cions de gestió (organització de festes, 
excursions, activitats culturals, etc.) 
sense que per això hagin de practicar 
esport. 

A la província de Barcelona, la tendèn
cia és pràcticament la contrària, ja que 
és als clubs grans on hi ha menor nom
bre de socis actius (19%). Aquesta 
nova dada confinna la idea que ha anat 
apareixent fins ara segons la qual els 
clubs d'Alemanya i els de la província 
de Barcelona no només tenen estructu
res diferents, sinó que aquestes respo
nen a funcions socials diferents. 
L'anàlisi de les ofertes realitzades per 
aquests clubs ajuda a avançar en aquest 
sentit. 

Les ofertes 
A Alemanya el conjunt dels seus 
clubs ofereix activitats en 240 moda
litats esportives. Malgrat tot, només 
dotze superen el 5% de l'oferta exis
tent (gràfica 12a); el potencial d'ofer
ta dels clubs per a les altres activitats 
és molt reduït. A la província de Bar
celona succeeix el mateix, perquè 
també només dotze modalitats espor
tives són ofertes per més del 5% dels 
clubs (gràfica 12b). 

Una observació important en relació 
a les dotze ofertes principals dels 
clubs alemanys és que la meitat 
d'elles no són exclusives d'aquests, 
sinó que també fonnen part de l'ofer
ta típicament comercial. D'una ban
da, la dada posa de manifest la capa
citat dels clubs per adaptar-se a les 
evolucions de la demanda, però d'al
tra banda, les situa en competència 
amb el sector comercial. A Alemanya 
la qüestió està plantejant seriosos 
problemes de legitimació del paper 
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dels clubs, atès que aquests reben 
subvencions i gaudeixen d'avan
tatges fiscals que els permeten fer una 
oferta més econòmica que les empre
ses comercials, les quals no reben cap 
tipus d'ajut (11). De totes maneres i 
malgrat el debat que aquesta evolució 
suscita, el cert és que si analitzem les 
ofertes dels clubs alemanys, es pot 
observar una tendència mitjançant la 
qual s'adapten a noves tendències de 
la demanda, la qual és una legitima
ció positiva de cara a la funció social 
que desenvolupen. A la província de 
Barcelona, els clubs fan una oferta 
més tradicional, menys adaptada al 
conjunt de la demanda actual. Si es 
compara la llista dels esports més 
practicats a Catalunya durant l'any 
90 (Secretaria general de l'esport, 
1995:22) amb la dels esports oferts 
pels clubs, es pot veure que aquesta 
última es correspon amb esports més 
antics i que no són, precisament, els 
més practicats en l'actualitat (taula 3) 
(12). Es podria dir que els esports més 
assimilables als oferts en el sector 
comercial són el tennis i l'àmplia 
gamma d'activitats que s'engloba 
sota l'apartat de gimnàstica (mante
niment, aeròbic, fitness ... ). Es tracta 
precisament dels dos últims de la llis
ta de dotze. La resta d'esports són 
esports que entren en la categoria de 
tradicionals perquè són els més antics 
i els més orientats en la seva filosofia 
performance. La gràfica 12b confir
ma, per tant, el caràcter selectiu de 
l'oferta feta pels clubs a la província 
de Barcelona. 

Ara bé, pot considerar-se que, enca
ra que es tracti de situacions dife-

10 15 20 25 30 35 40 

.,....,.". 34,2 

FlAbel 26,1 -- 17,9 - 14,5 

r. 13.2 

VoIoòtJoj --Handbol 

ArIs marcials -EqW1a06 
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------ -- ---

Gràfica 12a. Modalitats esportives m6s rellevants (clubs Ilemlnys) (% respecte del total de clubs). 

Ciclisme --_ ....... 
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Grillca12b. Modllltatlesportives m6s rellevants (clubs barcelonins) (% respecte del total de clubs). 

Pràctk;a de la població Oferta dels clubs 

Natació 23,5 Bàsquet 24,1 
Caminar 21,0 Futbol 21 ,0 
Billar 16,3 Nataci6iWaterpolo 13,8 
Gim. de manteniment 12,7 Atletisme 10,3 
Bàsquet 10,7 Futbol sala 9,7 
Tennis 10,5 Voleibol 9,7 
Excursionisme 10,4 Handbol 7,6 
Esqui 8,8 Patinatge 5,9 
Jogging 8,6 Ciclisme 5,2 
Ciclisme recreatiu 8,4 Tennis 5,2 
Futbol 8,2 Gim. esportiva/rltmica 5,1 

Tlull 3. Esports ma practicats I CatalunYl1 esports olerts per les alloclKloDS esportives (%). 

(11) A Espanya, els clubs esportius no poden rebre donacions amb la mateixa finalitat que els alemanys. La Llei d'associacions voluntàries a Espanya és 
de l'any 1964 i no és tan avantatjosa per als clubs com l'alemanya. A més, la nova Llei de fundacions i incentius fiscals tampoc ajuda. Per tal que una donació 
a una associació voluntària desgravi, cal que abans aquesta sigui declarada d'utilitat pública. Això és molt difícil i requereix d'uns complicat tràmits 
administratius que obstaculitzen l'èxit de moltes iniciatives, per la qual cosa poques són les associacions esportives que hagin tingut èxit en els seus intents. 

(12) La comparació s'ha de prendre a títol orientador, ja que no tenim la llista d'esports més practicats a la província de Barcelona. 
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Gràfica 13. Acfivitats esportives addicionals ofertes pels clubs alemanys y barcelonins. 
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Gràfica 14. Ofertes dirigides a grups concrets. 

els de la província de Barcelona es
tan perdent legitimitat? En què es 
diferencien del sector comercial per 
al cas alemany? Tenen altres parti
cularitats referides a l'oferta que fa
cin pensar en tendències de canvi en 
el cas de Barcelona? La resposta pot 
trobar-se quan analitzem les tres 
ofertes efectuades per aquests. A la 
gràfica 13 figuren les ofertes espor
tives addicionals efectuades pels 
clubs i aquesta indica a més el seu 

54 

percentatge que han estat incorpora
des en els últims tres anys. 

A Alemanya, però sobretot a la pro
víncia de Barcelona, l'activitat espor
tiva addicional més comuna són les 
festes d'esport recreatiu (en alemany, 
«Spiel Sport Feste»). La dada que 
crida més l'atenció és el «boom» 
d'aquestes festes a Barcelona des de 
fa tres anys i aquesta ha permès supe
rar l'oferta alemanya d'una manera 
molt notòria. Els esforços divulga-

dors de les institucions i persones in
teressades en l'esport per a tothom 
semblen haver donar els seus fruits. 

Així mateix, aquest interès per ampliar 
el perfil de les persones que practiquen 
esport queda reflectit a la gràfica 14 on 
figuren les ofertes dirigides a grups 
específics. 

Proporcionalment, els clubs de la pro
víncia de Barcelona fan més oferta a 
aquests grups que els alemanys, en es
pecial la dirigida a la població infantil 
i a la tercera edat. 

Per últim, l'especificitat dels clubs 
enfront a l'oferta comercial també 
pot ser valorada a partir de les ofertes 
no esportives que fan (gràfica 15). 
Les festes especials són la principal 
activitat, tant a Alemanya com a Bar
celona (77,4% i 60,3% respectiva
ment), però una elevada proporció de 
clubs també ofereixen altres tipus 
d'activitat social (menjar després del 
partit, jocs de saló, etc.) i excursions. 
La proporció de clubs que ofereixen 
activitats culturals és petita en amb
dós països. 

Així doncs, tot i que de manera dife
rent, l'anàlisi de l'oferta feta pels 
clubs permet veure que, encara que 
selectius de partida, en els darrers 
temps d'observen (més a Alemanya 
que a Espanya) indicis de canvi que 
fan pensar en una reacció del sector 
associatiu voluntari per adaptar-se a 
les noves demandes de l'esport actual 
i mantenir així un espai ben definit en 
el món de les organitzacions espor
tives. 

Els recursos econòmics 
L'anàlisi dels recursos serveix per aca
bar de perfilar la situació dels clubs, 
així com els anteriors indicadors són 
reveladors d'aquesta. 
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En efecte, les diferències que s'han 
anat perfilant enter Alemanya i la pro
víncia de Barcelona acaben per fer-se 
evidents en aquest apartat. Recordem 
que: 1) en síntesi, a Alemanya predo
minen els clubs petits (menys de 100 
persones associades) o els grans (més 
de I ()()(), mentre que a la província de 
Barcelona, els clubs grans tenen major 
importància; 2) el grau d'homogeneïtat 
dels clubs alemanys és inferior al dels 
de Barcelona on els clubs són més ho
mogenis en favor d'una elevada repre
sentació masculina i amb la majoria 
d'entre 18 i 60 anys; i 3) l'oferta d'ac
tivitats esportives als clubs alemanys 
tenen algunes semblances amb la que 
es realitza en el sector comercial, men
tre que a Barcelona és de tipus més 
tradicional amb menors interferències 
amb l'esmentat sector. Els clubs de 
Barcelona es dirigeixen a un públic 
més restringit i, atès que predominen 
els clubs grans, podem suposar -si 
partim de teories que hi ha al respec
te- que estan més orientats a sonar un 
servei que a ser llocs de sociabilitat. 
L'anàlisi dels recursos econòmics con
firma aquesta tendència. 

A la taula 4, hi figuren els ingressos i 
despeses atribuibles a cada soci dels 
clubs alemanys i de la província de 
Barcelona desagregats en diferents 
conceptes. A tots els apartats, els diners 
que s'atribueixen a cada persona, tant 
si són ingressos com despeses, és supe
rior a Barcelona. És a dir, els clubs de 
la província de Barcelona estan més 
«monetaritzats», depenen més dels di
ners que els d'Alemanya. Això, mal
grat tot no ha de portar a aquestes inter
pretacions errònies: 

• no necessàriament són més rics en 
termes econòmics, perquè si bé els 

% de clubs 

100 ,----------- ----------, 

80 

60 

40 

20 

Fesles especials Ofertes socials Excursions Activitats culturals 

• Clubs alemanys • Clubs barcelonins 

Gràfica 15. Ofertes addicionals no esportives dels clubs. 

PIes. anuals per membre 

Ingressos Despeses 

Quotes Administració 
Total socis 7.055,-1 9.442,- Total socis 1.190,-1 861 ,-
Socis actius 17.425,-/ 20.546,- Socis actius 3.315,-1 7.323,-

Patrocinadors Esportius 
Total socis -I 2.872,- Total socis 9.010,- / 13.465 ,-
Socis actius - 1 12.277,- Socis actius 22.185,-/ 36.322,-

Donacions Taxes 
Total socis 1.615 ,-1 - Total socis 1.995,-/ 2.556,-
Socis actius 4.080,-1 - Socis actius 5.015,-1 6.830,-

Subvencions Despeses de capital 
Total socis 1.785 ,- 1 2.872,- Total socis 1.530,-1 374,-
Socis actius 4.165,-1 5.051 ,- Socis actius 4.080,-1 954,-

Ingressos comercials 
Total socis 6.035,-1 7.387,-
Socis actius 16.235,- / 17.248,-

Taula 4. Pressupost del club alribui! a cada membre (clubs alemanys I barcelonins) 
(en pIes. anuals per membre). 

ingressos per persona són majors, 
també ho són les despeses. 

• tampoc han de ser més rics en ter
mes de recursos, perquè una eco
nomia de les organitzacions espor
tives voluntàries ha d'incloure di-

ners i temps (Heinemann, 1992; 
I 995a; 1995b). En el càlcul dels 
recursos és imprescindible calcu
lar el valor en diners del temps dels 
voluntaris. Només així es pot sa
ber el volum real dels recursos 
d'un club (13). 

(13) Per motius aliens a la nostra voluntat, en el moment de publicar el present article encara no estem en condicions d'oferir l'anàlisi del personal-voluntari 
o professional- dels clubs a la província de Barcelona. 

apwUs. Educació Fí,;co; E'port, 1997 (49) 40·62 55 



% respecte el total del presupost 

Ingressos Despeses 

Quotes 57,4/44,1 Administració 7,2/ 4,5 
Patrocinadors -/9,8 Esportius 57,5/68,2 
Donacions 7,3/ - Taxes 18,1/16,2 
Subvencions 10,7/ 6,5 Despeses de capital 7,0/ 1,1 
Ingressos comercials 24,8/31 ,7 Altres 2,3/4,3 
Crèdits 1,0/ 4,4 
Altres 1,5/ 3,5 

Taula 5. Distribució del pressupost (Clubs alemanys I barcelonins) (en % respecte al total del pressupost). 
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Gràfica 16. Distribució dels Ingressos segons la mida del club. 
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D'una altra banda, la distribució dels 
ingressos i despeses és també molt 
diferent (taula 5). El principal recurs 
econòmic dels clubs alemanys són les 
quotes dels membres (57,4%) que su
peren àmpliament qualsevol altra for
ma d'ingressos. A Barcelona, les 
quotes representen com a mitjana un 
44, I % dels ingressos dels clubs, xifra 
que es troba molt propera a la suma 
d' «espònsors / subvencions / in
gressos comercial», la qual puja un 
48% contra un 35,5% del cas alemany 
(14). Segons Heinemann i Horch 
(1991), aquesta dependència del club 
d' agents externs l'obliga a sotmetre' s 
a les exigències d'aquests . En el cas 
de la província de Barcelona, un club 
no pot funcionar segons criteris in
terns, però ha d'adaptar-se als que li 
vinguin imposats pels agents que 
contribueixen en una mitjana del 48% 
al seu pressupost anual. A la gràfica 
16, on es fa l'anàlisi desagregada se
gons la mida del club, quest fenomen 
es percep amb claredat. 

A Alemanya, la suma de les quotes dels 
membres més les donacions -que, se
gons el que hem explicat fins ara, re
presenta que el club es finança a si 
mateix sense cap intervenció de ter
cers- supera en tots els casos el 50% 
dels ingressos. A la província de Bar
celona, això només passa en el cas dels 
clubs amb més de 1000 associats i ja 
veurem com aquesta dada ha d' inter
pretar-se d'una manera diferent al cas 
alemany. En conjunt, els clubs de Bar
celona són molt més dependents dels 
espònsors, les subvencions i dels in
gressos que procedeixen de les activi
tats comercials que generen; el pes 

d'uns o altres varia segons la mida del 
club. 

Els clubs petits (fins a 100 membres i 
de 101 a 300) depenen més dels espòn
sors que de les activitats comercials. A 
partir de 300 socis, l'esponsorització 
disminueix i el pes de les activitats 
comercials assoleix els valors màxims 
(31 %). Els esmentats ingressos es com
binen en el cas dels clubs grans amb un 
59% dels ingressos que provenen de les 
quotes dels associats. Aquestes dades 
mereixen dues consideracions d'in
terès. 

• Els clubs petits són extremadament 
dependents de terceres parts i, en 
especial, els que tenen entre 101 i 
300 socis, ja que la suma d'espòn
sors i activitats comercials assoleix 
el 68% dels ingressos. Si aquests 
clubs s'orienten a la preparació 
d'equips que participen en competi
cions -tal i com sembla deduir-se 
de totes les dades exposades en els 
apartats anteriors- estan totalment 
sotmesos a l'èxit d'aquests,ja que si 
no, els espònsors retiren els seus 
ajuts i les activitats comercials ge
nerades al voltant de l'èxit dels 
equips es redueixen. D'aquesta ma
nera, el club té com a servitud man
tenir i millorar els seus nivells de 
performance sense parar. Legitima 
la seva existència pel rendiment dels 
seus equips i això és el que permet 
generar els ingressos necessaris per 
a la preparació d' aquests, els quals 
superen àmpliament els diners ge
nerats mitjançant les quotes de les 
persones associades. 

• Els clubs grans tenen menys espòn
sors i una major proporció d'in
gressos derivats d'activitats comer
cials i ingressos per quotes de per
sones associades. El 31% d' in
gressos per activitats comercials 
també és indicador de dependència 
de tercers. En aquest cas, malgrat 
tot, el tipus de servei ofert no és 
probablement tant el de la prepara
ció per a la competició com el de 
l'organització d'activitats que atre
guin persones. Aquestes persones 
s' adhereixen al club pel servei que 
dóna. En realitat, és probable que es 
tracti més de persones «abonades» 
que «associades» (15); d' aquí la 
suma tan elevada d'ingressos per 
quotes. 

Com a resum de l'apartat destinat a 
l'anàlisi dels recursos econòmics dels 
clubs, observem que els alemanys són 
més autosuficients que els de la provín
cia de Barcelona. En ella, els clubs de
penen més d'agents externs, com ara les 
subvencions d' institucions públiques, 
però sobretot els espònsors i les activi
tats comercials es veuen obligats a gene
rar per poder mantenir les opcions orga
nitzadores efectuades, com ara el rendi
ment dels equips per als clubs petits i 
mi~ans-petits i el servei d' «abonats» per 
als mi~ans-grans i grans. 

Aquest resultat, juntament amb els 
que hem anat obtenint quan ana
litzàvem altres aspectes relatius a 
l'estructura dels clubs, ens ha permès 
efectuar una valoració sobre les di
ferències entre els clubs alemanys i 
els de la província de Barcelona així 
com el sentit d'aquestes. 

(1 4) Per al cas alemany, no es consideren les donacions com a provinents d ' agents externs, ja que procedeixen majoritàriament dels propis associats. A 
Alemanya, la Llei d'associacions voluntàries afavoreix les donacions a aquestes, ja que serveixen per reduir impostos. El costum de fer donacions al s clubs 
esportius està molt estesa. 

(15) De fet, ja hi ha clubs grans coneguts pel tipus de servei que ofereixen que distingeixen entre persones «abonades» i persones «associades». 
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eo.dusIou: ... esportiu, 
globalització, .rranl ........ 
illStilud_1s i societat 

AI segon apartat d'aquest article justi
ficàvem l'interès d'un estudi compara
tiu sobre clubs esportius a Alemanya i 
a Espanya per diferents preguntes d'in
terès sociològic, pràctic i de futur. Des
prés de les anàlisis de les dades que 
hem efectuat, donarem una resposta a 
cadascuna de les preguntes formu
lades. 

La primera d'elles es referia al debat 
sobre el procés de globalització. En 
concret, havíem d'examinar si la situa
ció dels clubs a Alemanya i a la provín
cia de Barcelona feia pensar en l'es
mentat procés. La nostra pregunta és 
negativa; la situació dels clubs en un 
lloc o en un altre és molt diferent. 

La diferència principal que s'ha obser
vat entre els clubs alemanys i barcelo
nins és que els primers tenen un major 
grau de penetració social que els se
gons. És a dir, els «Verein» alemanys 
tenen molta importància per al cultiu de 
les relacions socials, són llocs de socia
bilitat. Les raons històriques de la seva 
gènesi -que ja hem descrit a les pri
meres pàgines d'aquest article- s'han 
anat mantenint i segueixen tenint una 
importància molt gran en la trama ale
manya de les relacions socials. Els 
clubs tenen mides molt variades i els 
petits tenen gran importància en el con
junt d'aquests; un club petit afavoreix 
el contacte humà. Encara que amb un 
predomini d'homes joves, la seva ho
mogeneïtat no és tan gran com en el cas 
barceloní, cosa que reafirma aquest ca
ràcter socialitzant dels clubs. Ofe
reixen una oferta esportiva que connec
ta parcialment amb les tendències ac
tuals de la demanda; això planteja certs 
problemes de competència enfront el 
sector comercial, però, al mateix 
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temps, els fa més atractius per als dife
rents públics diversos, més integra
dors. Per últim, els clubs tenen una gran 
autosuficiència econòmica gràcies al 
fet que són més independents de terce
res parts i, per tant, tenen una capacitat 
més gran per adaptar-se als desitjos 
dels seus membres. 

L'espai ocupat pels clubs en el pano
rama esportiu de la província de Bar
celona és més restringit. La distribu
ció dels clubs segons les seves mides 
és més desequilibrada que a Ale
manya i tenen una major importància 
els clubs grans. El dinamisme, pel 
que fa a la captació de nous associats 
durant l'últim any, correspon als 
clubs petits; aquesta dada és de les 
poques que coincideixen amb el cas 
alemany. Tenen un grau d'homoge
neïtat molt alt, ja que es composen 
principalment d'homes adults (a par
tir dels 18 anys). La seva oferta quasi 
no coincideix amb la de les tendèn
cies de la demanda; té més relació 
amb els esports anomenats tradicio
nals, fet que els fa més selectius i 
menys atractius per a amplis grups de 
població, però, al mateix temps, te
nen un espai molt més definit que no 
es confon, per exemple, amb l'oferta 
comercial. Malgrat tot, l'anàlisi dels 
seus recursos econòmics mostra ma
jor dependència de tercers que els 
clubs alemanys. En cap dels tipus 
analitzats, els ingressos derivats de 
les quotes superen el 50% dels re
cursos. 

Com poden ser interpretades aquestes 
diferències? És necessari que ens reme
tem a les altres dues preguntes que 
formulàvem al principi de l'article. La 
primera d'elles consistia a saber si da
rrera de les aparences formals comunes 
la cultura organitzadora que hi ha als 
clubs i l'espai ocupat en el panorama 
esportiu són semblants. 

Podem dir, que l'única cosa que tenen 
en comú són les aparences formals, 
però que, darrera d'elles, hi ha diferèn
cies fonamentals que expliquem a con
tinuació. 

Els orígens dels clubs en ambdós 
països són molt diferents. Ja hem co
mentat al principi de l'article com els 
«Vereine» alemanys es fonamenten en 
la filosofia del moviment «Turnen» 
que rebutja la competició i la perfor
mance i proposa altres formes de cultiu 
del cos i de l'esperit mitjançant els 
quals les persones estableixen rela
cions d'amistat. 

Encara que en els orígens de l'esport 
a Catalunya també hi ha la confluèn
cia d'altres tradicions (1'excursionis
me, les pràctiques de la noblesa, la 
filosofia del cos dels anarquistes, 
etc.), el model anglès -el de la com
petició i la performance- no va ser 
rebutjat, sinó que va ser acollit per la 
burgesia ascendent i d'una manera 
progressiva, també per les incipients 
classes mitjanes i treballadores. Va 
ser un model que es va anar imposant 
i al qual se li atribuïa una imatge de 
modernitat, democràcia i progressis
me en un país submergit en fortes 
tensions polítiques. És un model que 
ha arribat fins als nostres dies i que 
segueix sent la filosofia bàsica dels 
idearis dels clubs. 

Per una altra banda, també hem vist a 
la gràfica I com els clubs de la pro
víncia de Barcelona, a diferència dels 
alemanys, són creats principalment 
en un moment històric (després de 
1975) en un moment en què l'Estat i 
el sector comercial ja han mostrat el 
seu interès per l'esport. Esport i club 
no van lligats com a Alemanya, sinó 
que els clubs han de trobar un espai 
propi en un panorama esportiu i ins
titucional definit amb antelació. El 
model de club no és «inventat» no-
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més pel moviment voluntari com suc
ceeix a Alemanya durant el segle 
XIX, sinó que també intervenen en la 
seva configuració el sector públic i el 
comercial; ha d'actuar en un espai 
definit amb antelació. 

Les diferències empíriques observa
des reflecteixen aquests punts de par
tida diferents que s'han anat consoli
dant amb el pas dels anys. Els clubs 
alemanys segueixen cultivant les re
lacions socials més enllà del rendi
ment esportiu i aquest és el seu objec
tiu principal; els de Barcelona, en 
canvi, es regeixen per la lògica de la 
performance que cada dia imposa ma
jors exigències (tècniques, assistèn
cia mèdica i psicològica, professiona
lització dels atletes, etc.), la qual cosa 
explica la necessitat de buscar fi
nançament extern. 

Es dirà que la interpretació que es refe
reix als orígens històrics diferents a la 
província de Barcelona només pot ser 
vàlida per als clubs petits i mitjans-pe
tits. Malgrat tot, ¿què passa amb els 
mitjans-grans o grans que semblen es
tar cada cop més orientats cap a empre
ses de serveis, cosa que els condueix a 
tenir una filosofia que s'aparta de la 
performance i la competició i intenta 
ampliar les seves ofertes amb la finali
tat de ser més atractius? Tot i que els 
seus orígens es fessin coneguts pels 
seus equips de competició --els quals, 
per una altra banda, encara donen 
imatge i prestigi al club-, és cert que 
s'estan apartant d'aquestes arrels ini
cials. 

Per entendre aquests nous desenvolu
paments, cal que utilitzem la sociolo
gia política i analitzem els clubs par
tint de les relacions que estableixen 
amb els poders públics i el seu posi
cionament en el panorama esportiu. 

És a dir, la teoria dels arranjaments 
institucionals i la posició que, 
gràcies a aquests, ocupen els clubs en 
el panorama de la política esportiva 
-a vegades, també desbordant 
aquest àmbit- d'un país. 

Quan ens referim a les dates de funda
ció dels clubs, ja hem esmentat breu
ment com a les societats modernes de
senvolupades, els clubs poden col·la
borar amb l'Estat per afrontar conjun
tament el desenvolupament de l'esport 
(Heinemann, 1990; Puig & Heine
mann, 1995). Aquesta col·laboració es 
fa partint de dos models: el cooperatiu 
i el cooperatiu-subsidiari. Amb el mo
del cooperatiu, l'Estat no actua sol, 
sinó que estableix formes de col·labo
ració amb la societat civil, especial
ment amb el moviment esportiu. S'es
tableixen unes condicions de col·labo
ració per garantir l'esmentat principi 
d'igualtat. El model cooperatiu-subsi
diari no estableix condicions per oferir 
ajut; la filosofia subjacent és que les 
organitzacions ja coneixen bé quins 
són els seus interessos i no cal posar-los 
condicions, atès que elles ja saben el 
que necessiten per ajudar-se a si ma
teixes. 

Doncs bé, és a la llum d'aquests mo
dels que es poden interpretar els de
senvolupaments més recents de les 
organitzacions esportives que hem 
analitzat. 

