


L'"informe Universitat 2000" i els Centres

Superiors de Ciències

de l'Activitat Física i l'Esport

Recentment ha sortit a la llum l'informe Univer-
sitat 2000, coordinat pel professor Josep Maria
Bricall, ex rector de la Universitat de Barcelona
i president de la Conferència de Rectors Euro-
peus. En aquest informe es tracta la imprescin-
dible renovació de l'ensenyament superior a
Espanya al fil dels constants canvis socials. És
acceptat de manera general que la societat es
transforma més ràpidament que les institu-
cions i les mentalitats de la població (que acos-
tuma a ser l'última cosa a canviar). Les univer-
sitats, des de la seva creació en el segle XIII,
han estat les institucions encarregades de la
formació superior i han hagut de renovar-se
amb una més gran celeritat que d'altres institu-
cions socials per poder respondre eficientment
a les demandes socials del seu temps: aquests
processos són els causants de les denominades
crisis de la universitat.
El segle passat ha estat el més dinàmic de la
història de la humanitat, els canvis que han
succeït al llarg de la centúria i el paper prepon-
derant de la universitat en la formació d'un per-
centatge creixent dels nostres joves, han exercit
una forta pressió per qüestionar-se sobre la fun-
ció d'aquesta institució en la nostra societat. En
un món globalitzat, interconnectat per la infor-
mació, que pretén difondre a tots els estrats so-
cials i geogràfics la societat del benestar mate-
rial i moral, el prioritari és el coneixement. Per
aconseguir la conversió de la informació en co-
neixement i formar persones amb tarannà
humà, solidàries amb l'entorn i visió global,
amb capacitat per discernir i alt nivell de reso-
lució socioprofessional, cal construir un eficaç
sistema educatiu. La generalització de l'educa-
ció a tots els nivells, la dignificació de la forma-
ció professional, la investigació bàsica i aplica-

da, la formació contínua, l'aplicació del conei-
xement als estrats socials, polítics i empresa-
rials i la creació d'hàbits culturals entre la
població constitueixen els eixos fonamentals de
la política organitzativa d'un sistema educatiu
eficient.
És evident que una educació bàsica de qualitat
constitueix el millor motor de desenvolupament
econòmic per a un país i l'element essencial i
imprescindible de la realització personal d'indi-
vidu. Els països més poderosos del planeta gau-
deixen de potents sistemes educatius, amb fi-
nançament públic i privat, en el qual el seu ni-
vell de productivitat, organització i creativitat i
el benestar individual i social que faciliten, pro-
picien el seu lideratge polític, econòmic i
sociocultural en el context mundial.
La universitat i l'escola no són les úniques insti-
tucions encarregades d'aquestes importants
funcions, però si ocupen un paper rellevant en
l'entramat social, perquè el seu paper és essen-
cial en la formació de la població i el seu futur
es converteix en un assumpte d'interès estratè-
gic en el debat sobre la nostra societat. L'infor-
me Universitat 2000 apareix en un moment
oportú en el qual la universitat haurà de definir
el seu paper social, les seves implicacions amb
les altres institucions, els plans d'estudi, la seva
estructura organitzativa, la seva autonomia fi-
nancera en un mercat de lliure competència i el
seu model d' ensenyament. Es tracta de passar,
en primer lloc, de la fàbrica de parats a la bossa
de treball, i tot plegat passa pel progressiu
acostament entre el món acadèmic i el món
empresarial, el que ha de redundar en l'accés
franc al mercat laboral dels universitaris. En se-
gon terme, i com a conseqüència de l'anterior,
s'han de configurar centres autònoms amb ne-

cessitat de servei a la societat de la qual
depenen per subsistir, amb lliure competència
acadèmica i independència financera en
l'exigent mercat de l'oferta i la demanda.
Els Instituts Nacionals d'Educació Física, con-
vertits en centres superiors de formació de lli-
cenciats universitaris per la llei de 1981, i, pos-
teriorment, les Facultats de Ciències de l'Activi-
tat Física i l'Esport i les Escoles Universitàries
de Magisteri especialitzades en educació física
constitueixen l'entramat institucional de cen-
tres superiors de formació universitària en el
nostre àmbit socioprofessional. Després de gai-
rebé vint anys de camí hi ha una acceptació so-
cial creixent al voltant dels nostres estudis, es
produeix un impacte professional gairebé limi-
tat a les expectatives legislades, se sofreix un
reconeixement acadèmic congelat en el procés
d'integració cap a la plena normalització uni-
versitària i es dóna la paradoxa d'obtenir, any
darrere any, un clamorós èxit en l'elecció dels
estudis específics per la comunitat estudiantil.
Davant aquest trist panorama, els centres su-
periors de formació de professionals de l'educa-
ció física i l'esport tenim una oportunitat històri-
ca per tractar (des de la nostra especificitat,
vinculació humana i responsabilitat social) el
més ràpidament i eficientment possible els can-
vis que calen en la reforma i adequació de l'en-
senyança dels seus estudis per resoldre amb
èxit els grans desafiaments dels nous temps, a
fi i efecte d'encaixar definitivament en el marc
social i integrar-se satisfactòriament entre la
comunitat acadèmica i intel·lectual.
La nova educació estarà determinada per la
globalització, les noves tecnologies, l'emigra-
ció, la mobilitat i la formació contínua. El lliure
accés a la informació està provocant una revo-
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lució en la psicologia de l'aprenentatge i, en
conseqüència, en els hàbits acadèmics. L'ob-
jecte principal de la universitat consisteix a for-
mar professionals qualificats, així i tot la uni-
versitat està organitzada segons el model de
desenvolupament científic que ja està superat.
Cal diversificar la formació dels estudiants de
tal manera que s'ofereixi una educació sofisti-
cada, real i humanística en correspondència
amb les demandes socials; cal replantar-se el
seu finançament de manera que funcioni com a
empresa amb vista al mercat i cal introduir un
tipus de professorat més professional. Des d'a-
questa problemàtica i d'acord amb els objectius
traçats, l'aparició d'aquest informe sorgeix en
un moment històric propici a la reflexió indivi-
dual i col·lectiva en nom d'un canvi necessari
per aconseguir una societat millor, més solidà-
ria i millor preparada per al reptes que ens ofe-
reix el futur més immediat. L'informe no és un
receptari ni un text normatiu és més aviat un
instrument per al debat i la presa de decisions.
Tot seguit, presentem les aportacions d'aquest
informe agrupats en cinc àrees: finançament,
investigació i desenvolupament (I + D),
qualitat, futur i docència.
Ara com ara, a Espanya, en comparació amb al-
tres països desenvolupats, es gasta poc en edu-
cació superior, tot just l'1,1 % de PIB, que
aporta les seves terceres quartes parts l'Estat.
Aquesta situació repercuteix en els estudiants
amb menys recursos econòmics ja que només
un 17,3 % gaudeixen de beca. Les propostes
de l'Informe se centren en augmentar la despe-
sa pública en educació superior (fins un 1,5 %
del PIB en 10 anys), duplicar la quantitat de
beques que s'atorguen (del 17,3 de mitjana ac-
tual al 40 % en primer i segon curs de carrera),
implantar la figura del préstec - renda dirigit al
30 % dels alumnes dels últims cursos (aquests
préstecs els concediria l'Estat a un % d'interès i
haurien de ser tornats quan l'alumne obtingui

uns ingressos que superin la renda per capita
nacional) i, finalment, augmentar la inversió
pública en front de la privada fins que la relació
sigui del 80 %- 20 %, incrementant ambdues
de manera que hi hagi places finançades pels
empresaris.
En gran manera, la universitat espanyola està
bastant desconnectada del mercat pel que fa a
la investigació, el desenvolupament i la innova-
ció. El poc que l'empresa adquireix o contracta
als diferents departaments universitaris està in-
fravalorat. Davant aquesta situació l'Informe
promou la creació d'un nou model d'empreses
constituïdes per estudiants i professors que ex-
ploten els resultats I + D de les universitats i,
també, propugna per incentivar econòmica-
ment els docents amb experiència investigado-
ra i atorgar estatut de funcionari als que desen-
volupin I + D. Hi ha un suport explícit notable i
evidents complicitats del món empresarial al
projecte de reforma universitària.
La qualitat de l'ensenyament està condicionada
bàsicament per la massificació de les aules, el
descens de la natalitat ha estat contrarestat per
la generalització del model d'ensenyança supe-
rior. Es proposen dues mesures expeditives: La
creació d'una "Agència d'Acreditació Oficial"
que supervisi totes les carreres i tingui poder
vinculant per suprimir el permís d'impartir els
estudis als centres menys preparats. Tornar a
definir el concepte de crèdit (10 hores lectives)
i crear una "Targeta de crèdits" universitaris, el
líquid dels quals vagi minvant si l'alumne
repeteix.
El futur dels estudis universitaris passa pels
plans d'estudi que segueixen ancorats en mèto-
des i sabers de més d'una dècada, la tendència
de la qual a estimular les professions liberals
contrasta amb l'apogeu de les carreres tècni-
ques i la formació contínua a empreses. La pro-
posta vindria per la implantació i generalització
de les noves tecnologies en les xarxes d'accés

universitari a fi i efecte d'afavorir la seva
utilització per part de professors i estudiants.
L'abús de la figura del professor associat i l'en-
dogàmia que hi ha en la professió docent han
distanciat la universitat de l'empresa. La pro-
posta de l'informe vindria donada per la recupe-
ració de la figura docent-professional extern
contractat i, a més a més, exigir el coneixement
de nous mètodes pedagògics als professors. En
aquest apartat hi ha un sector del professorat
que dubta que la figura del professor contractat
vagi a canviar l'ús excessiu del professor asso-
ciat, també es dóna un rebuig a substituir els
punts que s'atorguen per investigació científica
(publicacions) per la investigació aplicada
(experiència professional).
L'Informe fa un diagnòstic sobre la universitat
espanyola del que és difícil discrepar, però tam-
bé aporta unes solucions que cal reflexionar,
debatre i, en resum, aplicar per sortir del ma-
rasme institucional i social en el qual ens tro-
bem. En els nostres centres específics en la for-
mació de llicenciats en ciències de l'activitat fí-
sica i l'esport i en educació física afectats de la
malaltia universitària comuna i d'alguns mals
particulars, des de la nostra ambigüitat i/o tran-
sitorietat institucional tenim la gran oportunitat
de replantejar-nos el futur i encaixar-hi a través
de les interessants propostes que ens suggereix
"l'informe Bricall" i així resoldre, les nostres
velles aspiracions.
Els responsables universitaris, els polítics, la
societat en el seu conjunt i nosaltres mateixos
com a integrants incòmodes (encara) del siste-
ma universitari, disposem avui d'un instrument
d'anàlisi de la Universitat molt valuós que ens
pot oferir una oportunitat històrica per aconse-
guir, al recer dels canvis que promou, el nostre
encaix definitiu a la universitat.

Javier Olivera Betrán
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La educación física, el deporte y la diversidad
en Secundaria

Resumen

necesidades educativas especiales, atención
a la diversidad, Secundaria

Francisco Javier Hernández Vázquez
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Thi, article relates the concepts of diversity, sport and physical
education in the field of education, and more specifical/y, in
secondary education, We introduce the concept of diversity as a
concept to pay attention to the differences between people and
students who are not integrated. Related to this concept, we have
to bear in mind aspects like segregation, discrimination and
margination in which certain students with special educative
needs can find themselves. In thi, case we find students with
special educative needs who, for their seriousness, are situated in
special centres and who do not receive physical education classes
because there is no physical education teacher.
To give educative answers, in the area of physical education we
find curricular adaptations and curricular diversification, But for
this reason, it /5 necessary that physical education teachers
improve their formation, Because of this, the teachers recognise a
series of educative limitations to care for diversity like: patience,
tolerance and comprehension which are necessary attitudes and
ways of behaviour for students with especial educative needs; lack
of material and instal/ations, and didactic aspects, Final/y, in this
way of improvement to make a more definite educative reply, we
find works of variable credits -of adapted sport, introduction to
the knowledge of sport and adapted physical activities, analysis of
adapted tasks, etc~ which try to improve the answer for students
with special educative needs.

Introducción

Este artículo relaciona los conceptos de Diversidad, Deporte y Edu

cación Física en el ámbito educativo y concretamente en Secunda

ria, Introduce el concepto de diversidad como un concepto que

atiende las diferencias de personas y alumnos que no están integra

dos, Relacionados con este concepto debemos tener en cuenta

otros, como la segregación, la discriminación y la marginación en la

que determinados alumnos con necesidades educativas especiales

puedan encontrarse,

Para dar respuestas educativas, en el área de Educación Física, a los

alumnos con necesidades educativas especiales en los centros ordi

narios, nos encontramos con elementos básicos curriculares como

las adaptaciones curriculares y la diversificación curricular, En este

sentido de mejora y propuestas educativas concretas encontramos

los trabajos relacionados con los créditos variables -deporte adap

tado, introducción al conocimiento del deporte inclusivo, las activi

dades físicas adaptadas, el análisis de las tareas adaptadas .. ,- que

pretenden optimizar la respuesta educativa a los alumnos con nece

sidades educativas especiales en los centros ordinarios, Por último,

los profesores de educación física reconocen una serie de limitacio

nes educativas para atender la diversidad como son: la paciencia, la

tolerancia y la comprensión que son actitudes y comportamientos

necesarios para con los alumnos con necesidades educativas espe

ciales, la falta de material e instalaciones adaptadas y los aspectos di

dácticos son otras de las limitaciones educativas con que se encuen

tra el profesor de Secundaria en el área de Educación Física,

La diversidad con relación al universo del deporte y la educación:

Una vez hemos comenzado a desarmllar las ideas de estas tres pa

labras (diversidad, deporte y educación) se ha abierto un abanico de

posibilidades respecto a su relación. Podíamos decir que la diversi

dad forma parte de todo y que todo es diversidad, Incluso, podía

mos también decir que son diferentes las disciplinas que deberían

tener la posibilidad de estudiarlas, Así, la biodiversidad, la sOClodi

versidad, la diversidad cultural, la atención a la diversidad, etc., son

apuntes de este concepto

Desde nuestra perspectiva, la atenCión a la diversidad es un conc:jeto

que es propio de la educaCión, Más bien, sin ánimo de ser vanidoso,

- ------ ----
EducaClon FI51ca y Deportes (60) (6 12)
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Aprendre a ser incompetent 
en educació física: un enfocament psicosocial 

Luis Miguel Ruiz Pérez 
Faeultat de Ciències de l'Esport 
Universidad de C(Mtilla-La Mancha (Toledo) 

Paraules clau 

competència motriu, resignació apresa, 
educació física 

Abstract 

Clii/dren can /earn to be incompetent in PE classes. This is a 
possibility that can occur and evidence shows that a 20% of 
schoo/ chi/dren accept that they will nat be ab/e of /earning motor 
skills. Fai/ure and fee/ings of /earned he/p/essness makes that some 
pupils give up any effort and accept this condition. /n this article 
the author makes a ref/ections and some pedagogica/ proposa/s. 

I 

I 

I 

Resum 

Aprendre a ser incapaç de dominar les habilitats en educació físi

ca és un dels molts fenomens que poden succeir. Els últims vint 

anys han mostrat com en els diferents contexts educatius, un 

sector dels alumnes no disposa dels recursos necessaris per po

der resoldre les exigències de les matèries escolars i desenvolu

pen un sentiment de desmoralització i desemparament que els 

porta a acceptar la seva condició, i abandonar qualsevol intent 

per aprendre. 

Aquest fenomen també succeeix en el si de les classes d'educació fí

sica, i en aquest article es fa una reflexió sobre aquest fet i s'ofe

reixen suggeriments per a l'actuació pedagògica. 

Introducció 

L'actual reforma educativa en matèria d'Educació Física destaca en

tre les seves finalitats contribuir a que els alumnes desenvolupin la 

seva Competencia Motriu i, a més a més, millorin la seva autoesti

ma, el seu desig de participació així com establir hàbits i costums sa

ludables relacionats amb la pràctica d'activitats físiques. 

Aquesta declaració de principis implica contemplar més dimensions 

del desenvolupament i aprenentatge motor que únicament la di

mensió biològica. Ens referim als aspectes més psicosocials de 

l'educació física. Si considerem la matèria, conté els elements ne

cessaris perquè l'alumnat ho passi bé, és més, l'evidència sembla 

demostrar que la gran majoria gaudeix -més del 80 % dels alum

nes- ja que en diferents estudis (Goudas i Biddle, 19993; Dicken

son i Starkes, 1988) els escolars indiquen que els agrada l'educació 

física: 

• Perquè trenca la rutina del col·legi. 

• Perquè és entretinguda i alegre. 

• Perquè permet el contacte amb altres companys les. 

• Perquè afavoreix la salut i la condició física. 

Però també crida l'atenció que un 20 % de l'alumnat declari no sen

tir-se feliç en la matèria i, per tant, no la troba atractiva ni li ofereix 

res vitalment valuós. 
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És difícil analitzar totes i cada una de les 

raons que poden contribuir a aquesta falta 

de gaudi, i en conseqüència centraré l'aten

ció en l'efecte que la baixa competència 

motriu pot tenir en els escolars. 

La investigació ha mostrat que l'alumnat 

motivat: 

a) Persisteix més en les feines de classe. 

b) Completa de fonrna eficaç les esmenta

des tasques. 

c) Gaudeix de la seva realització. 

d) Li agrada i accepta els reptes que el pro

fessor li proposa. 

e) Es responsabilitza del seu aprenentatge. 

f) Li agrada conèixer quins són els seus 

èxits. 

Però: 

¿Què succeeix quan un escolar troba 

que la matèria és poc accessible; no s'hi 

sent a gust perquè és incapaç de mos

trar-hi domini i competència i, a més, ha 

de mostrar-se davant els altres com

panys i companyes capaç de portar a 
terme les feines de la classe, i pot ser 

obiecte de mofes i rebuig? 

No és estrany que acabi manifestant aques

ta insatisfacció amb expressions com: 

• "Profe, a mi no m'agrada l'educació fí-

sica". 

• "Profe, jo no serveixo per a l'esport". 

• "La gimnàstica no se 'm dóna bé". 

• "L'educació física no serveix per a res", 

etc. etc. 

Expressions que en molts casos es corres

ponen amb alumnes que presenten dificul

tats per seguir el ritme de la classe, per 

moure's de forma coordinada i respondre a 

les requestes dels seus professors en el 

gimnàs o en el camp d'esports. Darrera 

d'aquestes expressions, hi ha tot un món de 

cognicions, afectes i emocions que haurien 

de ser analitzats i compresos en la seva 

complexitat psicosocial. 