Els clubs alemanys constitueixen el fo
nament de la promoció de l'esport a 
Alemanya Estan agrupats en la «Deut
sche Sportbund» (DSB) que és l'orga
nització responsable de l'esport en 
aquest país. L'Estat no compta amb un 
Ministeri de l'esport, sinó que, com que 
al·lega la filosofia del principi de sub
sidiarietat, delega en la DSB tota la 
responsabilitat en matèria esportiva. 

Aquest organisme, mitjançant una 
complicada estructura, arriba a mobi
litzar al voltant de 23 milions de prac
ticants esportius (16). Els clubs no re
ben cap ajut financer directe de l'Estat, 
però atès que aquest ofereix de franc 
-a través dels ajuntaments- l'ús de 
les instal·lacions esportives a més d'un 
70% dels clubs i ha establert un marc 
legal altament favorable per a aquest 
tipus d'organitzacions (recordeu, entre 
d'altres, el tema de les donacions al 
qual hem fet referència en l'apartat de 
recursos econòmics), aquests es troben 
en una posició política i econòmica
ment avantatjosa respecte a un altre 
tipus d'organitzacions, especialment 
les comercials. El fet que tots els clubs 
esportius alemanys s'agrupin sota una 
sola organització «paraigua», això 
dóna a la DSB un poder negociador 
molt avantatjós per als seus interessos. 

Quines diferències i semblances tro
bem a la província de Barcelona pel 
que fa a això? Segons el nostre enten
dre i partint de l'anàlisi de les dades 
de l'enquesta i algunes fonts docu
mentals consultades fins al moment, 
els clubs petits i mitjans-petits gau
deixen d'una relació de subsidiarietat 
amb els poders públics. Per des
comptat, les subvencions que reben 
s6n molt més petites si es considera 
el percentatge que representen en re
lació al total d'ingressos. Però no no
més és una qüestió de diners, sinó del 
pes polític que exerceixen a causa de 
la seva uniformitat d'interessos i 
coherència d'actuacions. Si bé és cert 
que són selectius pel que es refereix 
al públic que atrauen, estableixen una 
trama organitzadora a tota la provín
cia de Barcelona que arriba fins als 
llocs més recòndits. I, atès que 
s'agrupen en consells comarcals i en 
federacions, tenen una certa capacitat 

(16) Això representa el 30% de la població alemanya, mentre que a Espanya, el percentatge de persones afiliades a un club esportiu és del 10%. 
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de pressió política i aconsegueixen 
una atenció institucional que es tra
dueix en una relació de tipus subsi
diari. 

De totes maneres, encara que hi hagi 
certes semblances amb el cas alemany, 
no es pot dir que la capacitat de pressió 
política d'aquest tipus de clubs a Es
panya sigui tan gran com aquest. En 
realitat, no compten amb una orga
nització poderosa que els agrupi tots i 
que sigui capaç d'influir de forma tan 
important, com a Alemanya, sobre la 
política esportiva del país. 

La diferència és encara més gran quan 
s'analitzen els clubs grans i mitjans
grans que funcionen amb una doble 
lògica. Una pot ser la subsidiària i la 
interpretem amb el mateixos termes 
que en el paràgraf anterior. L'altra és la 
cooperati va i gràcies a ella, s'explica la 
seva orientació cap als serveis. 

La vocació dels poders públics a la 
província de Barcelona s' ha anat orien
tant de manera progressiva a una com
plementaritat amb la societat civil més 
que com una superposició amb les tas
ques dutes a terme per aquesta (Puig & 
Heinemann, 1995). És molt corrent es
tablir convenis de cessió d'instal·la
cions, d'organització de programes de 
promoció o campanyes d'estiu, etc. 
amb clubs. La filosofia s'ajusta als 
principis del model cooperatiu. No és 
que es deixi al club fer el que vulgui, 
sinó que s'estableix un plec de condi
cions i, si aquest és capaç de complir
lo, té garantida la coJ.laboració amb 
l'ens públic tant de temps com els 
acords es compleixin. Aquesta fórmula 
ha estat aplicada en molts municipis i 
pot ser la raó que expliqui l'enorme 
increment del nombre d'associats a 
clubs que en un període de deu anys han 
duplicat i triplicat el seu nombre. Els 
clubs han trobat el seu espai en el pa
norama esportiu gràcies a arranjaments 
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institucionals que han estat capaços 
d'establir amb els poders públics de la 
província. Aquest aspecte ens sembla 
exclusiu de Barcelona i és, segons el 
nostre parer, la raó que explica la major 
presència de clubs grans en comparació 
amb el cas alemany. 

Veiem doncs com darrera de les apa
rences semblants s'amaga alguna sem
blança, però, sobretot, diferències fo
namentals en la cultura organitzadora i 
en el posicionament dels clubs en el 
context de la política esportiva de cada 
país. 

Ara, l'última pregunta d ' interès so
ciològic que queda per respondre és 
la següent: compleixen la mateixa 
funció social els clubs alemanys que 
els espanyols? l, en cas de no ser així, 
a què són degudes aquestes dife
rències? 

La resposta és també negativa, ja que 
considerem que no compleixen la ma
teixa funció. L'observació empírica de 
què partim és que els clubs de Barcelo
na són més selectius en comparació 
amb els alemanys, cosa que ens fa creu
re que els clubs alemanys tenen major 
importància des del punt de vista de les 
relacions socials que els de la província 
de Barcelona. 

Ara bé, vol dir això que a Barcelona ens 
trobem davant una societat més desar
ticulada? En absolut. El que estem 
dient és que els clubs es desenvolupen 
dins d'un context social i cultural dife
rent i, en conseqüència, les funcions 
desenvolupades també ho són. A quin 
tipus de diferències ens estem referint? 

Malgrat que també està sotmesa a grans 
transformacions, l'estructura de la fa
mília a Espanya és encara molt diferent 
a l'alemanya que és molt més nuclear. 
I no només això, sinó que és comú que 
els fills deixin la llar familiar per anar
se'n a estudiar i ja no tomin mai més. I 

també hi ha una major disponibilitat a 
la mobilitat per raons professionals. 
També s'ha de tenir en compte un ma
jor sentit de la individualitat i l' autores
ponsabilitat derivada del profund arre
lament cultural que té l'ètica protestant 
a la societat alemanya. El resultat és 
que a la família hi ha una falta de 
centralitat pel que fa a les relacions 
socials en comparació a les que hi ha a 
Espanya. 

Cada vegada més, els qui treballen en 
sociologia de la família a Espanya par
len de família tradicional modificada, 
cosa que és de gran interès, atès que un 
cop més s'enfonsa el mite globalitza
dor per donar pas a la capacitat de cada 
cultura per integrar la tradició ales no
ves tendències. Així la farmlia tradicio
nal modificada és aquella que, malgrat 
que tendeixen cap a la nuclearització, 
manté trets de la tradicional. Els pares 
vells ja no conviuen amb els fills, però 
estan a prop i mantenen molt contacte 
amb ells principalment gràcies al te
lèfon i també a néts i nétes que su
pleixen la falta de temps de la mare, qui 
en la majoria d'ocasions té un treball 
fora de casa. La celebració de festes 
familiars segueix tenint un paper im
portant i les visites mútues durant les 
vacances també. El resultat és que la 
farmlia segueix ocupant molt de temps 
en el món de les relacions, cosa que 
indirectament disminueix la funció so
cial exercida pels clubs. 

L'organització del temps també és un 
aspecte molt important. La jornada la
boral a Espanya acaba tard, amb una 
pausa al migdia molt més llarga que en 
d'altres països, especialment a Ale
manya. Si es desitja anar a un club, s'ha 
de gestionar el temps de manera molt 
estricta o s'hi ha d'anar molt tard. En 
aquest últim cas deixa de ser un bon 
moment per a les dones, atès que a la 
tarda, treballin o no, han d'atendre les 
seves responsabilitats familiars. 
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Per últim, sorgeixen a Espanya orga
nitzacions que no tenen tant d'arrela
ment en d'altres països i que s'adap
ten més a l'estructura familiar i 
l'aprofitament del temps en aquest 
país. Ens estem referint a les confra
ries, bandes musicals, comissió de 
festes, penyes, agrupacions de ball, 
etc. que existeixen en tots llocs i que 
sense cap necessitat d'ajuts oficials o 
de ser professionals, subsisteixen 
amb el pas dels temps desenvolupant 
any darrera any aquest ampli ventall 
d'activitats d'oci. No hi ha cap dubte 
que també entren en competència 
amb l'oferta esport i va, de manera que 
limiten no només la demanda que s' hi 
pugui dirigir, sinó canviant fonamen
talment la funció social que els clubs 
esportius, entre d'altres, exerceixen 
en el context social. 

Responguem ara les preguntes pràc
tiques i de futur. Aquestes connecta
ven amb el repte de la integració eu
ropea i amb la manera com l'estudi 
dels clubs permetia tractar-la. La 
lliçó que s'extreu de la nostra anàlisi 
és la gran diversitat que s'observa en 
la situació dels clubs més enllà d'apa
rences formals semblants. 

En ambdós casos analitzats, els clubs 
són nuclis d'identitat, llocs de socia
lització per a les persones que hi estan 
adherides. El més interessant, mal
grat tot, és que aquesta funció té ca
racterístiques diferents i no es diri
geix al mateix tipus de persones. 
Veiem que, degut a contextos ben 
diferents, els clubs alemanys són 
menys selectius que els de Barcelona. 
Ara bé, això no vol dir que els de 
Barcelona siguin «pitjors», sinó que 
són diferents i les funcions que porten 
a terme tenen sentit per a aquells qui 
hi estan vinculats. La societat es
panyola és diferent a l'alemanya i 
només és possible entendre el sentit 
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dels clubs si s'analitza en el context 

en el qual es desenvolupen. 

Per això, una política esportiva europea 
que en el futur no contempli la indivi
dualitat de cada país (dels seus clubs, 

però també del conjunt del seu sistema 
esportiu) pot tenir efectes desarticula
dors. Més que contribuir a una millora 

de la situació destruiria la riquesa de les 
tradicions locals, les quals s'han anat 

constituint amb el pas del temps i són 

el fonament de la identitat esportiva de 
cada país. 

En conseqüència, les diferències po

sades de manifest en l'anàlisi que ara 

finalitzem no només són importants 
des del punt de vista sociològic, sinó 

també polític i sobretot, humà. Ens 

han permès donar les primeres passes 
en la comprensió de la riquesa dels 
clubs esportius a Europa, però també 
dèiem al principi que les nostres da

des són insuficients. Cal comptar 
amb les dades referents, no només a 
una província, sinó al conjunt de 
països. I també iniciar d'altres inves

tigacions que permetin aprofundir en 
temes complementaris al que s'ha 
tractat. És necessari, per exemple, 

conèixer el tipus de processos que 
condueixen al fet que els clubs siguin 
configuradors d'identitats de grup, 
les característiques de la cultura orga
nitzadora, la relació entre les emo

cions en aquestes organitzacions i els 
processos de constitució de les es
mentades identitats. 

Per tot això, hem de concloure dient 
que aquest article, més que repre
sentar el final d'un procés és un su
ggeriment per seguir avançant en 
l'estudi d'un tema d'interès tan fona

mental com és el dels clubs esportius. 
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, 
ELPROCES , 

DE PROFESSIONALITZACIO 
DELS RECURSOS HUMANS 

DE LES ASSOCIACIONS 
ESPORTIVES A ESPANYA 

Abstract 

The article analyses from a diachronic perspective the professionalisation of 
sports associations in Spain. lt has four aims: 1) to show the incipient degree of 
professionalisation ofmost sports associations. 2) to show, a/so, how the associa
tions that have begun a process of transition towards new organised cultures 
inherent to the process of heterogenisation of sport, are very few. 3) to give some 
theoretical proposals about labour market in sport, and 4) to ana/yse the perspec
tives of evo/ution of the professionalisation in these associations. With regards to 
the method, we made a secondary ana/ysis of data collected in a previous survey 
carried out by the author. 

I ... 

L'article enfoca, des d'una perspectiva 
diacrònica, la professionalització de les 
associacions esportives a Espanya i per
segueix quatre objectius: I) mostrar el 
grau incipient de professionalització de 
la majoria de les associacions esporti
ves; 2) mostrar, també, com les associa
cions que han iniciat un procés de tran
sició cap a noves cultures organitzado
res inherents al procés d'heterogeneïtza
ció de l'esport són escasses; 3) avançar 
en la teorització del mercat de treball de 
l'esport i 4) investigar al voltant de les 
possibles perspectives d'evolució de la 
professionalització en aquestes associa
cions. Respecte a la metodologia, s'ha 
utilitzat la tècnica d' «anàlisi secun
dària» de les dades primàries obtingudes 

en investigacions anteriors realitzades 
fonamentalment pel propi autor. 

......... i reptes per • 
l'assocIacionls. esportiu • 
Europa. la qüestió _la 
.......... Iltzad. 

El procés d'heterogeneilzació de l'es
port (Puig, Heinemann, 1992) que està 
tenint lloc en els diferents països euro
peus, juntament amb d'altres canvis so
cials, com ara les transformacions en els 
valors, i canvis econòmics, com les p0-

lítiques d'ajustament implantades per 
les diferents administracions, estan 
creant una sèrie de problemes i exigèn
cies de transformació a les associacions 
esportives. Els estudis realitzats a Ale-
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manya (Heinemann, 1993), Bèlgica (de 
Knopp et al., 1994), a Espanya (Escalera 
et al, 1995; Moreno, 1993; Pérez, 1990; 
Serrano, 1995; Zambrana, Montalvo, 
1990), a Finlàndia (Tapani, 1994), 
França (Chifflet, 1993; Gasparini; Tri
bou, 1994; Leblanc, 1992) o a Itàlia 
(Madella et al, 1994; Porro, 1996), sem
blen coincidir a detectar com a princi
pals problemes dels clubs en els seus 
respectius països els següents pro
cessos: dificultats financeres, proble
mes de captació de nous associats i man
teniment dels existents, disminució del 
voluntariat i de la intensitat i qualitat de 
la coJ.laboració, problemes de transició 
a noves cultures i lògiques organitza
dores. 

Curiosament, aquest últim àmbit de pro
blemes, transformació de les cultures 
organitzadores ha sorgit en aquelles 
associacions que han intentat introduir 
una de les solucions més recomanades 
en la literatura per fer front als altres 
problemes esmentats: incorporar, inte
grar els sistemes socioculturals i de ges
tió de les empreses esportives privades 
en els sistemes socioculturals i de gestió 
de les associacions esportives, sense 
canviar els objectius de no lucrativitat i 
de participació dels socis (Chazaud, 
1993; Chifflet, 1993; Gasparini, Tribou, 
1994; Puig, Heinemann, 1992; Mayaux, 
Revat, 1993). 

AI seu tom, també s 'ha suggerit que una 
de les alternatives per fer front als pro
blemes dels clubs i per implementar les 
oportunes millores en la seva gestió i/o 
oferta de serveis, seria avançar en aque
lles entitats amb una certa mesura d'asso
ciats i de recursos en el procés d'incor
poració d'assalariats, de professionals a 
les seves «plantilles» de recursos hu
mans, (Puig, Heinemann, 1992, Leblanc, 
1992; Mayaux, 1994; Moreno, 1993; 
Van Bockom, 1994; Welch, 1994). En 
aquest sentit, Puig i Heinemann (1992, 
111) aportaven dades referides a alguns 
països europeus a començaments dels 
noranta. Segons aquests investigadors, el 
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nombre de llocs de treball generat pel 
sector no lucratiu a Alemanya (de 
l'Oest) se situava en 80.000, a Itàlia, en 
75.000 i al Regne Unit, en uns 38.000 
llocs de treball. Doncs bé, el present 
article té dos propòsits principals: a) 
abordar el procés de professionalització 
dels recursos humans de les associa
cions esportives a Espanya i b) avançar 
en la teorització del mercat esportiu de 
treball en aquest sector. 

Segons Piore i Berger (1980,23-54), el 
dualisme en els mercats de treball (Piore, 
1975; Martínez del Castillo, 1993, a, b), 
és a dir, la seva estructuració en llocs de 
treball dels sectors primari i secundari, 
està relacionat amb la variabilitat i incer
teses existents a les economies moder
nes. Per a aquests investigadors, el dua
lisme sorgeix en un mercat de treball, 
quan parts de la seva població laboral 
(sector primari) comencen a quedar pro
tegides de la incertesa i de la variabilitat 
de la demanda, perquè així interessa a les 
organitzacions que ofereixen llocsde tre
ball. Doncs bé, el primer objectiu 
d'aquesta investigació, consisteix a con
trastarel següent suposat: «La professio
nalització dels recursos humans de les 
associacions esportives de primer grau 
(llei 10/1990) a Espanya es troba en un 
estadi incipient, tant en el volum de llocs 
de treball generats, com en els seus trets 
de dualització». 

Per què es produeix aquesta situació? 
Avançar en la resposta a aquest interro
gant, és a dir, abordar alguns dels pro
cessos explicatius de l'estadi de desen
volupament d' aquest mercat de treball, 
constitueix el segon objectiu d'aquest 
treball. Un dels processos que proba
blement influeixen està en la tradició 
associativaesportiva d'un territori, el 
volum, la mida i patrimoni dels seus 
clubs. Per inducció, pot apreciar-se com 
aquells països en què van néixer els 

clubs esportius, Anglaterra, o que més 
ràpidament els van incorporar al seu 
sistema social, Alemanya, França o que 
històricament han constituït l' organitza
ció bàsica del seu esport, Itàlia, registren 
volums de llocs de treball en aquest 
sector molt elevats. Però, juntament 
amb aquesta base-procés historicoterri
torial, probablement s'articulin altres 
processos. 

Segons Puig i Heinemann (1992, 99-
100), les associacions esportives con
temporànies es troben al voltant de 
quatre dimensions o polaritats (vegeu 
quadre 1): finalitats d'integració, tipus 
d'oferta, cerca o no de resultats espor
tius i voluntariat o professionalització 
dels seus recursos humans. Als clubs 
tradicionals, es busquen sensacions de 
pertinença, l'oferta és molt estable i 
està orientada a propiciar la pràctica 
esportivocompetitiva dels equips que 
els representen o dels seus socis, i l'es
mentada oferta és aportada normal
ment per recursos humans voluntaris. 
A l'altre extrem, es troben les associa
cions esportives més obertes, en les 
quals els membres s'integren per rebre 
uns serveis, registren una oferta més 
dinàmica i canviant, orientada a aten
dre les noves demandes que vagin sor
gint, on no es persegueixen resultats 
esportius i on es tendeix a professiona
litzar una part dels seus recursos hu
mans. Doncs bé, el segon objectiu 
d'aquest treball consisteix també a ini
ciar la verificació del següent suposat: 
«a Espanya, les associacions esporti
ves orientades al mercat són encara 
escasses i, en canvi, predominen els 
clubs tradicionals i les associacions en 
procés de transició cap a les noves 
cultures organitzadores inherents al 
procés d'heterogenei~zació de l'es
port». 

Per altra banda, en investigacions ante
riors sobre teorització del mercat espor
tiu (Martínez del Casti11o, 1993, a, b) 
plantejàvem possibles limitacions en al
guns aspectes de la teoria neoclàssica del 
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mercat de treball. Aquestes limitacions 
semblaven confinnar-se en l'àmbit de 
les teories del capital humà (Becker, 
1964) aplicades a l'anàlisi de les posi
cions ocupades pels llicenciats dels 
INEF i Facultats de CC. de l'Activitat 
Física en el mercat esportiu laboral a 
Espanya (M. del Castillo, 1993, b). Tot 
semblava indicar la necessitat de reo
rientar teòricament i metodològicament 
la investigació en aquesta línia, encara 
que partim també d'altres enfocaments, 
com ara la teoria de les espècies de 
capital de Bourdieu (1979). Així mateix, 
plantejàvem (M. del Castillo, 1993, a, 
10) en referència al mercat esportiu de 
treball, «que es tracta d'un mercat en el 
qual la compravenda de treball no és 
només una relació econòmica i indivi
dualitzada, com postula la teoria neo
clàssica del mercat de treball. Són tam
bé relacions socials entre agents i grups 
socials, que poden tenir interessos dife
rents i sovint, contraposats, (Edwards, 
1979)>>. Doncs bé, iniciar la comprova
ció d'aquest suposat d'Edwards, en el 
mercat laboral de les associacions es
portives, constitueix el tercer objectiu 
del present estudi. 

Per últim, després d'haver tractat d'es
tablir l'estat del procés de professiona
lització als clubs esportius i de tractar 
alguns dels factors influents, el quart 
objectiu consistirà en indagar al voltant 
de les possibles perspectives d'evolució 
d'aquest procés. 

En referència a la metodologia, atesos 
els objectius d'estudi, el seu caràcter 
explorador i els mitjans i infonnacions 
ja disponibles ha estat utilitzada la tèc
nica d' «anàlisi secundària» de les dades 
obtingudes en altres investigacions (fo
namentalment: enquesta d'establiments 
esportius i el seu personal, INE, 1975; 
enquesta d'estructura ocupacional a 
l'esport i projecció del mercat esportiu 
laboral, M. del Castillo et al, 1991, 1992; 
enquesta d'hàbits esportius de 1995, 
García Ferrando, 1996). 
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Font: Heinemann, Puig (1992, 99) . 

Quadre 1. Esquema configurador de l'associacionisme esportiu contemporani. 

NOMBRE UOCS OE TREBAU 

GR, OCUPACIONALS 1973 1991 VARIAC, 

MONITOR 1.192 5.312 4.120 

TÈC. ACT. FíSIQUES 1.220 1.220 

TÈC. DEP. SUPERIOR 1.999 -140 

DIRECCiÓ 854 78 

TOTAL 

DISTRIBUCiÓ (%) 

GR, OCUPACIONALS 1973 1991 VARIAC. 

MONITOR 29,0 56,6 345,7 

TÈC. ACT. FíSIQUES 13,0 

TÈC. DEP. SUPERIOR 52,1 21 ,3 -6,5 

DIRECCiÓ 18,9 9,1 

TOTAL 

FONT. 

- Estadlstica d'entrtats i establiments esportius, INE, 1975, (2n trimestre 1973). 

- Estructura ocupacional de l'esport a Espanya, enquesta dels sectors d 'entrenament, docència, animació i direcció 
d'instaHacionsesportives, eso, 1991 (2n trimestre, 1991). 

- Elaboració pròpia. 

- No estan inclosos els llocs de treball generats pels clubs que no gestionaven instal-lacions esportives, ni els llocs de 
treball en tasques administratives o de control-manteniment de les instal-lacions. Tampoc s'inclouen els llocs de 
treball d'esportistes professionals. 

- A l'estadística de 1973, no es recollia el grup ocupacional de Llicenciat o Tècnic en Activitats flsiques i, per això, no 
apareix cap dada. Probablement n'hi havia i estaven inclosos com a monrtors o entrenadors (tècnic esportiu superior). 

Quadre 2. Evolució del nombre de llocs de treballs i d'estructures ocupacionals als clubs entre 1973 i 1991 . 

Anàlisi. resultats 

Estadi i trets de professionalització 
El procés de professionalització dels re
cursos humans dels clubs esportius a 
Espanya, sembla que es caracteritza per 
les baixes taxes de creixement en el 
nombre de nous llocs de treball creats i 
per una escassa presència de professio
nals en la gestió i ensenyament o entre-

nament d'activitats. El 1973, generaven 
4.100 llocs de treball i quasi vint anys 
després, el 1991, sostenien 9.400 treba
lladors remunerats (quadre 2). És a dir, 
un saldo net d'aproximadament 5.300 
llocs de treball, que en el cas d'haver-se 
distribuït de manera unifonne amb el 
temps, suposarien només 300 nous llocs 
de treball a l'any. Per contra, en d'altres 
sectors generadors de llocs de treball 
com l'empresa privada i els ajunta-
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PARlU: 
ESTUDIS TEORICOEMPíRICS 

NOMBRE DE PROFESSIONALS PER CADA '0.000 

GR. OCUPACIONALS 

MONITOR 

TÈC. ACT. FíSIQUES 

TÈC. DEP. SUPERIOR 

DIRECCiÓ 

TOTAL 

FONT, 

'873 

0,33 

0,00 

0,59 

HABITANTS 

'"' YARIAC. '873 

1,35 l ,Ol 2,59 

0,31 0,31 0,00 

0,51 -0,09 4,65 

0,22 1,69 

PRACT1CAHTS 

REGULARS PRACTICANTS 

I OCASIONALS REGULARS 

'"' YARIAC. '873 '"' YARIAC. 

5,76 3,17 5,75 11,30 S,55 

1,32 1,32 0,00 2,60 2,60 

- 2,48 10,32 -6,06 

- Estadística Establiments Esportius, IN E, 1975; Estructura Ocupacional de l'Esport, CSD, 1991 ; Padró Municipal de 
Habitants de 1975, INE; Projecció Pobiació Espanyola 1980-2010; Enquesta d'ActMtats Esportives, INE, 1974; Els 
Espanyols i l'Esport (1980-1990), CSD, 1991 . 

- Elaboració pròpia 

Quadre 3. Evolució de les tales d'olerta de professionals dels clubs en 197311991. 

ments, escassament presents al 1973, el 
nombre de nous llocs de treball creats en 
aquest període va ascendir respectiva
ment a 9.700 i 8.400 llocs (M. del Cas
tillo, 1992, 66). 