Potser el primer pas és detectar quins són els 

alumnes de l'escolaritat nonrnal, que malgrat 

que no presenten un dany físic o alteració 

neurològica o psicològica manifesta, no són 

capaços de mostrar competència en les ses-

sions d'educació física. Es mouen malament, 

xoquen amb tot, no són capaços de partici

par de forma eficaç en els jocs dels seus 

companys i posseeixen una vitalitat física més 

petita, al capdavall, no gaudeixen de les ses

sions d'educació física per motius de la seva 

competència motriu baixa. 

Per a aquesta tasca de detecció hi ha proce

diments diferents ' i diversos instruments 

que van, des de l'observació per part dels 

professors fins a l' ús de tests i bateries es

pecialment construïdes per a aquesta fina

litat. 

Els escolars amb dificultats 
per aprendre habilitats 
en educació física 

Caldria destacar que ens estem referint a 

un sector de la població escolar que oscil'la 

entre el 2 i el 15 %, que presenta dificultats 

per portar a terme allò que els seus com

panys de classe fan amb fluidesa i competè

ncia. És a dir, corren, salten, llancen o se

gueixen la pilota sense grans dificultats. T e

nen dificultats per moure's en relació amb 

els objectes o els seus companys, i aprenen 

amb problemes, noves habilitats esportives 

(Ruiz et al., 1997). 

Són aquells escolars que habitualment són 

escollits els últims que han de suportar la 

humiliació de no ser-ho, i que reben de 

part dels seus professors actituds molt va

riades, que oscil'len entre la indiferència i 

la sobreprotecció. Són els escolars que 

aprenen en educació física a no ser capa

ços de fer els exercicis i feines proposats 

per la seva falta d'esperança d'èxit i el seu 

pessimisme; els falta la confiança neces

sària per enfrontar-se a nous aprenen

tatges. 

Les seves percepcions de baixa competèn

cia són molt característiques en aquest 

àmbit, al capdavall, el seu retrat robot és el 

d'aquells escolars desitjosos de sortir del 

gimnàs el més ràpidament possible, i d'e

vitar l'educació física costi el que costi. I aquí 

estem nosaltres, formats i entrenats perquè 

tots siguin capaços de rebre una bona edu

cació, i perquè desenvolupin una compe

tència motriu reeixida, però com diu Stem-
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berg (1990), un dels obstacles més impor

tants d'aquesta competència motriu reeixi

da, és l'opinió negativa de les persones més 

properes i significatives per a l'escolar. 

Això ens porta a diverses reflexions. La pri

mera és que saber més sobre com perce

ben la matèria i, sobretot, com es perceben 

a ells mateixos en el.la, és important per al 

professor. 

Pensem per un moment en el següent es

cenari: 

"Carfas és un escolar que no es consi
dera bo en els esports i que se sent in

quiet pensant que, al dia següent, 

haurà de demostrar, a la classe d'edu
cació física que és capaç de córrer de 
forma continuada, saltar per sabre 
d'obstacles, esquivar als seus com

panys en el joc per no seratrapat, ma

nejar amb destresa la pilota, pujar fins 
l'últim travesser de l'espatllera o que

dar-se en equilibri sobre les mans. AI· 

capdavall, les feines habituals d'una 
classe d'educació física, però amb una 
particularitat: en aquesta classe tots li 

semblen més alts i forts que ell, tats són 

més hàbils, ell és l'únic que té proble
mes i se sent criticat per la seva falta de 
competència motriu". 

Tot això és suficient com perquè tracti de 

buscar una sortida, desplegant tot un con

junt de conductes que arriba a desesperar 

els professors: 

• Obliden l'equip a casa. 

• Addueixen malalties que no exis

teixen. 

• S'absenten de classe per qualsevol 

motiu. 

• Estan boios per ser declarats exempts. 

• Aprenen el que podriem anomenar 

estratègies de supervivència al gim

nàs amb les seves corresponents 

tàctiques de baix risc. 

És comú que en una majoria d'aquests 

alumnes es donin trets d'incompetència 

motriu real o apresa, la qual cosa els posa 

en situació de no gaudir de la matèria, i arri

ben, a odiar-la i a associar-se amb altres 

companys que es troben en la mateixa si

tuació. Aquesta insatisfacció es pot traduir 
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en oposició directa a la matèria i a qui la re

presenta. 

Un objectiu: desenvolupar 
una competència motriu 
reeixida entre els escolars 

Per poder emmarcar adequadament el 

nostre pensament sobre aquest particular, 

cal que parlem sobre què significa ser com

petent en educació física. 

Parlar de competència motriu en educació 

física suposa referir-nos a la interacció que 

s'estableix entre l'alumne, la tasca a domi

nar i la situació de pràctica. Expressió d'a

questa complexa interacció són les conse

cucions de l'alumne que són sempre com

parades i referides a un estàndard de com

petència. 

Per tant, aquesta noció està sotmesa a una 

constant referència social (Stemberg, 1990, 

pàg. I 17), de tal manera que ser competent 

en educació física suposa respondre adequa

dament als requerimentss de la matèria i 

mostrar que es posseeixen els coneixements, 

habilrtats i estratègies per dur-ho a terme. 

¿Què pot succeir? Què no s'aconsegueixi el 

nivell de referència establert pel professor o 

pels companys, que manifesti que no pos

seeix els recursos necessaris, i es doni peu a 

etiquetar-lo com a incompetent o matus

ser. Tota societat posseeix uns estàndards 

de competència que els seus membres 

tracten d'assolir i els esmentats estandards 

no posseeixen la mateixa rellevància a tot 

arreu i a totes les edats. 

Pensem per un moment en l'esport. Els 

nostres escolars pertanyen a una societat 

que valora l'esport com a manifestació de 

domini i competència. Els escolars són tam

bé socialitzats amb l'esport, i la competència 

motriu es manifesta com una targeta de visita 

davant els altres. Aquesta circumstància fa 

que per a alguns escolars no ser competents 

en l'esport sigui font de frustracions. 

Aquest mateix fet no és contemplat de la 

mateixa manera als 40 anys, on la im

portància donada al domini esportiu no té 

el mateix efecte. Alguna cosa semblant suc

ceeix amb la memòria. Mostrar mala 

memòria a l'escola acostuma a ser origen 
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de conflictes, mentre que als 50 anys no es van analitzar les cognicions i pensament 

ens importa reconèixer que posseïm una de I 3 estudiants caracteritzats per no gau-

mala memòria, i no passa res. dir (odiar) amb l'educació física, un dels te-

Potser hauríem de recordar que ser incom

petent no significa necessàriament una cosa 

negativa, ja que per arribar a ser competent 

en educació física, cal haver partit d'un esta

di anterior d'incompetència o de baixa 

competència, que no és igual en tots els es

colars. És aquesta una fase en la qual ressal

ta la falta dels recursos necessaris per resol

dre els problemes motors inherents a 

aquesta matèria, d'un cert fracàs inicial. 

Però, la qüestió clau no és que en un mo

ment donat els escolars no siguin capaços, o 

dubtin dels seus propis recursos, cosa que és 

natural al fet d'aprendre; el veritablement re

llevant és la velocitat amb la qual aquests es

colars recuperen la confiança en els seus re

cursos personals, després de reconèixer 

que no són, encara, capaços de fer-ho (Ban

dura, 1990). La situació es complica quan 

aquest pas de la incompetència, o precom

petencia inicial, a la competència, triga massa 

en donar-se, o no es dóna, i el subjecte ho 

admet com alguna cosa definitiva; i apren a 

resignar-se, i pensa: perquè esforçar-se si: 

"mai no seré capaç de fer-ho" ... 

Cometem un error si considerem que la 

competència o incompetència són propie

tats fixes de la persona, és a dir o es pos

seeix o no es posseeix (Bandura, 1990). La 

realitat, que és una bona mestra, ens indica 

el caràcter inestable d'aquesta condició, i 

per tant, es pot adquirir o perdre la com

petència motriu com a conseqüència de 

múltiples factors, entre els quals destaca

ríem la pràctica i l'ensenyament. Si ens ba

sem en el que hem comentat podem afir

mar, sense por a equivocar-nos, que els es

colars que són, i se senten competents en 

educació física, gaudeixen més de la matè

ria, perquè entre altres coses, poden resol

dre feines més difícils en les classes. 

Quin paper juga 
el "no fer-ho bé" en aquesta 
absència de gaudi? 

En un dels estudis més recents sobre 

aquesta qüestió (Portman, 1995) en el qual 
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mes recurrents era: 

"M'agrada l'educació física quan ho 

faig bé (èxit), és a dir, no m'agrada 

l'educació física perquè no ho faig bé". 

Per a aquests alumnes fer-ho bé suposa co

ses tant concretes com: 

• Tenir un èxit immediat en el que fan, 

és a dir, el seu horitzó en l'aprenen

tatge a penes existeix, no volen treba

llar per al futur, sinó per al present. 

• Passar-ho bé fent el que ¡a saben, el 

que dominen gairebé a la perfecció, 

el que és fàcil de fer, i que per tant els 

assegura l'èxit immediat. 

Però, com tots vostès saben, les sessions 

d'educació física no consisteixen únicament 

a fer feines dominades gairebé a la perfec

ció, suposa repte, progrès, objectius a 

aconseguir, etc., i en conseqüència, quan 

aquests alumnes s'han d'enfrontar a feines 

que els treuen del seu radi d'acció, no se 

senten capaços, ni segurs, de poder-les 

portar a terme i fracassen en els successius 

intents, cosa que a la llarga els porta a avor

rir-se, a no desitjar aprendre, i a perdre el 

compromís amb la matèria. 

En definitiva, els escolars de baixa com

petència fracassen més que la resta dels 

seus companys de classe, fallen en autodi

rigir bé les seves accions per sortir airosos 

en educació física, i inevitablement apre

nen sobre la seva ineficàcia, la qual cosa els 

provoca un progressiu auto-aïllament per 

evitar les demandes habituals de la classe. 

Quan cometen un error són incapaços de 

considerar d'altres possibles respostes al

ternatives; entren en una situació en la 

qual progressivament es desconnecten de 

l'aprenentatge, una espècie d'abstinència 

motriu, la qual cosa els fa ser repetitius en 

l'error i, per tant, no arriben a compren

dre les raons dels seus fracassos, i com tots 

vostès poden intuir: "Ser poc capaç en 

una matèria pot arribar a ser una expe

riència poc feliç". 



Estem, per tant, davant d'alumnes que es ca

racteritzen per una falta de motivació, una 

persistència mínima a enfrontar-se a les dificul

tats, i una apatia general que els impedeix par

ticipar en situacions que per a d'altres suposen 

un repte (Dweck, 1980; Biddle, 1994), i per 

als quals, no assaborir l'èxit es converteix en 

una constant (McAuley, 1985). 

En els últims anys ha interessat analitzar com 

els escolars interpreten l'èxit i el fracàs, i a 

quines causes ho atribueixen, si a la sort, a la 

dificultat de la feina, a la seva pròpia com

petència, a l'esforç emprat, als coneixe

ments del seu professor o a una complexa 

interacció dels anteriors (Weiner, 1986; 

Biddle, 1994). 

Expressions com: "jo no sóc capaç. Era mas

sa difícil per a mí. He tingut molta sort. He 

d'esforçar-me més. Tot el que vaig aconse

guir és gràcies al meu professor". Són mani

festació d'aquest procés interpretatiu d'a

tribució causal, en el qual es manifesta si 

l'escolar es considera capaç de controlar el 

curs dels seus aprenentatges o si, al contrari, 

atribueix els seus èxits i fracassos a raons que 

estan fora del seu control. 

Pensem que quan un escolar és incapaç de 

portar a terme les feines que se li proposen 

i, una vegada i l'altra fracassa, pot arribar a 

replantejar-se els seus èxits anteriors, així 

com la seva causa, de tal manera que pot 

arribar a pensar que és la sort i no la seva 

competència, la raó última dels esmentats 

èxits. 

Això el pot portar a acceptar que el fracàs i la 

incompetència són l'expressió real de la 

seva situació actual i són previsió de les se

ves actuacions futures, i en conseqüència no 

cal esforçar-se a superar aquesta mala ratxa, 

perquè, faci el que faci, sempre sortirà mala

ment (Dweck, I 980). 

Aquest és un procés al qual els especialistes 

han denominat de manera diferent: 

• Desmoralització (Robinson, 1979). 

• Desemparament (PoIaino-Lorente, 1993). 

• Desesperança o resignació apresa (Dweck, 

1980; Seligman, 1975). 

• Incompetència apresa (Ruiz, 1995). 

Es caracteritza per la creença que no hi ha 

cap possibilitat de modificar el curs negatiu 

dels esdeveniments, i en consequenCla 

tractarà d'evitar-los costi el que costi i bus

carà experiències més agradables fora de 

l'educació física. 

Què pensen els escolars? 

Però res millor com una mirada a la realitat 

dels fets. Són diferents els estudis que s'han 

portat a terme per tractar de comprovar si 

aquest fenomen de la resignació apresa, 

detectat en els contexts d'aula, caracterit

zava també a l'educació física. Els resultats 

han estat contundents: també succeeix als 

gimnasos i camps d'esport. 

La investigació ha permès conèixer millor 

les percepcions i cognicions dels alumnes 

que tenen problemes en les classes d'edu

cació física i no gaudeixen de la matèria 

(Carlson, 1995). Són aquests els casos 

d'Alice, en l'estudi d'Henderson i al (1991), 

Jimmy Clark, en l'estudi de Martinek i Grif

fith (1993) o de Jessica, la nena estudiada 

per Povenius i Romar (1995), dels tretze 

alumnes de baixa competència analitzats 

per Portman (1995) o dels 8 alumnes estu

diats per Carlson (1995). 

Quines reflexions sorgeixen 
de tot el que s'ha comentat? 

Tractar de buscar les causes d'aquestes cir

cumstàncies, ens porta a diveres refle

xions, que en aquesta ocasió les centrarem 

en dues: 

En primer lloc, ¿fins quin punt la nostra ma

nera d'ensenyar contribueix a afavorir 

aquesta condició? I en segon lloc, ¿fins quin 

punt les expectatives del professor influei

xen en el gaudi o la infelicitat dels escolars 

en educació física? 

Primera reflexió 

Seria convenient que reflexionéssim sobre 

uns certs hàbits tradicionals en l' ensenyan

ça de l'educació física, i que per a alguns es

pecialistes (Carlson, 1995; Povenius i Ro

mar, 1995), són causa de la falta de gaudi 
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en l'educació física. Ens estem referint a 

costums com: 

• Considerar les aptituds com el més im-

portant de la matèria. 

• Emfasitzar la comparació social forçada. 

• L'ús abusiu dels tests i de les proves. 

• La publicitat dels resultats de les feines en 

taulers d'anuncis. 

• Fer activitats amb un to excessivament 

competitiu i eliminatori, com es mostra 

en nombrosos jocs dels utilitzats habitual

ment. 

En un moment en el qual el nostre pensa

ment és tractar de contribuir a l'apre

nentatge de tots i cada un dels nostres es

colars, no sembla lògic seguir mantenint ac

tivitats en les quals tot just començar són 

sempre eliminats del joc els mateixos nens 

o nenes. 

¿Quin és el temps de pràctica i apre
nentatge que reben aquests escolars? 

¿Com poden arribar a gaudir de la cfas
se si sistemàticament passen a ser obli
gats observadors? 
Certament necessitem indagar formes no

ves i equitatives d'afavorir l'aprenentatge 

motor en educació física i de promocionar 

el que Terry Orlick (Orlick i Pitman-Davi

son, 1988) va denominar en els anys 80, la 

millora de les habilitats cooperatives en els 

jocs i la vida, com va escriure fa molts anys 

"Tots els nens/es poden guanyar". 

Per a aquest autor de nombrosos texts so

bre jocs cooperatius, cal que els escolars 

aprenguin a apreciar els esforços dels altres, 

a manifestar empatia, a acceptar les seves 

pròpies possibilitats d'acció i desitjar millo

rar-les, tot plegat en un ambient que no 

frustri tot intent de millora. 

Segona reflexió 

Des que Martinek i col'laboradors escrivis

sin Pigmalion al Gimnàs, són coneguts els 

efectes de les expectatives en educació físi

ca i esport.(Martineket af., 1982; Martinek, 

1981). Les classes d'educació física són 

complexos entramats de relació psicosocial 

en què els professors manifesten expectati

ves cap als seus alumnes, i aquests sobre els 
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seus professors. I és àmpliament conegut 

que els alumnes poden acabar rendint 

d'acord amb les expectatives dels seus pro

fessors. 

Els professors quan entrem al gimnàs o sor

tim al camp de joc portem tota una sèrie de 

creences sobre la matèria i com ha de ser 

practicada. Ens fixem en els nostres alum

nes i en com es manifesten i establim les 

nostres expectatives. 

"Aquell es mou com un ànec, aquest 
serà díscol, a aquesta altra li costarà 

aprendre a ;ugar bàsquet o aquest altre 
és l'alumne que tot professor desit;aria 
tenir ". 
Formem les nostres expectatives, les des

pleguem i més tard tractem de confir

mar-les. Hem profetitzat i desitgem com

provar que no ens hem equivocat, perquè 

el nostre ull clinic és infal·lible. Mentrestant, 

els escolars perceben la nostra forma de 

comportar-nos, i poden pensar: "crec que 

li he caigut bé", "es fixa en mi constant

ment", "em sembla que les passaré de tots 

colors" o "crec que em considera incapaç 

d'aprendre allò que m'ensenya". 

L'evidència ens mostra que els professors 

atenem menys als subjectes que considerem 

menys competents, o que estan menys inte

ressats per la matèria, o que no són el nostre 

ideal d'alumne. Així, donem menys oportu

nitats de pràctica, responem menys les seves 

preguntes, els donem menys retroalimenta

cions, els oferim menys informacions a clas

se, tenim menys contactes amb ells, els do

tem de feines de més petita importància, 

etc., manifestem, al capdavall, expectatives 

que lluiten frontal ment contra els intents de 

millorar d'aquests alumnes. 

Si considerem les declaracions dels alum

nes estudiats en les investigacions anterior

ment comentades, la majoria destaquen 

que els seus professors no creien massa en 

les seves possibilitats i no els prestaven prou 

atenció. 

¿Té el professor en les seves mans la clau 
per tornar el sentiment de competència i 

gaudi als alumnes que l'han perdut? 
És una pregunta difícil de respondre, però 

alguna cosa sí que està a les nostres mans. 

Sembla necessari en primer lloc, acceptar 

l'existència d'aquest fenomen, i que hi ha 
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un sector d'escolars que ho poden mani

festar. 

Acceptar aquest fet ens pot ajudar a inter

venir sobre les condicions afavoridores de 

la seva aparició. No estaria malament sub

mergir-se en el procés d'aprenentatge i 

tractar de conèixer directament, o indirec

tament, quines són les actituds, sentiments i 

cognicions dels escolars sobre la seva com

petència motriu i sobre la matèria. Això ens 

permetria poder detectar els qui estan en el 

risc de la resignació i la incompetència, els 

qui presenten dificut1:ats per aprendre les 

habilitats del programa d'educació física, i 

quines són les atribucions causals que esta

bleixen. Potser arribarem a la conclusió que 

hem de construir un entramat que tomi a 

aquests escolars el desig d'aprendre i de ser 

competents, per això és primordial afavorir 

un clima afectiu de to positiu, que promo

cioni el desig de domini i l'esforç personal 

enfront a la comparació amb els altres i 

l'estricte rendiment motor. 

Això suposa establir clarament objectius de 

domini, veritables i possibles d'aconseguir, 

és a dir, proporcionar experiències que els 

confirmin que ells són les causes dels seus 

progressos. Hauríem de contribuir a què 

tots els escolars construïssin un robust sen

timent d'autoeficàcia motriu, que els per

meti desplegar tots els esforços necessaris 

per aconseguir l'èxit en les sessions d'edu

cació física (Bandura, 1990). 

No hauríem de ser avars amb els reconei

xements i recompensar-los quan acaben 

les seves feines; evitar enviar missatges 

d'impaciència o frustració quan les coses no 

surten bé o transcorren més lentament del 

que espera. Siguem sensibles a les atribu

cions que estableixen els escolars pel que fa 

a les seves realitzacions a classe, ja que si les 

coneixem podríem tractar de reorientar-Ies 

(Lewko, 1978). Per als especialistes, aquest 

procés de reorientació de les atribucions 

consta de diverses iniciatives: 

I. Convèncer els escolars explicant-los 
que quan les coses no surten bé, 
s'han d'intentar amb més força. 

2. Incitar-los perquè expressin i verbalit
zin tot l'esforç que estan desplegant a 

la classe. 
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J. ReIO<ço,.Jo qooo Iu otrib~<m"d",oo- I 
des als resultats dels esmentats esforços. 

4. Dir-li que els resultats de les accions 
sorgeixen de l'esforç, però també de 
les estratègies emprades, les quals 
poden ser inadequades. 

5. Promocionar atribucions de caràcter 

intern i estable amb els èxits que 
aconsegueix. 

6. Oferir-li experiències que confirmin 
que és capaç de fer-ho. 

Però, per evitar conflictes atribucionales és 

molt convenient, com indica Biddle (1994) 

preguntar primer i reorientar després. Si

guem, també, sensibles a les nostres 

pròpies expectatives i a les nostres pròpies 

intervencions. Sensibles a la forma en què 

ens relacionem amb els menys compe

tents, amb els que mostren menys interès 

reflexionant sobre les oportunitats de 

pràctica que els oferim i l'efecte que aques

tes tenen en la seva competència. 

Si els escolars reben suport i experiències 

d'èxit a les classes per part dels professors i 

companys, és possible que puguin arribar a 

gaudir de les classes d'E.F. És d'aquesta for

ma com s'aconsegueix transmetre el mis

satge que és possible millorar la competèn

cia motriu mitjançant la pràctica a classe 

d'educació física i fora d'ella, però cal recor

dar que transmetre-li aquesta expectativa 

no és suficient, si no s'ofereixen les oportu

nitats perquè això es confirmi. 

En definitiva estem proposant un aprenen

tatge més equitatiu (Robinson, 1979; Orlick, 

1988) en el qual tots els escolars puguin tenir 

oportunitats de practicar i de rebre recom

penses, adonar-se de la seva millora I del seu 

progrés. Les expressions èxit i fracàs haurien 

de ser tomades a definir en educació física 

escolar i haurien de ser substituïdes per les 

d'aprenentatge, progressos i gaudi (Ruiz, 

1994). Com a punt final, m'agradaria ex

pressar un pensament que vaig llegir fa 

temps, i que realment no sé a qui pertany 

però que crec que mou a la reflexió: "Si 

considerem el nostre alumnat en educa
ció física tal com és, és molt probable 
que actuï tal com és; però si el conside
rem tal com pot arribar a ser, és molt 
possible que pugui arribar a ser-ho". 
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Paraules clau 

crèdit variable, n.e.e., integració, 
Secundària 

Abstract 
The article that we present is a collection of 
the main parts of a variable credit, designed 
and carried out in a Secondary school in the 
suburbs of Barcelona. 
It forms a part of the thesis of Adapted 
Physical Activities presented to the National 
Institute of Physical Education of Barcelona, 
under the tittle of "Normalising sport in 
Secondary Schools": a line of work to 
facilitate integration amongst students of 
secondary education, through the subject 
of PE (variable credit, com mon credit, 
middle cycle credit) 
"To know is to like" tries to give ways of 
communication between secondary 
students: often the students are afraid of or 
don 't know how to relate with those who 
present special educative needs. Adapted 
sport could be a starting point. 
The credit is designed in such a way that all 
students (with or without special educative 
needs) take maximum advantage. The first 
find and live new enriching situations in the 
development of their personality, the 
students with special educative needs, for 
the first time, could find themselves 
superior to their companions, their 
differences will make them reply better to 
the necessities of concentration or ski/l that 
adapted or specific sport requires. 
We sincerely believe that this credit should 
form a part of the list of typified credits that 
the Education Department facilitates. The 
work that is currently being done in Primary 
Schools to normalise integration cannot be 
curtailed with the change to Secondary. 
The ESO a/lows us to do it, let's try it! 

apunts 

Resum 

L'article que presentem és un recull de 

les parts fonamentals d'un crèdit varia

ble dissenyat i experimentat en un cen

tre de Secundària de les rodalies de Bar

celona. 

Forma part de la tesi de Màster d'Activitats 

físiques Adaptades presentada a l'INEFC de 

Barcelona amb el títol: "Normalitzem 

l'esport a Secundària": línia de treball 

per tal de facilitar la integració entre els 

alumnes de Secundària, mitjançant 

l'assignatura d'Educació Física. (Crèdit 

variable, Crèdit Comú, Cicle de grau 

mitjà). 

"Conèixer és estimar" pretén donar eines 

de comunicació entre l'alumnat de Secun

dària; sovint els alumnes tenen certa por o 

no saben com relacionar-se amb aquells 

que presenten necessitat educatives espe

cials (n.e.e.). L'esport adaptat pot ser un 

punt de partida. 

El crèdit està dissenyat de manera que 

tots els alumnes (amb o sense n.e.e.) en 

treguin el màxim profit. Els primers ex

treu ran i vivenciaran situacions noves i 

enriquidores de cara al desenvolupament 

de la seva personalitat, els alumnes amb 

n.e.e podran per primera vegada si

tuar-se per sobre dels seus companys, les 

seves diferències els faran respondre mi

llor a les exigències de concentració o ha

bilitat que l'esport adaptat o específic exi

geix. 

Creiem sincerament que aquest crèdit 

hauria de forma part de la llista de crèdits 

tipificats que el Departament d'Ense

nyament facilita. El treball que actualment 

es fa a les escoles de Primària per tal de 

normalitzar la integració no es pot veutre 

estruncat amb el pas a Secundària. L'ESO 

ens permet fer-ho. ilntentem-ho! 
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Introducció 

El crèdit "Conèixer és estimar" neix de la 

necessitat de trobar eines per aconseguir la 

integració real dels alumnes amb necessi

tats educatives especials en els centres de 

Secundària mitjançant l'assignatura d'Edu

cació Física. 

L'actual reforma educativa a l'Ensenyament 

Secundàri ha suposat un trasbals per a tot el 

professorat. Per una banda ha generat si

tuacions de bloqueig a més d'un professio

nal, i per l'altra un estímul per buscar noves 

fórmules per aconseguir el que en realitat 

se'ns demana: Educar. 

La irrupció a les aules dels antics batxille

rats o formació professional, de nois i 

noies amb n.e.e. serioses ha fet trontollar 

esquemes sòlids que ens permetien: 

Ensenyar els continguts de les diferents 

matèries. 

La reforma a secundària permet atendre 

la diversitat de l'alumnat de manera serio

sa; no obstant això, els recursos materials 

dels que es disposa són del tot insufi

cients . 

Les contradiccions que des de l'adminis

tració d'ensenyament es generen als Insti

tuts són més d'una vegada inresolubles; 

¿com es pot integrar a alumnes que per 

desplaçar-se fan servir cadires de rodes si 

en els centres no es disposa d'un eleva

dor per pujar a les aules? Mitjans tan 

bàsics com la falta de material adequat, o 

la manca de pressupostos per reduir bar

reres arquitectòniques als edificis on hi 

conviuen alumnes amb n.e.e. físiques i/o 

sensorials, fan que la il·lusió i dedicació del 

professorat, dia a dia, es deteriori i s'acabi 

ignorant als alumnes que no presentin 

trastorns de conducta, confiant-los a les 

mans dels mestres de pedagogia terapèu

tica (MPT) o a psicopedagogs que, amb 



més o menys sort, trobaran algun curs de 

garantia social quan els alumnes assoleixin 

l'edat laboral. 

En el cas dels alumnes que presenten 

trastorns de conducta, segurament s'uti

litzaran els reglaments de règim interior 

(RRI) per acomiadar o sancionar a aquells 

que per incapacitat social, conductual, o 

psíquica no aconsegueixen complir amb 

les normes de convivència mínimes dels 

centres. En els casos dels més petits, (I r 

cicle d'ESO), potser s'obtarà per una de

rivació cap a escoles més especialitzades, 

si més no, les escoles d'Educació Especial 

de tota la vida, sempre i quan els pares 

puguin pagar-ho, doncs actualment la 

xarxa d'escoles públiques per alumnes 

amb n.e.e. és ínfima, i gairebé podríem 

dir insultant (I). 

Si bé tot el que acabo d'exposar és de difícil 

solució, i alhora desalentador, es menys 

cert que encara podem comptar amb els 

recursos personals del professorat. La re

forma educativa permet adequar la se

qüència de continguts a les necessitats indi

viduals de cada centre, de cada grup i de 

cada alumne en particular. És imprescindi

ble només que l'educador estigui disposat a 

dedicar moltes més hores per aconse

guir-ho. 

Les actituds dels professors de secundària 

no són negatives de cara a l'integració (veu

reJ. Hernandez; V. Hospital, 1997/1998) 

però la formació per assolir el repte és insu

ficient i les hores per realitzar-la passen per 

horaris totalment extraprofessionals. 

Centrant-nos en l'assignatura d'Educació 

Física, podem assegurar que actualment 

només a través de l'escola d'estiu, o els cur

sos de postgraduació de L'INEFC un llicen

ciat en Educació Física pot formar-se en el 

camp de les necessitats educatives especials 

d'alumnes de secundària. Aquests cursos 

són de pagament i no es compta amb ajut o 

beca significativa i específica per part del 

Departament d'Ensenyament, que d'alguna 

manera compensi l'esforç personal. 

Amb el crèdit variable "Conèixer és esti

mar" he intentat transmetre les experièn

cies portades a terme en un lES de les roda-

lies de Barcelona, que poden ser extrapola

des a qualsevol lES de Catalunya. El crèdit 

es va dissenyar pensant en l'atenció dels 

alumnes amb n.e.e. des de el punt de vista 

de la integració. 

L'objectiu primordial del crèdit era donar 

eines de comunicació als alumnes que en 

principi no presentaven n.e.e. Calia perdre 

la por a comunicar-se amb aquells que sen

tien la vida de manera diferent, calia viure si

tuacions extremes per poder extrapolar els 

resultats a la vida quotidiana del lES. 

I l'esport podia ser el punt de partida. 

L'atenció individualitzada dels casos més re

llevants d'alumnes amb n.e.e. s'havia plan

tejat seriosament, cada un podia assolir uns 

objectius a mida de les seves possibles ca

pacitats. S'havien fet dos ACI (adaptacions 

curriculars individualitzades) i una modifica

ció curricular. 

Però el fet d'adequar els continguts dels 

alumnes amb n.e.e. no solucionava el que 

en definitiva ens havíem plantejat la integra

ció de tots els alumnes en la dinàmica del 

grup tant a dins com a for a de les classes es

pecífiques. 

Els alumnes amb n.e.e. que durant les clas

se d'Educació Física compartien espais, 

converses, jocs i material, a les hores d'es

barjo restaven amats al pati. 

Calia doncs trobar quelcom més per acon

seguir la integració. No n'hi havia prou a in

centivar, animar, adaptar i/o modificar els 

continguts de l'alumne n.e.e. possiblement 

faltava modificar actituds en els alumnes 

que no presentaven cap disminució. 

Arribar a aquesta conclusió va costar un any 

de feina, d'encerts i de desencerts, sembla

va que tot el que el desplegament curricular 

de l'àrea d'Educació Física permetia s'havia 

intentat, i havíem avançat de cara a la inte

gració de l'alumne amb n.e.e. al grup-classe 

dins l'horari lectiu. Però els companys se

guien ignorant la seva presència fora de les 

aules o gimnàs. Els alumnes amb n.e.e. res

taven sols a les hores d'esbarjo, a les entra

des i sortides, a les excursions, ningú no re

parava en les dificultats de transport, les 

barreres arquitectòniques quedaven pale

ses davant del sileci d'un alumne que es 

quedava quiet i sol mirant com els seus 

companys desapareixien entenent, o no, 

que ell era diferent. 

Calia trobar eines correctores d'aquestes 

conductes urgentment. La quotidianitat de 

veure "aparcat" al company, era més peri

llosa que el fet de no saber que existia. La 

constatació diària que aquesta societat no 

té en compte a aquell que és diferent i la 

pràctica diària d'aquest "contravalor" dins 

un centre d'educació ja des de l'adoles

cència frepava la nostra sensibilitat. En po

ques paraules, estàvem ensenyant als 

nostres alumnes el "valor" de la indi

ferència. 

Arrel del practicum d'esport adaptat, del 

Màster en AFA i el de Centres Específics , 

vaig decidir tractar la integració des de 

l'altra perspectiva: Les nostres accions no 

anirien encaminades a millorar o inte

grar els alumnes amb n.e.e., sinó a donar 

a conèixer i buscar eines de comunica

ció per a aquells que no tenien cap difi

cultat, des del camp de l'Educació Física 

i l'esport adaptat podia ser el punt de 

partida. 

( I) A la ciutat de L'Hosp~alet del Llobregat de 250.000 habitants només es compta amb una escola pública que atengui alumnes amb n.e.e. 
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de l'esport adaptat. les diferències físiques, 

sensorials o psíquiques. Es valora l'efecte de 

l'entrenament sobre l'organisme, però par

tint sempre d'un organisme normalitzat. 

No venen marcats específicament l'utilitza

ció de l'assignatura com a medi d'integració 

dels alumnes amb n.e.e. 

El fet que la integració és patent als centres de 

Secundària, s'hi haurien d'afegir alguns objec

tius didàctics que ja es plantegen en aquesta 

Així va néixer el projecte: "Conèixer és es- tesi, com a objectius terminals de l'Educació 

timar", per causa de l'èxit i els resultats ob- Física a l'Ensenyament Secundari Obligatori. 

tinguts vaig encoratjar-me a plantejar una 

nova acció dins la franja de crèdits comuns: 

"Acostem-nos", i finalment hem plantejat 

un nou projecte encara més participatiu, ja 

que, mourà la totalitat del Claustre, AMPA i 

alumnat : "Citius, Altius, Fortius ... ¿nou 

segle, nou eslògan?" 

Val a dir que aquests projectes no haurien 

vist la llum si no hagués comptat amb el 

suport tant tècnic com moral del Màster 

en AFA, l'aportació material i també mo

ral de l'Institut Municipal d'Educació 

(IMEB) i el fet de gaudir d'una direcció 

oberta i innovadora al Centre on s'han 

dut a terme, d'un equip de professors, en 

general, disposat a atendre les n.e.e. i el 

suport de l'EAP. 

Finalment només voldria fer constar que 

aquest article pretén especialment donar 

eines a tots aquells que com jo, un dia una 

mirada, un gest els ha fet reaccionar, obli

dant tot el que l'administració ens nega, i 

treient el millor que qualsevol professor 

d'Educació Física porta dins de sí mateix: 

il'lusió, persistència, resistència a les frustra

cions, tolerància, cert idealisme, planifica

ció ... quantes coses l'esport ens ha marcat 

fora de les aules i quantes vam sentir dins les 

de l'INEFC! En definitiva: guanyar reptes a 

mesura que se'ns presenten sense co

brar l'esforç que ens planteja. 

Objectius terminals 

Els objectius terminals determinats pel De

partament d'Ensenyament no contemplen 

objectius específics sobre el coneixement 

• Usar les diferentes tècniques i habilitats 

en la pràctica de l'exercici físic. (2) 

• Aplicar les regles i normes dels dife

rents jocs, esports i altres activitats físi

ques. (7) 

• Millorar i combinar les habilitats motrius 

com a base per posar en pràctica les 

tècniques i destreses específiques més 

adequades en cada situació motriu. (13) 

• Comunicar-se amb els altres mitjançant 

elements propis de l'activitat motriu . (14) 

• Acceptar la pròpia realitat corporal. ( 17) 

• Valorar diverses formes de comunicació 

no verbal. ( I 8) 

• Acceptar les diferències d'habilitats entre 

persones, sense discriminació per raons 

de sexe o capacitat física, sensorial o psí

quica. (19) (*) 

• Respectar les regles i normes de les dife

re nts activitats. 

Objectius didàctics 

En finalitzar el crèdit, l'alumne haurà practi

cat i serà capaç de: 

• Realitzar diferentes habilitats motrius 

amb manca de visió o dificultat motòrica. 

• Coneixerà i practicarà les normes i regles 

bàsiques dels esports adaptats. 

• Boccia 

• Goalball 

• Atletisme adaptat a la manca de visió 

• Atletisme adaptat a la dificultat motòrica 

• Voleibol asseguts a terra 

• Hoquei interior 

(*) En l'objectiu terminal núm. 19 només es parla de diferència nsica. 
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bilitats i jocs motrius, amb manca d'al

guna qualitat sensitiva o motora. 

• Haurà reflexionat i serà capaç d'extreure 

conclusions per a millorar la comunicació 

amb els altres sense limitació per raons 

de diferències motrius, sensorials psíqui

ques o culturals. 

• Haurà vençut la por o reticència a com

partir espais o experiències amb altres 

persones diferents. 

• Sentirà la necessitat de millorar l'espai i el 

material proper, perquè tothom pugui 

gaudir-ne, sense ser exclòs per causa de 

diferències de cap tipus. 

• Serà capaç d'explicar als seus companys 

que l'esport adaptat és necessari i divertit 

al mateix temps I que fa possible millorar 

la comunicació. 

• Serà capaç de valorar l'esforç que els es

portistes amb disminució fan per tal de 

practicar activitat física. 

• Valorarà l'esport com una eina de comu

nicació, amb aquells que són diferents. 

• Coneixerà els elements que afavoreixen 

la comunicació i aquells que la dificulten. 