Si utilitzem com a indicador del procés 
de professionalitzaci6 les taxes d'oferta 
de professionals dels clubs al 1973 i al 
1991 (quadre 3), es pot comprovar en 
una taxa bruta com és el nombre de llocs 
de treball per cada 10.000 habitants, tot 
i que aparentment l'oferta s 'ha duplicat: 
el 1973, se situava en 1,14 llocs de tre
ball per cada 10.000 habitants i el 1991, 
en 2,39. Malgrat tot, taxes una mica més 
específiques, com ara el nombre de pro
fessionals per cada 10.000 practicants 
regulars i ocasionals o per cada 10.000 
practicants regulars, revelen una signifi
cativa estabilitat, ja que són pràctica
ment iguals al 1973 i al 1991, al voltant 
de 10 i 20 professionals respectivament 
(quadre 3). Així mateix, esperant que 
l'equip investigador composat per Hei
nemann, García Ferrando, Puig, Moreno 
et al obtinguin indicadors més precisos 
sobre aquest procés (com la proporci6 
professionals-voluntaris o la mitjana de 
professionals per club o les proporcions 
de clubs que compten o no amb recursos 
humans remunerats), permeti avançar 
un altre indicador. Segons aquest equip, 

en la seva tasca d'establir l'univers 
d'associacions esportives a Espanya, 
barregen estimacions provisionals que 
situen el nombre de clubs en 50.000. Per 
tant, si es confirma aquesta dada i la 
relacionem amb el nombre de 9.400 
llocs de treball de 1991, podria avançar
se que més del 80 per cent de les asso
ciacions esportives a Espanya no 
compten amb cap professional en els 
llocs de gesti6 o ensenyament-entrena
ment. 

D'altra banda i en referència al suposat 
avançat relacionat amb l'estadi inci
pient de dualitzaci6 (Piore, 1975, 
1980) en aquest sector, els indicadors 
que s'obtenen pel moment semblem 
confirmar-lo. Abans que res, recorda
rem que en el cas del mercat esportiu 
espanyol (M. del Castillo, 1993, a, b), 
els llocs de treball del sector primari, 
és a dir, els de més complexitat -millors 
condicions contractuals i majors taxes 
d'estabilitat en el treball- semblen ser 
els de director (i de docent en educaci6 
física), mentre que els llocs de treball 
del sector secundari sembla que s6n els 
d'entrenador-tècnic esportiu superior, 
llicenciat o tècnic en activitats físiques 
i especialment els llocs de treball de 
monitor. Els llocs de treball d'entrena-

dor-tècnic esportiu superior, per la 
complexitat de les seves tasques, 
s'haurien d'inscriure en el sector pri
mari, però la inestabilitat laboral i les 
deficients condicions contractuals cir
cumscriuen la majoria d'aquests llocs 
de treball en el sector secundari. Doncs 
bé, si comparem les estructures ocupa
cionals de 1973 i 1991 (quadre 2), po
dem comprovar com el nombre de llocs 
de treball de director ha quedat pràcti
cament igual i que quasi la pràctica 
totalitat dels 5.300 nous llocs de treball 
han estat de monitor: 4.100. I inclús els 
llocs de treball d'entrenador-tècnic es
portiu superior han disminuillleugera
ment. A més, una altra tendència dels 
processos de dualitzaci6, com és l'evo
luci6 de l'estabilitat en el treball, apro
ximada per l'indicador de relaci61abo
ral, reflecteix justament la tendència 
contrària. En el quadre 4, pot compro
var-se com s'han invertit completa
ment entre 1973 i 1991 les proporcions 
de relacions laborals indefinides i tem
porals: d'un contracte eventual per 
cada quatre llocs de treball, s'ha passat 
a un contracte indefinit en cada quatre 
llocs de treball remunerats. Només en 
el cas dels directors, tot i que es registra 
una tendència a la baixa, s'ha mantin
gut una mica la taxa de relaci6 laboral 
indefinida. Això probablement no per
què s'hagin creat nous llocs de treball 
estables de director, sin6 perquè gran 
part dels directors de 1973 encara no 
s'han jubilat i es mantenen en els seus 
llocs. 

Si passem de l'anàlisi diacrònica a la 
sincrònica, el 1991, altres indicadors i 
trets de professionalitzaci6 sembla tam
bé que confirmen l'estadi incipient i 
l'escassa dualitzaci6 del mercat laboral 
dels clubs. 

Així, només tenien un contracte fix 
permanent el 22% dels treballadors en
trevistats (quadre 11).* La resta rebia 

* A l'objecte de no sobrecamgar al lector, els quadres 8 a 21 poden ser consultats en l'A~ndix Estadístic al final de l'article. 
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una gratificació, el 38%, o tenia con
tractes inestables (discontinus, fonna
ció, estacional, interinitat, etc.). A això 
cal afegir-hi que el 70% dels escassos 
contractes fixes eren gent de més de 
trenta anys, per la qual cosa proba
blement feia anys que havien assolit 
aquesta relació laboral. Així mateix, 
només en els llocs de treball de director 
predominaven els contractes indefi
nits, el 64%, (quadre 14) i ja avançà
vem abans, que una gran part d'aquests 
probablement feia anys que es troba
ven en aquesta situació. En la resta de 
llocs de treball, predominaven les si
tuacions irregulars o els contractes 
inestables, especialment en els moni
tors (80% ) i els entrenadors-tècnics su
periors (71%). 

Un altre indicador, com ara la dedica
ció o el nombre d'hores contractades, 
també sembla que confinnen el suposat 
plantejat (quadre 12). Només el 21% 
dels treballadors tenien una dedicació 
completa, mentre que el 32% tenia una 
dedicació de 10 a 20 hores, i un 30%, 
per sota de les 10 hores setmanals. Si 
exceptuem un cop més els directors, 
dels quals un de cada dos tenia una 
dedicació completa (fet que també és 
significatiu d'una reduïda professiona
lització en aquests llocs de treball), en 
la resta de llocs de treball i especial
ment en els de monitor o tècnic espor
tiu superior (una altra regularitat), pre
dominen les dedicacions parcials, 87 i 
83% respectivament. 

Així mateix, la incipient professiona
lització d'aquest sector, si exceptuem 
els esportistes professionals, es veu re
flectida en els ingressos mensuals per
cebuts (quadre 13). Només e14% supe
rava les 175.000 ptes. i el 8% rebia 
entre 125.000 i 175.000 ptes. (proba
blement la majoria que pertanyien als 
clubs esportius professionals). En con
tra, un de cada dos treballadors rebia 
ingressos inferiors a les 35.000 ptes. I 
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GR. OCUPACIONALS 

MONITOR 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

TÈC. ACT. FíSIQUES 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

TÈC. DEP. SUPERIOR 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

DIRECCiÓ 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

TOTAL 

INDEFINIDA 

TEMPORAL 

- M. del Castillo et al. (t991) . 
- Elaboració pròpia. 

1973 

75.8 

24.2 

78,0 

22,0 

79,3 

20,7 

1991 

21,3 

78,7 

34,8 

65,2 

28,2 

71,8 

64,3 

35,7 

Quadre 4. Evolució de les relacions laborals en els clubs entre 1973 i 1991 . 

un cop més les millors condicions en 
aquest mercat, es concentren en els més 
grans de trenta anys (quadre 13) i en els 
llocs de treball de director (quadre 15). 
En la resta de llocs de treball, predomi
nen els ingressos inferiors a les 50.000 
ptes. en el 70% dels monitors i tècnics 
en la natura i en el 50% dels entrena
dors-tècnics esportius superiors. 

D'altra banda, el grau de professiona
lització d'un mercat, pot ser aproximat 
també pel grau de fonnació que porten 
els ocupants dels treballadors (i què 
exigeixen els agents que contracten?): 
doncs bé, només el 13% dels treballa
dors eren llicenciats (quadre 21) i en 
concret en Ciències de l'activitat física 
i l'esport, e13% (quadre 18). En aquest 
sentit i en referència a les fonnacions 
específiques, predominaven els treba
lladors amb titulació federativa (qua
dres 18, 19), el 64%, bé de monitor o 
entrenador regional, ja que només un 
de cada quatre tenia la titulació d'en
trenador nacional (quadre 20). Inclús el 
32% dels ocupants d'aquests treballs 
no tenia cap titulació específica en l' es-

port (quadres 18 i 19) i paradoxalment, 
la major presència de no titulats es 
donava en els llocs de director, el 55%. 

En definitiva, tot sembla indicar que 
considerada en conjunt la situació del 
procés de professionalització dels re
cursos humans dels clubs (sense in
cloure els esportistes professionals), el 
1991 només hi havia reduït un nucli de 
professionals en el sentit estricte que 
poguessin viure del seu treball en un 
club i amb plena dedicació a ell (al 
voltant del 20-25%). I probablement, 
una part d'ells des de feia anys. És a 
dir, la tendència a confonnar-se un sec
tor primari en aquest mercat proba
blement no era encara significativa al 
1991 i, per tant, no semblava observar
se les trets de dualització. Pel contrari, 
la majoria dels treballadors compartien 
la seva situació de treball parcial o 
subtreball amb d'altres situacions: te
nien un altre treball en l'esport (lI % ) 
o en d'altres àmbits laborals (17%) o 
estaven estudiant (15%) o no trobaven 
un altre treball millor (13%) (quadres 
16 i 17). 
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Quadre 5. Distribució dels treballadors per entitats associatives segons grup ocupacional. Relació laboral i dedicació (1 I . 
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Quadre 6. Distribució del treballadors per entitats associatives segons grup ocupacional. Edad i sele. 
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l TUup. 

~ ~ 

80 

% Fonnació específica 

J < 35000 • 35001 ·75000 • 7500' · '25000 • 12500' · I7S000 ,. 175000 .-., NIINc c-- .--
Quadre 7. Distribució dels treballadors per entitats associatives segons grup ocupacional. Ingressos I formació especifica f¡sicoesporliva. 

(1) La font d'aquest gràfic i els següents gràfics i quadres, fins al quadre 20, es de M. del Castil lo et al. , 1991 , 193·201 . 
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Demandes de mercat i segments 
atesos pels clubs 
Des que el 1968 i el 1974 l'Institut 
nacional d'estadística va realitzar les 
primeres enquestes de pràctica d'acti
vitats esportives, les posteriors enques
tes dirigides pel professor García Fer
rando han anat registrant el continuat 
augment del mercat d'activitats i ser
veis esportius. Així en el cas de les 
demandes «relativament» satisfetes, 
aproximades per les taxes brutes en 
pràctica, han evolucionat des del 
12,3% d'espanyols que practicaven ac
tivitat física (INE, 1968) fins el 39% el 
1995 (García Ferrando). Però, junta
ment amb aquest i d'altres canvis quan
titatius en el mercat, s'han anat regis
trant altres transformacions que no te
nien perquè ser de menor importància 
per als poblacionals i les organitza
cions esportives (García Ferrando, 
1966; Puig i Heinemann, 1992; M. del 
Castillo, 1986). 

Així, Duran, en la seva anàlisi evoluti
va de l'esport a Espanya, assenyalava 
que els ciutadans tradicionalment més 
practicants, els homes i els joves, regis
tren una estabilitat en les taxes de pràc
tica (1995, 20). Contràriament, «han 
estat precisament els grups «menys» 
propers a l'esport, els més allunyats 
històricament de la pràctica esportiva 
els que han experimentat els percen
tatges de creixement superiors, clara
ment per sobre dels grups que acabem 
d'esmentar. 

A partir de 1980, l'increment observat 
en la pràctica esportiva a Espanya, 
lluny d'ampliar les diferències entre 
els diferents estrats poblacionals, les 
ha reduït. Així, ens trobem amb el fet 
que han estat les dones, els grups de 
major edat, les persones de menys ni
vell educatiu, les persones casades, els 
jubilats, els grups poblacionals de 
qualificació inferior i els residents en 
nuclis de menor població els que han 
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experimentat els majors percentatges 
de creixement pel que fa a la pràctica 
esportiva.» (Duran, 1966,22). 

D'altra banda, García Ferrando, en 
un primer avançament de publicació 
(1996) d'alguns dels resultats de 
l'enquesta d'hàbits esportius de 
1995, ens aportava algunes dades i 
tendències d'interès als investiga
dors i gestors de les organitzacions 
esportives. 

Així, per exemple, i analitzant els 
quadres 22 i 23, plantejava: «el motiu 
de fer exercici físic és dominant tant 
en els homes com en les dones, però 

IIOTIUS PRÀCTICA E8PORT1VA 

Per fer exercici f[sic 

Per diversió i passar l'estona 

Perquè li agrada l'esport 

Per mantenir Vo millorar la salut 

Per trobar-se amb amics 

Per mantemir la Unia 

Per evasió (escapar de la rutina) 

Perquè li agrada competir 

Altres motius 

fall: GGaftnw1do, 1996, 20. 

no ho és tant la motivació per la salut 
i la preocupació per mantenir la lí
nia, ni tampoc la motivació que tenen 
com a referent els aspectes lúdics i 
d'esbarjo. En efecte, si sumem els 
percentatges de població que asse
nyalen la diversió i el pretext de tro
bar-se amb amics com un motiu im
portant, ens trobem amb el fet que el 
76% del homes ho assenyalen de ma
nera preferent, malgrat que aquest 
percentatge no assoleix el 50% en les 
dones. Malgrat tot, quan sumem els 
percentatges dels que assenyalen la 
preocupació per la salut i la línia, ens 
trobem que el 60% de les dones recor-

1_ 1110 1II1II 1110 

12 18 815 • 
44 .. 12 61 

37 40 63 47 

28 
21 28 • 26 
14 16 28 15 

10 8 14 14 
4 4 7 
4 4 5 2 

Quldre 22. Motlul pell qUIl1 f.llport Ii pobllCi6 prectlcent, 1995-1980 ("'I. 

HOMES DONES 

Per fer exercici ffsic 51 63 

Per diversió i passar l'estona 150 35 

Perquè li agrada l'esport 44 Z1 

Per trobar-se amb amics 28 14 

Per mantenir Vo millorar la salut 18 37 

Per mantenir la línia 8 23 

Per evasió 10 8 
Perquè li agrada competir 5 3 

Fan: GGaFtnwldo. 1996, 20. 

Quldre 23. Motlul de prktlce elportlVllegonl gènere ("'I. 

69 



PARlII: 
EsnlDlS TEORICOEMPíRICS 

CARÀCTER DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA '" 5 Participa en lligues o competicions nacionals 

Participa en lligues o competicions nacionals 

Competeix amb amics per diversió 

15 

16 

63 Fa esport sense preocupar-se de competir 

N.C. 1 

(1 .666) 

Foon: ~FIIIIiI1do. 1996. 22. 

Quadre 24. Caràcler competitiu o recreatiu de la prilctlC8 esportiva. 

ren a aquest motiu de manera prefe
rencial, mentre que en els homes no
més ho fan el 45%. Es pot afirmar, 
doncs, que les dones s'acosten a l'es
port amb una preocupació més gran 
per la salut i perquè tracten de millo
rar l'aspecte físic, mentre que entre 
els homes són més dominants els mo
tius lúdics, de recreació i de relació 
social». (García Ferrando, 1996,21). 
I en referència a la competició co
mentava que «només un reduït grup 
del 4% assenyala el gust per la com
petició com un motiu principal per 
fer esport. Aquesta dada està en con
sonància amb les obtingudes a les 
enquestes anteriors, fet que revela 
que l'afany de competir és minoritari 
entre la gran majoria de practicants 
de l'esport» (1996,20). Així mateix, 
en el seu interès per contrastar aques
ta tendència, García Ferrando va in
troduir una variable nova: el caràcter 
competitiu o recreatiu de la pràctica 
esportiva i va obtenir els resultats 
recollits en el quadre 24. Doncs bé, 
en referència a ells, aquest investiga
dorconcloïa: «tal i com era d'esperar 
per tot el que hem anat analitzantfins 
ara, el grup més ampli de població, 
el 63%. fa esport sense preocupar-se 
per competir. mentre que la resta 
realitza la seva activitat esportiva 
amb ànim competitiu, és a dir, amb 
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intenció de millorar el rendiment 
personal o de rivalitzar amb d'altres 
adversaris per aconseguir un resul
tat esportiu determinat. A més, l'ac
tivitat de caràcter competitiu, es pot 
realitzar en un àmbit de lligues o 
competicions nacionals. com així ho 
afirma el 5%, o bé en competicions 
d'àmbit local, ja que així ho realitza 
el 15% dels practicants de l'esport. 
Encara un altre grup més ampli del 
16%. competeix amb ànim recreatiu 
fora de tota organització formal. ja 
que ho fa amb els amics amb el prin
cipal objectiu de deportar-se i de di
vertir-se». (1996, 22). 

Doncs bé, si relacionem aquestes mo
tivacions i demandes explícites dels 
practicants, així com els segments de
mogràfics de mercat que estan regis
trant tendències de creixement (Duran, 
1996) amb els grups atesos pels tècnics 
dels clubs, (entrevistats a l'enquesta 
d'estructura ocupacional, M. del Cas
tillo et al. 1991), ens trobem amb els 
següents fets. 

En primer lloc i en referència a la 
variable edat, el quadre 25 revela que 
al 1991 ,l'oferta d'activitats es dirigia 
fonamentalment als segments joves 
de mercat. Així, el 13% dels grups 
atesos pels tècnics entrevistats tenia 
entre 5 i 9 anys, el 34%, entre 10 i 14 

anys, el 21%, entre 15 i 19 anys i el 
8% entre 20 i 34 anys. Si els ajuntem 
ens trobem amb què el 76% dels 
grups atesos estaven formats per 
membres d'edat inferior a 34 anys. 
Contràriament, els grups formats per 
usuaris de 35 anys o més, només re
presentaven el 3% (la resta dels 
grups, el 21%, estava format per 
membres de diferents edats). 

D'altra banda, a l'enquesta d'estructu
ra ocupacional també es va preguntar 
als tècnics pel nombre de grups que 
atenien i la missió que tenien a cada 
grup. Doncs bé, al quadre 26 pot apre
ciar-se, que si considerem en conjunt 
els grups atesos per tots els tècnics, un 
65% entrenaven equips participants en 
competicions, un 25% preparaven 
grups de perfeccionament en un esport 
i un 36% entrenava grups d'iniciació a 
un esport. Només el 5% dels tècnics 
atenia grups que estaven orientats cap 
a la condició física, la salut o l'aparença 
corporal, i un altre 4% dels tècnics 
tenia grups orientats cap a l'animació 
esportiva, bé a les instal·lacions espor
tives (2,2%) o bé a la naturalesa (1,8). 

Si procedim a una anàlisi desagrega
da dels tècnics segons grup ocupacio
nal i funció principal i els tipus de 
grups de practicants que atenien (qua
dre 26), trobem les següents tendèn
cies. Els dos mil tècnics superiors, bé 
fossin entrenadors o preparadors fí
sics, entrenaven gairebé al cent per 
cent equips que participaven en com
peticions d'alt ni"ell i en menor me
sura, grups de gran perfeccionament 
en un esport; només un 2% atenien 
grups de condicionament físic o salut. 
I en el cas de l'altre tipus de llocs de 
treball majoritaris, a les associacions 
esportives (quadre 2), dels 5.300 mo
nitors, e163% d'ells entrenava equips 
participants en competicions locals, 
provincials i autonòmiques, i un 21 % 
i 35 % entrenava respectivament 
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FUNCiÓ 
PRINCIPAL 

ENT, MED. 

ACT. NAT. 

MANTENIM. 

AN, MARG. 

AN. TURís. 

AN, DISC. 

ENT. ALT 

PRE. ALT 

TOTAL 

FONT: 

35 

30 

25 
20 

15 

"f~~~::t;~~:+::::+:::=J=:::J ~5 
-----t------~-------1 25 

més de 35 anys 

ENTITAT ASSOCIATIVA 

FONT: M. del Caslillo el al., 1992, 133. 

Quadre 25, Dlstribud6 dels grups atelol pell ttenles de lel associacions esportlvel 
legonl edat deli grupl practicants (""I, 

ENT. COMP. PERFECC. INICIAC, FORM. AS, ANIMACI, 

si NO si NO si NO si NO si NO 

62,3% 36,8% 21 ,4% 78,6% 34,2% 65,8% 0,9% 99,1 % 1,7% 98,3% 

17,6% 82,4% 47,1 % 52,9% 64,7% 35,3% 100,0% 100,0% 

20,0% 80,0% 28,0% 72,0% 48,0% 52,0 84,0% 16,0% 4,0% 96,0% 

100,0% 25,0% 75,0% 100,0 25,0% 75,0% 50,0% 50,0% 

38,5% 61 ,5% 38,5% 61 ,5% 61 ,5% 38,5 100,0% 7,7% 92,3% 

25,0% 75,0% 25,0% 75,0% 50,0% 50,0 25,0% 75,0% 100,0% 

92,0% 7,8% 35,6% 64,4% 37,8% 62,2 2 ,2% 97,8% 2,2% 97,8% 

100,0% 12,2% 87,8% 7,3% 92,7 2 ,4% 97,6% 100,0% 

- M. del Caslillo el al., 1992, 136. 
- Vegeu les luncions principals de cada grup ocupacional al Quadre 8, 

auadre 26. DIstribuci6 deli tècnlcl entrevista .. contracta" per entHa"anoelatlves, 
legonl funcl6 principal I tlpul de tasques dutel a terme amb els grups que prepara (""I. 
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A. NATUR, 

si NO 

0 ,9% 99,1 % 

14,7% 85,3% 

100,0% 

100,0% 

7,7% 92,3% 

25,0% 75,0% 

100,0% 

100,0% 
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grups de perfeccionament o grups 
d'iniciació a un esport. Només l'I % 

i el 2% atenia grups de condiciona
ment físic o animació esportiva. No
més en el cas dels 1.200 llocs de 
treball de llicenciat o tècnic en acti
vitats físiques (amb funcions princi
pals, com ara el manteniment físic, 
l'animació de col·lectius marginals, 
l'animació esportiva turística o ani
mació de persones discapacitades) 
s'aprecien un major nombre de grups 
de condicionament o d'animació es
portiva (quadre 26). 

Per tant, tot (el que coneixem) sembla 
indicar que el 1991, si prenem com a 
indicador els grups atesos pels tècnics, 
el conjunt de l'associacionisme espor
tiu estava posicionat en el mercat de les 
pràctiques físiques, principalment en
focat cap a les demandes competitives. 
Per contra, enfocat cap a les demandes 
majoritàries: salut, forma física, apa
rença corporal, esbarjo, (García Fer
rando, 1996), la seva oferta semblava 
escassa, 

I en referència als segments demo
gràfics del mercat, semblava posicio
nat el sector associatiu en els grups 
de menor creixement a la seva taxa 
de pràctica, els menors de 25 anys 
(Duran, 1995). Contràriament, en els 
grups de persones majors de 26 anys, 
(que són en els que s'estan enregis
trant creixements més grans de pràc
tica -Duran, 1995- i que són els 
que estan augmentant de pes, en el 
marc del procés d'envelliment de la 
població espanyola), el nombre de 
grups atesos pels tècnics era molt re
duït. Si a això li afegim que, en el cas 
de les dones, el 60% mostra la seva 
preocupació per la salut i per la línia 
(García Ferrando, 1996) i l'escàs 
nombre de tècnics que atenien grups 
d'aquests tipus (5% del total), ens 
trobem amb el fet que tot sembla in
dicar que amb caràcter provisional es 
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confirma el supòsit avançat anterior
ment: «a Espanya, les associacions 
esportives orientades al mercat són 
molt poques i predominen els grups 
tradicionals i les associacions en 
procés de transició cap a les noves 
cultures organitzadores inherents al 
procés d'heterogeneïtzació de l'es
port». 

Òbviament hi ha excepcions, normal
ment associacions o clubs en grans 
medis urbans o en zones turístiques o 
de segona residència (Tabuenca, 
1994) i a més, aquesta situació s'hau
rà modificat des de 1991, gràcies als 
esforços desplegats al voltant extern 
o intern de les associacions esporti
ves. Però en tot cas, probablement hi 
ha una estreta relació i això és el que 
volíem investigar, entre el baix grau 
de professionalització del sector i la 
dèbil orientació cap als nous mercats 
de serveis esportius. 

La coexistència de recursos humans 
voluntaris i professionals, 
unes relacions complexes 
Les associacions esportives poden ser 
un laboratori viu de contrastos de les 
diferents teories del mercat de treball. 
Entre elles, esmentàvem en el plante
jament de l'estudi, el debat existent 
entre considerar la compravenda de 
treball només com una relació 
econòmica i individualitzada (enfoca
ment neoclàssic) o també com a rela
cions socials entre agents i grups que 
poden tenir interessos diferents i so
vint, contraposats (Edwards, 1979). 

Si bé l'estudi de les relacions dels 
professionals a les associacions es
portives no és un objecte freqüent 
d'investigació, des de fa un temps ha 
començat a ser envestit per diferents 
autors. Així, Thibault, Slack, Hinings 
( 1991) van fer un estudi sobre sis 
associacions esportives provincials al 

Canadà, destinat a analitzar l'impacte 
produït després de contractar gestors 
professionals en el funcionament es
tructural d'associacions fins aleshores 
organitzades per voluntaris. Van obser
var que juntament amb l'augment de 
l'especialització i la formalització 
d'aquestes organitzacions es produïa 
a curt termini, una centralització en 
els processos de prendre decisions 
que es convertia o es podia convertir 
en una font potencial de conflictes, en 
sentir-se desplaçats, els membres més 
compromesos i interessats a partici
par fins aleshores. Això va comportar 
els voluntaris a tractar de retenir el seu 
poder i tractar d'assegurar el seu rol 
essencial dins de l'organització. Si bé 
amb el pas del temps les decisions es 
descentralitzaven majoritàriament, a 
partir d'això, Thibault et al. (1994) 
suggereixen que és raonable suposar 
que els voluntaris se sentirien més 
còmodes amb l' staff professional i es 
generarien relacions de major con
fiança. 

En una línia més específica i propera, 
Lyle (1994) va investigar en dues fe
deracions esportives nacionals les re
lacions de poder i influència entre els 
gestors professionals i els membres 
voluntaris. Segons aquest autor, la 
professionalització pot comportar 
una tensió constant entre l'exercici 
de les responsabilitats del gestor pro
fessional i el desig dels membres d' es
capar del seu control. A més a més, <<la 

possibilitat de conflictes d'interessos 
pot incrementar-se en organitza
cions relativament petites en les 
quals la influència d'un gestor pro
fessional pot ser molt considerable» 
(1994, 396). D'altra banda, segons 
Lyle, és important que la negociació 
dels actors individuals hi tingui lloc i 
permeti els sentiments de realització 
personal: «una absència de satisfac
ció personal pot donar com a resultat 
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que el voluntari triï abandonar l'or
ganització» (407). I conclou: «aquest 
estudi ha demostrat que les relacions 
entre gestors professionals i volunta
ris inclou una complexa gamma i re
quereix seguir investigant el poder i 
la influència en l'àmbit micropolític» 
(407). 

També en el Regne Unit i en un estudi 
més ampli, que va incloure 28 federa
cions esportives, Welch (1994) i d 'al
tres investigadors van abordar les rela
cions entre l'staff de les federacions i 
el voluntaris escollits per als diferents 
òrgans de govern i comitès. Els motius 
i ingressos per realitzar el seu treball, 
els gestors professionals i els gestors 
voluntaris coincidien en alguns aspec
tes i diferien en d'altres. Així, els vo
luntaris declaraven com a motivacions 
principals l'assoliment de: estatus, in
fluència, informació, sentir-se millor i 
defensar altres interessos personals 
(com ara un club concret, una determi
nada disciplina, etc.), a més dels seu 
amor a l'esport (657). En el cas dels 
professionals coincidien en l'assoli
ment d' estatus d'influència, sentir-se 
millor i en el seu amor a l'esport i 
afegien, com és lògic, la motivació sa
larial i de seguretat laboral, però també 
la satisfacció en el treball (658). 

Les principals àrees de conflictes de
tectades entre els professionals i les 
seves organitzacions emprades van ser 
les següents (659-660): les exigències 
als professionals d'una dedicació 
horària molt àmplia i inusual i al ma
teix temps, la no valoració del molt 
temps dedicat; les complexes i a vega
des informals estructures de poder per 
a la presa de decisions, juntament amb 
les sovint conflictives perquè són con
currents, opcions en les necessitats 
d'atendre, cosa que implicava més 
temps encara als professionals; l'esta
tus i la posició del professional en la 
jerarquia; la qüestió de qui s'encarrega 
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dels canvis en l'organització i l'acció; 
l'exigència o autoexigència dels pro
fessionals de gestionar amb criteris 
empresarials, amb les consegüents 
prioritats, i a la vegada mirar de satisfer 
les prioritats dels comitès, sense com
partir el mateix ordre de prioritats; la 
visió a llarg termini del professional 
respecte l' esdevenir de l'organització 
que li asseguraria la feina, enfront a la 
visió a curt termini dels responsables 
voluntaris escollits. 

També a França, la relació entre pro
fessionals i voluntaris en les associa
cions no lucratives (incloses les espor
tives) han estat investigades. Així, Ma
yaux i Revat (1993, 88) assenyalaven 
que la coexistència d'ambdós sectors 
en una associació genera massa sovint 
problemes que poden limitar el seu de
senvolupament. Les dificultats més 
freqüents provenen d'una manca de 
claredat en l'àmbit de distribució dels 
rols d'aquests dos col·lectius, que al 
seu tom són cadascun d'ells molt hete
rogenis. Per Mayaux i Revat, en el si 
d'una associació pot haver-hi diferents 
tipologies de voluntaris (quadre 27) i 
professionals (quadre 28) que impli

quen la coexistència de nombroses mi
crocultures que els dirigents de l'asso
ciació han d'intentar comprendre i en 
la mesura de les seves possibilitats han 
d'articular (1994, 82). 

Pel que fa als tipus de professionals, 
Mayaux i Revat els caracteritzen al 
voltant de dos eixos, grau de compe
tència i grau de compromís, de la se
güent manera (pp. 87-88): 

• el «mercenari» creu que la seva 
gran competència de saber fer cons
titueix una aportació suficient per al 
seu emprador i considera que no se 
li poden demanar esforços extres 
(caps de setmana, assemblees que 
acaben tard, etc.). 

• el «simpàtic» s'adhereix amb entu
siasme als valors de l'associació, 
està sempre disponible per la «bona 
causa», però, les seves limitacions 
en el saber fer li comporten el fet de 
cometre errors, per la qual cosa no 
se li poden exigir responsabilitats 
per les seves amistats i sòlids recol
zaments dins l'associació. 

• el «perfecte» manifesta un equilibri 
entre competències i compromís 
amb els objectius i valors de l'asso
ciació. 

• l' «insuficient» és ben bé al contrari; 
tant pel que es refereix en el saber 
fer com en la seva plena integració 
a l'entitat. 

Així mateix, aquests investigadors as
senyalen que «els problemes que van 
lligats als recursos humans són sovint 
l'ocasió de debats passionals en què 
la dimensió afectiva esdevé prepon
derant», (pàg. 88) i més endavant «els 
conflictes freqüentment observats en
tre voluntaris i assalariats podrien 
minimitzar-se si l'avaluació que es fa 
del seu treball al servei de l'associa
ció fos més clara .. . Si es vol gestionar 
d'una manera eficaç aquestes dues 
poblacions i harmonitzar les seves re
lacions, s'ha de ser capaç de marcar 
clarament les seves diferències i al 
mateix temps, organitzar la seva com
plementarietat i la seva aproximació. 
Definir els rols d 'aquestes dues po
blacions significa també comprendre 
com el poder en el si de la direcció de 
l'associació es reparteix entre els di
rigents voluntaris i els dirigents assa
lariats» (pàg. 89). 

Doncs bé, esperant que es faci l'opor
tuna investigació de camp per contras
tar el supòsit d'Edwards en el mercat 
de treball de les associacions esportives 
a Espanya, tot sembla indicar partint de 
la revisió efectuada de la literatura, que 
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almenys en el mercat de treball generat 
per aquest tipus d'organitzacions no 
sembla complir-se el supòsit de l'enfo
cament neoclàssic. 

Perspectives d'evolució del protés de 
professionalització de l'associacionisme 
esportiu a Espanya 
A l'enquesta de l'estructura ocupacio
nal a l'esport (M. del Castillo et al, 
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1991) es va plantejar als directors de 
les organitzacions esportives algunes 
qüestions relacionades amb l'incre
ment dels llocs de treball a les seves 
organitzacions. En el cas dels directors 
de les associacions esportives, van ma
nifestar un reduït increment de llocs de 
treball a les seves entitats en el trienni 
1992-1994. Malgrat tot, aquestes re
duïdes perspectives d'increment de 
llocs de treball contrastaven amb el 
nombre de nous directius remunerats 

que les associacions desitjarien con
tractar el 1992 per atendre la demanda 
si tinguessin els recursos econòmics 
necessaris: un 19% contractaria un o 
dos tècnics, un 27% crearia tres o qua
tre llocs de treball i un 12% incorpora
ria entre cinc i set tècnics. Expressat en 
taxes de creixement, un 30% i en nom
bre de nous llocs de treball equivaldria 
a 2.800. Xifres que es reduirien consi
derablement si consideréssim les res
postes donades a la pregunta de nous 
llocs de treball que desitjarien crear el 
1992 i que podrien finançar-se exclu
sivament amb les quotes dels correspo
nents practicants. Si traduïm les res
postes a proporcions, només un 26% 
dels nous llocs de treball estimats com 
a necessaris per atendre la demanda el 
1992, podria autofinançar-se (M. del 
Castilloetal., 1992,128-145). És a dir, 
ens trobem davant d'un dels fenòmens 
que contribueixen a explicar el ralentit 
procés de professionalització d'aquest 
sector. Tot i així, el potencial de creixe
ment de nous llocs de treball pot ser 
molt elevat. En el transcurs de la inves
tigació realitzada per projectar el mer
cat esportiu laboral a Espanya, trobem 
diferents rectes de regressió, (M. del 
Castillo,Navarroetal.,1992,177-l83) 
i entre elles, una que incloïa els grups 
ocupacionals i els agents contractadors 
per detenninar com incidien en el vo
lum total de població ocupada en l'es
port, (pp. 180-181). Doncs bé,la prin
cipal variable predictora era el sector 

privat associatiu (PRA, ~=. 98), què vol 
dir això?: la població ocupada en l'es
port, el seu nombre dependendrà prin
cipalment del ritme de creixement del 
sector privat associatiu, si tenim en 
compte l'estreta relació existent entre 
aquest i el creixement del sector dels 

serveis (V35, entre ells ~=.87) dins de 
la nostra estructura econòmica -cosa 
que es conjuga negativament- amb un 
progressiu augment de la productivitat 
industrial, és a dir, amb el procés de 
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reconversió industrial, que es tradueix 
amb flexibilització laboral o ajusta
ment de plantilla en la indústria. 

És a dir, es tendeix a una progressiva 
privatització del treball en l'esport, 
però no tant com a privatització mi
tjançant l'empresa privada com pugui 
donar-se en altres branques del sector 
serveis, sinó més aviat per part del 
sector privat associatiu. 

Això sembla indicar que una gran ma
joria del possible increment futur de 
l'oferta de llocs de treball esportius 
depèn, d'entre d'altres factors, de 
l'augment de la densitat del teixit asso
ciatiu i del fet que aquest afronti els 
reptes estratègics i els processos inno
vadors exigits pels nous entorns de de
mandes esportives, d'altres agents con
currents i la resta de canvis socials i 
econòmics que s'hi produeixin. 

Tal i com assenyalaven Puig i Heine
mann (1992), en referència al seu es
quema de l'associacionisme esportiu 
contemporani (recollit en la quadre I), 
en la conjuntura actual els clubs es 
veuen confrontats a les quatre polari
tats esmentades i, de manera conscient 
o no, es veuen obligats a prendre posi
ció en relació a aquestes. Ja és difícil 
que un club respongui al model estric
tament tradicional Tabuenca (1994); 
malgrat tot, cada cop són més freqüents 
els que tenen situacions intermèdies en 
els eixos descrits. En general, es dóna 
la recerca d'un espai propi, mitjançant 
el qualla cultura organitzadora seguei
xi subsistint malgrat les restes de la 
modernitat. Els clubs que no compre
nen la necessitat d'una certa adaptació 
al signe dels temps tenen greus dificul
tats per subsistir (Puig, Heinemann, 
1992; Moreno, 1993). 

És a dir, que si bé els diferents tipus de 
clubs es col·loquen de manera diferen
ciada en les quatre polaritats exposades 
(quadre I ),Ia majoria s'estan afrontant 
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o hauran de fer front als següents reptes 
estratègics: 

• assolir independència i estabilitat fi
nancera o, si més no, augmentar 
considerablement el seu autofi
nançament. 

• ampliar i diversificar els seus ser
veis cap a les necessitats de pràctica 
no vinculades al model esportiu 
competitiu tradicional (García Fe
rrando, 1996; Tabuenca, 1994). 

• definir amb claredat i complemen
tar els rols i aportacions dels col·la
boradors voluntaris i professionals. 

• modernitzar la seva cultura orga
nitzadora, de manera que s'intenti 
conjuminar els valors i procedi
ments d'eficàcia empresarial amb 
els valors i procediments de l'asso
ciacionisme (Mayaux, Revat, 
1994). 

• millorar les competències dels seus 
dirigents escollits i dels seus recur
sos humans professionals i volunta
ris, de manera que s'incrementin els 
processos de formació (Leblanc, 
1992). 

El plantejament d'aquest reptes, no no
més serà potenciat endògenament (di
rectius i socis), sinó que es veurà im
pulsat en gran mesura des de les admi
nistracions. En referència als ajunta
ments, l'estudi realitzat per Zambrana 
i Montalvo (1990) permetia observar 
pautes molt diverses de relació amb 
l'associacionisme en els diferents mu
nicipis i autonomies. A més, un 
creixent nombre de municipis està re
plantejant-se la seva política de sub
vencions sense contrapartides. Cada 
vegada són més freqüents els ajunta
ments que substitueixen els ajuts finan
cers per altres tipus de suports (assesso
rament tècnic, lloguers reduïts, mate
rial esportiu, formació del personal, 

etc.) i/o que estableixen convenis de 
col·laboració en els quals es plantegen 
diferents contraprestacions (cessió de 
tècnics, aportació d'àrbitres, gestió 
d'escoles esportives o altres serveis, 
etc.) (Pérez Giménez, 1990; Zambrana, 
Montalvo, 1990). Inclús actualment hi 
ha ajuntaments que fan plans de creixe
ment, transformació i consolidació del 
teixit associatiu esportiu. Plans que són 
especialment necessaris en aquells mu
nicipis i/o regions amb poca tradició 
associativa (Pérez Giménez, 1990). 

Doncs bé, si es generalitzessin en el 
conjunt de les associacions esportives, 
l'assumpció conscient dels esmentats 
reptes estratègics i es verifiquessin els 
corresponents processos d'innovació 
cultural, financera i gestora (Lo
ret, 1 993), quines repercussions tindria 
sobre el procés de professionalització 
en els clubs? Si partim de les successi
ves anàlisis fins ara realitzades, poden 
postular-se les següents tendències: 

• les taxes de creixement del treball 
seran més grans que fins ara. 

• augmentarà la qualificació dels tre
balladors associatius, especialment 
en els llocs de gestió. 

• el grup ocupacional de major 
creixement absolut serà el de moni
tors esportius i els llocs de treball de 
major creixement relatiu es donaran 
en els llicenciats o tècnics en activi
tats físiques i animació esportiva, i 
amb menor mesura, en els tècnics en 
activitats en la naturalesa. 

• hi haurà una major professionalitza
ció d'aquesta població activa i una 
millora de la seves deficients condi
cions laborals. Si bé gran part dels 
llocs de treball generats seran tem
porals i amb una reduïda dedicació. 

En definitiva, probablement es comen
ci a produir significativament el procés 
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de dualització (Piore, 1975, 1980) que 
ha tingut lloc en els treballs esportius 
generats pel sector públic i les empre
ses privades (M. del Castillo, 1995 a). 

c.d.I .. 

En el transcurs d'aquesta investigació 
exploradora del procés de professiona
lització dels recursos humans de les 
associacions esportives a Espanya, 
sembla confirmar-se que en termes 
comparatius amb d'altres països euro
peus el menor desenvolupament de 
l'associacionisme esportiu es tradueix 
en un menor nombre de llocs de treball, 
en un estat més endarrerit del procés de 
dualització d'aquest mercat. Malgrat 
tot, ha de matisar-se i territorialitzar-se 
aquest supòsit. Així en les comunitats 
autònomes amb major tradició asso
ciativa i desenvolupament socioe
conòmics, noves investigacions prob
ablement confirmarien que les situa
cions intermèdies o de plena adaptació 
als nous entorns de les seves associa
cions esportives són ja considera
blement més freqüents i com a conse
qüència, el procés de professionalitza
ció i dualització dels seus respectius 
mercats esportius laborals. 

Això inclou i fa referència també al 
segon objectiu i al suposat plantejat. Si 
bé les dades generals per a Espanya, 
semblen indicar que les associacions 
esportives orientades als nous seg
ments demogràfics i tipològics de de
mandes, alguns estudis locals o de ca
sos de clubs mostren que alguns clubs 
ja s'han adaptat, o ho estan intentant, 
tractant de modificar les seves ofertes, 
les seves activitats per aconseguir nous 
membres, nous socis i salvaguardar el 
futur, la independència i els objectius 
dels seus respectius clubs (Tabuenca, 
1994). 
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Malgrat tot, tal i com sembla indicar la 
literatura (i esperem que també noves 
investigacions de camp), el procés de 
professionalització no és tan simple i 
senzill com contractar nous treballa
dors i que resolguin els problemes de 
caixa, de fiscalitat o d'altres tipus. Com 
que no és una organització empresarial, 
els seus valors, les seves cultures orga
nitzadores, els interessos dels seus 
membres voluntaris més compromesos 
semblen entrar en conflicte amb els que 
acaben d'arribar i que són remune
rats. Aquestes noves investigacions 
permetran en primer lloc, conèixer mi
llor i, en el seu moment, predir els 
possibles enfocaments de tensions i, en 
definitiva, aportar elements per tal que 
el procés de professionalització consti
tueixi un ajut i no un obstacle per al 
desenvolupament de l'associacionis
me esportiu. 

Un associacionisme esportiu que es 
troba en una situació d'encreuament 
enfront a uns considerables reptes, però 
que té en les seves mans un gran poten
cial, tant per seguir desenvolupant l' es
port a Espanya, com ho ha fet en el 
transcurs d'aquest segle, com per apor
tar creació de llocs de treball en aquest 
sector terciari i de futur, que és el de 
l'activitat física vinculada amb l'oci i 
la salut. En aquest sentit, des dels cen
tres universitaris d'investigació i for
mació en Ciències de l'activitat física 
es pot col·laborar a fer front aquests 
reptes amb majors garanties. Tant a 
formar aquests professionals portadors 
de les competències requerides, com a 
investigar les adaptacions necessàries 
en els mètodes i tècniques de gestió (M. 
del Castillo, 1996) a aquest particular 
tipus d'organitzacions esportives. Al
gunes investigacions, com l'efectuada 
per Slack (1994) demostren que l'apli
cació mecànica en aquestes organitza
cions de mètodes vàlids en altres orga
nitzacions és una font de tensions i un 

fre al desenvolupament i assoliment de 
l'eficàcia. Contràriament, adaptacions 
com les realitzades per Leblanc (1992), 
Mayaux i Revat (1993) o Wittock et al. 
(1994) proporcionen des de la teoria 
instruments útils per a la pràctica diària 
i a llarg termini de la gestió associativa. 
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Apèndix Estadístic 

QIUI OCUPACIONAL 

I. MONITOR ESPORTIU (M.E.) O TÈCNIC ESPORTIU DE BASE 
(T.E.R) 

Il . TÈCNIC EN ACTIVITATS A LA NATURA (TAN.) 

III. LLICENCIAT O TÈCNIC EN ACTIVITATS FíSIQUES 
I ANIMACiÓ ESPORTIVA (TAF.) 

IV. TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR (T.E.S.) 

V. DOCENT D'EDUCACIÓ FíSICA EN E. PRIMÀRIA 

VI. DOCENT D'EDUCACIÓ FíSICA EN E. SECUNDÀRIA 

VII. DIRECTOR 

FUNCIONS 

1. Iniciació esportiva de base. 

2. Entrenament esportiu i direcció d'equips en edat escolar .. 

3. Entrenament esportiu en nivells mitjans i baixos. 

4. Desenvolupament d'activitats en el medi natural per a nens, joves i 
adults. 

6. Promoció d'activitats físiques i esportives per a adults i tercera 
edat. Desenvolupament de programes de manteniment físic i 
animació esportiva. 

7. Animació esportiva per a col 'lectius marginats. 

8. Animació esportiva turística. 

9. Iniciació i entrenament esportiu per a persones discapacitades. 

12. Entrenament esportiu d'alt nivell. 

13. Preparació física d'esportistes d'alt nivell. 

11 . Docència de l'Educació Física en l'Ensenyament Primari. 

15. Docencia de l'Educació Física en l'Ensenyament Secundari 
Obligatori i Batxillerat. 

16. Direcció tècnica d'entitats i instal'lacions esportives. 

17. Gestió i administració d'entitats i instal 'lacions esportives. 

Quadre 8. Grups ocupacionals i funcionals principals en l'actlvitat fislca i l'esport. 

MONITOR T. NATUR. T.ACT. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

BASE NÚM. 348 34 46 131 56 615 

% 100,0" 100.0" 100.0" 100.0" 100.0" 100.0" 

EDAT 

< 29 50,0" 44,1 " 56.5" 42.0" 16.1 " 45.4" 

30-39 31.0" 26.5" 30.4" 36.9" 30,4" 32,4" 

40-49 13.2" 17.6" 10.9" 12.2" 28.6" 14,5" 

> 50 5.5" 6.8" 6.1 " 23.2" 7,0" 

NS/NC 0.3" 2.9" 2.2" 0.8" 1.8" 0,8" 

NÚM. '!(, MONITOR T. NATUR. T.ACT. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

< 29 279 100" 82.4" 5.4" 9,3" 3.2" 

30-39 199 54.3" 4,5" 7,0" 8,5" 

40-49 89 51.7 " 6,7" 5,6" 18,0" 

> 50 44,2" 30,2" 

NS/NC 

TOTAL 

Quadre 9. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives segons edat I grup ocupacional. 
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MONITOR T. NATUR. T. ACT. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

BASE NÚM. 348 34 46 131 56 615 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

HOMES 85.9% 82.4% 58.7% 85.5% 89.3% 83.9% 

DONES 14.1 % 17.6% 41 .3% 14.5% 10.7% 16.1 % 

NÚM. MONITOR T. NATUR. T. ACl. Fls. TÈC.SUP. DIRECC. 

HOMES 516 100.0% 57.9% 5.4% 5.2% 21 .7% 9.7% 

DONES 99 100.0% 49.5% 6.1 % 19.2% 19.2% 6.1 % 

TOTAL 

Quadre 10. Distribució dels entrevistats empleats per les entitats privades associatives según sele i grup. 

PERMAN. DISCON. FORMAC. ESTACI. INTERI. GRATIF. A. TIPUS AUTÒN. NS/NC 

BASE NÚM. 136 34 20 162 10 235 7 5 6 615 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

EDAT 

< 29 27.2% 50.0% 60.0% 48.1 % 70.0% 53.6% 20.0% 16.7% 45.4% 

30-39 40.4% 32.4% 35.0% 33.3% 20.0% 26.8% 42.9% 40.0% 33.3% 32.4% 

40-49 19.1 % 8.8% 5.0% 13.0% 10.0% 14.0% 14,3% 40.0% 16.7% 14.5% 

> 50 13.2% 5.9% 4.9% 5.1 % 28,6% 16.7% 7.0% 

NS/NC 2.9% 0.6 % 0.4% 14.3% 16.7% 0.8% 

NÚM. '" PERMAN. DISCON. FORMAC. ESTACI. INTERI. GRATIF. A. TIPUS AUTÒN. NS/NC 

< 29 279 100.0% 13.3% 6.1 % 4.3% 28.0% 2.5% 45.2% 0.4% 0.4% 

30-39 199 100.0% 27.6% 5.5% 3.5% 27.1 % 1.0% 31 .7% 1.5% 1.0% 1.0% 

40-49 89 100.0% 29.2% 3.4% 1.1 % 23.6% 1.1 % 37.1 % 1.1 % 2.2% 1.1 % 

> 50 43 100.0% 41 ,9% 4.7% 18.6% 27.9% 4.7% 2.3% 

NS/NC 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 

TOTAL 

Quadre 11. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives (1) segons edat i relació laboral. 
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PAR 11: 
ESTU IS TEORICOEMPíRICS 

COMPLETA PARCIAL 1-1 10-11 20-21 30-39 40-41 >50 

BASE NÚM. 127 488 184 194 83 57 71 26 615 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 % 100,0% 

EDAT 

< 29 34,5% 48,0% 54,3% 41,8% 51,8 % 38,6% 32,4% 38,5% 45,4% 

30-39 45,7% 28,9% 23,9% 34,5% 26,5% 35,1 % 47,9% 48,2% 32,4% 

40-49 10,2 % 15,6% 15,2% 15,5% 13,3 % 15,8% 12,7 % 7,7% 14,5 % 

> 50 7,1 % 7,0% 6,0% 7,7% 8,4% 5,3% 7,0% 7,7% 7,0% 

NÚM. " COMPLETA PARCIAL 1-1 10-19 20-21 30-39 40-41 >50 

< 29 279 100% 16,1 % 83,9% 35,8% 29,0% 15,4% 7,9% 8,2% 3,6% 

30-39 199 100')1, 29,1 % 70,9% 22,1 % 33,7% 11 ,1 % 10,1 % 17,1 % 6,0% 

40-49 89 100% 14,6"- 85,4% 31,5 % 33,7% 10,1 % 10,1 % 2,2% 

> 50 43 4,7% 

TOTAL 

Quadre 12. Distribució dels entrevistats contnctats per les enIHats privades associatives segons edat I dedicació, hores setmanals de treball. 

NÚM. 
MENYS 10.001- 35.001- 50.001- 75.001- 125.001- 175.001- MtsDE 

" DE 10.000 35.000 75.000 125.000 50.000 175.000 250.000 250.000 NS/NC 

< 29 279 100% 31 ,5 % 25,8% 8,6% 9,3% 11,5 % 4,3% 1,4% 0,7% 6,8% 

30-39 199 100% 31 ,2 % 8,0% 6,5% 8,5% 11,6 % 14,1 % 4,5% 0,5% 15,1 % 

40-49 89 100% 44,9% 14,6 % 4,5% 1,1 % 7,9% 6,7% 4,5% 15,7% 

> 50 43 100% 37,2 % 9,3% 2,3% 4,7% 11,6% 7,0% 4,7% 20,9% 

NS/NC 40,0% 20,0% 40,0% 

TOTAL 

Quadre 13. Distribució dels entrevistats contnctats per les entHats associatives privades segons edat I nivell d'Ingressos mensuals. 

BASE T. CONTRACTE DEDICACiÓ 

GRUP 

OCUPACIONAL NÚM. " INDEFIN. TEMPORAL ALTRES TIPUS NS/NC COMPLETA PARCIAL 

MONITOR 348 100% 21,3 % 34,2% 43,4% 1,1 % 12,9 % 87,1 % 

T. NATUR. 34 100% 20,6% 41,2 % 35,3% 2,9% 41 ,2% 58,8% 

T. ACT. Fís. 46 100% 34,8% 41,3 % 23,9% 34,8% 65,2% 

TÈC. SUP. 131 100% 28,2% 24,4% 46,6% 0,8% 16,8% 83,2% 

DIRECC. 100,0% 64,3% 14,3% 21,4 % 53,6% 46,4% 

TOTAL 

Quadre 14. Distribució dels entrevistats contrectats per les entitats privades associatives segons grup funcional, relació laboral I dedicació 
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BASE INGRESSOS MENSUALS 

GRUP 
MENYS 35.001- 50.001- 75.001 - 125.001- 175.000- MÉS DE 

OCUPACIONAL 
10.001-

NSINC 
NÚM. % DE 10.000 35.000 50.000 75.000 125.000 175.000 250.000 250.000 

MONITOR 348 100,0% 39,4% 21,0% 7,8% 5,5% 9,2% 2,9% 2,0% 0,3% 12,1 % 

T. NATUR. 34 100,0% 35,3% 20,6% 8,8% 8,8% 11 ,8% 8,8% 5,9% 

T. ACT. Fís. 46 100,0% 21 ,7% 8,7% 2,2% 23,9% 13,0% 23,9% 6,5% 

TÈC. SUP. 131 100,0% 27,5% 15,3% 8,4% 7,6% 14,5% 11 ,5% 4,6% 10,7% 

DIRECC. 