• Coneixerà les normes bàsiques de fun

cionament del cos humà, i valorarà posi

tivament les adaptacions que es desen

volupen davant de les disminucions. 

• Coneixerà la importància del baró de Cou

bertain, en el ressorgiment del moviment 

Olímpic, i valorarà positivament l'esforç i 

lluita del personatge històric. 

• Coneixerà el moviment paralímpic i els 

principals trets de la seva organització i 

evolució. 

• S'haurà desenvolupat un esperit crftic I un 

desig de lluita davant la intolerància i els es

tereotips corporals que se'ns imposen. 

• Coneixerà les característiques de les dife

rents discapacitats motrius i sensorials. Li

mitacions, classificacions i possibles ajuts 

que faciliten la vida de cada dia. 

• Coneixerà les característiques generals dels 

retards inteHectuals i Síndrome de Down. 

• Haurà entès les principals habilitats socials 

necessàries per poder tractar cor

rectament amb persones disminuïdes. 



Continguts procedimentals 

Habilitats motrius 

Utilització de les diferents habilitats motrius per aplicar-les 
posteriorment en l'aprenetatge de tècniques, habilitats i destreses 

especifiques 
• Pràctica de llançaments i recepcions 

• Amb antifaç i pilota de picarols 

• En cadira de rodes 
• Asseguts a terra 
• Amb material alternatiu (piques i disc de felpa) 

• Pràctica de diferents possibilitats d'impactes, colpejos i parades 
• Amb antifaç i pilota de picarols 

• En cadires de rodes 
• Asseguts a terra 
• Amb material alternatiu (piques i disc de felpa) 

• Amb segment corporal lligat al cos (mans o una cama) 
Adequació de les habilitats de girs, desplaçaments, salts i 
equilibracions i les seves combinacions en situacions de complexitat 
creixent. 

• Pràctica de desplaçaments 
• En diferentes direccions i recolçaments utilitzant les cadires de 

rodes, els antifaços, els companys guies, asseguts a terra, i amb 
algun segment corporal lligat al cos etc. 

• Pràctica de girs 
Pràctica de girs en diferents eixos, amb els ulls embenats, en 
cadira de rodes, des de la posició d'asseguts a terra. 

íecniques d 'expressió corporal 

Pràctiques de comunicació corporal espontània 
• Representació de sensacions, sentiments, estats d'anim, etc. 

sense utilitzar la veu. 

Pràctica d'activitats fisico-esportives 

Execució de gestos tècnics dels jocs i dels esports col, lectius amb 
oposició-cooperació, de cooperació, d'oposició i individuals sense 
oposició, adaptats a deficiències físiques, psíquiques o senso
rials. 
• Pràctica del Voleibol asseguts a terra 

Pràctica de la passada , en parat i en desplaçaments mitjançant 

les mans 
Pràctica del servei des de terra 
Pràctica del bloqueig i la rematada 

Partits 

• Pràctica de l'Atletisme 
• Curses amb manca de visió, amb o sense guia 
• Salts de llargada amb manca de visió 
• Llançaments de pes en manca de visió 
• Curses en cadira de rodes 
• Llançaments en cadires de rodes 
• Curses i llançaments amb un segment corporal lligat al cos 

• Pràctica del Goalbal 
Pràctica del llançament de la pilota de picarols 
Pràctica de la parada de la pilota de picarols 
Pràctica d'estrategies bàsiques d'equip 
Partits 

Quadre 1. 

• Pràctica d'equilibracions 

• Pràctica i experimentació d'equilibris, amb antifaç, en cadira de 
rodes, modificant l'alçada del centre de gravetatat, i la superfície 
de contacte 

• Pràctica d'equilibris i reequilibris sense visió 

Practica de salts 

• Pràctica sense i amb aplicació de diferents tipus de correguda 
d'impuls, sense visió 

• Experimentació amb un segment corporal lligat al cos 

• Exercitació de la coordinació 

Exercitació de situacions desconegudes de dificultat variable i 
progresiva i que impliquin la intervenció dels mecanismes de 
percepció, decisió i execució 

• Amb antifaç i pilota de picarols 

• En cadires de rodes 

• Asseguts a terra 

• Amb material alternatiu 

• Amb algun segment corporal lligat al cos 

• Exercitació amb material variat, i en la mesura de les nostres 
possibilitats, desconegut per l'alumne 

• Piques, disc de felpa, pilotes de picarols, pilotes d'arroç, cubs 
d'escuma, etc. 

Tècniques d'expressió corporal amb movilitat i coordinacions diverses 
• Pràctiques que afavoreixin la desinhibició i la superació del ridícul. 

utilitzant els antifaços 

• Construcció de material (antifaços, pilota de picarols) 
Practica del Basquet en cadira de rodes 

• Practica del bot en parat i en desplaçament 

• Pràctica de les passades, en parat i desplaçament 

• Pràctica de tir a cistella 

• Partits 

• Pràctica de Boceia 

• Practiques de llançament amb precisió 

• Partits en equip 

• Construcció de material (Pilotes d'arròs) 

• Pràctica de Hoquei interior 

Pràctiques de passades, recepcions, i tirs a porteria en 
moviment o sense 

Practiques d'estratègies basicas del joc (organització dels 

jugadors en el terreny de joc i ocupació correcta de l'espai, 

utilizació de les desmarcades, etc.) 

• Partits 

• Aplicació de les normes i regles en els joes i esports adaptats 
treballats 
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Fets, conceptes i sistemes conceptuals 

Adequació del cos ell l'activitat física 

Repercussions de l'activitat física per millorar la salut i la qualitat de 

vida 
• Activitat fisica i salut 

Funcionament basic del cos humà 

• Aparell locomotor 
• Sistema càrdia-vascular 

• Sistema nerviós 

• Aparell respiratori 
• Els sentits (vista , tacte , olfacte, gust, oïda) 

• Tipus de discapacitats (físiques, sensorials, mentals) 

• Discapacitat visual (B1 , B2 , B3) 

Jocs i Esports 

Principals gestos tècnics dels esports i jocs col-lectius 
Principals gestos tècnics del Goalbal 

Els llançaments 

• Les parades 

• Les passades 
• Accions de defensa i d'atac 
Principals gestos tècnics de la Boccia 

• Accions de defenssa i atac, individual i d'equip 
• Accions d'atac i defensa amb canaleta 

Principals gestos tècnics del Bàsquet en cadira de rodes 

Regles i normes dels esports i jocs col-lectius 
Principals normes del Goalbal 
Principals normes de la Boccia en equip 

Principals normes i adaptacions del Voleibol asseguts 

Principals normes i adaptacions del Bàsquet en cadira de rodes 

Principals normes i adaptacions del Hoquei interior 

Quadre 2. 

• Amputacions, paraplègies 

• Paràlisi cerebral 

• Retards mentals (Sind rome de Down) 
• Discapacitats de comunicació 

+ Auditives i de parla 

Formes diferentes de comunicació (cultura ls sensoria ls) 

+Hàbits en altres cultures (àrab) 

+ Llenguatges Brally, de signes, no verbal, etc. 
La salut com quelcom més que absència de malaltia 

+ Possibilitats que ofereix l'esport adaptat 

La comunicació, aspectes que l'afavoreixen 

Principis de la comunicació motriu i l'estratègia conseg~ent en els 
jocs i esports co/-fectius_ 

En el Goalball 

• En la Boccia 

• En l'atletisme adaptat a les dificultats les visuals (Guia) 

Regles i normes dels esports individuals sense oposició 

• Principals regles de l'Atletisme adaptat a manca de visió 

• Principals regles de l'atletisme adaptat a dificultat motòrica 

Coneixement d'un personatge històric, relacionat amb l'esport: Pierre 

Fredy de Coubertain 

• Dades cronològiq ues i principals accions per tal de resorgir el 

moviment olímpic 

Coneixement del moviment paralímpic 

• Organització i evolució de les paralimpíades 

• Principals esports i esportistes paralímpics 

Valors, normes i actituds 

Valoració del proPi cos 

Acceptació, valoració i respecte del 
propi cos 
• Conscienciació de la necessitat de 

conèixer el propi cos 

• Predisposició per milorar qualsevol 

aspecte motriu 

Valoració dels efectes positius de les 
activitats físiques 
• Valoració del gust per l'activitat físi

ca no competitiva, pel propi plaer de 
la pràctica 

• Respecte envers el joc com a medi 

socialitzador 
• Valoració de l'activitat física per 

gaudir del temps lliure 
• Valoració de l'activitat física com a 

eina de comunicació amb aquells 

que són deferents a nivell sensitiu , 

motor, social o inteHectual 

Quadre 3. 

apunts 

Voloració de la comunicació 
amb els altres 

Tolèrancia envers els 
comportamnents dels altres 

• Acceptació de les errades dels com

panys i companyes durant l'activitat 

física 

• Acceptació de les pròpies possibili

tats respecte a l'oponent 

• Atenció a la diversitat (sensorial , fí

sica , inteHectual o culturals) 

• Acceptació dels diferents comporta

ments dels participants en el joc i els 

resultats dels partits 

• Acceptació i tolerància dels dife

rents rendiments a l'exercici res

pecte qualsevol diferència (motò-

rica, sensitiva, cu ltural o inteHec

tual) 

• Tolerància envers la participació 

amb qualsevol grup dels companys i 

companyes 

Acceptació de/s resultats en els jocs i 
els esports 

Preocupació per l'assoliment de fites 
comunes 

• Acceptació de les activitats propo

sades pels companys i companyes 

• Desig de col-Iaboració amb els al

tres, per tal d'aconseguir fites comu

nes 

Acceptació de les regles i normes de 
l'activitat física 

• Respecte envers les decisions arbi

trals 

Educació FiSlca I Esports (60) (26~36) 

Respecte per l'entorn 

Respecte envers l'entorn natural i urbà 

Preocupació per detectar les barre

res arquitectòniques 

Sensibilització i actuació per tal de 

reinvidincar la millora de les instal-la

cians i material perquè tots en pa

guem gaudir, sense limitació, per 

causes físiques, psíquiques o senso

rials 

Preocupació i respecte per la utilitza
ció adequada del material i les ins
ta/-Iacions 

• Sensibilització per la conservació i 

el manteniment del material utilitzat 

a les activi tats de les instal-Iacions 

• Preocupació per gaudir del material 

adient, per la pràctica de l'esport 
adaptat 



Activitats d'ensenyament aprenentatge Temporalització 
Relació de continguts per sessió (avaluació) 

SESSiÓ CONTINGUTS MODIFICACiÓ SESSiÓ CONTINGUTS HORES 

1 Deb.t tema "Esport-Salut" (què és tenir salut). Introduir un 
Una persona amb handicaps, pot tenir màxima sa- vídeo per 
lut? sensibilitzar 
Pena- Llàstima- per- FALTA D'EINES PER A LA d'entrada 
COMUNICACiÓ 

1 Debat tema "Esport-Salut" (què és tenir salut). Presentació i 
Una persona amb handicaps, pot tenir màxima sa- explicació 
lut? d'objectius 
Pena- lIàstima- por- FALTA D'EINES A PER LA 
COMUNICACiÓ 1 h 

2 El cos humà. Mur. ls en grup Cal tenir 

imatges 

3 Exposició Or.1 sobre diferents treballs fets i Seria bo 

2 El cos humà. Murals en grup Coneixement 
I ..... I ..... .......... ..... . 

del cos humà 
3 Exposició oral sobre diferents treballs fets i exposar 

exposar a l'aula o gimnàs els murals enregistrar 
I 

a t'aula o gimnàs els murals 
I ··· ··· .. .. .. . .. 

en video 4 Dissecció d'algun òrgan (xai o porc). 
4 Dissecció d'algun òrgan (xai o porc). Contar amb 

Esquelet - Classe al Laboratori l'ajut del 

professor de 
Biologia 

I 
Esquelet - Classe al Laboratori 

5 Discapacitat - Minusvalia - "necessitats especialsH 

VIDEOS 5 h 

5 Discapacitat - Minusvalia - "necessitats especials " 6 Construcció d'objectes: pilota de picarols, màsca- Contrucció 

VíDEOS" res. Pilotes de Boccia. Màscares de deficiència vi- d'objectes 

6 Construcció d 'objectes: Pilota de picarols, Eines de 
sual 1 h 

màscares. Pilotes de Boceia. Màscares de "tecnologia" 

Deficiència visual 

7 La Falta de visió -Vídeo- Col'laboració 

7 La falta de visió -VIDEO- Deficiència ¡ .... .... . .. ......... 
se(lsorial 

8/9 Pràctica "falta de visióH 

I 

ONCE 10 Recorreguts, esquema de recorregut, jocs 
....... . . ... . ,- .. , .............. , ...... ", ........ .. _- --- .. -- ... .... ......... 

8/9 Pràctica "falta de visió" Recorreguts, esquema 

de recorregut, jocs, sortir dellESI dif. temperatures i 
sorolls, recollir coses de terra, jocs, curses. 
ATENCiÓ - RESPONSABILITAT DEL GUIA 

11 /12 Sortir dellESI dif. temperatures i sorolls, recollir co-

ses del terra, jocs, carreres. 
ATENCIÓ- RESPONSABILITAT DEL GUIA. 

Goalball "normes de joc" 
10 Go.lb.1I " normes de joc" 

Goalball - Atletisme amb 
11 /12 Goalball - Atletisme amb guia 

.... 

13 DINAR CECS 
13 DINAR A LES FOSQUES Cadascú es ....... 

porta "un 14 Deficiència auditiva 
..... . 

dinar" 
15 Debat: Deficiències sensorials 9h 

14 Deficiència auditiva Professor 
convidat 16 Lesions meduHars i amputacions Deficiència 

15 Debat: Deficiències sensorials 

16 Lesions medulars i amputacions 
"normes de joc" Voleibol 

"normes de joc" Voleibol física i . ... .... ....... . 
motòrica 

17/18 Pràctica d'iniciació al Voleibol ningú pot 

aixecar-se 

17/18 Pràctica d'iniciació al Vo leibol , ningu pot 19 Voleibol 
I I ..... ..... ... . 

aixecar-se. 

19 Atlet isme amputats Cordes o 

cinturons 

20 Atletisme amputats 
I ····· ... .... ................ .. .. ... . 

21 Desplaçaments en cadires de rodes dins i fora del 
lES 

20 Desplaçaments en cadires de rodes dins i fora del Cadires 
lES. Diputació 22 Trencar barreres arquitectòniques i socials .. ........... 

Trencar barreres arquitectòniques i socials o ECOM 23 Normes de joc del Bàsquet en cadira. 

21 Normes de joc del Bàsquet en cadira. Exercicis de , .. 
Exercicis de passades, desplaçaments, tirs .. 

passades, desplaçaments, tirs, .. 24 Bàsquet en cadira 

22 Bàsquet en cadira 

23 Paràlisi cerebral Fed. Boccia 

¡ .... 

25 Aeròbic ¡ ...... .. . ... 

26 Paràlisi cerebral 
24 Boccia I Boccia amb canaleta 

Boccia I Boccia amb canaleta 11 h 
25 Aeròbic Porten ells 

la música 27 LES PARAlIMPIADES Jocs 

26 LES PARAlIMPIADES 
Olímpics 

1 h 
27 La Comunicació Retard inteHectu. 11 d ificu ltats EAPI 

culturals i socials Psicopedagog 

28 Hoquei interio r 

29 Judo per a invidents (Adversari - Guia) 

28 La Comunicació Retard inteHectual 1 dificultats cultu- Retard 
rals i socials inteHectual 

I I ·············· ··· ·· .......... 

2.9 Hoquei interior 2h 

30 Esgrima per lesionats medul 'lars 

31 Col·loqui. Posta en comú 

30 Judo p~r a invidents (Adversari-Guia) Esports 
I · · ......... 

d'adversari 
31 Esgrima per lesionats medul ' lars 

2h 
32 Organització d'un campionat de diferents 

esports adaptats 32 Col ·loqui posta en comú 1 h 

33 Organització d'un campionat 33 Organització d'un campionat de diferents esports 

34 Avaluació adaptats 2h 

35 Avaluació 34/35 Avaluació 2h 
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Atenció a la diversitat 

Atesos els objectius i continguts d'aquest 

crèdit, és clara la necessitat d'atendre la 

diversitat, en qualsevol moment, tant per 

aquells nois que es troben per sobre la 

mitjana, com per aquells que resten per 

sota. 

Per a tots ells, la falta d'estabilitat per manca 

d'alguna extremitat o d'algun sentit és una 

situació totalment nova, i les reaccions se

ran també noves per a tots. 

. ImCCACIÓ FíSICA . 

Entendrem tal vegada, que alguns alumnes 

no puguin superar l'angoixa que suposa es

tar una hora sense visió, o bé superar la 

sensació d'impotència que provoca un pas

seig per l'exterior del centre en cadira de 

rodes, si es dóna aquesta situació, els enco

ratjarem a actuar com a guies o col'labora

dors d'aquells més agoserats. 

La qualificació global del crèdit, en principi, no 

ha de ser l'objectiu de l'alumnat, no busquem 

aquell que és excel'lent en esport adaptat, o 

aquell que tan sols obté un resultat de sufi-

ciència, busquem que tots els alumnes que 

cursen aquest crèdit, aconsegueixin una sen

sibilitat especial de cara a aquells companys o 

companyes que dins el mateix lES presenten 

certes disminucions. Volem que tots, a la seva 

mesura, reflexionin i es conciendin sobre les 

possibilitats de diversió i comunicació que els 

ofereix l'esport adaptat. 

Per a aquells alumnes que desitgin més in

formació, se'ls facilitarà adreces i biblio

grafia per tal d'involucrar-se més en 

aquest món. 

ACTIVITAT D'AVALUACIÓ -1 : Els alumnes valoraran de 1'1 alS 

5 4 3 2 

1. Ets capaç de realitzar diferents habilitats motrius amb manca de visió o disminució greu de mobilitat 

2. Conèixes i has practicat les nonmes i regles bàsiques dels esports adaptats 

Goalball .................................................. . 
Boceia ........................................................ . 
Atletisme adaptat a deficiència visual 

Atletisme en cadira de rodes ............................ . 
Atletisme per a amputats ............................................ .. 
Voleibol asseguts a terra .. 
Hoquei interior ............................. ....................... . . 
Rugby/Esgrima o Judo .. 

Aeròbic .................................. . 