TOTAL 

Quadre 15. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives segons grup ocupacional i ingressos. 

NO O/EMP. O/E. NO OI 
NÚM. % ESTUDIANT TROBA NO VOL MALALT. DEP. DEP. RAONS NSINC 

ENT. MED. 303 100,0% 14,9% 12,2% 15,5% 9,9% 17,8% 1,3% 28,4% 

ACT. NAT. 20 100,0% 30,0% 15,0% 15,0% 5,0% 10,0% 25,0% 

MANTENIM. 17 100,0% 23,5% 35,3% 11 ,8% 5,9% 23,5% 

AN. MARG. 2 100,0% 50,0% 50,0% 

AN. TURís . 7 100,0% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 

AN . DISC. 3 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

ENT. ALT 72 100,0% 13,9% 12,5% 19,4% 12,5% 15,3% 2,8% 23,6% 

PRE. ALT 

TOTAL 

Quadre 16. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives (excepte directors) que tenien dedicació a temps parcial 
segons causes declarades pels enlrevistats i funció principal. 

NO O/EMP. O/E.NO OI 
NÚM. % ESTUDIANT TROBA NO VOL MALALT. DEP. DEP. RAONS 

MENYS DE 10.000 191 100,0% 11 ,0% 13,1 % 24,1 % 0,5% 7,9% 20.4% · 0,5% 

10.000-35.000 97 100,0% 29,9% 15,5% 7,2% 7,2% 22,7% 1,0% 

35.001 -50.000 40 100,0% 17,5% 20,0% 17,5% 12,5% 7,5% 2,5% 

50.001 -75.000 29 100,0% 10,3% 13,8% 10,3% 24,1 % 10,3% 6,9% 

75.001 -125.000 31 100,0% 19.4% 9,7% 6,5% 16,1 % 9,7% 

125.001 -175.000 17 100,0% 17,6% 11 ,8% 23,5% 5,9% 

175.001 -250.000 5 100,0% 20,0% 40,0% 

NS/NC 

TOTAL 

Quadre 17. Distribució dels entrevistats contractats per les entitats privades associatives (excepte directors) que tenien dedicació a temps parcial 
segons causes declarades pels entrevistats i nivell de ingressos. 
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22,5% 

16,5% 

22,5% 

24,1 % 

38,7% 

41 ,2% 

40,0% 
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FORMACI6 ESPECiFICA 

BASE 

FUNCI6 PRINCIPAL 
NOMÉSTIT. TITULAT O/ESPEC. smru-

NÚM. " FED. (1) INEF (2) E.F. (3) LACI6(4) 

ENT. MED. 348 100,0 " 63,2 " 2,6" 0,6" 33,6" 

ACT. NAT. 34 100,0 " 64,7 " 35,3" 

MANTENIM. 25 100,0 " 60,0" 4,0" 36,0" 

AN. MARG. 4 100,0" 25,0" 75,0 " 

AN. TURís. 13 100,0 " 76,9 " 23,1 " 

AN. DISC. 4 100,0" 100,0 " 2,2" 

ENT. ALT 90 100,0" 82,2 " 2,2" 13,3" 

PRE. ALT 41 100,0 " 63,4 " 12,2" 24,4 " 

DIR. TÈC. 13 100,0 " 53,8" 15,4 " 30,8" 

DIR. GER. 43 100,0" 37,2" 62,8" 

TOTAL 

Quadre 18. Distrlbucl6 dels entrevistats contractats per les enlHall privades associatives segonslunci6 prlnclpalllormacl6 especlllca. 

FORMACI6 ESPECiFICA 

BASE 

GRUP OCUPACIONAL 
NOMÉSTIT. TITULAT O/ESPEC. S/TITU-

NÚM. " FED. (1) INEF (2) E.F. (3) LACI6(4) 

MONITOR 348 100,0 " 63,2" 2,6" 0,6" 33,6" 

T. NATUR. 34 100,0 " 64,7" 35,3" 

T. ACT. Fís. 46 100,0" 65,2" 2,2" 32,6" 

TÈC. SUP. 131 100,0" 76,3 " 5,3" 1,5" 16,8 " 

DIRECC. 41,1 " 55,4" 

TOTAL 

Quadre 19. Dlstrlbucl6 dels entrevistats contractats per les enlllats privades assoclallves segons grup ocupacional I lormacl6 especllica. 

(1) Inclou tots aquells entrevistats contractats que només tenen titulació esportiva federativa. 

(2) Inclou els llicenciats en Educació física. els professors que van fer quatre anys d 'estudis a l'INEF o altres centres superiors i els diplomes en INEF, tinguin o no tinguin titulació 
federativa. 

(3) Inclou tots aquells entrevistats que tenien titulació estrangera o especialització en Educació física. 

(4) Inclou tots aquells entrevistats que no estan inscrits en els tres apartats anteriors. 
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BASE NÚM. TITULACiÓ FED. FORMACiÓ ESPECiACA 

FUNCiÓ 
NÚM. 

PRINCIPAl " UNA DUES 30MÉS N/IDENT. NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 ESTRAHG. 

ENT. MED. 233 100,0% 90,1 % 6,4% 3,4% 1,7% 46,1 % 32,2% 20,0% 

ACT. NAT. 22 100,0% 100,0% 72,7% 4,5% 22.7% 

MANTENIM. 16 100.0% 68.8% 31 ,3% 53.3% 46.7% 

AN. MARG. 100.0% 100,0% 100.0% 

AN. TURís. 10 100.0% 100,0% 40.0% 40.0% 20.0% 

AN. DISC. 4 100.0% 75,0% 25,0% 75,0% 25,0% 

ENT. ALT 78 100,0% 87,2% 10,3% 2,6% 2,6% 27,3% 33.8% 33.8% 2,6% 

PRE. ALT 31 100,0% 83,9% 12,9% 3,2% 6,7% 13,3% 36.7% 43,3% 

DIR. TÈC. 9 100,0% 66,7% 22,2% 11 ,1 % 11 ,1 % 

DIR. GER. 16 100,0% 87,5% 12,5% 

TOTAL 

Quadre 20. Distribució dels entrevlstlts contractats per les entillts prlvldes associatives que tenen exclusivament tHulacló 'ederatlva 
segons nombre de tHulaclons, nivell de tHulaclól'uncló principal. 

NÚM. " PRIMARI E.G.B. F-P MITJANS ANT. SUP. SUPERIOR NS/NC 

< 29 279 100,0% 0,7% 13,6% 21 ,9% 42,3% 10.0% 9,0% 2.5% 

30-39 199 100,0% 5,5% 20,6% 7.0% 35.2% 12,6% 16,6% 2.5% 

40-49 89 100,0% 10,1 % 19.1 % 10,1 % 22.5% 18,0% 16,9% 3,4% 

> 50 43 100,0% 14,0% 41 .9% 2,3% 20.9% 4,7% 11 ,6% 4,7% 

NS/NC 5 100.0% 40,0% 60,0% 

TOTAL 

Quadre 21. Distribució dels entrevistats contractats per les entHats privades associatives segons edat I nivell d·estudis. 
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PART 11: 
ESTUDIS TEDRICOEMPíRICS 

BIBLIOGRAFIA 
SELECCIONADA 

Ma. Lluïsa Berasategui, 
Cristina Mena, 
Bib/itJ,eco de l'Esport. 
Antònia Capdevila, 
Bib/itJteco de l'INEF de ÚJtalunya, LleitJa. 
Javier Nieto, 
Bib/itJteco de l'INEF de Catalunya, Barcelona. 
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AI final de cada referència bibliogràfica trobareu unes sigles que indiquen la seva localit
zació: BE = Biblioteca de l'Esport. B = Biblioteca de /'INEFC-Barcelona i L = Biblioteca de 
/'INEFC-Ueida. 

GIns de .efenllda 

Directori de l'esport català. Barce
lona: Esport Català: UFEC. 
1995. 

lli BE 

Esport català: federacions espor-
tives, consells esportius: 
http://WWw.gencat.es/esport/ 

GarcíaDíaz, E .... [etal.].Deportes 
en INTERNET. Alcobendas: 
Abeto, 1996 (Directorios IN
TERNET; 2) 
ISBN 84-89554-32-3 

llIB 

Guia d'entitats de Catalunya: 
associacions, fundacions, co
operatives. Barcelona: Gene
ralitat de Catalunya. Departa
ment de Justícia. Direcció Ge
neral de Dret i d'Entitats Jurídi
ques, 1990 
ISBN 84-393-1316-0 

lli BE/BIL 

Guia de l'esport a Catalunya. 2a 
ed. Barcelona: Club de Publi
caciones, 1994 
ISBN 84-604-8550-1 

lli BE/BIL 

Timmer, R. ... [et al.]. International 
directory of sports organiza
cions. Haarlem: Uitgeverij De 
Vrieseborch, 1984 
ISBN 90-6076-197-9 

llIBE/B 

Aguilera Fernandez, A. Estado y 
deporte: legislaci6n, organiza
ci6n y administraci6n del de
porte. Granada: Comares, 
1992 
ISBN 84-87708-35-8 
lli BE/B/l 

Alaphilippe, F. (dir.). Le dirigeant 
sportif bénévole: actes du co
lIoque tenu à Umoges du 3 au 
5 mars 1983. Paris: Dalloz, 
1984 (Droit et économie du 
sport ; 4) 
ISBN 2-247-00510-1 
lli BE 

Alaphilippe , J.-P .... [et aL]. Droit 
du sport: la loi nO 84-610 du 16 
juillet 1984, relative à l'organi
sation et à la promotion des 
activités physiques et sporti
ves. Paris: Dalloz, 1984 
llIBE/B 

Alberto Sacristan, C .... [et aL]. 
Gesti6n y direcci6n de empre
sas deportivas: teoria y practi
ca. Madrid: Gymnos, 1996 
llIB 

Andreff, W. ... [et aL]. La gestion 
des clubs sportifs. Paris: Vigot, 
1980 
lli BE/B/l 

Andrés Pérez, F. La oferta pública 
y privada en el deporte espa
ñol, en: El Deporte en la socie
dad española contemporanea 

(Simposio nacional: 1r: 1983: 
Madrid) 
llIB 

Andreu i Creus, E. L'excursionis
me català i els nous esports de 
muntanya, en: Congrés de les 
Ciències de l'Esport i l'Educa
ció Física (2n: 1995: Lleida) 
lli BE/B/l 

Antúnez i Tranque, F. X. Els joves, 
l'oferta associativa i l'esport 
(Memòria d'investigació -
INEFC-Barcelona, 1989) 
llIB 

Aragón Cansino, P. Técnicas de 
direcci6n y marketing para en
tidades deportivas. Malaga: 
Unisport, 1992 (Cuadernos 
técnicos ; 18) 
ISBN 84-86826-71-3 
lli BE/B/l 

Araujo, J. M. Guia do animador e 
dirigente desportivo. Lisboa: 
Caminho, 1986 (Desporto e 
tempos livres ; 8) 
llIl 

ArnaldoAlcubilla, E .... [et aL]. C6-
digo del deporte. Madrid: Civi
tas, 1995 (Códigos basi cos) 
ISBN 84-470-0457-0 
llIB 

Arnaud, P. (dir.). La naissance du 
mouvement sportif associatif 
en France: sociabilités et for
mes de pratiques sportives. 
lyon: Presses Universitaires 
de lyon, 1986 
ISBN 2-7297-0293-8 
llIBE/B 

apwlts. Edu"ció Fi,;,,; E'port, 1997 (49)84-91 



Ascani, F .... [et al.]. 11 nuovissimo 
codice delia società sportive: 
manuale per managers, tecni
ci, dirigenti de organizzatori 
¡s>~ivi. Milano: F.A.G., 1985 

Augustin, J.-P .... [et aL] . Le rugby 
cJéme/é: essai sur les associa
tions sportives, Ie pouvoir et les 
notables. Bordeaux: Le Mas
caret, 1985 
ISBN 2-904-506-02-7 
WBE/B 

Barcelona. Diputació Provincial. 
Servei d'Esports. Els recursos 
esportius al Baix Uobregat: 
Comellà de Uobregat, Gavà, 
Sant Boi de Uobregat i Vilade
cans. Barcelona: Diputació de 
Barcelona. Servei d'Esports, 
1993 (Temes d'esports; 5) 
ISBN 84-7794-221-8 
mBE/B 

Bertomeu Orteu, J. ... [et aL] . 
Transforrnación de clubs de 
fútbol y baloncesto en socieda
des anónimas deportivas. Ma
drid: Ernst & Young: Civitas, 
1992 (Monografías Civitas) 
ISBN: 84-470-0107-5 
mB 

BOa de Jesús, J. M. da. Promo
ción deportwa: algunas consi
deraciones. Malaga: UNI8-
PORT, 1989 (Cuadernos técni
cos Unisport ; 3). 
ISBN 84-86826-13-6 
mL 

BOa de Jesús, J. M. da. El asacia
cionismo deportwo, en: Orga
nización del deporte en nues
tro entorno (Ciclo de conferen
cias: 1r: 1985: Madrid). Ma
drid: Ministerio de Cultura. 
Consejo Superior de Deportes, 
1985 
IlIB 

Bournazel, E. (dir.). Guide de 
l'association sportwe. Paris: 
Lamy,1995 
ISBN 2-7212-0537-4 
IlIL 

Broner, J.-M. Plongée et législa
tion. [S.I.]: Fédération françai
se d'études et sports sous-ma
rins, 1987 
ISBN 2-86885-016-2 
mBE 

Burriel i Paloma, J. C. Polftiques 
esportives municipals a la pro
vfncia de Barcelona. Barcelo
na: Diputació de Barcelona. 
Servei d'Esports, 1991 (Temes 
d'esports ; 2) 
ISBN 84-7794-134-3 
m BE/BIL 

Callède, J.-P. L'esprit sportif: essai 
sur le développement associa-
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tit de la culture sportive. Bor
deaux: Maison des sciences 
de l'homme d'Aquitaine: 
Presses Universitaires de Bor
deaux, 1987 
mB 

Camps Povill, A. El régimen jurfdi
co de las federaciones deporti
vas en España . (Tesi doctoral 
--Universitat de Barcelona, 
1992) 
WB/L 

Carretero Lestón, J. L. (dir.). Dere
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Paraules clau: contracte de 
treball, esportista professio
nal, acomiadament laboral. 

L'ESPORTISTA PROFESSIONAL. 
UNA RELACIÓ LABORAL 
DE CARÀCTER ESPECIAL 

This article has as an objective the analysis of the term "professional sportsman " 
from the point of view of labour laws. For this end. we need to pay attention to the 
speciality ofthis type ofwork contracto as is given in Art. 2:1 ofthe law 8/1980 of 
10th March (Workers Statute). 

After the analysis of the definition of a professional sportsman as recognised in 

Art 1:2 of R.D. 1006/85. 26th June. and the main component elements. the next 
concentrates on the special relationship of the contract and the competent me
diums to settle the conf/icts between the sportsman and the club or organisation. 
Within this idea. we place special emphasis on the existing relationship between 
the "rules of play or competition" and the "sporting rules" .. a delimitation which 

actually appears to meet some difficulties. as is shown in the field of contracts of 
foreign sportsmen. 

Finally. we give some consideration to the annulment ofthe work contract ofthe 
professional sportsman through being sacked. 

I ... 

L'article té com a objectiu l'anàlisi del 
terme «esportista professional» des del 
punt de vista del dret laboral. Es neces
sita, per a aquesta finalitat, atendre 
l'especialitat d'aquest tipus de contrac
te, tal i com li confereix l'article 2.1 de 
la Llei 8/1980, de IOde març (Estatut 
dels treballadors). 

Després de l'anàlisi de la definició 
d'esportista professional recollida en 
l'article 1.2 del Reial decret 1006/85, 

de 26 de juny, i els principals ele

ments que la composen, el text se 

centra en la relació especial del con

tracte i els òrgans competents per tal 

de dirimir els conflictes entre l'espor

tista i el club o SAD. Dins d'aquesta 

idea, es posa un especial èmfasi a la 
relació que hi ha entre les «regles de 

joc o competició» o les «regles espor

tives», delimitació que actualment 

sembla trobar algunes dificultats, tal 

i com es mostra en l'àmbit de la con
tractació d'esportistes estrangers. 
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Finalment, s'exposen algunes conside
racions al voltant de l'extinció del con
tracte de treball professional per causa 
d'acomiadament. 

Introducció 

Hem de reconèixer que fins l'entrada 
en vigor de la nostra Constitució el 
1978 el que prevalia en matèria legal, 
emparant els esportistes professio
nals, era la Llei d'Educació física de 
l'any 1961 i l'Estatut orgànic de la 
Delegación de Educación Física y 
Deportes de l'any 1945. Amb la pro
mulgació de la Constitució de 1978 
apareixen noves perspectives per de
senvolupar, com que s'imposen als 
poders públics en el seu article 43.3, 
l'obligació de fomentar «l'educació 
sanitària, l'educació fisica i l'es
port». D'aquesta manera i per man
dat constitucional, es va regular la 
matèria en la Ley General de Cultura 
Física y el Deporte, de 31 de març de 
1980. Consegüentment, es crea el 
Consejo Superior de Deportes, com a 
Organisme autònom dependent de 
l'actual Ministerio de Educación y 
Cultura i que té com a missió assegu
rar una coordinació permanent i efec
tiva de les administracions públiques 
en la promoció i difusió de la cultura 
física i l'esport, així com en la pro
gramació global i construcció d'ins
taHacions. 

Alguns dels preceptes que va desenvo
lupar l'esmentada Llei de la cultura 
física i l'esport va ser el Reial decret 
177/1981, de 16 de gener, sobre nor
mes reguladores de clubs i federacions, 

modificat pel Reial decret 643/1984, 
de 28 de març, sobre estructures fede
ratives; Decret 1466/1988, de 2 de de
sembre, sobre estructura i organització 
del Consejo Superior de Deportes i fi
nalment, el Reial decret 2690/1980, de 
17 d'octubre, sobre règim disciplinari 
esportiu, reformat pel Reial decret 
6422/1984, de 28 de març. 

A l'inici d'aquesta dècada va ser publi
cada la Llei 10/1990 (1), que va subs
tituir la Ley General de la Cultura Físi
ca y el Deporte de 1980, «no tant pel 
temps transcorregut des de la seva pu
blicació com per les exigències deriva
des de la interpretació pautada del 
procés autonòmic i per la pròpia evo
lució del fenomen esportiu». Així, la 
disposició final segona de la present 
Llei en declara expressament derogada 
l'antiga de 1980. 

Malgrat tot, amb anterioritat als anys 
setanta, era freqüent l'exclusió de 
l'esportista de la legislació laboral, 
de manera que quan sorgien els plets 
en aquest àmbit la seva solució se 
sotmetia a òrgans federatius i no als 
òrgans jurisdiccionals laborals. Així, 
a partir dels anys setanta, la legislació 
esportiva va tenir especial apogeu, ja 
que la jurisprudència, que resolia de 
manera analògica continuats supòsits 
de fet, va anar considerant concreta
ment els futbolistes com a treballa
dors sotmesos a un contracte de tre
ball (cf. Alonso i Casa, 1993; Sagar
doy i Guerrero, 1991). De fet, ja fa 
algun temps que aquests esportistes 
han passat a ser considerats treballa
dors pel compte d'altri, és a dir, són 
persones que mantenen una relació 
singular amb l'adquirent dels fruits 

(I) Llei 10/1990, de 15 d'octubre de l'esport. Aprovada en el BOE núm. 249, de 17 d'octubre. 

(de manera que s'estableix una rela
ció d'alienació) (2). 

Avui en dia, segons la legislació ac
tual, són inclosos els esportistes pro
fessionals en una relació laboral de 
caràcter especial. Aquesta nota d'es
pecialitat fa que tingui un règim jurí
dic diferent al de les relacions labo
rals comunes i això motivat per 
aquesta «especialitat» del treball, pel 
lloc de la prestació de serveis i per la 
persona que el col·loca. Així, els es
portistes professionals, segons l' arti
cle 2.1 de l'Estatut dels treballadors 
(3) (ET), queden inclosos dins de les 
relacions laborals de caràcter espe
cial, juntament amb d'altres formes 
de treball que es caracteritzen també 
per l'esmentada especialitat, com ara 
artistes en espectacles públics, reclu
sos en institucions penitenciàries, 
etc. 

Aquesta Llei té àmbit d'aplicació ge
neral per a totes les relacions laborals 
i es troba desenvolupada en aquest 
aspecte pel Reial decret 1006/1985, 
de 26 de juny, que regula la relació 
laboral especial de l'esportista en el 
seu article 21 que: «en allò no regulat 
pel present Reial decret serà d'apli
cació l'Estatut dels treballadors i la 
resta de normes laborals de general 
aplicació, sempre que no siguin in
compatibles amb la naturalesa espe
cial de la relació laboral dels espor
tistes professionals». Supletori últim 
és el Codi civil, segons el que esta
bleix el seu article 4.3. 

Malgrat tot, les conseqüències jurídi
ques de l'atribució d' «especialitat» ve
nien assenyalades en la disposició 

(2) EL concepte d' «alienació» en el Dret laboral fa referència al treball que parla sobre béns, l'aprofitament dels quals no pertany al qui ho efectua, sinó a 
«un altre». D'això es dedueix la necessitat d'una remuneració que compensi el treballador, com a conseqüència mateixa de l'alienació (Diéguez, 1995). 

(3) Llei 811980, de IOde març (BOE, de 14de març). 
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addicional segona de l'ET, quan esta
blia que el Govern, en un tennini 
màxim detenninat des de la publicació 
d'aquesta Llei (tennini modificat pos
terionnent per la Llei 32/1984, de 2 
d'agost) regularia el règim jurídic de 
les relacions laborals de caràcter espe
cial enumerades en l'article 2 de la 
Llei. Aquest fet es va dur a tenne en 
allò que tenia a veure amb l'àmbit dels 
esportistes professionals amb la pro
mulgació del Reial decret 31811981, de 
5 de febrer, el qual va ser novament 
regulat pel Reial decret .1 006/1985, de 
26 de juny, al qual ens hem referit 
anterionnent. 

CoIapte 11'''''''''' 
professi_l 

Ens trobem, quan parlem d'esportis
ta professional, amb un dels tipus de 
treball anomenats «a la part» o par
ciaris, perquè «com que són con
tractats i per tant, dependents, pre
senten la singularitat de ser retri
buïts amb una part del producte de 
l'explotació a la qual serveixen» 
(Diéguez, 1995). 

No és gens fàcil establir els límits en 
què s'englobaria el concepte d'espor
tista professional. Intentarem, malgrat 
tot, aclarir el seu significat, al menys 
des del punt de vista laboral: El quali
ficatiu de «professional», ens està dient 
ja el caràcter retributiu que se li dóna a 
l'activitat dels esportistes. 

El que converteix en «treball» l'ocupa
ció dels esportistes professionals és 
que la pràctica de l'esport s'orienta a 
l'entreteniment de l'oci de la gent, de 

manera que s'explota el joc esportiu i 
se'l converteix en un espectacle públic. 
Una nota distintiva de l'esportista pro
fessionalla constitueix la seva depen
dència d'una entitat o club que és qui 
l'explota i recull els fruits produïts per 
l'esportista, a canvi lògicament de la 
remuneració (4). 

Des d' aquesta perspectiva i segons 
l'article 1.2.2 del RD 1006/85, no 
serien considerades esportistes pro
fessionals les persones que tot i dedi
cant-se a la pràctica de l'esport dins 
de l'àmbit d'un club, percebin només 
les despeses de la seva pràctica espor
tiva. En aquest sentit, quedarien ex
closos aquells esportistes «aficionats 
que juguen», que fan pràctica espor
tiva per pura afició i divertiment i 
sense ànim professional i de lucre (5). 
Segons el Tribunal Central de Traba
jo (TCT), 6 dejuliol de 1979,l'espor
tista professional aficionat o amateur 
«desenvolupa l'activitat esportiva 
només per afició o per utilitat física, 
és a dir, sense afany de lucre o com
pensació» i, tot i que se sotmet a la 
disciplina del club i se li abonen les 
quantitats per a «despeses de viatge, 
allotjament, etc.», sempre preval en 
ell l' «interès lúdic sobre l'eco
nòmic». Enfront a aquests, quedarien 
inclosos en la definició únicament els 
esportistes que «treballen» (inde
pendentment que es diverteixin o no), 
és a dir, aquells que ofereixen els seus 
serveis a un empresari a canvi d' un 
salari. Perquè, i segons l' esmentat 
TCT, 6 de juliol de 1979, l' «esportis
ta professional fa de l'esport matèria 
( ... ) de treball, per la qual cosa els 
diners que rep retribueixen aquesta 
específica relació laboral amb la 

condició de salari». Per la seva part, 
el TCT, 24 de juny de 1971 (esmentat 
en S de 20 de març de 1986) declarava 
que el «jugador fa de l'esport el seu 
mitjà de vida habitual», per això, els 
esportistes «amateurs» o aficionats 
no reben cap retribuci6, però sí «die
tes» (esmentat per Diéguez, 1995). 

Fets aquests aclariments inicials, po
dem dir que els esportistes professio
nals s6n treballadors per compte d' al
tri, que treballen al servei d'algú i a 
canvi de remuneraci6. En aquesta lí
nia, l'article 1.2 del RD regulador de 
la matèria estableix que «són espor
tistes professionals aquells qui, en 
virtut d'una relació establerta amb 
caràcter regular, es dediquin volun
tàriament a la pràctica de l'esport 
pel seu compte i dins de l'àmbit d' or
ganització i direcció d'un club o en
titat esportiva a canvi d'una retri
bució». 

Analitzem aquesta definici6 i matisem 
alguns punts que poden ser objecte de 
possibles interpretacions: 

I) En primer lloc, ens trobem amb el 
fet que ha d'existir una relaci6 en
tre l'esportista i el club o entitat. 
Aquesta relació s' estableix pel con
tracte de treball, que indica com ha 
de fonnalitzar-se aquesta relaci6 i, 
en virtut d'aquest, ambdues parts 
queden sotmeses a uns condiciona
ments, objecte del contracte. 

El caràcter d'especialitat del con
tracte de treball de l'esportista pro
fessional porta en aquest cas a regu
lar la fonna de realització del con
tracte, quan afinna l'article 3 del 

(4) Precisament aquesta nota de dependència situa l'esportista sota el control d'una altra persona o entitat; aspecte que tindrà especial rellevància de cara a 

la responsabilitat civil dels clubs respecte dels peljudicis causats a terceres persones pels seus jugadors en el seu acompliment de funcions laborals (article 
1.903 Cc). 

(5) Cabrera Bazan (1991). A M. Alonso OIea i M. E. Casas Baamonde, Dret del Treball, 12a edició, Madrid: Universitat Complutense. 
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RD 1006/1985 que haurà de ser for

malitzat per escrit (6). 

2) S'exigeix la dedicació voluntària 

a la pràctica de l'esport. Queden 

per tant exclosos de l'àmbit del 

Reial decret tots aquells treballa

dors de clubs o entitats esportives 

que no ofereixin activitats espor

tives (personal administratiu, de 

vigilància ... ), així com també 

aquells que tot i que desenvolupen 

activitats connexes a la pràctica 

de l'esport, no tenen la naturalesa 

de pràctica esportiva estricta, és a 

dir, tècnics i entrenadors (7). 

Aquests treballadors que no ofe

reixen activitats esportives, se 

sotmetran a la nonnativa general 

o comuna, excepte que si són qua

lificats com a personal d'alta di

recció. En aquest cas, es trobarien 

sotmesos a la nonnativa específi

ca relativa a aquest altre tipus de 

relació laboral especial (Sagardoy 
i Guerrero, 1991) (8). 

3) Pel que fa al «caràcter regular» 
d'aquest tipus de contractes, és obvi 
que ha d'existir un treball realitzat 
al llarg d'una sèrie de jornades, de 
manera que aquests contractes es 
caracteritzen per una nota de conti
nuïtat (9). 

En aquest sentit, el temps efectiu de 
prestació de serveis o la durada de 
la jornada laboral serà en aquest cas 
la fixada en el conveni col·lectiu (és 
a dir, la pactada entre representants 
dels esportistes professionals i els 
empresaris), o per contracte indivi
dual (o sigui, la convinguda entre 
l'esportista i el seu empresari), res
pectant sempre el límit legal vigent 
que, confonne a l'ET, s'estableix 
en 40 hores setmanals. 

De manera general, dins de la jor
nada laboral no s'inclouran els 

temps de concentració previs a la 
celebració de competicions o ac
tuacions esportives, ni els uti
litzats en desplaçaments fins al 
lloc de la celebració d'aquestes, 
sense perjudici que a través de la 
negociació col·lectiva es reguli el 

tractament i la durada màxima de 
tals temps. La jornada sí que es 
veurà completada pel temps de 
prestació efectiva dels serveis de 
l'esportista professional, és a dir, 
l'utilitzat quan realitza algun es
pectacle o activitat esportiva da
vant el públic, fixat de comú acord 
entre l'esportista i l'entitat espor
tista i que no podrà coincidir amb 
el temps de prestació professional 
de l'esport que es tracti davant del 
públic, així com el temps en el 
qual estigui sota les ordres direc
tes del club o entitat esportiva a 
efectes d'entrenament o prepara
ció física i tècnica per a aquesta 
entitat (10). 

(6) Els diferents convenis col· lectius manifesten la necessitat de fonna escrita del contracte, malgrat tot el nombre de còpies és variable. Mentre la fonna 
general estableix que sigui per triplicat, el conveni col·lectiu per a l'activitat del futbol professional (publicat pel BOE, 4 de desembre de 1995, núm. 289), 
estableix, per exemple, que haurà de fer-se per sis vegades, de tal manera que una còpia sigui per a cada part contractant, una tercera per a la LNFP, una 
quarta per a l'AFE, una cinquena per a la RFEF i la sisena per al l'INEM. 
(7) Pel que fa a la jurisprudència de TS, en la sentència de 14 de maig de 1985 i 14 de febrer de 1990, s 'ha qualificat com a relacions laborals d'esportistes 
professionals les d'entrenadors i tècnics, perquè entenia que el concepte d'esportista professional establert en l'article 1.2 de l'actual RD 1006185 no 
diferia de les disposicions anteriors. Malgrat tot, en els darrers anys, nombrosos autors (Alonso i Casas, 1991; Diéguez, 1995; Sala, 1994b; Sagardoy 
i Guerrero, 1991; Conde, 1995, etc.) han reiterat la no inclusió en aquesta relació especial d'aquelles persones que no siguin «esponistes». Mostrem 
un especial interès pels comentaris de Vicente Conde (1995), magistrat de la Sala 3a del TS, el qual considera, entre altres qüestions, que la raó en la 
qual es basa la necessitat d'un règim laboral especial és precisament la pràctica de l'esport, per la qual cosa no escauria en aquest règim els tècnics i 
entrenadors. 

(8) De la mateixa manera, el TSJ de Cantabria (Sala Social), en sentència de 13 de desembre, (núm. 798194) desestimava la qualificació d'esportista 
professional un jugador, perquè el considerava, com en repetides sentències anteriors, que es tractava d'un jugador aficionat o amateur, ja que 
«desenvolupava l'activitat esportiva només per afició o per utilitat pública, sense afany de lucre tot i quan es trobi enquadrat en un club i sotmès a la 
seva disciplina amb possible dret que li paguin les despeses de viatge, allotjament i altres derivats de la seva activitat esportiva. AI mateix temps, la 
sentència determinava que el sol fet que la Federació anomeni l'esportista com a «professional» no detennina la seva qualificació judicial. El determinant 
de l'esmentada qualificació ha de ser per tant la relació (vinculació) amb el club a través d'un contracte de treball. (En Actualitat Laboral 1995/2, núm. 
18, pp. 1275-1277). 

(9) El contracte, segons el article 6è del RD 1006185, ha tenir una durada determinada, ja sigui pertemps cert o per a la realització d'un nombre d'actuacions 
esportives que constitueixin en conjunt una unitat clarament detenninant o identificable (sentència 23 de maig de 1995, TSJ de Castilla i Lleó. Valladolid 
(Sala Social). (En Actualitat Laboral, 1995-3, núm. 42, pp. 3352). 

(10) Per un acord exprés, recollit en l'article 8 del conveni col· lectiu per a l'activitat del futbol professional (BOa 4.12.1995, núm. 289), la jornada laboral 
del futbolista comprendria la prestació de serveis davant el públic i el temps en què es trobi sota les ordres directes del club, entitat o SAD. Els temps sota 

les ordres del club o SAD comprendran: a) els moments d'entrenament. Hauran de realitzar-se coJ.lectivament, excepte en cas de recuperació per malaltia, 
lesió o un altra causa justificada; b) les concentracions o desplaçaments. Concentracions que no han d'excedir les 36 hores immediatament anteriors a la del 
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En tot cas, la jornada laboral ha de 
respectar el principi general de des
cans setmanal contingut en l'article 
37 de l'ET. Per a aquest cas, és de 
dia i mig sense interrupció (art. 10 
del RD 1996/1985); encara que la 
seva regulació és flexible, poden 
donar-se diferents possibilitats. 
Així, en cas de no poder gaudir del 
descans setmanal com hem apuntat 
abans, l'article 10.1 ofereix la pos
sibilitat que la part no gaudida es 
traslladi a un altre dia de la setma
na (11). Igual passaria si no es des
cansa en dies de festa inclosos en el 
calendari oficial. Independentment, 
el descans mínim setmanal ha de ser 
de 36 hores. 

4) El club o entitat esportiva que con
tracta els esportistes professionals 
podrà constituir-se en una societat 
anònima esportiva (SAD), sempre i 
quan aquests participin en competi
cions esportives oficials de caràc
ter professional i d'àmbit estatal. 
Aquesta innovació és obra de la 
Llei de l'esport 10/1990, de 15 
d'octubre (article 19.1). 

Malgrat tot, els clubs que mantin
guin la seva estructura jurídica ac
tual i comptin amb diferents sec
cions esportives, hauran de formar 
pressupostos separats per a cada 
secció esportiva. Els clubs que no 
participin en competicions oficials 
de caràcter professional ni nacio
nals poden tenir al seu servei espor-

tistes professionals, així com no 
professionals. 

5) Per últim i dins la definició que 
anem analitzant, ens queda l'altra 
part del contracte de treball, la que 
ha de complir l'empresari i que ve 
determinada pel salari (el treball de 
l'esportista professional a canvi 
d'una retribució). 

El salari que rebrà l'esportista 
professional es composa de les 
percepcions en metàl·lic o en es
pècie que el club o entitat esporti
va li retribueixi per la prestació 
dels seus serveis professionals. 
Cal excloure d'aquestes percep
cions les rebudes en concepte 
d'indemnitzacions corresponents 
a trasllats, suspensions o acomia
daments (així es desprèn de l'arti
cle 26.2 de l'ET, el que més con
cretament s'anomenen «percep

cions extrasalarials»). De qualse
vol forma cada esportista, depe
nent de la seva categoria, tindrà 
una retribució mínima garantida 
per conveni col·lectiu (12). 

L'article 24 del conveni col·lectiu 
per a l'activitat de futbol professio
nal expressament determina que 
«conceptes salarials que composen 
la retribució d'un jugador profes
sional són: 

• Sou mensual 

• Pagues extraordinàries 

• Plus d'antiguitat 

• Prima de contractació o fit
xatge 

• Prima de partit i 

• Drets d'explotació d'imatge (si 
escau)>>. 

En el cas del ciclisme, l'article 18 
del conveni col·lectiu diu que la 
retribució salarial estarà composta 
pel: 

• Sou mensual 

• Pagues extraordinàries 

• Plus d'antiguitat 

• Fitxa o prima de contractació 

C ..... li.da 
....... 1CIeI 
esportius 

Un cop analitzada aquesta definició, 
ens detindrem seguidament en l'intent 
d'aclarir quina jurisdicció és la compe
tent per conèixer els conflictes entre 
jugador i club ( o SAD). 

Ens trobem, per una banda, amb el 
règim disciplinari, que inclouria per 
un costat les infraccions de regles de 
joc i, d'altra banda, les normes gene
rals esportives; ambdues definides 

començament del partit quan es juga en camp propi i 72 hores (inclòs el temps de desplaçament) quan es juga en camp contrari; c) Altres utilitats. Que engloba 
reunions tècniques, infonnatives, sauna, massatge, etc. 
En el cas del ciclisme professional (conveni col·lectiu publicat pel BOE el 20.7.1994, núm. 172), malgrat tot no es computaran a efectes de jornada laboral 
el temps dedicat a la recuperació física, sauna, etc., després de cada jornada d'entrenament. 

(11) Pot observar-se en conveni col·lectiu com el dia i mig de descans setmanal per als futbolistes pot ser fraccionat, sempre que com a mínim un dia sigui 
gaudit de manera continuada i el mig dia es gaudeixi en una altre lloc de la setmana, amb acord anterior de les parts. 

(12) El conveni col·lectiu per a l'activitat del bàsquet professional (AeB-ABP), publicat pel BOE el 3.2.1994, núm. 29, recull en el seu article 12 una escala 
de retribucions mínimes anuals en funció de l'edat del jugador. El conveni col·lectiu per a l'activitat del futbol professional (BOE, 4.12.1995) recull en el 
seu article 28, de fonna semblant, les quantitats mínimes que han de rebre en concepte de sou mensual i, per a aquest cas, en funció de la divisió en qu~ militi 
l'esportista. 
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per l'article 73.2 de la Llei 10/90, 
(Títol XI: «Disciplina esportiva»), 
quan especifica que «són infraccions 
de les regles del joc o competició les 
accions o omissions que, durant el 
curs del joc o competició, vulnerin, 
impedeixin o pertorbin el seu normal 
desenvolupament » i «són infrac
cions a les normes generals esporti
ves la resta d'accions o omissions 
que siguin contràries al que es dispo
sa en les esmentades normes». 

La competència de la potestat disci
plinària esportiva correspon, amb un 
clar caràcter jeràrquic, als jutges o àr
bitres, als clubs esportius, a les federa
cions esportives, a les lligues profes
sionals i al Comi té Español de Disci
plina Deportiva (article 74, Llei 10/ 
1990). 

El Reglament de Disciplina Deporti
va (RD 64/84, de 2 de març), vigent 
en allò no modificat per la Llei 10/90 
(Disposició final tercera) confirma 
l'exclusió jurisdiccional tant a infrac
cions de regles de joc o competició 
com a les de conducta esportiva. Tot 
i que aquest fet sigui la norma gene
ral, pot passar en alguns casos que la 
infracció a la conducta esportiva 
constitueixi, a més a més d'infracció 
disciplinària esportiva, infracció san
cionable laboral ment (o inclús penal
ment), és a dir, que al mateix temps 
que són sancionades o corregides per 
les persones o entitats sotmeses a la 
disciplina esportiva (segons les seves 
competències), poden ser sanciona
des davant la jurisdicció social o pe-

nal (depenent de la infracció) i tot 
això, sense violar el principi de «non 
bis in idem» (13). 

En segon lloc, és competència de la 
jurisdicció social conèixer dels con
flictes que sorgeixin entre els esportis
tes professionals i els seus clubs o en
titats esportives, com a conseqüència 
del contracte de treball (article 19 del 
RD I 006/85). I com hem exposat ante
riorment, les infraccions esportives de 
l'esportista professional poden origi
nar sancions esportives i alhora, san
cions laborals. 

A més, el RD en el seu article 17.1 
ofereix la possibilitat de recórrer da
vant la jurisdicció laboral les san
cions imposades pel club o entitat 
esportiva per incompliment contrac
tual de l'esportista professional. I una 
nota més de l'especialitat d'aquest 
tipus de contracte, són el tipus de 
sancions imposables per l'entitat es
portiva, que podran ser, en contra de 
la norma general de l'article 58.3 de 
l'ET, sancions pecuniàries. 

Contractació 
d'esportistes professi_als 
estraIIIen 

La contractació d'esportistes profes
sionals estrangers es regirà per la nor
mativa general i el règim que es conté 
en les disposicions esportives sobre 

la mateixa matèria, és a dir, orga

nització i participació en competi

cions oficials, facultat que competeix 

als òrgans federatius. Aquestes fede

racions esportives són entitats priva
des que, a més de les seves pròpies 

atribucions, exerceixen per delegació 
funcions públiques de caràcter admi
nistratiu (article 30, Llei 10/1990). 

No hi ha restriccions o limitacions en 

l'aplicació de la normativa esportiva 
pel que fa a això, ja que, per exemple 

no s'impedeix a un club la contracta

ció del nombre d'esportistes profes

sionals que desitgi, sinó que, i en 
aquest cas, s'imposen limitacions 

únicament a l'hora de la seva partici

pació en les competicions oficials or

ganitzades per les diferents federa

cions espanyoles (cf. Sagardoy i 

Guerrero, 1991). 

Respecte a aquesta qüestió, la sen

tència del Tribunal de Justícia de la 

CEE de 15 d'octubre de 1995 (cas 
80sman) ha plantejat la limitació 

sobre el nombre de jugadors que po

drien ser alineats en un equip d'un 

país comunitari, fet que obre de nou 

el debat sobre la distinció entre re

gIes de joc i normes generals espor

tives (14). Aquesta sentència, en 

lloc de referir-se al terme de con

tractació d'estrangers, utilitza el 

concepte d'alineació, element que 
es troba més ubicat en l'àmbit de les 
normes tècniques de competició i no 

en el dret esportiu. 

(13) En aquest sentit, es manifesta la jurisprudència quan es refereix a l'acomiadament disciplinari d'un futbolista que «va insultar i va agredir un 
company i va fer un gest despectiu als espectadors. de tal manera que va provocar les seves ires i va alterar l'ordre públic» (sentència del TS de 19 
de maig de 1986), o al delicte de lesions cap a l'àrbitre imputat al jugador amb responsabilitat civil subsidiària de club (sentència TS, segona, de 6 de 
novembre de 1986). 

( 14) Com vam exposar en Ifnies precedents, l' article 73.2 de la Llei 10/1990 definia les infraccions de els regles de joc o competició i, per exclusió, delimitava 
les normes generals. La realitat és que la separació és confusa, ja que poden trobar-se infraccions que siguin comeses a la vegada contra les normes de joc i 
les normes generals. 
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ÀREA SOCIOPROFESSIONAL 

Per a Bañegil (1995), les alineacions de 
jugadors (nombre, condició, edat, etc.) 

són regles de joc, per la qual cosa les 
federacions, lligues nacionals o, en 
qualsevol cas, cada club, com a institu
cions privades tenen la llibertat per 
prendre les seves pròpies decisions es
tatuàries. Malgrat tot, contractació i 
alineació es troben mútuament afecta
des, atès que la limitació en l'alineació 

dels jugadors repercutiria en les con
tractacions. 

............. 1 ...... 

.l'.p.rtIsta ............. 

Dins dels conflictes que poden sorgir 
entre l'esportista professional i el seu 

club o entitat esportiva, ens trobem el 
que s'origina per incompliment con
tractual de l'esportista i que porta 

aparellat l'acomiadament del treba
llador. 

Tot i que el contracte de treball és un 
negoci juódic bilateral, l'acomiadament 
és l'únic acte unilateral realitzat per vo
luntat de l'empresari (en aquest cas el 

club o SAD). Ara bé, ja que es trenca 
amb el principi general que el compli
ment dels contractes de treball no pot 
deixar-se sota d'arbitri d'una de les parts 
contractants (Codi civil, article 1256) 
aquesta excepció s 'ha de basar en la 
casualitat, és a dir, en el fet que l'aco
miadament ha de ser motivat. 

El nostre dret ofereix dues causes que 
justifiquen l'acomiadament: 

I. La força major, és a dir, un conjunt 
de fets que independentment de la 
voluntat de les parts impedeixen la 
continuació de l'execució del con
tracte de treball. O, com bé diu el 

Codi civil «també quedarà allibe
rat el deutor de les obligacions de 
fer, quan la prestaci6 resultés legal 
o ftsicament impossible». 

2. Un incompliment del contracte de 
treball per part del treballador. 
Aquesta causa també està tractada 
en el Codi civil per al cas en què un 
dels obligats no complís allò que 
l'incumbeix. (article 1.184). 

L'acomiadament, com a sanció més 
greu del treballador, està recollit en el 

número 11 de l'article 49 de l'ET com a 
causa d'extinció del contracte de treball. 
L'incompliment de l'esportista profes
sional, per tal que doni lloc a aquesta 

decisió unilateral del club i entitat espor
tiva, ha de ser greu i culpable. Així es 
desprèn, si més no, de l'article 54 de 

l'ET anomenat «acomiadament disci
plinari». Per descomptat, els incompli
ments contractuals vénen recollits explí
citament en la mateixa Llei i, si algú 
constitueix causa d'acomiadament, 

haurà d'al·legar-ho i provar-ho així 
l'empresari, com a fonament de la seva 
decisió resolutòria per legitimar-lo. 

A l'esportista li queda l'opció de no 
compartir aquesta voluntat del club o 
SAD i, per això, pot fer ús de la juris

dicció competent, al·legant la improce
dència de l'acomiadament (o nuHitat), 

de manera que quedi en mans d'un 

àrbitre moderador dels seus conflictes 
o contesa amb el club o SAD. 

La jurisprudència del Tribunal Suprem 
ofereix la possibilitat en les seves dife
rents resolucions per a cada cas concret 
en què es pugui haver vist involucrat 
un esportista professional i que hagi 
tingut com a final el seu acomiada

ment. Així la sentència 21 de gener de 
1992 (TS quarta) es plantejava un aco-

(15) Aprovat per RD legislatiu 5211\990. de 27 d'abril. 
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miadament que s'havia declarat que 

era improcedent en sentència anterior 
per causa d'incompliment greu i culpa

ble que consistia en la reiterada actitud 
d'indisciplina i desobediència en el tre
ball (article 54.2 de l'ET) i que havia 
de tenir l'efecte d'indemnitzar l'espor
tista professional (amb una quantitat 
fixada judicialment), per manca 
d'acord entre ambdues parts de tomar 
a readmetre 'I. El tema finalment es va 

veure en el Tribunal Suprem en recurs 
de cassació per unes de les causes le
gals establertes en la Llei de procedi
ment laboral (15), en aquest cas per 
infracció de llei. 

En altres ocasions, l'esportista pot pre

tendre la nul·litat de l'acomiadament, és 
a dir, pot intentar determinar que el club 
o SAD no ha complert les formalitats 

establertes quan pren aquesta decisió 
última. En aquest sentit, l'article 55.1 de 
l'ET expressa que «l'acomiadament re
gulat en l'article anterior (acomiada
ment disciplinari) haurà de ser notificat 
per escrit en el qual han de figurar els 
fets que el motiven i la data en què tindrà 
efecte». En aquest cas, la sentència de 

TS de 14 de setembre de 1981, en adme
tre com a vàlida la causa de nul·litat 
d'acomiadament al·legada pel deman
dant, va establir que l'empresari havia 
de readmetre de nou l'esportista, com 
així s'estableix legalment en l'article 
55.4 de l'ET. 
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Voldria compartir amb vostès en 
aquesta jornada una breu reflexió 
sobre el lloc del cos en l'educació, 
avui i aqur. Parlar de l'educació 
avui i aqur és parlar d'una crisi, 
d'incertesa, d'una inquietud, que 
es tradueix sens dubte en el tre
ball quotidià quan es posa el cos, 
cada dia, travessats per tots els 
dubtes i dificultats sobre el sentit i 
el sense sentit del que es fa o es 
deixa de fer i que es tradueix tam
bé quan és necessari ajuntar els 
cossos i dejunar en una carpa, o 
sortir al carrer per protestar per 
erràtiques i hipòcrites polftiques 
educatives que, pel sol fet que 
tanquin els comptes, són ca
paços de buidar el sentit públiC de 

l'escola i de la universitat i deixar 
els cossos de tants ciutadans i 
tantes ciutadanes a la intempèrie 
de la ignorància o en favor de 
mala qualitat educativa, perquè 
de forma oberta estan exclosos o 
desfavorablement integrats a 
aquest mercat globalitzat, que fa 
circular la informació i els models 
i valors pels seus propis carrils, 
que no són altres que els inte
ressos corporatius d'alguns. És a 
dir, parlar de l'educació a seques 
és parlar avui de -malestars, si
mulacions i reptes-o 
Naturalment que referir-nos al lloc 
del cos en l'educació és referir-se 
al lloc del cos en aquesta cultura, 
fascinant per les noves formes de 

pluralisme en els valors i de pro
grés en els coneixements, però 
tan amenaçant en els seus reite
rats esforços de fonamentalismes 
i de segmentacions excloents en 
l'accés per saber informació i, en 
aquesta societat amb tantes pos
sibilitats de resoldre la fam, alleu
gerir el dolor i la malaltia i permetre 
una vida més digna per a tothom 
i tan caparrudament obstinada a 
no fer-ho des de principis de jus
trcia i equitat. 
Però es tracta de fer-ho des 
d'aquells punts de vista que espe
cifiquen les pràctiques educatives 
i les diferencien d'altres pràcti
ques culturals i socials. Perquè en 
l'educació es tracta d'explicitar 