3. Has trobat algun esport adaptat que t'hagi agradat molt? 

4. Estàs interessat en anar a veure partits o entrenaments? 

5. Saps diferenciar els conceptes: minusvàlia . discapacitat, integració. adaptació? 

6. Coneixes la diferència entre discapacitat física, sensorial, psíquica. social o cultural? 

7. Coneixes els elements que originen les diferents discapacitats i d'aquells que les pateixen? 

8. Has descobert noves maneres de relacionar-te? 

9. Aquest crèdit m'agradat 

10. T'agradaria en un futur dedicar-te a una feina on els coneixaments sobre les diferents discapacitats tcsin imprescindibles 

AVALUACiÓ - 2: Els alumnes valoraran de 1'1 al S i faran un comentari adjunt a cada una de les preguntes 

5 4 3 2 1 

1. Has extret conclusions per tal de millorar la comunicació amb persones que no sabies com acostar-t'hi? 

2. Dóna exemples \Je com modificar instal 'lacions o material perquè tothom tingui accés a la pràctica de l'acivitat física 

3. Apliques els continguts actitudinals dins les classes de crèdit com?, a les hores d'esbarjo? 

4. Saps qui va ser l'instaurador del nou moviment ol'mpic i el parallmpic? 

5. Valores l'esport com una primera eina de comunicació? 

6. Coneixes i practíques, en la mida que t'és possible, les habilitats socials necessàries per tractar correctament amb 
persones que senten de manera diferent? 

7. Què penses dels models estereotipats que la societat ens intenta donar com a vàlids? 

8. Pensa quina professió t'agradaria fer i com aplicaries els coneixements adquirits en aquest crèdit (Ex. si fos arquitecte, 
crec que dissenyaria cases diferents, sense escales, amb timbres visuals a banda d'acústics .. ) 

9. Quina sessió ha estat per Iu la millor i quina la pitjor 

Millor: 
Pitjor: 

10. Com valores els esportistes paral'mpics, quines creus que són les seves característiques principals 
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CONÈIXER ÉS ESTIMAR (C.V.) 

ANNEXOS 
Annex 1 

I Curs: 3r ESO 
3r Trimestre 

Sessió: 10 I Institució o persona coHaboradora: 
Goalball : normes de joc I praclica cap 

Objetiu didàctic de la sessió 
• Coneixerà i practicarà les normes i regles bàsiques dels esports adaptats: Goalball (2). 

• Realizar diferentes habililals motrius amb manca de visió (1). 
• Sentir que l'esport adaptat provoca diversió i pot ser una eina per millorar la comunicació (7). 

• Valorar l'esport adaptat com una eina de comunicació (g). 
• Despertar l'esperit critic i el desig de lluita davant la intolerància i els estereotips corporals que els diferents mitjans de 

comunicació ens imposen. (14) 

Presentació i desenvolupament de l'actividad 
• Es donarà el dossier de normes de joc i es farà una breu explicació. 

Material necessari 
Pilota de goalball 
Màscares 

Cintes adhesives 
Cordes 

• Els propis alumnes marcaran amb les cordes i la cinta adhesiva el camp. S'agruparan en equips de 4 (3 jugadors i un delegat d'equip). 
• El delegat, un cop col, lacades les màscares, acompanyarà als jugadors als seus llocs. 

• Cada equip jugarà durant 10 minuts, i donarà pas a 2 equips nous. 
• La resta d'alumnes restarà callat i observant els encerts i errors comesos pels seus companys. 

Tasca a realitzar per part de I·alumnat 
• Durant la sessió els alumnes que no estiguin jugant, prendran nota d'aquells encerts o errors més evidents. 
• Llegir i subratllar els conceptes més importants del dossier de normes de joc del goalball. 
• Redacció sobre el que han sentit mentre jugaven o veien jugar, i les característiques que creuen imprescindibles per poder practicar aquest esport. 

AVALUACiÓ DE LA SESSiÓ 

hems a valorar De tant Actituds 
Força en tant Gens negatives 

Els alumnes han mostrat interès inicial en realitzar la pràctica, presentan-se voluntarios pel seu inici 

Els alumnes han col 'laborat en el marcatge de la pista 

Han entès i practicat en silenci 

Han vist el Goalball como un esport, igual que els que fins ara coneixen a nivell normalitzat 

Havien vist jugar al Goalball en directe 

A les redaccions comença a veure's més l'admiració i les ganes de practicar, que la " pena~ per no poder veure 

Han sentit a banda de certa angúnia, sensaciones positives. 

Crec que han entès el missatge. 

SESSiÓ PRESCINDIBLE 

SESSiÓ IMPRESCINDIBLE 

Millores 

• Si es pot disposar de material propi de goalball és molt més real yatractiu . 
• És interessant fer una gravació en vídeo, de manera que després puguin 

observar-se. 
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Annex 2 

CONÈIXER ÉS ESTIMAR (C,V.) I Curs: 3r ESO 
3r Trimestre 

Sessió: 13 I Institució o persona col'laboradora: 
Dinar a les fosques (') Alumnes col'laboradors (UAC?) 

Objetiu didàctic de la sessió Material necessari 
• Despertar un esperit critic i desig de lluita devant la intolerància (14). • Sala àmplia 
• Reflexionar i extraure conclusions per millorar la comunicació amb altres persones que veuen i senten de manera dj- • Taules àmplies 

ferent (4). • Cadires 
• Vèncer la por o reticència a compartir espais o experièncias amb altres persones diferents (5). • Possibilitat d'aigua 
• Sentir el desig de millorar l'espai i el material proper, perquè tothom pugui gaudir-ne (6). • Papers i draps 
• Valorar l'esforç que altres persones fan per tal d'integrar-se en una societat que els hi és adversa (8). • Estris de neteja 
• Practicar i conèixer els elements que milloren la comunicació (10). • Plats, coberts i gots de plàstic 
• Sentir les adaptacions que fa l'organisme per tal d'adaptar-se a la manca de visió (11). • Pastis (tipus nata) 

Presentació i desenvolupament de l'activitat 
• Els alumnes que estan matriculats al C.V. portaran de casa seva un dinar, intentant que la resta de companys no sàpiguen què és, poden enganyar-se 
• Els menjars han de ser freds per tal de fer més fàcil la pràctica (truites, croquetes, amanides de pasta , pollastre, embotit, etc.) i una beguda, de qualsevol tipus (des 

de llet fins a refrescos o sucs). 
• Cada bossa es donarà a la professora a primera hora del matí. 
• Els alumnes col'laboradors i el professaria distribuiran el menjar en diferents plats intentant que hi hagi diferents sabors i textures a cada un d'ells. 
• Pararan la taula i distribuiran les cadires en grups de 4 o 6. 
• Tots els alumnes es posaran les màscares i seran guiats per els alumnes coHaboradors a una sala diferent de les habituals. 

• Un cop els alumnes estiguin assegutss, i hagin intentat esbrinar on es troben, amb qui, i què tenen sobre la taula (got, coberts, pa, tovalló, etc), es repartiran els 
platas plens i les begudes, intentant que cada alumne en tingui una diferent. 

• Com a sorpresa es repartiran les postres 
• Finalment, els alumnes es treuran les màscares i comprovaran si el que imaginaven té relació amb el que veuen 

Tasca a realitzar per part de "alumnat 
• Portar de casa un dinar fred , una beguda , un tovalló, coberts. 
• Redactar les sensacions vivides des d'abans de començar a dinar, durant i després. 
• Explicar les estratègies realizades per tal d'esbrinar on es troben , identificar la beguda o el menjar, petits fracassos (caigudes de gots .. ) sensacions importants 

(olors, converses, reaccions ... etc.) 

AVALUACiÓ DE LA SESSiÓ 

Items a valorar De tant Actituds . Força en tant Gens negatives 

Els alumnes han mostrat interès en realitzar la pràctica 

Els alumnes han portat dinar i beguda 

S'han deixat aconsellar pels alumnes coHaboradors 

S'han mostrat alegres durant la pràctica 

Han buscat estratègias per situar-se 

Els continguts dels textos escrits fan valoracions sobre les diferents estratègies utilizades , 

Es mostren critics amb la falta de mitjans per facilitar les tasques cotidianes que han de realitzar les persones 
invidents , 

Els alumnes han valorat la dificultat que les persones invidents realitzen les seves actividades cotidianament 

Crec que han entès el missatge 

SESSiÓ PRESCINDIBLE 

SESSiÓ IMPRESCINDIBLE Millores 

• Enregistrament de l'activitat en vídeo . 
• Atenció amb els alumnes que per diferents motius no poden menjar algun 

tipus d'aliments (sucre, carn de porc, etc.). 

(') Sessió ideada originalment per Santiago Sanz, professor màster AFA (INEFC). 

>---
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Annex 3 

CONÈIXER ÉS ESTIMAR (C.V.) I Curs : 3r ESO 
3r Trimestre 

Sessió: 14 I Institució o persona col'laboradora: 
Deficiència auditiva Professor de llenguatge de signes 

Objectiu didàctic de la sessió Material necessari 

• Sentir personalment l'esforç que els deficients auditius han de realitzar per tal de desenvolupar-se normalment en llocs i • Video programa "Entre línies" de 
activitats per als alumnes quotidianes (8). TV3. 

• Reflexionar i extreure conclusions per conèixer i millorar els elements que conformen la comunicació (4). Full d'abededari del llenguatge amb 
• Conèixer el llenguatge de signes (10). les mans 
• Valorar l'esport com una eina de comunicació, amb aquells que són diferents (9). 
• Despertar l'esprit critic i desig de millora davant la intolerància. 

Presentació y desenvolupament de l'activitat 

• El professor convidat es farà passar per deficient auditiu , i començarà a parlar amb els alumnes, ells han d'intentar comprendre el significat de la seva presentació. 
• Es buscaran detalls que d'alguna manera sorprenguin als alumnes, per exemple un cop de porta fort, on el professor no reaccionarà i demanarà per signes que li 

expliquin què ha passat. 
• AI cap d'una estona, el professor convidat començarà a parlar amb normalitat provocant un gran desconcert entre els alumnes. 
• Els explicarà en què consisteix aquest tipus de llenguatge, repartirà els fulls i repassaran l'abecedari, cada alumne intentarà lletrejar el seu nom a un companya pro-

fessor convidat. 
• S'explicaran le normes bàsiques de comunicació i relación amb un company deficient auditiu. 
• Es pasarà un video sobre la vida quotidiana d'una persona amb deficiència auditiva . 

Tasca a realitzar per part de l'alumnat 
• Els alumnes realitzaran una redacció sobre les impressions viscudes i dibuixaran el seu nom i signe. 

AVALUACiÓ DE LA SESSiÓ 

!tems a valorar Oetant Actituds 
Força en tant Gens negatives 

Els alumnes han mostrat interès en realitzar la pràctica 

Els alumnes s'han mostrat atents i han fet preguntes al professaria convidat/da 

Han seguit el video amb atenció 

Es relacionen dins el seu ambient proper amb persones deficients auditives 

Coneixen el llenguatge de signes 

Han presentat les redaccions i feien constar la necessitat d'aprendre el llenguatge de signes 

Han entès la presentació del professaria convidat/da 

Crec que han entès el missatge 

SESSiÓ PRESCINDIBLE 

SESSiÓ IMPRESCINDIBLE 

Millores 

• Seguir part de un programa amb teletext 
• Projeccio de la pel·Hcula "Hijos de un Dios menor" (no apta per a menors de 

16 anys) n 

(0) Per aquesta sessió he comptat amb l'ajut de Maria Zapata (postgraduada en AFA). 
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Atenció a les necessitats educatives especials 
dels alumnes amb disminució física, 
en els instituts d'Ensenyament Secundari 
de la ciutat de Barcelona 

Teresa Calverol Llauradó 
Professora d'Educació Física de l 'I.E.S. Ausias March de Barcelona 

Paraules clau 

ensenyament, Secundari, educació física, disminució física, 
necessitats educatives especials, integració 

Abstract 

This work presents the results and conclusions of an investigative 
work carried out from 1998 to 1999. This work was achieved 
thanks to a study licence provided by the Education Department 
of the Generalitat of Catalunya (DOGC 2622, 20.04. 1998) 
The work consists in investigating, in different secondary schools 
in Barcelona, how the students of ESO with physical and sensory 
handicaps, were taught, within the field of physical education. 
We visited different centres where there were handicapped 
students, interviewing the physical education teachers and the 
students themselves so that they could give their own opinions 
about this problem. 
Following this, we had a series of conversations with eight 
specialists in adapted physical activities and integration. 
Finally, we made a series of proposals to try to solve the problems 
that exist when a handiçapped student ¡oins an ordinary centre 
and, in particular, within the field of physical education. 

Resum 

El present article presenta els resultats i les conclusions del treball 

d'investigació dut a terme durant el curs 98/99. La realització 

d'aquest treball va ser possible gràcies a una llicència per estudis 

concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya (DOGC núm.: 2622 de 20.4.1998). 

El treball va consistir a investigar, en els diferents I.E.S. de la ciutat de 

Barcelona, com s'estava atenent als alumnes d'E.S.O., amb dismi

nució física i sensorial, dins l'àrea d'Educació Física. 

Es van visitar els diferents centres on hi havia alumnes amb dismi

nució, es van entrevistar els professors d'Educació Física i els alum

nes per tal que donessin la seva opinió pel que fa a aquesta pro

blemàtica. 

A continuació es van tenir una sèrie de converses amb vuit especia

listes en Activitats Físiques Adaptades i en integració. 

Finalment, es fan una sèrie de propostes per tal de solucionar els 

problemes que hi ha quan s'integra un alumne amb disminució física 

i/o sensorial a un centre ordinari i, en particular, dins l'àrea d'Edu

cació Física. 

Introducció 

A començament del curs 96/97 el Departament d'Educació Física 

de l'Institut Ausias March es va trobar amb una situació desconegu

da fins aquell moment: es va matricular, a primer d'ESO, un alumne 

amb disminució física. 

Tot i que, ara fa uns deu anys, ja vàrem tenir alguns alumnes cecs o 

deficients visuals, mai no ens havíem trobat amb un alumne tan 

afectat físicament. Aquest alumne era paralític cerebral i estava afec

tat, en un 80%, per una tetraplegia espàstica. 

Actualment, amb la implantació de l'Educació Secundària Obligatò

ria, la possibilitat d'una exempció ja no existeix; tot el contrari, s'han 

d'atendre les necessitats educatives especials (n.e.e.) dels alumnes 

amb alguna dificultat, com és el cas dels alumnes amb discapacitat fí

sica o sensorial. 
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Repartiment per cursos dels 39 alumnes 

en els 22 centres visitats 

o l rd 'ESO 
o 2n d'ESO 

o 3r d'ESO 

o 4td'ESO 

• 1 r de Batxillerat 
o COU 

o 4t de FP 
o Sé de FP 

Quadre 1. Nombre d'alumnes d'Educació Secundària 
Obligatòria, amb discapacitat fisica, matriculats als 
IE. S. de la ciutat de Barcelona durant el curs 98/99 j 
relació amb la matriculació global. 

En el cas d'un alumne amb disminució físi

ca la informació li arriba correctament en 

la majoria dels casos però a causa de la 

seva disminució i depenent del seu grau 

d'afectació, moltes de les activitats no les 

pot fer, Algunes les hi pots adaptar però, 

si l'afectació és severa, l'única alternativa 

és fer-li fer activitats totalment diferents a 

les dels seus companys, tot i que de vega

des, aquestes activitats alternatives no les 

pot fer tot sol sinó que necessita l'ajut 

d'una altra persona, Aquest va ser el nos

tre cas, La solució que vàrem trobar va 

ser donar-li una atenció individualitzada, 

ja que, afortunadament, el departament 

disposava d'hores, 

Però al mateix temps que aconseguíem 

atendre les seves n.e.e. ens plantejàvem 

una sèrie de preguntes, ¿Com ho solucio

nen en els altres instituts? ¿Podem demanar 

ajuda a algú? I si és així, ¿a qui ens hem de di

rigir per demanar-la? 

Per tal d'obtenir tota aquesta informació i 

intentar buscar possibles solucions vam de

cidir presentar el projecte al Departament 

d'Ensenyament, perquè creiem que un 

alumne no està plenament integrat a 

l'institut si no pot realitzar, total o almenys 

parcialment, cadascuna de les matèries que 

duen a terme els seus companys, 

Per aconseguir la integració s'ha de preveu

re que les condicions de l'Institut, l'especia

lització del professorat, les activitats, etc. si

guin les idònies. 

apunts 
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En els últims anys s'ha avançat en aquests 

temes, s'han adaptat moltes instal 'lacions, 

es fan cursos de postgrau i màsters en acti

vitats físiques adaptades per als professors i 

hi ha interès per part de l'administració en 

integrar aquests alumnes a les escoles i ins

tituts. Però crec que encara queda molt 

perfer. 

Perquè cada disminució física és diferent i 

dins d'una mateixa disminució cada persona 

és un món , Això fa que sigui difícil progra

mar activitats físiques estandarditzades tal 

com es fa per als alumnes sense discapa

citat. 

Però si tenim en compte que fa deu anys 

aquests alumnes estaven exempts d'Edu

cació Física i actualment ja es porten a ter

me diverses experiències en alguns centres 

educatius no especialitzats, crec que hem 

de ser optimistes cara al futur, L'objectiu de 

tots és que aquesta atenció a les necessitats 

educatives especials dels alumnes amb dis

minució física es faci correctament, ja que 

s'ho mereixen. 

Resultats del treball 

Estudi de la mostra. 
Alumnes amb disminució física 

Un cop infonmada, per part de la inspecció, 

de la base de dades de que disposa el De

partament d'Ensenyament, em vaig dirigir a 

tots els instituts que sortien en aquesta base 

de dades i també a altres dels quals tenia in

formació per altres vies. No vaig tenir pre

sents els centres que depenen de l'Ajunta

ment o de la Diputació, 

En total varen ser 22 instituts d'ense

nyament secundari de la ciutat de Barcelo

na, i després de fer una petita entrevista als 

professors d'Educació Física d'aquests cen

tres vaig confeccionar una nova base de da

des, (Quadre I) 

Aquests 39 alumnes estan integrats en 20 

centres de la ciutat. A dos dels centres que 

vaig visitar, i on hi constaven alumnes amb 

disminució física, se 'm va informar que 

aquests ja no hi assistien. 

Si observem les dades de matrícula del curs 

98/99 trobem que: 

EducaCió FíSica I Esports (60) (37-44) 

El total de matriculats a l'ESO, a Barcelona 

ciutat, va ser de 15.079 alumnes, dels quals 

29 tenen alguna disminuciót física i/o senso

rial. (Quadre 2) 

Com veiem, el percentatge és del 0'19, per 

tant, estem parlant d'un percentatge molt 

baix respecte a la totalitat. 

Aquest percentatge puja en els sis centres 

en què he centrat el meu treball, ja que en 

un total de I .328 alumnes matriculats en 

aquests instituts hi ha 16 alumnes amb algu

na disminució física i/o sensorial, que repre

senten un 1,20%. 

Si tenim present que a Barcelona ciutat 

hi ha 73 instituts de secundària que de

penen del Departament d'Ensenyament, 

el percentatge de centres amb alumnes 

disminució física o sensorial és del 

27,39%. 