• Conferència presentada en l'acte d'obertura de la .Jornada de elaboración de propuestas de los profesores de Educación 
fisica para una nueva Ciudad de Buenos Aires- que va organitzar l'Asociación de docentes de Educación fisica el dia 30 
de juny de 1997 a la ciutat de Buenos Aires. capital de la República Argentina. El text ha estat respectat integrament, excepte 
estrictes aspectes protocoHaris. 
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una intenció d'ensenyar sabers, 
pretesament, vàlids i, mitjançant 
aquest ensenyament, produir 
subjectes socials pretesament 
educats. 
Això vol dir que el lloc del cos en 
la cultura i en la societat es con
verteix, en les pràctiques educati
ves, en un camp problemàtic es
pecífic: el de l'ensenyament. En 
aquest camp se'ns planteja, com 
a mínim, una alternativa: o repro
duïm simplement els models, 
sentits, representacions, valors 
que hegemonitzen una forma de
terminada d'entendre el lloc en la 
cultura i en la societat, o som ca
paços de criticar amb fonament 
aquesta hegemonia, de manera 
que proposem alternatives vàli
des i alliberadores en relació al 
lloc del cos en la cultura. És en 
aquest context d'alternatives críti
ques que es proposa avui, gaire
bé diria que s'aposta, per enten
dre millor el que passa entre sub
jectes -docents i alumnes- que 
intervenen en els processos edu
catius. A aixÒ que passa s'anome
na ..Ja formació d'un subjecte pe
dagògic- i és sobre el lloc del cos 
en aquesta particular relació de 
subjectes en l'educació a la qual 
voldria referir-me. 
Ara com ara, es tracta de l'ense
nyament de determinats sabers 
corporals, organitzats de determi
nada manera i avaluats d'una for
ma i no d'una altra. És a dir, se 
seleccionen alguns dels diferents 
sentits i imatges pel que fa al cos, 
que es produeixen i circulen en la 
cultura, i alguns dels sabers que 
la histÒria del pensament, de la 
ciència i de la mateixa disciplina 
de l'educació física ha anat pro
duint al voltant del corporal. 
Aquesta selecció construeix una 
determinada manera de com
prendre el lloc que ha de tenir allò 
corporal en la formació d'una 
nena o un nen, un jove o una jove 
ben educat. 
A les prèctlques educatives hi ha 
sempre un problema de selecció de 
sabers l, sl el cos es tracla, d'una 
selecció de sabers al vonanl del cos. 
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En segon lloc, aquells qui ensen
yen aquests sabers són docents 
amb autoritat perfer-ho, perquè se 
suposa que els posseeixen. Però, 
es tracta sempre de docents que, 
des d'històries singulars molt di
ferents, han anat construint ells 
mateixos una forma pròpia de sa
ber-se, sentir-se, moure's i estar 
corporalment i un determinada 
forma de relacionar-se amb el co
neixement i l'ensenyament. 
Això significa que en les pràcti
ques educatives es produeix no 
només una selecció de sabers, 
sinó també una particular aliança 
entre el poder d'ensenyar que 
dóna el saber als docents i els 
seus subjectes-cossos que l'en
carnen. L'espai que ocupa el cos 
del docent té més a veure amb el 
poder que exerceix o voldria exer
cir, des del seu suposat saber, 
que amb dimensions mesurables 
en termes de pes, estatura o for
mes geomètriques. En aquesta 
aliança de poder-saber i subjec
te-cos, es construeix una determi
nada manera de comprendre no 
només el cos (del) docent, sinó 
també el lloc que ha d'ocupar allò 
corporal en la formació d'una o un 
docent per tal que tingui el poder 
d'ensenyar. 
A les prèctlques educatives, alesho
res, hi ha sempre un problema 
d'aliança entre el saber I el poder, 
que es dóna en un cos-subjecte que 
ensenya. 
En tercer lloc, aquells qui aprenen 
sabers comuns són alumnes sin
gulars, marcats per diferents cul
tures corporals, enfrontats a una 
selecció de sabers sobre el cos 
feta per altres i que ells no entenen 
i, a més, avaluats per un cos-po
der d'ensenyar que ocupa el 
centre de l'escena anomenada 
«aprendre». Es produeix alesho
res una particular tensió entre el 
desig d'aprendre, que és el cos
subjecte d'una o un alumne, i el 
poder d'ensenyar (d'altri) que dis
ciplina aquest desig i el construeix 
com a cos-objecte o cos-model, 
de manera que moltes vegades 
limita les seves possibilitats d'ex
plorar sentits, moure's, parlar, to-

car, jugar. Aquest disciplinament 
social, no només controla el cos 
(de l') alumne, sinó també el lloc 
social que ha d'ocupar allò corpo
ral en la difícil tasca d'aprendre 
amb altres a l'escola. 
A les prèctlques educatives hi ha 
sempre, a més de la selecció de 
sabers I de l'aliança entre sabers I 
poders, un problema de tensió entre 
desla d'aprendre I control dels apra
nenlalges. 
Allò que anomenem subjecte pe
dagògic (o subjecte educat) és el 
resultat més el procés de la com
plexa mediació de sabers, poders 
i desitjos en les pràctiques educa
tives. El tema en qüestió és com 
se situa el cos en aquestes pràc
tiques educatives, escolars o no 
escolars, que formen «subjectes
pedagògics». El nucli del proble
ma, aleshores, ellè en la relació 
saber-poder-desnJar quan es Iracta 
del cos. 
És aquí on voldria suggerir una 
segona reflexió. Com que acabem 
el segle XX, certament problemàtic 
i febril i bastant més del que s'ima
ginava el melangiós Discèpol, 
quan es tracta de relacionar el sa
ber, el poder i el desitjar, quan es 
tracta de pensar la subjectivitat 
educada de l'home, el subjecte 
pedagògic, el cos apareix com un 
signe de malestars, com un camp 
de simulacions però, sobretot, 
com una font molt fecunda de rep
tes per comprendre precisament, 
i tots, què fem quan eduquem. 
Perquè si de l'home es tracta el 
seu cos és subjecte: sap, pot i 
desitja. 
Per al subjecte pedagògic, per a 
això que es va produint quan edu
quem, el subjecte-cos és un signe 
de malestar quan es desvinculen 
els sabers de la vida, es confonen 
els coneixements amb les simples 
informacions i, sobretot, quan es 
redueix el saber a un simple «tenir 
valor de canvi de mercat-. I és 
signe de malestar, perquè en tant 
que subjecte-cos, l'home es re
sisteix a «estar simplement infor
mat» sense comprendre els sen
tits del que se sap, sense articu
lar-ho amb aquests registres de 
memÒria corporal que són els sa-

bers previs, sense poder imaginar 
alternatives, perquè conèixer és 
produir des del subjecte/cos sen
tits, incorporar-los a un mateix, a 
un si mateix, a una identitat inè
dita. 

En aquesta etapa d'hegemonia 
del model neoliberal d'organitzar 
les relacions humanes, el cos no 
només assenyala el malestar que 
la seva força determinada de tre
ball sigui només una abstracta 
mercaderia (com ho va ser el ca
pitalisme industrial), sinó que 
també es resisteix al fet que el seu 
poder lliure de conèixer sigui no
més un valor de canvi regulat pel 
mercat. El cos és malestar, quan 
el treball oblida les necessitats i 
quan el coneixement oblida els 
desitjos. 

En el saber pOlli en Joc en les prèc
tiques educatives el poder d'en
senyar I el desla d'aprendre s'han 
de reconèixer cos a CDS I no preu 11 

preu. 

Per al subjecte pedagògic, per a 
això que es va produint quan edu
quem, el subjecte-cos potser tam
bé un camp de simulacions, és a 
dir, d'enganysid'assajosd'eficièn
cia i bons resultats, només quan el 
poder, com passa amb freqüència 
en la societat actual, confon la le
gitimitat de l'acció amb l'estètica 
de l'espectacle, buida els gestos 
corporals de la coherència amb ell 
mateix i, sobretot, quan es redueix 
el poder al simple autoritarisme de 
la força o de la violència simbòlica 
per reprimir el cos-subjecte dels 
ciutadans simulant «raons d'estat
o provant «simulacions-decossos 
adaptats, perquè desposseïts de 
tot poder crític i expressiu d'altres 
camins. 

I el sUbJecte-cos es reslllelx aler 
camp de simulacions, perquè el cos 
com a subjecte 6s realHal despulla
da, que critica les dlllresses I les 
mèscares del poder que oprimeix. 
Perquè poder ser subJecte-cos és co
municar verltal, actuar des de sl ma
teix, aJunlar el que se senti el que es 
fa I el que s'és. SI alguna cosa no 
podem dissimular 6s, Justament, la 
pròpia nuesa corporal. 
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I finalment, per al subjecte peda
gògic el cos és una font de reptes 
en tant que subjecte-que-destija. 
Reptes en aquesta societat, on es 
confonen l'autorrealització amb el 
narcisisme competitiu, i aquest 
s'entén com una exclusió sal
vatge de l'altre, de manera que 
ens acostumem a viure ignorant 
que el que més desitgem profun
damer\t és ser reconeguts com a 
desitjos. 
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És que els malestars i les simu
lacions es poden llegir com a 
resistències des del desig del 
cos/subjecte que no es deixa 
encadenar en una trama del sa
ber i del poder que el conver
teixen simplement en objecte 
del saber, el poder i el desig 
d'altres que busquen discipli
nar-lo, controlar-lo, vigilar-lo i 
castigar-lo. I això és així, perquè 
en el subjecte pedagògic és el 

cos el que desitja aprendre al
ternatives per al saber i el poder 
que possibilitin un reconeixe
ment mutu de la pròpia dignitat. 
En el subjecte pedagògic, el cos 
assenyala que quan se sap, es 
desitja i es pot; quan es pot, se 
sap i es desitja i, quan es desi
tja, se sap i es pot. 
ÉsI dir, es trlctl d'unl -polltlcl 
del cos", que 61 en rellltlt unl 
educlcló del COI, el dell.llment 

del qUil 6s trlns'ormlr el mlles
tir en benestlr I II slmullcló en 
verltlt, per I II qUil COSI s'hi de 
reconèixer que el lloc del cos en 
l'educlcI6 no 6s Clp IHre que el 
lloc de II /usliclllll dlgnltlt en II 
locletlt Ien II cuHurl. ÉsI dir, és 
horl que entenguem que el IU b/ec
te pedlgllglc, que no eltil violen
tlment lub/ectlt, no pot ser sln6 
un sub/ecte-cos que Slp, pot I de
lit/I. 

CJpW\ts . Educodó fí,;,o; Esport, 1997 (49) 104-106 



RESSENYA 
BIBLIOGRÀFICA 

Conrad Vila nou 

apunts. Educació Física i Esports 1997 (49) 

CAaI8Al., Joú MARIA (1996), Obras .... 
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paliol) (3 volums) 

Després de la seva tràgica desa
parició el 1983, l'obra i figura de 
José María Cagigal i Gutiérrez 
-primer director de l'INEF de Ma
drid i un dels impulsors de l'edu
cació fisica i l'esport a l'Espanya 
contemporània- havia quedat 
una mica oblidada i diluïda. D'al
tra banda, no era fàcil trobar a les 
llibreries, ni tampoc a les bibliote
ques, la major part d'una obra 
dispersa i gestada al llarg de 
molts anys de treballs i esforços. 
D'una manera feliç, ens arriben 
ara aquestes Obres selectes, re
copilades per Jesús Mora Vicente 
i que han estat patrocinades per 
diferents entitats i associacions 
esportives sota l'empara del Co
mitè olimpic espanyol. No podia 
ser menys, si considerem que des 
de la publicació el 1957 de la seva 
primer obra Hombre y deporte, 
Cagigal va optar --des d'una 
perspectiva radicalment huma
nista- per la dignificació de 
l'educació física i l'esport. Influil 
per l'antropologia lúdica de Johan 
Huizinga i per la teologia de 
l'home que té Hugo Rahner, va 
perfilar el model antropològic d'un 
homo deportivus fins al punt de 
presentar l'esport com una pro
pietat metafisica de l'ésser humà. 
De fet, per a Cagigal, tant l'educa
ció fisica com l'esport, consti
tueixen uns elements eficaços per 
a l'espiritualització i realització ple
na de l'ésser humà. Crític amb el 

professionalisme i l'esport-espec
tacle, no menys contrari al seden
tarisme de la societat industrial, va 
elaborar --des d'un humanisme 
cristià- una personologia espor
tiva que canalitza aquesta ten
dència natural de l'home al joc i a 
les manifestacions vitals. En una 
línia de pensament que enllaça 
amb els grans teòrics i estudiosos 
de l'esport com a fenomen cultural 
i educatiu -Coubertin, Huizinga i 
Diem, principalment-, Cagigal 
presenta en Deporte, pedagogia y 
humanismo unes autèntiques 
notes per a una filosofia de l'edu
cació física basada en la metafísi
ca del joc humà. 
En efecte, Cagigal reivindica -a 
partir de la dimensió lúdica huma
na- una pedagogia general ins
pirada precisament en aquesta 
dimensióludicoesportiva. L'homo 
ludens empalma amb els estrats 
essencial de l'ésser humà, de ma
nera que confereix a la vida espor
tiva un esperit d'ufanor i energia, 
és a dir, d'oci recuperador i des
preniment, perquè no hi ha cap 
dubte que, quan l'home sap ju
gar, es fa responsable dels seus 
actes. En canvi, quan es mou 
guiat per l'afany del convenciona
lisme i de l'utilitarisme, es conver
teix en esclau dels seus propis 
interessos. Per això, una educa
ció fisica integral-pedra angular, 
d'altra banda, de tot projecte edu
catiu humà- precisa d'una base 
antropològica i filosòfica que veu 
el joc com alguna cosa íntima i 
primordial de l'ésser humà. Així 
doncs, a partir d'aquest homo lu-

dens s'arriba a l'home deportivus 
que constitueix, en darrera instàn
cia, una forma vital de correcta i 
fonamental actitud i postura i, al 
seu tom, de poderoses possibili
tats creadores. 
És obvi que no es pot resumir 
l'obra de Cagigal en unes breus 
línies. En qualsevol cas, no hi ha 
cap dubte que continua sent un 
ric arsenal d'intuïcions, suggeri
ments i reflexions pedagògiques. 
Molts dels seus textos -per 
exemple, les seves anotacions al 
voltant de la derrota de l'atleta, 
presentada com una mena de pe
dagogia del fracàs, o bé en les 
seves consideracions antropofi
losòfiques per a una educació fi
sica tal i com s'exposen en el seu 
llibre sobre la Cultura intelectual y 
cultura ffsica- són encara d'una 
gran actualitat. Tomar doncs, als 
textos de Cagigal no només és 
saludable, sinó també molt reco
manable; aquells qui estimen 
l'educació fisica i l'esport, aquells 
qui s'angoixen davant les des
raons de la competitivitat desme
surada i la violència sistemàtica 
de l'esport-espectacle, trobaran 
en les més de mil pàgines 
d'aquestes obres selectes a més 
de respostes a les seves pregun
tes, també hi trobaran un valuós 
humanista per a les seves inquie
tuds i preocupacions pedagògi
ques. AI capdavall, això és el que 
precisament es podia esperar de 
qui pot tractar la complexitat de la 
vida amb un talant i un esperit de 
manera inequívoca lúdic i es
portiu. 
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OPINiÓ 

RECERCA D'UNS CONTINGUTS 
PER A LA NOVA ASSIGNATURA: 
ACTIVITATS I ESPORTS DE LLUITA 

César Púez, 
ltoIts.mr de Judo.INEFC-BtmIono. 

Joan Correros, 
UicaiGt ." 6IuaJci6 RsicrI. 

Paraules clau: Pla d'estu
dis, esports de lluita, se
lecció, INEF. 
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This article corne about because ot the new denomination (Activities and Contact Sports) that trom the 
beginning ot the 1997-98 course in INEF Catalunya receives the course until now called Sports I: Judo. 
This signature has no choice but to broaden its contents in the mark ot the new Study's Plan, whose design 
considerably changes its objectives. 
Faced with rhe evident impossibility ot teaching all rhe activities and contact sports in existence, it has been 
neceSS8IY to choose among them, looking funcJamentally for those we consider provide a greater educative 
va/ue and adapt better to rhe aims ot rhe course. All ot this from a base ot objective criteria, independent ot 
the fact that whatever model, adequately prepared and taught, can have a great pedagogical va/ue. 
Initia/Iy, from a mosaic made up ot 30 activities, we have selected twe/ve. consequentJy we have compared 
(hem and finally, as a resuft, we offer a few possible optians in the new contents ot the course. 

--
Aquest article neix arran de la 
nova denominació (-Activitats i es
ports de lluita») que a partir de 
l'inici del curs 97-98, a l'INEFC, 
rep l'assignatura fins ara anome
nada: -Esports I (judo)>>, la qual, 
ha d'ampliar obligatòriament els 
seus continguts en el marc d'un 
nou pla d'estudis, el disseny del 
qual canvia de forma consider
able els objectius d'aquesta nova 
assignatura. 

Davant la impossibilitat evident 
d'impartir totes les activitats i els 
esports de lluita existents ha resul
tat indispensable fer-ne una tria, 
Buscant fonamentalment les que 
ens poden aportar un major -valor 
educatiu» i adaptar-se millor als 
objectius de l'assignatura. Tot 
això a partir de criteris objectius, 
independentment del fet que 
qualsevol modalitat adequada
ment concebuda i impartida pot 
assolir un elevat valor pedagògic. 

Inicialment, a partir de tot un 
mosaic format per més de tren-

ta modalitats, en seleccionem 
dotze. Tot seguit passem a 
comparar-les entre elles i, final
ment i en conseqüència, oferim 
unes opcions possibles envers 
els nous continguts de l'assig
natura. 

SeleccIó ............ 
11l1li • 

Inicialment hem partit de la classi
ficació més bàsica, coneguda i 
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utilitzada de les diferents modali
tats, actMtats i/o esports de lluita. 
Aquesta delimita els apartats que 
exposem a continuació, dins els 
quals enumerem les pri~s 
disciplines més conegudes arreu 
delm6n: 

• Modalitats que es basen fona
mentalment en elements lucla
toris (projeccions, luxacions, 

estrangulacions, etc.): Judo, 
Sambo, Uuita (lliure i grecoro
mana), Sumo, Aikido, Hapkido, 
Shuai-jiao (forma part del 
Kungfu) , lluites autòctones de 
diversos llocs (Canària, Turca, 
Ueonesa .. . ). 

• Modalitats basades fonamen
talment en elements de per
cussió (cops de peu, cops 
amb els punys, etc.): Boxa, 
Taekwondo, Karate, Sava
te, Full-contact, Kick-boxing, 
Thai-boxing, Tang-soo-do, di
versos estils de Kung-fu 
(Wing-tsun, Hungar, Choi-li
Jut. etc). 

• Modalitats luclatòrles i de per
cussió: Jiu-jitsu, Yoseikan
budo, Silat, Shorinji-kempo, al
gunes escoles de Hapkido, al
gunes escoles de Kung-fu. 

• Modalitats fonamentades en el 
combat amb implement (armes 
simulades): Esgrima, Kendo, 
Kobudo, Naginata-do, la 
came, sistemes d'esgrima de 
bastó autòctons de diverses 
contrades (canaris, portugue
sos, filipins, etc.). 

Amb tot aquest variat mosaic de 
disciplines (més de 30), i recor
dant que l'objectiu d'aquest tre
ball és treure conclusions per a la 
inclusió de noves activitats dins el 
nou pla d'estudis de l'INEFC, hem 
cregut oportú classificar-les en 3 
grans grups: 

• Modalitats ollmpiques 

• Arts marcials i/o derivats 

• Altres esports de combat de 
demanda social significativa 
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Modalitats oIfmpiques 
El maig de 1894, Pierre de Cou
bertin va restaurar els JJ.OO. com 
a resultat d'un moviment peda
gògic i social que conferia a l'es
port tota la importància que pot 
tenir en la formació de les perso
nes i en l'agermanament dels p0-

bles. 

Si tenim en compte que les moda
litats olfmpiques obeeixen a 
aquesta tradició és evident que 
les inclourem totes en aquesta se
lecció. 

Aquest grup és, per tant, el que 
presenta menys controvèrsia, ja 
que hi trobem clarament determi
nats els següents esports: Judo, 
Boxa, Uuita, Esgrima, (Taek-
wondo). . 

Arts maròals 
Classificades com a -arts mar
cials- hi podem trobar un gran 
nombre de modalitats i conside
rem necessari fer-ne una tria. 

L'origen de les arts marcials 
data d'èpoques en què l'home 
havia de combatre amb el seu 
propi cos o amb l'ajut d'armes 
blanques. L'aparició de les ar
mes de foc va significar la desa
parició de moltes d'aquestes 
arts de combat. I cal dir que a 
Occident els ràpids avenços en 
matèria d'armes en relació amb 
els paisos orientals varen fer 
que la majoria d'arts marcials 
es deixessin de transmetre de 
generació en generació. Per 
això pràcticament les úniques 
formes de lluita d'origen occi
dental mlnimarnent sofisticades 
que trobem són les modalitats 
ollmpiques esmentades (ex
ceptuant el Judo). Mentre que 
la tradició d'Orient ens ha arri
bat en gran part força Integra. 

Actualment trobem arts mar
cials japoneses, xineses, corea
nes, filipines, tailandeses, etc. 
No hi ha cap dubte que les més 
correctament sistematitzades i 
esteses a nivell mundial són les 
del Japó. A més, aquestes són 
també les que més connota-

cions filosòfiques i educatives 
poseeixen. 

Aixl doncs hem passat a analitzar 
les arts marcials japoneses c0-

mençant per les de l'època feu
dal, les qualS són anomenades 
amb el nom genèric de bu-jutsu 
que significa -art de la guerra ... 
Alguns exemples d'aquestes p0-

den ser el kenjutsu (art del combat 
amb espasa), el ju-jutsu (art del 
combat cos a cos), el suiei (nata
ció amb armadura), el yarijutsu 
(art del tir amb llança), i altres 
mètodes de combat sense armes 
com: yawa¡a, koshi-mawari, torite, 
sumo, gusoku ... Trobem que a fi
nals del segle XIX ja només se 
segueixen practicant un nombre 
reduït de di~ines: 

• El Kenjutsu: art del combat amb 
-katana- (espasa japonesa), 
que a principis del segle XX es
devindrà el Kendo actual estès 
arreu del m6n. 

• El Sumo: esport de lluita amb 
importants connotacions reli
gioses que segueix mantenint 
una gran importància per a la 
societat japonesa actual. 

• L'Okinawate: art de colpejar 
amb les extremitats superiors 
i inferiors, que des de princi
pis del segle XX es denomi
narà Karate . A nivell mundial 
s'expandiran com a princi
pals escoles les anomena
des: Shotokan, Wado Ryu, 
Shito Ryu, Goju Ryu, Shoto
Icai, Kyokushinlcai. Cal dir però 
que des del punt de vista de 
la competició hi ha una unifi
cació de reglamentacions 
provocant que només hi hagi 
dos tipus de combat de Ka
tale : 

o El Wuko, on no hi hacontac
te i els cops s'han de c0n

trolar. 
o El Kyokushinlcai, on els com

bats són al K.O. 

• El Ju~utsu: art de la lluita cos a 
cos sense armes, a partir de 

qual Jigoro Kano va confeccio
nar el Judo. Escola de Ju~utsu 
que, com a art de combat, es 
mostrà molt més efectiva que 
les altres i que aconsegu( fago
citar-les pràcticament a totes, 
de forma que a principi del se
gle XX es constituiran al Japó 
escoles de Ju~utsu: la HakJ<o 
Ryu i la KodokarhJudo. Essent 
aquesta última la única que va 
sortir de les fronteres del Japó, 
en forma del Judo actual que 
tots coneixem. 

• L'Aikijutsu: art de la lluita amb o 
sense armes que es trobava 
representat per les escoIesAiki
Icai, Yoshinkan, Kodokan (Tomi
ki), Yoseikan, Daito i Takeda. 
Remarquem que les tres prime
res han desenvolupat l'Aikido 
actual; de la Yoseikan n'ha re
sultat el Yoseikan-Budo; i de les 
Daito i Takeda, el Daito Ryu Ai
kijuijitsu que es practica exclu
sivament al Japó. 

Com a conclusió d'aquest apartat 
s'ha de dir també que avui dia han 
sorgit del no res (o si més no, del 
Judo, Karate, Aikido, etc.) tota 
una sèrie de sistemes de -defen
sa personal- que utilitzen noms 
de mètodes del Japó feudal 
sense tenir-ne pràcticament cap 
reacció. 

Altres esports de combat de 
demanda social significativa 
En aquest grup inclourem les 
modalitats basades en la unió 
de la boxa anglesa amb cops de 
peu, que majoritàriament es tro
ben representades pel Full-Con
tact i el Kick-Boxing. Aquests va
ren néixer als EUA i tenen una 
reglamentació molt similar a la 
de la boxa tailandesa o a la de 
la savate francesa. 

Durant la dècada dels vuitanta 
aquests esports han guanyat 
una gran quantitat de practi
cants tant als EUA com a Eu
ropa. 
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Canalització de l'agressivitat 

Riquesa motriu 

Competici6 

Reglament Objectiu 

Esport Ollmpic 

Sexe 

Fàciladap1aci6 

Baix risc flsic 

TOTAL 

CriIwIs 1 ..... 1 .... ..... 
Per poder comparar les diverses 
modalitats des d'un punt de vista 
del -valor educatiu- que puguin 
tenir, considerem que hi ha unes 
caracterlstiques fonamentals a te
nir en compte. La relació d'aques
tes és la següent: 

• La canalització de l'agressi
vitat. 

• La riquesa motriu, (entesa 
com a la utilització de la major 
part de patrons de moviment, 
segments corporals, varietat 
de capacitats condicionants, 
etc.) 

• L'existència de competició es
portiva. 

• L'objectivitat del reglament de 
competició. 

• El fet d'ésser modalitat ollmpi
ca. 

• Que els practicants siguin 
d'ambdós sexes 

• Que sigui de fàcil adaptació als 
centres docents (instaHacions, 
equips ... ). . 
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-.rADwÇrA-ro- -.rAD DI! PBICUIII6 

WlTA WlTA IIOXA l'llU. KAllAft KAllAft TAI! oIUIIO ..... -- AIICIIIO AlIA,... CONTACT _/C _/C KWONDO 

2 1,5 1,5 1,5 O O 1 0,5 1 

1,5 1,5 1 1 0,5 1 1 1 1 

1 1 1 O 1 1 1 1 1 

1 1 1 O 1 1 O 1 0,5 

1 1 1 O 1 O O O 0,5 

1 O O 1 O 1 1 1 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

1 0,5 1 1 O O 1 O 0,5 

9 7 7 5 4 4,5 6 5,5 6,5 

Quadre 1 

• Que impliqui un baix risc ffsic 
(lesions provocades pels cops, 
luxacions ... ) . 

A partir de les modalitats anterior
ment esmentades i els criteris pre
sentats hem confeccionat un qua
dre comparatiu. 

En aquest quadre hem atorgat 
una sèrie de puntuacions a les 
diferents activitats. Per cada 
criteri hem puntuat del O al 1 
(utilitzant intervals de 0,5), ex
ceptuant-ne els dos primers cri
teris (canalització de l'agressivi
tat i riquesa motriu), als quals 
s'ha donat una puntuació del O 
al 2, ja que considerem que te
nen una importància superior 
als altres des d'un punt de vista 

pedagògic. 

La puntuació màxima que pot 
assolir una modalitat, tenint en 
compte la suma de la puntuació 
atorgada per a cada criteri, és 
de 10 punts i la mlnima de O 
punts. 

.....IRI.d6 ... ... 
pul.d ........ d •• 

Seguint l'ordre dels criteris: 

Canalització de l'agressivitat 
La Boxa i el grup de Full Contact 
i Kick Boxing han obtingut una 
puntuació de O punts, ja que el 
fet de contactar amb cops so
bre la cara i cos de l'oponent, 
en tot cas, provoca hostilitat en
tre els competidors, la qual 
cosa no permet de canalitzar 
l'agressivitat. 

El Ka¡ate amb contacte es troba 
en el mateix cas que els anteriors, 
exceptuant que en aquest no es 
permet colpejar amb els mem
bres superiors a la cara. Per això 
se li podria atorgar una puntuació 
de 0,5. 

Amb 1 punt trobem: 

• El Taekwondo, ja que utilitza 
més proteccions que el karate 
amb contacte (utilització de 
plastró i casc). 