Problemàtica en l'àrea 
d'Educació Física 

L'estudi es va centrar en sis centres. Vaig te

nir una entrevista amb els professors 

d'Educació Física de cadascun d'ells, en total 

12 professors i 9 alumnes. 

Actitud dels professors 
d'Educació Física 

Sis dels dotze professors ja havien tingut 

alumnes amb disminució física en altres 

anys i sis era la primera vegada que en te

nien, Ara bé, en preguntar-los quina sen

sació van tenir en saber que tindrien 

alumnes amb aquestes característiques, la 

resposta va ser, en la gran majoria, de 

preocupació, Dos professors van respon

dre que varen sentir angoixa, quatre van 

sentir impotència i tres van sentir preocu

pació pel desconeixement que tenien del 

tema, Només tres professors no van tenir 

cap preocupació. Un perquè es conside

rava una mica preparat per donar una 

bona resposta, perquè havia fet un curs 

de formació permanent, i els altres dos 

perquè ja comptaven que s'hi podien tro

bar i, segons la seva resposta, "és un pro

blema que sempre el tindràs i has de 

saber-lo afrontar i intentar fer el que 

puguis", 



Dels dotze professors només dos van de

clarar, de manera oberta, no tenir clara la 

integració d'aquests alumnes a l'escola or

dinària. Els altres deu hi estaven a favor tot i 

les dificultats amb què es trobaven. 

Ara bé, quan els vaig preguntar si l'alumne 

amb disminució física ha d'estar integrat dins 

del grup classe, a l'hora de fer la classe 

d'Educació física, set van contestar que sí, 

dos contestaren que sí però depenent de la 

discapacitat i tres no ho tenien clar. 

Tot i això, i malgrat les excuses a les quals 

s'agafen, algunes amb raó i altres no tanta, 

crec que, en general, la seva actitud és posi

tiva, perquè, tot i les dificultats, intenten do

nar resposta el millor que saben i poden a 

aquesta problemàtica. 

Recentment, s'ha fet un estudi sobre 

l'actitud i formació dels docents d'Educació 

Física de secundària a la ciutat de Barcelona. 

Els autors, J. Hernandez i V. Hospital, cons

taten que la resposta del professorat 

d'Educació Física és positiva cap a la integra

ció, encara que no de forma categòrica. 

Informació que tenen 
de la disminució dels seus alumnes 

Dels dotze professors cinc diuen que la 

coneixen, cinc només la coneixen una 

mica, i dos la desconeixen. Aquesta infor

mació la reben des de diverses fonts. En 

primer lloc del mateix alumne i després 

dels pares. Alguns tenen informació a tra

vés del certificat de disminució, d'altres ni 

tan sols l'han vist. També reben informa

ció, a vegades, del fisioterapeuta de 

l'alumne, del psicopedagog del centre o 

de la persona de l'Equip d'Assessorament 

Pedagògic (EAP), però diuen que aquesta 

informació és massa minsa, ja que no els 

aporta el que cal perquè puguin saber què 

és el que pot o no pot fer aquest alumne a 

l'àrea d'Educació Física. Tenen por de 

fer-li fer alguna cosa que pugui ser perju

dicial per a la seva salut, sobretot als alum

nes severament afectats. 

Els que tenen alumnes amb disminucions 

sensorials reben informació detallada de 

l'Organització Nacional de Cecs (ONCE) o 

del Centre de Recursos Educatius per a 

Deficients Auditius (CREDA). 

10 

Quadre 2. Tipus de disminució ftsica i/o sensorial. 

La informació sobre sobre persones amb 

disminucions físiques no saben molt bé on 

anar-la a trobar. 

Informació que tenen 
de les activitats físiques adaptades 
que pot fer l'alumne 

Dels dotze professors, tres diuen que sa

ben què pot fer, i els altres nou només ho 

saben una mica. 

Com he dit abans, en casos d'alumnes molt 

afectats i davant la poca informació que te

nen de la disminució, primer hi ha un senti

ment de por a fer mal. En segon lloc, la in

formació a què poden accedir, bibliografia, 

cursos, etc., està centrada, sobretot, en ac

tivitats físiques que pot realitzar un grup de 

persones amb disminució i no en grups 

mixtos, on hi ha una majoria d'alumnes 

sense disminució i altres, normalment un 

de sol, amb disminució. 

En aquests moments només hi ha un llibre 

que tracti sobre activitats físiques adaptades 

per a grups mixtos, "El juego y los alumnos 

con discapacidad" (Ríos, Blanco, Bonany i 

Carol), tot i que aquest llibre se centra no

més en jocs, activitat que no es desenvolu

pa principalment a secundària. 

Informació que tenen 
de les Federacions o Associacions 
de persones amb disminució 

Dels dotze professors, un contesta que les 

coneix, set en coneixen algunes i quatre les 

desconeixen. 
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o Paràlisi cerebral 

O Distròfies musculars 

• Espina bifida 

O Artrogriposi congènita 

• Tetraplegia i ceguesa 

O Antic tumor cerebral 

O Artritis deformant 

O Paraplegia medul'lar 

• Hemiplegia 

O Discapacitat visual 

O Discapacitat auditiva 

O Desconeguda 

Com veiem, la majoria desconeix les Fe

deracions d 'Esports o Associacions Es

portives per a Persones amb Disminució. 

La majoria coneix l'ONCE, segurament 

per la presència als mitjans de comunica

ció, però en desconeixen moltes altres, 

de les quals en podrien rebre informació i 

assessorament. 

Aquest desconeixement és normal ja que, 

generalment, la societat també les desco

neix. 

Informació que voldrien tenir 
els professors 

Tots els professors opinen que hauria de 

ser el Departament d'Ensenyament qui fes 

arribar tota la informació referent a aquesta 

problemàtica. 

Durant la primera entrevista van creure ne

cessari que es fessin més cursos de forma

ció permanent, però en la segona entrevis

ta, alguns dels professors posaven en dubte 

que els continguts dels cursos fossin efec

tius. Opinaven que acostumen a ser només 

de quinze hores i que no dóna temps a ad

quirir uns bons coneixements. En primer 

lloc perquè el món de les disminucions físi

ques és molt ampli i, en quinze hores, no

més es poden fer breus pinzellades. 

En segon lloc, es queixen que en aquests 

cursos s'acostuma a informar de les activi

tats físiques adaptades existents i que practi

quen persones amb disminució, però no 

s'acostuma a donar solucions quan el grup 

està format per un grup redu'll o un sol 
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16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
Ascensors 
adequats 

Gimnàs 
accesible 

Pistes ext. 
accesibles 

. EDL'Q\CIÓ l'biGA' 

Lavabos 
adequats 

~ 
~ 

Ascensors: En els casos en què no són adequats , les raons són: En sis cen

tres no n'hi ha; en dos són massa petits , a causa de la seva antiguitat, i no hi 

cap una cadira de rodes; i en un cas, hi ha un ascensor adequat però no arriba 

al gimnàs, 

Gimnàs: La resposta no, pot voler dir que no és fàcilment accessible; que el 

gimnàs té dues parts, una accessible i l'altra no, ja que hi ha unes escales; o 

bé, altra tipus de problemàtica que fa que el gimnàs no estigui ben adaptat. 

Pistes exteriors: La resposta no, implica el mateix que en el cas del gimnàs, 

Lavabos: La resposta no, pot voler dir que no n'hi ha o bé que n'hi ha però no 

són accessibles, 

Quadre 3. Corulicions del centre quant a barreres arquitectòniques, 

alumne amb discapacitat i la resta d'alumnes 

sense discapacitat. 

Una opinió bastant generalitzada és que els 

professors d'Educació Física no surten prou 

preparats després d'estudiar la llicenciatura. 

Tot i aquesta opinió, només alguns d'a

quests professors han assistit a alguns 

d'aquests cursos, la majoria estan inte

ressats a assistir-hi en un futur si la dinà

mica canvia. 

També demanen informació de com poder 

posar-se en contacte amb les diferents fe

deracions o associacions de persones dis

minuïdes. 

Tipus d'atenció a les necessitats 
educatives especials que reben 
els alumnes amb disminució física 
dins del crèdit comú 

Tots els professors consultats, majoritària

merit, a part de fer palesa la seva falta 

d'informació i de formació, afegeixen els 

problemes que tenen de conducció de 

grup. Enumeren dos factors que fan que 

aquesta conducció els sigui dificultosa: 

apunts 

En primer lloc el fet que el grup classe és 

molt nombrós, normalment trenta alum

nes, això fa que els sigui molt difícil poder 

atendre, com ells creuen que s'ha de fer, a 

un alumne amb n.e.e., sobretot quan 

aquest alumne està molt afectat físicament. 

En segon lloc fan referència als problemes 

actuals de disciplina que dificulten, encara 

més, la possibilitat de poder atendre 

aquests alumnes amb dificultats d'una ma

nera més individualitzada. 

D'altra banda opinen que la dificultat 

d'atenció varia segons el contingut de la ses

sió. No és el mateix quan la sessió és de 

preparació física, d'esport individual , 

d'esport col'lectiu , etc. 

A tot això hi afegeixen el fet que alguns insti

tuts no tenen les instal ' lacions totalment 

adaptades, per tant les dificultats amb què 

es troben fan que se sentin bastant impo

tents per atendre com cal aquests alumnes 

amb discapacitat. (Quadre 3) 

Quant al tipus d'aten~ió que reben els 

29 alumnes d'ESO amb disminució física 

dins del crèdit comú la dividirem en sis 

tipus : 
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• Ho fa tot. Hi ha vuit alumnes que pel 

seu tipus de disminució poden fer la to

talitat dels continguts del crèdit comú. 

Aquests alumnes són deficients auditius 

i, pertant, un cop reben correctament la 

informació del que han de fer no tenen 

dificultat física per a realitzar les tasques. 

Si no reben bé la informació recorren al 

mimetisme. 

• Ho fa quasi tot. Hi ha dos alumnes que 

pel seu poc grau d'afectació poden realit

zar la majoria de les tasques, i les que no 

poden fer els són adaptades mínimament 

perquè les puguin realitzar. Són dos 

alumnes amb paràlisi cerebral molt poc 

afectats. 

• Adaptació curricular parcial. En aquest 

cas són I 6 alumnes els que es troben en 

aquesta situació. 

Dins d'aquest grup trobem tres alumnes 

amb deficiència visual o amb una dismi

nució física, amb un nivell prou baix 

d'afectació, que els permet fer moltes de 

les tasques i les que no poden fer els són 

adaptades o modificades. 

En canvi els tretze restants realitzen els 

exercicis que poden fer i els que no po

den fer s'adapten, si es possible, o no els 

fan. Quatre d'aquests tretze alumnes, 

degut al seu grau d'afectació, treballen 

molt poc els procediments, alguns dels 

quals no els són avaluats, i el seu treball se 

centra en els conceptes, els valors i 

normes. 

• Adaptació curricular total amb atenció 

individualitzada. Hi ha dos alumnes que 

realitzen una adaptació total del currícu

lum en el crèdit comú; això és possible a 

causa del fet que, en un cas, el professor 

rep l'ajut d'un monitor de suport que ve 

de l'exterior i, en l'altre cas, el Departa

ment d'Educació Física d'aquest centre, 

en els dos darrers anys, ha tingut la possi

bilitat de fer un desdoblament de profes

sorat. 

• Exempt. Tot i la legislació actual, vigent 

des de l'any 1995, hi ha un alumne que 

està exempt d'Educació física. Tanma

teix, hem de dir que és l'alumne amb 

més afectació ja que està afectat de 

dues disminucions alhora, física i sen

sorial. 



Crèdits variables que es realitzen 
per a sensibilitzar els altres 
alumnes, amb o sense participació 
d'alumnes amb disminuciójísica 
Cap dels 22 instituts visitats realitza un 

crèdit variable sensibilitzador, només en un 

d'ells se'n va fer un durant el curs 97/98, ja 

que hi havia un professor especialista en ac

tivitats físiques adaptades i aquest curs ja no 

hi era. 

Només conec una experiència d'aquest ti

pus que es porta a tenme a l'Institut Bisbe i 

Berenguer de l'Hospitalet del Llobregat, és 

un crèdit variable que porta per nom "Co

nèixer és estimar" i que té molta acceptació. 

Tots els professors consultats creuen que 

seria una possibilitat interessant si tinguessin 

la preparació adequada. 

Activitats del crèdit comú o variable 
que es fan fora del centre 

Quan es fa una activitat fora del centre el 

problema s'agreuja, ja que els professors es 

troben amb problemes afegits. 

En primer lloc, per la mateixa activitat que 

es realitza, normalment de tipus pràctic. 

Ara bé, tots els professors creuen conve

nient que l'alumne amb disminució hi assis

teixi, tot i que no pugui fer-la. 

En segon lloc, el desplaçament. Per una 

banda els alumnes ambulants, però que ca

minen amb dificultat, necessiten a vegades 

una cadira de rodes que els faciliti el despla

çament a la mateixa velocitat que els seus 

companys. Moltes vegades no saben on 

trobar-ne una. Per una altra banda, els 

alumnes que ja van amb cadira de rodes, i 

sobretot els que van en cadira amb motor, 

es troben amb el problema que la majoria 

de transports no estan adaptats. 

Tots aquests problemes condicionen aques

tes sortdes. 

Activitats extraescolars de l'àrea 

Els alumnes amb disminució no tenen acti

vitats extraescolars de les quals puguin gau

dir. Totes acostumen a ser esports, indivi

duals o col, lectius, normalment de cara a la 

competició escolar, o bé activitats molt mo

gudes com aeròbic, dansa, etc., activitats 

que la gran majoria no poden dur a tenme a 

no ser que la facin amb altres persones amb 

disminució. 

Ara bé, a les persones amb disminució tam

bé els agrada practicar activitats esportives, 

no sols perquè els és convenient sinó per

què gaudeixen fent-les ; és per això que, 

dels nou alumnes consultats, set practiquen 

algun o diversos esports, però ho fan com a 

lleure o a través de les associacions o fede

racions esportives de persones disminuïdes 

i a nivell competitiu . 

Suport que reben aquests centres 
en l'àrea d'Educació Física 

Dels 20 instituts, 13 tenen alumnes amb 

disminucions físiques, 3 tenen alumnes 

amb disminucions de tipus sensorial (vi

sual), 3 tenen alumnes amb disminucions 

físiques i altres amb discapacitat de tipus 

sensorial (visual i auditiva) i un institut amb 

un alumne que té, al mateix temps, una 

discapacitat física i una altra de sensorial (vi

sual). 

Dels 13 instituts que tenen alumnes amb 

disminució física només n'hi ha tres que tin

guin un suport a les hores d'Educació Física, 

dos mitjançant un monitor de suport que 

ve de fora, i un tercer institut que realitza un 

desdoblament amb professors d'Educació 

Física del mateix centre, quan disposen 

d'hores. 

Els tres instituts que només tenen alumnes 

amb disminució visual reben un assessora

ment de l'ONCE, un dels institus el rebia ja 

que en l'actualitat el seu alumne fa COU i, 

per tant. no fa Educació Física. Aquest as

sessorament consisteix en un Seminari, a 

començament de curs, que es fa al Centre 

de Recursos Joan Amades, i en un contacte 

permanent durant tot el curs, a nivell telefò

nic, de visites, etc. 

Dels tres instituts que tenen tant alumnes 

amb disminució física com altres de senso

rial només n'hi ha un que tingui un monitor 

de suport que ve de l'exterior. Tots tres re

ben assessorament de CREDA per facilitar 

la comunicació amb els alumnes amb pro

blemes auditius, i un d'aquests centres rep 

l'ajuda de l'ONCE ja que té alumnes amb 

problemes visuals. 
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L'institut que té un alumne amb disminució 

física i al mateix temps una disminució sen

sorial, tot i tenir un monitor de suport, està 

exempt d'Educació física. Aquest monitor 

de suport, que ve de l'exterior, l'ajuda tan 

sols en els desplaçaments per l'interior del 

centre. 

Com veiem, el professor d'Educació Física 

no compta amb massa ajuda, per no dir 

cap, a l'hora de fer la classe, sobretot quan 

l'alumne té una disminució motòrica. 

Tots els professors opinen que haurien de 

poder rebre aquest suport d'un professor 

d'Educació Física del mateix centre. D'a

questa manera podrien oferir a l'alumne 

amb disminució una sèrie d'activitats alter

natives, sobretot en els casos d'alumnes se

verament afectats. 

Material adaptat 
d'Educació Física 

Dels 22 instituts consultats només n'hi ha 

dos que tinguin alguna mena de material 

adaptat. 

Un d'ells té una cadira de rodes comprada 

per l'associació de pares i l'altre té un joc de 

Boccia prestat per un club de paràlisi ce

rebral. 

Els professors diuen que els és difícil com

prar material adaptat perquè és car i dispo

sen de pocs recursos econòmics, a més 

diuen que no se~pre tindran alumnes amb 

el mateix tipus de disminució; cada curs pot 

variar i, per tant, no poden comprar tot el 

material adaptat cada vegada que es matri

culi un alumne amb unes característiques 

concretes . 

Grau d'integració de l'alumne 
en el grup classe i viceversa 

Quant a l'actitud dels alumnes vers l'assig

natura d'Educació física, els professors dels 

sis instituts entrevistats opinen que és molt 

bona en sis casos, regular en dos i dolenta 

en un cas. Ara bé, quan preguntes als alum

nes si els agrada l'assignatura, tots nou con

testen que sí. Fins i tot, un dels alumnes que 

està rebent una atenció individualitzada, 

contesta que sí perquè ara creu que està 

aprofitant el temps de la classe. 
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El que haurien de tenir clar tots els profes

sors és que la integració dels alumnes amb 

disminució tTsica és important i necessària. 

Aquesta opinió és generalitzada entre tots 

els especialistes consultats. 

Quant a la relació amb els companys de 

classe, els professors responen que és bona 

en set dels casos i regular en dos. Els alum

nes contesten que la relació és molt bona 

en quatre casos, dos diuen que està bé en

cara que hi ha algun company que no col ' la

bora massa, dos diuen que és prou correc

ta i un diu que la relació és regular. 

Com veiem, la visió que tenen els profes

sors és molt més optimista que la dels 

alumnes , penso que això és perquè el pro

fessor moltes vegades no s'adona del que 

passa realment dins del grup, ja que un 

alumne poc col·laborador, o fins i tot amb 

actrt:uds de rebuig, no fa palesa aquesta acti

tud quan el professor està mirant o escol

tant. 

A la pregunta de si s'han sentit alguna vega

da rebutjats pels companys només n'hi ha 

tres que contesten que no, tres diuen que a 

vegades algun graciós els n'ha fet alguna, 

dos responen que a l'escola de primària 

s'han sentit ignorats i un diu que no se sent 

rebutjat però que sí nota que no el tracten 

com als altres. 

Tot i així, a sis dels nou alumnes els agrada

ria fer més coses de les que fan, un altre diu 

que, com que ho pot fer gairebé tot, no 

troba a faltar fer més coses, un altre, 

-l'alumne amb una atenció individualitza

da-, diu que ja en té prou amb el que fa, i el 

novè contesta que no vol fer més coses, 

que ja està bé com està, perquè quan no 

pot fer alguna de les activitats s'ho passa bé 

tot mirant què fan els altres. S'ha de dir que 

a aquest darrer alumne no li agrada massa 

aquesta assignatura. 

Dels nou alumnes, vuit prefereixen fer la 

classe conjuntament amb els seus com

panys, tot i que n'hi ha cinc que els agradaria 

tenir un professor que, quan els seus com

panys fessin coses que ells no poden fer, els 

fes dur a terme tasques que sí que poden 

fer. Un d'ells, l'alumne amb atenció indivi

dualitzada, diu que prefereix treballar tot sol 

i que ja està amb els companys la resta 

d'hores. 
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Adaptacions currlculars 

Un cop fetes les entrevistes als diferents es

pecialistes queda clar que és molt ditTcil do

nar unes adaptacions curriculars estandar

ditzades. 

La multitud de persones diminuïdes que hi 

ha i el fet que dins de cada disminució hi ha 

molts graus d'afectació fa que això no sigui 

possible. 

Per això és molt important l'avaluació inicial 

de l'alumne amb disminució. Penso que 

hem de tenir en compte tots aquests as

pectes: 

Des del punt de vista mèdic 

• En primer lloc definir exactament el tipus 

de disminució i el grau d'afectació. 

• En segon lloc enumerar les contraindica

cions que podrien ser perjudicials per a la 

salut o que podrien agreujar més la seva 

disminució. 

Des del punt de vista educatiu 

• Edat i curs en què està integrat l'alumne. 

• Procediments que pot fer si els hi adap

tem i procediments que no pot fer i que 

hem de variar. 

• Instal'lacions i material de què disposa el 

centre. 

• Possibilitat de desdoblament de profes

sorat del centre o possibilitat de tenir 

personal de suport extem. 

Des del punt de vista personal 
de l'alumne 

Crec que seria interessant, també , saber 

l'actitud i els interessos de l'alumne vers 

l'assignatura. No tots els alumnes amb dis

minució responen igual davant l'activitat tTsi

ca i l'esport. Aquesta situació personal po

dria fer variar l'adaptació curricular depe

nent de cada persona. Dues persones amb 

la mateixa dismiució i amb el mateix grau 

d'afectació, depenent de la seva motivació, 

podrien tenir una resposta molt diferent i, 

per tant, podria no ser efectiva la mateixa 

adaptació curricular per a les dues i una 

d'elles podria no assolir els objectius esta

blerts. 
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Conclusions 

Després de veure els resultats obtinguts en 

la recerca podem dir que la situació en què 

es troben els alumnes amb disminució tTsi

ca, en l'àrea d'Educació Física en els instituts 

de secundària, no és la més adient perquè 

assoleixin els objectius que es pretenen 

aconseguir durant l'etapa de l'ensenyament 

secundari obligatori dins d'aquesta assigna

tura. 

Considero dos factors que condicionen 

que aquest assoliment sigui ditTcil d'acon

seguir: 

Factor edifici i material escolar. 

No tots els instituts de Barcelona ciutat es

tan ben adaptats perquè un alumne, amb 

problemes de mobilitat, pugui desplaçar-se 

per totes les instal'lacions del centre. 

Aquest factor condiciona, per tant, que 

l'alumne pugui escollir el centre que més 

li convingui. No és l'institut el que està 

adaptat per aquests tipus d'alumnes sinó 

que són ells els que s'han de matricular en 

els centres que estan adaptats, encara 

que aquests estiguin molt allunyats de 

casa seva. 

Factor professorat 

Com hem vist abans, ni la informació ni la 

formació que tenen els professors d'Edu

cació Física, en la majoria dels casos, és la 

més adient per poder portar a terme adap

tacions que permetin a l'alumne participar 

el cent per cent de la durada de les sessions. 

Aquesta falta d'informació i de formació fa 

que, a vegades, l'actitud d'alguns professors 

no sigui la més correcta per aportar solu

cions. 

A més, s'hi ha d'afegir la situació amb què es 

troben davant del problema, de l'absència 

d'un professor de suport que els ajudi a 

atendre l'alumne amb necessitats educati

ves especials. 

Tampoc no sent que tingui el suport de 

l'Administració, ja que les persones que po

drien assessorar-lo, psicopedagog del cen

tre, de l'EAP, etc., desconeixen normal

ment aquesta problemàtica, sobretot dins 

l'àmbit de l'Educació Física, assignatura que 

ja es prou desconeguda. 



Com a conclusió, i desprès de mantenir 

una sèrie de converses amb vuit especialis

tes en Activitats Físiques Adaptades i en In

tegració, em permeto enumerar una sèrie 

de propostes per poder solucionar aquests 

factors: 

I. El Departament d'Ensenyament hau

ria d'intentar que en tots els instituts de 

secundària de la ciutat de Barcelona es 

fessin les adaptacions oportunes. Lava

bos i dutxes adaptats, ascensors prou am

plis perquè hi càpiga una persona amb cadi

ra de rodes, gimnàs i pistes exteriors sense 

desnivells, rampes que ajudin a superar 

aquests desnivells quan les instal'lacions si

guin antigues i no hi hagi la possibilitat de 

canviar-les, etc. 

En definitiva, és aplicar el Decret 100/1984 

de 10 d'abril, sobre supressió de barreres 

arquitectòniques. 

També proposo que en els centres de re

cursos, si més no en alguns, hi hagi una 

sèrie de material adaptat. Aquest material 

seria cedit als professors que ho necessites

sin depenent de la discapacitat que tingues

sin els seus alumnes. 

2. S'haurien de fer més cursos de forma

ció permanent, que tractessin aquesta 

problemàtica. Però no sols cursos com els 

que es fan, molt teòrics, en què s'expliquen 

les diferents disminucions, graus d'afec

tació, i activitats físiques adaptades que po

den realitzar aquestes persones, sinó cur

sos en què es tractessin els problemes que 

et trobes en fer una classe amb un grup 

mixt. 

La informació i la formació genèrica està 

bé i la crec necessària, però els professors 

necessiten, també, informació i formació 

específica del cas amb què estan treba

llant en cada moment, i això és el que de

manen. 

3. Creació d'una comissió avaluadora. 

A cada demarcació: Barcelona, Girona, 

Lleida i Tarragona. 

Aquesta comissió podria estar formada per 

un especialista en activitats físiques adapta

des, un fisioterapeuta, un psicòleg, i un 

metge familiaritzat amb la disminució 

l'activitat física i l'esport. 

Les funcions d'aquesta comissió serien: 

a) Fer un reconeixement mèdic a l'a

lumne per tal de determinar-ne exac

tament el tipus de disminució i en quin 

grau d'afectació es troba i elaborar el 

certificat mèdic corresponent que es 

donaria al centre. En aquest certificat hi 

haurien de constar, també, les activitats 

que, tot i poder realitzar-les, seria con

venient que no fes, ja que podrien ser 

perjudicials i agreujar més l'afectació de 

l'alumne. 

b) Tenint en compte la disminució i el grau 

d'afectació, assessorar sobre la necessitat 

de la presència d'un professor de suport. 

c) Elaboració d'una llista de material d'Edu

cació Física adaptat que hauria d'estar en 

-~ 

(1978), i en el seu capítol 3. 19, ja es definia 

com a necessitats educatives especials 

aquelles que requerien: 

• La dotació de mitjans especials d'accés al 

currículum mitjançant un equipament, 

unes instal'lacions o uns recursos espe

cials, la modificació del medi físic o unes 

tècniques d'ensenyament especialitza

des. 

• La dotació d'un currículum especial o 

modificat. 

• Una particular atenció a l'estructura social 

i al clima emocional en què es duu a ter-

me l'educació. 

els Centres de Recursos. Crec que és un deure de tots, Departa-

ment d'Ensenyament i professors d'Edu-

4. Creació de la figura de l'especialista cació Física, aconseguir que això sigui una 

en Activitats Físiques Adaptades dins dels realitat. 

EAP. Aquesta persona, un cop coneguda 

l'opinió de la comissió avaluadora, seria 

l'encarregada d'assessorar el professor 

d'Educació Física del centre i ajudar-lo a pla

nificar les adaptacions curriculars oportu

nes, ja siguin parcials o individualitzades. 

A més, hauria de dir quantes hores de su

port es requeririen per tal de dur a terme 

aquestes adaptacions. 

Aquest especialista seria l'encarregat de fer 

el seguiment d'aquest alumne i d'aquest 

professor durant tot el curs. 

5. El Departament hauria de fer constar, 

per normativa, que aquestes hores de su

port fossin hores ordinàries dins del pro

pi Departament d'Educació Física del 

centre, igual que es fa amb les assignatures 

denominades instrumentals, així com amb 

els desdoblaments de Tecnologia i Ciències 

de la naturalesa. 

Crec que si aquestes propostes es portes

sin a terme s'ajudaria a que els alumnes 

amb disminució física accedissin, com els 

seus companys, a una de les matèries de 

l'ensenyament secundari obligatori, ja que 

actualment no ho poden fer, sobretot els 

molt afectats. 

A la majoria, per no dir tots, no sols els 

agrada sinó que els agradaria fer més coses 

de les que fan. 

Integració no és igual a matriculació i amb 

això ja està tot fet. En l'informe Warnok 
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Paraules clau 

esport adaptat, esport inclusiu, esport per atendre 
la diversitat, classificació de l'esport adaptat 

Abstract 

Introduction to adapted sport (brief historical notes, concepts, 
functions, context .. .) 5port in the face of adversity as a concept, 
which includes adapted sport and inclusive sport. 5port in the face 
of adversity as a sporting demonstration, which cares for the 
people, who are not included in the social circle. These people are 
associated with these factors: physical, psychical, sporting 
achievement, social-economic, ethnic-cultural, etc. Finally, an 
orientative classification on the different people who practise 
sport, with relation to the associated factors they present, and to 
make sport satisfy heterogeneous groups, with special needs in 
the two main perspectives which are adapted sport and inclusive 
sport. 

Resum 

Introducció a l'esport adaptat (breu ressenya històrica, concepte, 

funcions, context ... ). L'esport per atendre la diversitat com a con

cepte que acull l'esport adaptat i l'esport inclusiu. L'esport per 

atendre la diversitat com la manifestació esportiva que atén a les 

persones que no estan incloses en l'àmbit social. Aquestes perso

nes estan associades a factors físics, psíquics, rendiment esportiu, 

socioeconòmics, ètnico-culturals, etc. Per últim, una classificació 

orientativa sobre les diferents persones que fan esport, d'acord 

amb els factors associats que presenten, i fan que l'esport satisfaci 

a grups de població heterogènia, amb necessitats especials, en les 

seves dues perspectives principals que són l'esport adaptat i 

l'esport inclusiu. 

Evolució de l'esport adaptat 
Contextualització 

Els Jocs Paralímpics constitueixen el màxim exponent mundial de 

l'esport d'alta competició practicat per persones amb disminucions 

físiques, sensorials i amb limitació intel·lectual. Després dels Jocs 

Olímpics representen l'esdeveniment esportiu internacional més 

important, pel que fa a la seva complexitat, durada i nombre de par

ticipants. 

Hi ha dues versions etimològiques al voltant de la paraula "Paralim

píada". L'atribuïda al Dr. Guttman en la qual presumiblement va uti

litzar el disíl'lab "para" de "parapléjico" per determinar la paraula Pa

ralimpíada, o bé la que s'atribueix a la intencionalitat de fer una olim

píada paral'lela als "Jocs Olímpics" (després de la negativa del COI 

per fer servir les dues paraules Jocs Olírnpics). 

Així com l'esport olímpic està coordinat pel COI, l'esport paralímpic 

està controlat i coordinat per la ICC (International Coordinating 

Cornrnittee ofWord Sports Organizations for Disabled), des de la 

seva creació l' I I de març de 1982 fins els Jocs Paralímpics de Barce

lona a partir dels quals la nova denominació és IPC (International 

Paralympic Comrnittee). 

Tots els esportistes que participen en els Jocs Paralímpics estan in

tegrats a les Federaciones Internacionales, segons les disminu

cions que els afecten i les federacions estan integrades la IPC, ac

tualment organisme responsable de promoure l'esport paralím-
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pic, i en definitiva l'impulsor del moviment 

paralímpic. Les diferents Federaciones 

Internacionales que participen segons les 

sigles són: Associació internacional d'es

ports per a persones amb paràlisi cerebral 

(CP-15RA), Federació internacional d'es

port en cadira de rodes de 5toke Mandevi

lIe (15MW5F), Associació internacional 

d'esports per a cecs (IB5A), Federació in

ternacional d'esports per a persones amb 

disminució que inclou a persones amputa

des i persones arnb altres alteracions 

(1500), Organització internacional per al 

desenvolupament de l'esport per a perso

nes amb disminució psíquica (5pecial 

Olimpic), Comitè internacional d'esports 

per a persones sordes (CI55) i Federació 

internacional d'esport per a persones amb 

disminució psíquica. 

Alguns' autors interpreten com a antece

dents històrics de l'esport adaptat l'inici de 

la pràctica d'exercicis terapèutics . Malgrat 

tot, l'esport adaptat sistemàticament prac

ticat el situem el 19 I 8 quan un grup de 

mutilats de guerra, de nacionalitat alema

nya, troben en la practica esportiva una via 

per superar les terribles seqüeles de la 

contesa. A Glasgow, al 1932 es crea la pri

mera associació de golfista d'una sol braç. 

El febrer de 1944, clau històrica en l'esport 

adaptat i en el moviment paralímpic, es 

funda el Centre de Lesions Medul'lars 

(5toke Mandeville/Alesbury/Anglaterra). 

Els primers anys les persones que accedei

xen al centre presenten lesions medul 'lars 

a causa de lesions produïdes a l'exèrcit 

com a conseqüència de la guerra mundial. 

Acost~mats a la disciplina i amb plena con

fiança en el Dr. Guttman els disminuïts se 

sotmetien a pràctiques esportives regulars 

a la qual cosa li concedien gran protagonis

me i importància. Els resultats no es van fer 

esperar i la majoria dels disminuïts reco

neixien els seus beneficis físics, psíquics i 

socials. 

Històricament, el dia 28 de juliol del 1948, 

representa l'inici de la institucionalització de 

l'esport adaptat. En aquesta data s'inau

guren els Jocs d'5toke Mandeville, com a 

antecedent dels Jocs Paralímpics. Els èxits 

obtinguts converteixen el Dr. Guttman en 

el principal impulsor del moviment esportiu 

per a persones amb disminució física i en 

definitiva de l'esport adaptat. 

Les Paralímpiades 

Des de l'Olimpíada de Roma ( 1960), es van 

altemar els Jocs Olímpics amb els Jocs Para

límpics i es va fer servir la ciutat organitza

dora dels Jocs Olímpics. En principi aquesta 

era la idea, però no la realitat, ja que en els 

Jocs Olímpics de Mèxic, per raons de caràc

ter organitzatiu no serà aquesta la seu dels 

Jocs Paralímpics i ho serà la ciutat de 

Tel-Aviv. En els Jocs Olímpics de Munich 

( 1972) els Jocs Paralímpics van anar a cele

brar-se a la ciutat d'Heidelberg. El comitè 

olímpic canadenc en els Jocs Olímpics de 

Montreal tampoc va acollir els Jocs Paralím

pics, que es van desenvolupar a T oron

to (1976). En els Jocs Paralímpics de To

ronto es van practicar per primera vegada 

esports per a persones amputades i amb 

disminució sensorial. Moscou (1980) no va 

organitzar la Paralimpíada i va ser a la locali

tat d'Arnhen el lloc on es van desenvolupar 

els IV Jocs Paralímpics. En aquesta Paralim

píada se sumen les Federacions intemacio

nais esportives de persones Invidents 

(IBSA), i la Federació intemacional de per

sones amb paràlisi cerebral (CP-15RA) al 

moviment paralímpic. El I 982 es crea la 
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ICC, la qual proporciona un fort impuls a les 

Federacions internacionals d'esport adap

tat. Els VII Jocs Paralímpics se celebren a 

Nova York i 5toke Mandeville (1984) orga

nitzats per la ICC. Els VIII Jocs Palímpics de 

5eúl (I 988), van ser els més importants find 

ara. Es va utilitzar una seu paralímpica (resi

dència per als :.esportistes) per primera ve

gada a la història dels Jocs Paralímpics. Els IX 

Jocs Paralímpics a Barcelona van tenir un 

gran un èxit. L'organització i el voluntariat 

van estar a un gran nivell. El lema "Esport 

sense límits" el logotip de la "Petra" i la parti

cipació dels esportistes junt amb l'assis

tència de públic van donar a aquestes para

limpíadas, en el seu conjunt, una alta valora

ció respecte a les anteriors i posteriors Goes 

Paralímpics d'Atlanta). En principi, si no hi 

ha cap modificació d'última hora, les 

pròxims Jocs Paralímpics se celebraran a 

Sidney. Esperem que aquesta ciutat prengui 

el relleu del bé fer i mostri la cara més posi

tiva dels Jocs Paralímpics. 

Referències generals sobre 
les diferents modalitats 
esportives adaptades 
i inclusives 

Les diferents modalitats esportives es fan 

amb la intencionalitat de descriure en pri-
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mer lloc la població implicada en aquesta 

practica esportiva. Normalment els es

ports adaptats tenen variacions més o 

menys importants d'acord amb les perso

nes que els practiquen. Les variacions més 

importants es donen en els esports per a 

persones amb disminució física i psíquica i 

amb un grau d'afectació elevat. No sola

ment aquesta és la raó per la qual l'esport 

adaptat té una més gran rellevància en 

aquestes persones sinó perquè també esta 

organitzat en Federaciones Esportivas, 

Clubs i Associacions que li garanteixen uns 

mínims per a una practica esportiva con

fortable i amb uns mínims de seguretat i 

qualitat. 

Precisament -per complir amb els objectius 

del nostre plantejament- considerem que 

la nostra classificació de modalitats esporti

ves la fem amb aquesta visió global neces

sària on es contempli tota la població impli

cada. Pertant, els esports adaptats, en defi

nitiva els esports per atendre la diversitat, 

els classifiquem en: esports per a persones 

amb disminucions associades a factors físics 

(fisiològiques, motrius estables, motrius 

inestables i sensorials); esport per a perso

nes disminuïdes associades a factors psí

quics (limitació intel'lectual i trastorn men

tal); esport per a persones associades a fac

tors socioeconòmics de risc (inadaptació 

social .. . ), esport per a persones associades 

a factors ètnico-culturals i geogràfics depri

mits (ètniques, entoms geogràfics diferen

ciats .. . ); esport per a persones associades a 

persones amb baix rendiment motriu . És 

possible que una classificació de les caracte

rístiques que plantegem pugui ser discutible 

però no hi ha dubte que la finalitat d'aquesta 

classificació és orientar sobre la diversitat 

d'opcions de persones que poden practicar 

esport i poden arribar a necessitar una 

atenció singular (taula I). 