• El Ka¡ate sense contacte, en 
què es dóna un contacte molt 
lleuger i que no ha obtingut més 
puntuació pel fet d'estar per-

-.rAD -.rAD WC1'A-ro-
PBICUIII6 _-.-r 

YOIIJ - ICINDO KA111UDO 

1 2 1 

2 1 1 

1 1 1 

0,5 1 0,5 

O 1 O 

1 1 1 

0,5 0,5 O 

0,5 0,5 1 

6,5 8,5 5,5 

mès l'atac a la cara amb el 
membre superior. 

• El Yoseikan-Budo, el reglament 
del qual és molt similar al del 
Judo en les qüestions lucta
tòries i resulta un entremig entre 
el Full Contact i el Karate sense 
contacte en l'àmbit de per
cussió. 

• El Kendo, que tot i que els 
cops puntuables efectuats 
amb l'arma es realitzen sobre 
l'armadura, implica gran part 
de cops sobre els braços des
coberts. 

Amb 1,5 punts trobem les Uuites, 
que, en no implicar cops, sempre 
es desenvolupa menys hostilitat. 
I finalment trobem el Judo amb 2 
punts, al qual hem atorgat 0,5 
més que a les lluites pel fet que 
mitjançant l'agafada pel kimono i 
no directament pel cos de l'adver
sari (com en les lluites) es facilita 
la pèrdua de la por al contacte 
ffsic. 

Riquesa motriu 
Per poder quantificar d'alguna for
ma aquest paràmetre hem ator
gat un valor de mig punt a cada 
modalitat pel fet d'incloure de for-
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ma important cadascun dels 
grups de continguts enumerats a 
continuació: 

• Cops amb membres superiors. 

• Cops amb membres inferiors. 

• Projeccions. 

• Luxacions de peu. 

• Luxacions al terra Vo accions 
sobre el coll. 

• Immobilitzacions al terra. 

Aixl doncs tenim: amb 0.5 punts 
la Boxa; amb 1 punt el Taekwon
do, la Uuita Grecoromana, l'Aiki
do, el KaJate i el Kick-Boxing, amb 
1.5 punts el Judo i la Uuita lliure; i 
amb 2 punts el Yoseikan-Budo. 
Cal dir que les modalitats amb 
implement les hem valorat apart, 
atorgant 1 punt a caclascuna. A 
primera vista pot semblar que 
l'esgrima presenti més riquesa 
degut a la utilització de tres armes 
diferents, però s'ha de considerar 
que el kendo implica una utilitza. 
ció d'ambdós braços. 

ExisIència de competiàó esportiva 
La competició esportiva és una 
faceta més d'algunes pràctiques 
corporals que, sense entrar en ju
dicis sobre quan i com (en quina 
mesura ... ) s'ha de competir, és 
indubtable que aporta valuoses 
experiències de cara a la formació 
de l'individu. 
Aquest paràmetre l'hem pun
tuat amb 1 punt en el cas que la 
resposta sigui afirmativa i amb 
O punts en cas contrari (situació 
en que només es troba l'Aikido). 

Ob¡ecrivitat del reglament de 
compelid6 
Amb 1 punt hem valorat les mo
dalitats que no presenten massa 
problema en els judicis efectuats 
pels àrbitres (per exemple tenim 
prou clar quan algú és projectat o 
és posat KO per un cop). 
Amb 0.5, aquelles on la puntuació 
ens ve donada per l'execució de 
cops d'una mitjana intensitat (o 
intensitat de cop màxima però 
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amb equip protector) sobre zones 
concretes. No li hem atorgat un 
punt perquè sovint hi ha dubtes 
sobre si el cop ha estat sufi
cientment contundent per puntuar 
Vo sobre si ha encertat la zona 
puntuable. 
Amb O punts, per una banda l'Ai
kido (que no presenta combat: 
exclusivament s'efectuen tècni
ques sobre un COfT4)8ny que 
coI·labora) i per una altra banda el 
Karate sense contacte, en el qual 
sempre hi ha el dubte de si el cop 
ha arribat suficientment a prop de 
l'adversari perquè puntuï. 

El fet d'ésser modalitat oIfmpica 
Dins d'aquest apartat hem ator
gat 1 punt a les modalitats ollmpi
ques, amb excepció del 
Taekwondo al qual hem donat n0-

més 0.5 degut a la seva curta 
experiència i tradició dins l'Olim
pisme. Les modalitats no ollmpi
ques han estat puntuades amb O 
punts. 

Practicants d'ambdós sexlS 
El fet que la pràctica esportiva no 
exclogui el sexe femenll'hem pun
tuat amb 1 punt. La Boxa li les 
Uuites han puntuat amb O punts. 

Fadi adaptad6 en els centres docents 
Tenint en compte les instal·la
cions i equips necessaris per dur 
a terme una iniciació hem atorgat: 

• Un punt al KaJate i al Taekwon
do, ja que gairebé no ens cal 
material (fins i tot no cal tatami). 

• 0.5 punts a totes les altres m0-

dalitats, les quals requereixen 
de tatami Vo alguna altra pro
tecció o implement d'un preu a 
tenir en compte. 

• O punts al Kendo, en què el preu 
de l'equip fonamental és molt 
elevat. 

Que impliqui un baix risc ffsic 
S'ha atorgat una puntuació de O 
J)lM'lts a aqueles modalitats de 
percussió que impliquen un con
tacte a màxima intensitat, com el 

1r lloc Judo 9poo1B 

2n lloc Esgrima 8,5f.ll1'll8 

3r1oc UuIta lI.nt i lluita g¡8COI0I118I18 7 JUlIS 
4r lloc TaakwoncIo I YOII8iI<aMUi 6,5pun18 

5è1loc Karate sense contacte 8poo1B 

6è1oc KaraI8 amb oontacte I Kendo 5,5poo1B 

7ènoc AIkkIo 5fU118 

6è1loc KIck-Boxing I FuI-contact 4,5 JUlIS 

9èHoc Boxa 

Kick Boxing, la Boxa i el KaJate 
Kyukushinkai. 
Amb 0.5 punts hem puntuat les 
modalitats que impliquen un 
-semi-contacte- quant a percus
sió i la Uuita lliure que presenta 
tota una sèrie de luxacions que 
poden resultar perilloses (anys 
enrera també existien en el Judo i 
es van excloure per perillositat). 
Finalment hem atorgat un punt al 
KaJate sense contacte, a les mo
dalitats amb implement, Aikido i, 
al Judo i la Uuita Grecoromana 
(modalitats luctatòries de les 
quals se n'han eliminat pràctica
ment totes les tècniques perillo
ses). 

A la vista de les puntuacions finals 
obtingudes per cadascuna de les 
modalitats podem determinar un 
ordre classificatori. (vegeu qua
dre2) 

_I ..... ,. 'i .•• 

L'esport és la nostra eina per la 
formació de l'alumne. Aquesta 
formació ha de convertir-se en 
«Via d'edlJC8CÍÓ»; ffsica, cognitiva, 
afectiva i social. 
A través d'ella l'alumne coneix, 
assumeix, practica i desenvolupa 
fets i conceptes, actituds, valors i 
normes i procediments. 
L'objectiu selà, per tant, l'educa
ció integral de l'alumne a través de 

4 DUI1t8 

l'esport de lluita. Educació més 
completa quant més profunda, 
sense oblidar que aquest alumne 
serà un futur educador. 

............... 
Inicialment hem considerat tres 
possibilitats a l'hora d'introduir 
noves modalitats dins de l'as
signatura Activitats i Esports de 
Uuita. 

Totes les modalitats 
comparades (12) 
Aquesta opció implicaria una limi
tada introducció a cadascuna de 
les disciplines seleccionades. 
Trobem 12 modalitats, fet que des 
del punt de vista horari implicaria 
que cadascuna rebés un tracta
ment de dues hores i mitja en el 
primer curs. 

Una modalitat per coda grup 
fonamental (lluita, peraIS5i6, 
lluita +peraIS5i6, impiament) 
~s a dir una disciplina de lluita, 
una de percussió, una de lIui
ta+percussió i una d'implement, 
que atenent a la classificació final 
esdevindria en les següents m0-

dalitats: 

• Judo (9 punts) 

• Taekwondo (6,5 punts) 

• Yoseikan-8udo (6,5 punts) 

• Esgrima (8,5 punts) 
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Des del punt de vista horari això 
implicaria que cada modalitat re
bés un tractament de set hores i 
mitja en el primer curs. 

Dues modalitats 
Atenent a la classificació final i 
tenint en compte l'elevada pun
tuació obtinguda pel Judo i l'Esgri
ma en relació a la resta de disci
plines, és evident que aquestes 
dues són les que fonamentalment 
han de ser tractades, correspo
nent a cadascuna quinze hores 
en el primer curs. 

A l'hora d'escollir una de les tres 
opcions en base als següents 
apartats: 

• Objectius de l'assignatura 

• Hores lectives per curs 
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• Professorat, instaHacions, ho
raris, etc. 

Entenem que la primera opció 
(.totes les modalitats compara
des») no respondria al primer i 
segon apartat, ja que el tracta
ment de dotze modalitats a dues 
hores i mitja per cadascuna 
d'elles es convertiria en una visió 
eminentment teòrica i limitada 
que portaria a l'alumne a no treure 
cap profit del crèdit. I tenint en 
compte el tercer apartat (-pro
fessorat, instaHacions, horaris, 
etc.») la complexitat que suposa 
l'aplicació d'aquesta opció és en
cara major. 

En relació amb la segona opció 
(.Una modalitat per cada grup fo
namenta/»), si bé es redueixen 
sensiblement els problemes deri
vats del tercer apartat i augmenta 
substancialment el nombre d'ho
res, entenem que no quedarien 

suficientment assolits els objec
tius de l'assignatura, ja que el trac
tament d'una disciplina durant set 
hores i mitja al llarg d'un curs no 
permet assimilar pràcticament res 
que es pugui transmetre a poste
riori a uns alumnes. Podria dir-se 
que passem de l'objectiu de ·for
mar» al d'·lnformar •. 

Per tant, l'opció més viable creiem 
que, de forma òbvia, és la tercera 
(.Dues modalitats»). Des d'un 
punt de vista pedagògic és sense 
cap mena de dubte la més satis
factòria. 
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L'ESPORT EN 
EL MUSEU 

EDUARDO ARROVO, LA BOXA 
I ARTHUR CRAVAN, POETA I BOXADOR 

R.BoliusiJuli 
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Entre els mesos de març i juny 
d'enguany, el Musée Olym· 
pic de Lausanne ha acollit 
una exposició d'obres de l'es
panyol Eduardo Arroyo, sota 
la suggestiva denominació de: 
«Knock - out- . 

Eduardo Arroyo és un artista de 
personalitat singular, d 'exube
rant vitalitat, apassionat en totes 
les seves activitats. Nascut a 
Madrid l'any 1937, de jove va 
jugar al bàsquet amb l'equip del 
Real Madrid, encara que reco
neix que gairebé sempre estava 
assegut a la banqueta. Alesho
res, la seva única vocació no 
esportiva era esdevenir escrip
tor. En un intent de buscar un 
millor ambient sociopolític per 
realitzar la seva ambició literària, 
s'exilàa Paris en 1958. Arroyoes 
reconeix "l'últim dels imbècils", 
per haver tingut la idea d'exilar
se per poder escriure, ja 
que aquesta circumstància va 
atemptar contra el seu estil lite
rari i contra la vivacitat de la seva 
llengua, especialment tenint en 
compte que, com ell mateix con- figura 1. Panamò 
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fessa, no tenia una formació li
terària prou sòlida. El fracàs vo
cacional, el fet d'haver dibuixat 
des de la infància i el fet que en 
aquell moment el dibuix l'utilitza
va freqüentment com comple
ment del somni literari, el va por
tar a intentar l'aventura pictòri
ca. 

En els anys 60, s'iniciava a París 
una nova sensibilitat pictòrica, a 
la qual va unir-se Arroyo imme
diatament, caracteritzada per 
una figuració crítica i radical. 
Possiblement en ser aquesta 
pintura d'arrel figurativa, no va 
interessar quasi a ningú, perquè 
llavors es considerava que, úni
cament l'art abstracte tenia ca
ràcter progressista i provocatiu. 
Les seves primeres obres, són 
d'un realisme sarcàstic i estan 
dedicades al franquisme. En 
aquests anys, amb afany provo
cador del més pur estil dadà, va 
condemnar durament a Joan 
Miró, a qui considerava col·labo
racionista passiu del règim es
panyol, intentant actualitzar 
amb evocacions del terror feixis
ta algunes obres del pintor cata
là. També fou objecte d'atacs 
Marcel Duchamp, de qui va arri
bar a pintar l'enterrament. Amb 
aquestes activitats va intentar 
cridar l'atenció, encara que sen
se obtenir l'efecte desitjat. Pas
sats aquests primers temps, 
Arroyo ha aplicat aquest figura
tivisme crític i anecdòtic a dife
rents temàtiques com el teatre, 
l'òpera, amb vestuari i esceno
grafia i l'Espanya eterna, amb 
els toros. Actualment viu i treba
lla a París i Madrid, ciutat on 
tornà en arribar un règim demo
cràtic; no és rar trobar-lo passe
jant per Cadaquès o navegant 
pel Mediterrani. 

Des de sempre Arroyo s'ha sen
tit subjugat per l'esport. En una 
interessant entrevista que Pe
dro Palacios publica en el Ma
gazin del Musée Olympique, 
l'artista explica les seves vivèn
cies esportives. Parlant del bàs-
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quet, diu: "he passat quatre 
anys de la meva vida amb una 
sola idea al cap: encistellar" . 
Confessa que li agrada el fut
bol, com a espectador, ja que: 
"Com a jugador era execrable" . 
L'interessen especialment els 
esports individuals, en els quals 
l'esportista, com succeeix en el 
tennis o en la boxa, estableix 
"una espècie de diàleg, per ob
tenir el qual és necessari saber 
trobar-se sol" . 

Per sobre de tots els esports, 
admira la boxa i els boxadors; 
segons explica, "el meu interès 
per la boxa al principi purament 
inteHectual, després ha esde
vingut una veritable passió". 
Defensa aquest esport, argüint 
que provoca menys víctimes 
mortals que els esports de velo
citat o d'aventura. "Ningú és 
menys violent que un boxador. 
El boxador accepta el càstig i el 
sacrifici, sense sentir-se humi
liat ( .. . ) acabat el combat, els 
contrincants s'abracen sincera
ment sense que el perdedor tin
gui la impressió d'haver fet el 
ridícul ". Per Arroyo existeix un 
paral ·lelisme entre el pintor i el 
boxador, perquè ambdós es 
troben sols enfront la tela i en el 
ring. Per a ell la boxa "és una 
immensa font d'inspiració per a 
un escriptor, per a un cineasta, 
per un autor teatral i per a un 
pintor" . 

Arroyo posseeix una rica i com
pleta biblioteca consagrada a la 
boxa. En ella s'hi troben obres 
de gran qualitat literària, d'au
tors com Jack London, Hemin
gway, Tristan Bernard o l'es
panyol Ignacio Aldecoa, al cos
tat d'una literatura de "bas
fonds" que sovint no és deguda 
a escriptors importants, sinó a 
gent apassionada per la boxa. 
Ell mateix ha publicat re
centment un llibre endreçat al 
boxador negre Panama AI 
Brown (1902-1951). Aquest bo
xador filiforme va impressionar 
d'antuvi al públic, per posseir 

® 

Figuro 2. Eugène (riqui 

Figuro 3. Arthur (rovan després del comboI amb Jack Jahnsan 
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Figura 4. Arthur (ravan després del combal amb Jack Jahnson 

una classe boxistica poc comu
na. Va tenir una carrera fulgu
rant, amb un titol de campió del 
món del pes ploma; una vida 
enlluernadora i mundana a Pa
ris, on va freqüentar els am
bients frivols i inteHectuals; par
ticularment curiosa era la seva 
relació amb Jean Cocteau que 
fou el seu admirador, amant i 
empresari; i una decadència fi
sica i moral, que li proporcionà 
un final miserable en un carrer 
de Nova York. 

En l'exposició del Musée Olym
pique es presentaven, al voltant 
d'un ring de mides reglamen
tàries instaHat per ambientar 
les obres, 30 olis i dibuixos i una 
escultura dedicats a la boxa, un 
exceHent retrat d'Arthur Ashe, 
quatre dibuixos de simbolisme 
tennistic i altres quatre d'inspi
ració atlètica clàssica. En dife
rents indrets del museu, podien 
contemplar-se cartells d'Arroyo 
anunciant esdeveniments bo
xistics, el torneig de Roland Ga
rros, la Copa del Món de Futbol 
d'Espanya-82 i els Jocs Olim
pics de Barcelona-92. 
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Entre els quadres de la mostra, 
destacava una galeria de re
trats, realitzada el 1972, de bo
xadors que havien tastat la 
glòria esportiva, molts dels 
quals moriren en circumstàncies 
tràgiques o en la misèria. En 
aquesta sèrie s'hi troben repre
sentacions de Marcel Cerdan, 
Raymond Famechon, Eugène 
Criqui, Odon Piazza, Willie Pep, 
Kid Chocolate, Yanek Walzak i 
Jack Johnson. No podien faltar 
diferents obres destinades a Pa
nama AI Brown. Ara bé, el prota
gonista principal de l'exposició 
és Arthur Cravan. Es podien veu
re tretze dibuixos i una escultura 
de la seva testa, tots ells amb un 
expressiu titol: -Arthur Cravan 
després del combat amb Jack 
Johnson-. 

Qui era aquest Arthur Cravan 
que tan intensament ha impres
sionat a Eduardo Arroyo? El seu 
veritable nom era Fabian Avena
rius Lloyd. Havia nascut a Lau
sanne i era fill del noble anglès 
Otho Holland Lloyd. Era nebot 
d'Oscar Wilde, perquè el seu 
pare era germà de Constanza, la 

muller del controvertit literat an
glès i net d'Horace Lloyd, con
seller de la reina. Se sap que va 
estudiar a Suïssa fins els setze 
anys i que posteriorment va via
tjar per Anglaterra, Nova York, 
Califòrnia, Berlin i Austràlia, on 
va treballar de fogoner i de llen
yataire. El 1909 va instaHar-se a 
Paris, on el trobem ja com Arthur 
Cravan. Arthur com Rimbaud, el 
seu poeta preferit, i Cravan, nom 
del petit poble francès on havia 
nascut "mademoiselle" Renée, 
que ben aviat va ser la seva 
dona. 

Cravan que posseïa un cos 
musculós, ben forjat, de prop de 
dos metres d'alçada, freqüenta
va un club pugilistic parisenc. Va 
inscriure's en el Campionat 
Anual Amateur de l'any 1910, del 
qual fou declarat campió en la 
categoria dels semipesants. 
Participà també el mateix any en 
els Campionats de Boxa per afi
cionats i militars de França, en 
els quals va obtenir el triomf en 
la mateixa categoria. Cal asse
nyalar, que en ambdues finals 

guanyà sense haver de lluitar 
per retirada dels respectius ad
versaris. 

El 1912 Cravan va iniciar la pu
blicació de la revista literària 
-Maintenant. , de la qual era 
l'únic artifex, doncs fins i tot la 
venia ell mateix, amb un carret 
pels carrers de Paris. Única
ment sortiren cinc números 
d'aquesta revista i en ells un 
total de quatre poemes, un text 
dedicat al seu oncle Oscar Wil
de (Oscar Wilde està viu!), un 
altre a André Gide i una virulenta 
critica d'art del Saló dels Inde
pendents. Aquest últim article, 
que pot considerar-se precur
sor del moviment anticonfor
mista dadà, fou motiu d'escàn
dol perquè en ell maltractava 
pràcticament a tots els artistes. 
Especialment violents eren els 
atacs al poeta Apollinaire i als 
dos pintors que aquest defen
sava: Marie Laurencin i Robert 

Delaunay; son irreproduibles 
els paràgrafs destinats a Sònia 
Delaunay, la muller russa de 
Robert. Únicament s'escapa de 

Figura 5. Arthur (ravan després del cambal amb Jack Jahnsan 
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les crítiques de Cravan el pintor 
Van Dongen, que l'havia retratat 
boxejant. Per aquesta crítica Ar
thur va estar condemnat pel tri
bunal correccional a vuit dies de 
presó. En l'últim número de 
.Maintenant-, va publicar un 
prosopoema intitulat: poeta i 
boxador. En ell, el mateix Cra
van es presenta amb la seva 
més grollera rudesa i alhora 
amb la vena poètica més lírica. 
Encara que reiteradament 
s'anomena poeta i boxador, la 
seva obra completa no arriba a 
la dotzena de poemes, mal 
construïts i poc originals, cosa 
que no sembla suficient per jus
tificar el títol de poeta. 

Durant aquesta època Cravan 
va organitzar conferències en di
ferents llocs de París, en les que 
es va mostrar com un polemista 
agressiu. Així en la celebrada a 
les Societés Savants, va co
mençar disparant uns trets de 
pistola i després va dansar, va 
boxejar i va parlar, elogiant els 
esportistes que eren superiors 
als artistes, als homosexuals, 
als dements, etc. 

En esclatar la Primera Guerra 
Mundial al 1914, Arthur Cravan 
va fugir de França, viatjant pel 
centre d'Europa i Grècia. El 6 de 
desembre va travessar nedant el 
Bidasoa, instal'lant-se poc des
prés a Barcelona on va treballar 
com professor de boxa al Club 
Marítim. Va estar un any en 
aquesta ciutat, en la qual va con
tactar amb d'altres exilats que 
també volien escapolir-se de la 
guerra, com Marie Laurencin, Ri
ciotto Canuda, Max Gott i Gaby 
i Francis Picabia. Va col'laborar 
en la revista 391 que publicava 
aquest últim. 

Pel març de 1916, un muntatge 
publicitari ben organitzat, va 
preparar un combat de boxa en
tre Arthur Cravan i Jack John
son, negre de 110 kg, que havia 
estat campió del món dels pe
sos pesants, encara que en 
aquell moment estava gairebé 
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acabat. Cravan va estar presen
tat al públic en el camp de l'Es
panyol, com el millor boxador 
que havia passat mai per Barce
lona; s'entrenà públicament 
amb nombrosos ·sparrings" i la 
premsa el va tractar com el "for
midable atleta de raça blanca". 
L'encontre va celebrar-se a la 
plaça de toros Monumental de 
Barcelona el 23 d'abril i la bossa 
pel guanyador era de 50.000 
pessetes ("per una quantitat així 
val la pena deixar-se trencar la 
cara", es deia a -La. Publicitat»). 
El combat va durar sis assalts, 
durant els quals Johnson va lite
ralment jugar amb un Cravan 
aterrit, que va rebre una impor
tant pallissa. Quan el negre va 
voler, li va etzibar un directe de 
dreta, seguit d'un ganxo d'es
querra que van deixar el pobre 
Arthur knock-out. El públic va in
dignar-se, considerant que ha
via sofert una gran estafa. Curio
sament , aquest combat convert
iria Arthur Cravan, amb el pas 
del temps, en un mite. 

Uns mesos després d'aquesta 
patètica actuació boxística, Cra
van amb els diners guanyats, va 
embarcar-se a Sevilla en el 
transatlàntic Montserrat, rumb a 
Nova York. El líder rus Lev 
Trotskij que viatjava en el mateix 
vaixell, comenta que entre el 
passatge s'hi trobava ·un boxa
dor, literat ocasional, casi d'Os
car Wilde (sic), que confessava 
francament que preferia demolir 
la mandíbula als ianquis en un 
noble esport, que no deixar-se 
trencar el cap per un alemany" . 

A Nova York l'esperaven els da
daistes Picabia i Duchamp i ben 
aviat va començar a desenvolu
par la seva habitual frenètica ac
tivitat. Conferències provocado
res i viatges a la costa nordest 
dels Estats Units, a New Jersey, 
a Washington i al Canadà. Co
neix Mina Loy, pintora, poetessa 
i dramaturga, introductora de 
l'art surrealista i del futurisme a 
Amèrica. Després va traslladar- Figura 6. Cartell del combat Arthur Cravon v. Jack Johnson 
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Figura 7. Entrenament públic d'Arthur Cravan 

Figura 8. Combat Arthur Cravan v. Jack Jahnson 
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se a Mèxic, amb la idea de rea
litzar prospeccions de mines 
d'argent. A les primeries del 
1918, Mina Loyviatjaa Mèxic per 
casar-se amb Cravan, que do
nava classes de cultura física en 
l'Acadèmia Atlètica. A Veracruz 
el matrimoni està al caire de la 
misèria i la Mina embarassada. 
Decideixen que ella, aprofitant 
un vaixell hospital, es desplaci a 
Buenos Aires, ciutat on hauria 
d'esperar que Arthur arribés 
pels seus propis mitjans. Cravan 
no va arribar mai. Pel que sem
bla va desaparèixer en el Golf de 
Mèxic a bord d 'un petit veler, 
encara que durant uns anys van 
produir-se rumors de la seva su
pervivència en el indrets més in
sospitats i en les més estrafo
làries circumstàncies. Per l'abril 
de 1919 va néixer la seva filla 
Fabienne. 

Cravan va ésser una personali
tat fascinant , que posseïa un ex
traordinari poder d'atracció. 
Deu anys després de la seva 
misteriosa desaparició, al ser in
terrogada Mina Loy sobre quin 
havia estat el moment més feliç 
de la seva vida, donava les se
güents respostes: "Cada mo
ment passat amb Arthur Cra
van", i el més desgraciat? "La 
resta del temps". 

Aquesta és succintament la vida 
surrealista d 'aquest rodamón 
que sense rubor es proclamava: 
lladre d'hotels, mulater, encan
tador de serps, xofer, nét del 
conseller de la reina, nebot 
d'Oscar Wilde, mariner, busca
dor d'or i, per sobre de tot, poeta 
i boxador. Aquesta doble condi
ció de poeta ful i boxador romàn
tic, són sens dubte les qualitats 
que captivaren Eduardo Arroyo i 
inspiraren la irònica sèrie 
d'obres dedicades al cap d'Ar
thur Cravan després del polèmic 
combat de la Monumental de 
Barcelona. 
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