Introducció esport adaptat 
i esport inclusiu . 

L'esport per a persones amb disQlinució es 

denomina normalment esport adaptat. 

L'esport adaptat presenta característiques 

específiques diferents a altres tipus d'es-
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ports i aquest apartat descriu una sèrie de 

paràmetres d'aquest esport (concepte, 

context, funcions, models d'integració), per 

acabar amb l'esport per atendre la diversitat 

i fer una proposta diferent sobre els factors i 

procediments facilitadors d'aquesta atenció 

a la diversitat en l'esport. 

Justifico aquest ordre d'exposició per la ne

cessitat de descriure l'esport adaptat en la 

seva justa mesura i no fer una anàlisi superfi

cial de l'esport per a persones amb dismi

nució. En aquest sentit destaquem la im

portància, no solament de l'esport adaptat, 

sina també de l'esport inclusiu i de l'esport 

per atendre a la diversitat. 

D 'acord amb el subjecte que el practica, 

l'esport "canvia els seus cognoms" o bé 

pren diferents denominacions. Quan les 

persones que practiquen l'esport presen

ten una determinada disminució, pren el 

nom "d'esport adaptat". Quan aquesta 

disminució els impossibilita per fer l'acti

vitat esportiva amb plenitud, però 

d'alguna forma el practiquen junt a perso

nes que no presenten minusvalidesa, 

duen a terme "l'esport inclusiu" . En defi

nitiva, l'esport que practiquen les perso

nes amb disminucions i les persones amb 

necessitats associades a factors socioe

conòmics, ètnic-culturals i de baix rendi

ment esportiu, quan es troben en con

texts normalitzats pren la denominació 

"d'esport inclusiu". 

Finalment, quan l'esport es practica res

pectant les mateixes regles i en condicions 

que no presenten adaptacions, estem des

crivint l'esport al que habitualment es refe

reix la població, els mitjans de comunica

ció, l'administració, etc., i que aquí deno

minem esport normalitzat per distingir-lo 

de l'altres denominacions. L'esport adap

tat i l'esport inclusiu són els models d'es

port per atendre la diversitat, són proces

sos, en definitiva per adquirir la normalitza

ció esportiva. 

Concepte d'esport adaptat 

Les diferents adaptacions que es fan en 

l'activitat física-esportiva perquè aques

tes persones disminuïdes puguin practi-
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car-la són el que coneixem com a esports 

adaptats. 

L'esport adaptat presenta una sèrie de ca

racterístiques, entre les quals destaquem: 

regles adaptades, subjectes que presenten 

dismotricitat. tendència de les modalitats 

esportives a transformar-se en esports es

pecífics, adaptació a determinades edats 

evolutives, etc. 

Bàsicament l'esport adaptat pren aquesta 

denominació per l'adaptació de les regles 

esportives i per les persones que presenten 

dismotricitat. A més, d'aquestes caracterís

tiques fonamentals, no hem d'oblidar que 

determinats esports per a persones amb 

disminució tenen elements específics i estan 

configurats com a esports amb identitat 

pròpia, com són per exemple: goolball 

(cecs), boccia (paràlisi cerebral) i hoquei in

terior (disminurts psíquics). 

També es denomina esport adaptat el 

que practiquen els nens o bé les persones 

en edat avançada, per les adaptacions que 

es fan en el reglament. Hi ha d'altres as

pectes importants per diferenciar l'esport 

adaptat com la instal'lació, el material, el 

transport, el nombre d'esportistes, l'en

torn, etc., que tenen el seu caràcter dife

renciador i la seva importància per des

criure-ho. 

Concepte d'esport 
per atendre la diversitat 

Cal conceptualitzar el terme diversitat, en 

primer lloc, abans de plantejar l'esport per 

atendre la diversitat. La paraula diversitat 

comença a descriure's en els anys 1990 i es 

consolida com a terme, encara que no com 

a realitat, en els anys I 999. La diversitat en 

l'esport, ara com ara, és en general un con

cepte que s'aplica com a assimilàció o sigui, 

atendre a un determinat fet o circumstància 

d'una persona disminuïda o amb necessitats 

especials dintre d'una· activitat físic i esporti

va. La diversitat és ja un objecte prioritari 

d'estudi en diferents àmbits escolars, labo

rals, socials, etc. , però per determinades 

raons no es realitza l'aproximació desitjada 

-en la pràctica- al concepte de diversitat en 

l'esport. 



L'aplicació de la diversitat en l'esport es tro

ba en aquest estat inicial, accidental i confús, 

d'igual manera es troba el procés a l'escola, 

en el món laboral, etc. Avui el concepte de 

diversitat com a assimilació no satisfà a nin

gú. És per aixó que la problemàtica de la di

versitat continua estant permanent en dife

rents contexts; i d'aquí que la nostra pro

posta vagi encaminada a plantejar que la di

versitat sigui entesa com a inclusió, un ter

me més generós i que s'identifica més amb 

la realitat que pretenem. En definitiva l'e

volució del concepte de diversitat com a in

clusió és tractar a la persona diversa que no 

està integrada. En aquest concepte se si

tuen des de les persones amb problemes 

de rendiment esportiu fins a les persones 

amb disminució. En l'àmbit de l'esport per 

atendre la diversitat, per tant, descriurem 

"l'esport inclusió". Aquest esport inclusió 

es pot conceptualitzar" com si fos un pro

cés" en el qual s'han d'optimitzar diversos 

factors (factors històrics i de situació) que fa

ciliten que les persones disminuïdes o amb 

necessitats especials inidin o bé desenvolu

pin l'esport en termes pròxims a la nonrna

litat. 

Esport adaptat. 
Context 

Ara com ara la tenrninologia sobre l'esport 

posa un accent important "en els cognoms" 

i això, possiblement, més que explicar i 

aclarir produeix confusions notables (esport 

recreatiu, terapèutic, etc.). Quan l'esport 

es contextualitza en un "entom determinat" 

estem descrivint una forma d'esport. Així, 

descrivim a l'escola, l'esport educatiu; a 

l'hospital , l'esport terapèutic; en les federa

cions, l'esport competitiu; en el temps lliu

re, l'esport recreatiu ; etc. La importància 

de l'esport adaptat ve detenrninada per les 

seves finalitats i aquestes poden resumir-se 

en una expressió: "l'esport adaptat és un fe

nomen que millora la qualitat de vida de les 

persones en situació de desavantatge físic, 

psíquica, sensorial, de privació cultural, ... ". 

Els aspectes que caracteritzen aquest feno

men són la transcendència de l'esport en 

aquestes persones disminuïdes, el dret a 

Tallla J. 

ÀMBIT DE LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 

~ 
NEE ASSOç:IADES A L:ÀMBIT FíSIC 

+ 
FISIOLÒGIQUES (cardiorespiratòries, hemolítiques, metabòliques ... ) 

MOTRIUS-ESTABLES (paràlisi cerebral , amputacions, lesions medul.lars, .. . ) 
MOTRIUS-INESTABLES (esclerosi múltiple, distròfies musculars ... ) 

SENSORIALS (auditives, visuals, propioceptives .. . ) 

~ NEE ASSOCIADES A L:ÀMBIT PsíQUIC 

~ 
CAPACITAT INTEL·LECTUAL (disminució psíquica, superdotats .. . ) 

MALALTIA MENTAL (trastorns de conducta, autisme, psicosi .. . ) 

~ NEE ASSOCIADES A L:ÀMBIT SOCIOECONÒMIC 

~ 

I 
INADAPTACiÓ SOCIA.~ (marginació, segregació, discriminació ... ) 

DELlNQUENCIA (privació de llibertat ... ) 

NEE ASSOCIADES A L:ÀMBIT ÈTNICOCULTURAL 

+ 
ÈTNIES (gitana, magrebí ... ) 

ENTORNS CU,LTURALS DIFERENCIATS (emigració, multiculturalisme .. . ) 
ZONES GEOGRAFIQUES DEPRIMIDES (pobles allunyats de zones culturals) 

NEEA SSOC IADES A L:ÀMBIT ACADÈMI C 

TRASTORNS DEL LLENGUATGE (dislàlia, disàrtria, disfèmies, disortografia ... ) 
TRASTORNS MOTRIUS (disinèrgies motrius, dificultat motriu .. . ) 

TRASTORNS D'ATENCIÓ (hiperactivitat, impulsivitat ... ) 
TRASTORNS DEL CÀLCUL (discalcúlia ... ) 

l'esport com un principi que recull normes 

bàsiques d'higiene, el coneixement social 

dels problemes i l'intent de superar l'ad

versitat en les persones disminuïdes a tra

vés de diferents mitjans. Entre altres, l'es

port és un procediment més per millorar la 

qualitat de vida d'aquestes persones. L'es

port adaptat pot tenir entre altres fins: for

mar hàbits d'higiene física, desenvolupar "la 

perfonrnance" de la persona disminuïda, 

augmentar les relacions socials, etc., però el 

que caracteritza l'esport adaptat és que 

transcendeix al fet esportiu convertint-se en 

fenomen minoritàriament social. 

Esport Adaptat. Funcions 

L'esport adaptat desenvolupa una sèrie de 

funcions que cal citar: sensibilitzar la societat 

sobre els problemes dels minusvàlids en 

general i sobre la pràctica esportiva en par-
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ticular, fer servir l'es~ort adaptat com un 

procés per arribar a l'esport per atendre la 

diversitat i utilitzar aquest últim procés per a 

la normalització de les persones disminuï

des, suprimir les barreres arquitectòniques 

(les instal·lacions esportives presenten avui 

en dia barreres que impossibiliten la pràcti

ca esportiva), afavorir programes específics 

per a grups determinats de persones dismi

nuïdes i oferir més possibilitats de pràctica, i 

finalment, desenvolupar les activitats flsi

ques adaptades i presentar unes perspecti

ves més grans no solament teòriques, si no 

també d'aplicació. 

Models d'esport 
per a la inclusió 

La diversitat mitjançant l'esport és un pro

cés que pot presentar diversos models, en

tre altres: humanístic-esportiu, mèdico-as

sistencial i del comportament. El model hu

manístic es conceptualitza com un procés 

on la persona amb necessitats especials as

sociades a diferents factors (flsics, psíquics, 

socioeconòmics, ètnico-culturals i de rendi

ment esportiu), es troba present en l'àmbit 

de l'activitat flsico-esportiva, i és la seva pro

tagonista absoluta. Aquest model represen

ta un concepte de "atendre la diversitat = 

inclusió" és el més representatiu per a nosal

tres dels models que presentem. El model 
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mèdico-assistencial, com indica el seu nom, 

es caracteritza per ser el procés menys in

clusiu, com si fos un procés previ a l'atenció 

a la diversitat mitjançant l'esport. El model 

del comportament és un procés de com

portaments esportiu-motrius que elsubjec

te ha de superar per determinar els graus 

de normalització. 

Model hU11Ulnisla 
(esport educatiu) 

Les característiques del model humanista es 

poden resumir en: individualització de 

l'ensenyança esportiva, el subjecte prota

gonista absolut de l'ensenyança motriu, 

aprenentatge esportiu molt dinàmic, utilit

zació del mètode de descobriment guiat, 

formació cap als drets i la dignitat humana, 

socialització, respecte a ser diferent, modifi

cació del paper del professor, entrenador, 

monitor, etc., facilitar l'afecte, la llibertat i 

seguretat. En la mesura de les nostres pos

sibilitats hem de potenciar mitjançant 

l'esport les habilitats socials des de criteris 

d'acceptació, responsabilitat, col ·laboració, 

cooperació, etc. 

Model mèdico-assistencÚlI 
(esport terapèutic) 

El model mèdico-assistencial té com a ca

racterística fonamental que qualsevol malal-
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tia o necessitat especial té una causa especí

fica, i per tant, es pot curar si es tracta ade

quadament. 

Anticipant-se a les influències nocives del 

medi es poden evitar molts trastorns; en 

aquest sentit s'inicia una feina preventiva 

important, amb la millora, a més a més, de 

les institucions sanitàries, l'assistència i apa

rició de la medicina comunitària entre les 

característiques fonamentals de la qual es 

troba: la sectorizació, l'èmfasi en les tècni

ques de rehabilitació (entre les quals l'es

port i diverses tècniques motrius d'inter

venció), l'orientació preventiva, interdisci

plinarietat, etc., la qual presè'iitfproblemes 

d'ajustarnent per al seu bdndesenvolupa

ment que afavoreixen en general una millor 

rehabilitació. 

Model del comportament 
(esport educatiu-esport programat) 

Aquest model representa els sisternes 

d'organització individualitzats, els siste

mes d'instrucció individualitzats i els mitjans 

materials i recursos tècnics. Aquest enfoca

ment sistemàtic i del comportament dels 

sistemes d'organització individualitzats en 

l'ensenyança esportiva -avaluació inicial, 

objectius, avaluació final- comporta canvis 

en la utilització d'aquest model: AI polies

portiu, canvis en l'organització, en el mate

rial, en els diferents ritmes d'aprenentatge, 

etc. En segon lloc, aquest model representa 

els sistemes d'instrucció basats en l'ense

nyança esportiva programada i comple

mentada per l'organització del procés en 

programes informàtics establerts. En tercer 

lloc, la introducció de recursos tècnics que 

facilitin l'aprenentatge motriu i compensin 

parcialment o complètament els dèficit. A 

través de tècniques motrius d'intervenció 

es modifica l'estructura motriu (coordina

ció, equilibri, força, relaxació, etc.), i conse

qüentment la millora d'habilitats esportives, 

la disminució de les conductes d'indisciplina 

mitjançant el reforç i l'extinció, l'eliminació 

de comportaments disruptius mitjançant 

Iloançes, augment d'interaccions socials, 

modificació de comportaments indesitja

bles en esportistes etiquetats -emocional

ment alienats- fent servir l'extinció de les 

1 



respostes inadaquades i el reforç de les res

postes adaptatives. A més a més dels mo

dels proposats hi ha d'altres models o bé la 

combinació dels models descrits, que en 

produeixen d'altres nous. 

L'esport inclusiu 
a l'esport normalitzat 

L'optimització del procés dels programes 

esportius té com a finalitat la normalització. 

Aquest procés és possible i necessari quan 

la disminució o la necessitat especial és lleu i 

difícilment realitzable quan la necessitat es

pecial és una greu afectació . 

Perquè l'atenció diversitat en l'esport es de

senvolupi cal que els factors de situació 

s'optimen. En una certa mesura, els factors 

històrics són difícils de millorar perquè són 

els aspectes previs pels quals tota persona 

passa a la seva evolució individual. En qual

sevol cas, és important descriure'ls per de

terminar quins són els factors a valorar en la 

persona que presenta disminució. És im

prescindible, també, identificar els factors 

de situació per determinar quines poden 

ser les possibles millores i aquesta observa

ció i millora facilitarà un marc de referència 

més objectiu. 

Cap un model inclusiu 
a través de l'esport 

Encara que el procés d'esport adaptat té la 

seva finalitat, context, funcions específiques. 

etc., el seu desenvolupament es va consoli

dant a través d'estructures federatives, es

tructures competitives d'alt nivell (paralim

píada), oci , etc. 

L'esport inclusiu es troba en una evolució 

inicial i confusa; d'aquí la importància d'i

niciar aquest procés per desenvolupar 

l'esport per atendre la diversitat. Entre els 

models assenyalats anteriorment podem si

tuar-nos en un model humanista-compor

tamental. Entenent aquest model com un 

procés per incloure al subjecte mitjançant 

l'esport, superant uns determinats patrons 

esportiu-motrius i centrant l'atenció en el 

subjecte com a màxim protagonista i sent 

admès en l'esport amb en el grup sense cap 

tipus de marginació, segregació, o discrimi

nació. 

De manera reincident direm que aquesta 

inclusió mitjançant l'esport no pot, ni ha de 

La perspectiva biomecànica estudia el des

plaçament, la perspectiva biològica allò 

reactiu, la perspectiva psicològica el que es 

percep i l'estructura motriu estudia els ele

ments motrius que actuen en qualsevol ac-

ser, assimilació: elimina la identitat d'aquell a tivitat física. 

qui es pretén incloure. Per aquest motiu és Exposat el model a seguir, podem deduir 

més real descriure i definir el procés com a 

inclusió, ja que aquest terme respon a la in

troducció del subjecte amb les seves quali

tats i les seves capacitats i no a "tenir-lo ex

clusivament" . 

Factors ¡adlitadors 
per incloure les persones 
a través de l'esport 

Una vegada definit el model conceptual 

¿Quins serien els factors per a l'admissió 

en l'àmbit de l'activitat física i esportiva? 

En primer lloc assenyalarem els factors 

històrics i en segon lloc descriurem i ana

litzarem els factors de situació que són els 

factors predisponents de la inclusió es

portiva. 

L'anàlisi dels factors històrics són les condi

cions que ajuden a diagnosticar les diferents 

dimensions que valoren a l'individu en els 

diferents àmbits del seu passat. Així podem 

citar factors històrics com edat, intel'ligèn

cia, sexe, patologies, accidents, fracàs esco

lar, raça, ètnia, cultura, etc. 

En segon lloc podem descriure els factors 

de situació com els que descriuen el con

text, la situació on es produeix l'esport i les 

circumstàncies presents en el moment 

(temps i espai). 

El model explicatiu a seguir ve determinat 

per l'esquema de les diferents disciplines 

que intervenen en l'esport inclusiu i per ex

tensió de qualsevol activitat física que l'ésser 

humà pugui dur a terme. Entre aquestes 

disciplines podem analitzar la biomecànica, 

biològica, psicològica, sociològica, etc." . 

Totes fonmen part de qualsevol activitat físi

ca i sempre que realitzem una feina motriu 

aquesta serà a la vegada una resposta "bio

mecànica, biològica, psicològica, etc. Per 

tant, els factors de situació i també històrics 

formen part de cada una d'aquestes dinà

miques. 
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que l'atenció a la diversitat mitjançant l'es

port presenta una perspectiva biomecàni

ca, entre altres, i ubicada en aquesta dinà

mica és on es troben factors com la grave

tat, les forces centrffugues, la base de sus

tentació, etc. Sabem que en l'ésser humà la 

millora de la seva línia de gravetat facilita la 

prevenció de les alteracions de les positu

res, de la mateixa manera que la base de 

sustentació. Tots aquests factors faciliten 

equilibris motrius correctes i això predispo

sa a una millora en el procés d'integració es

portiva. 

Des de la perspectiva biològica, podem ci

tar, per realitzar el procés de l'esport inte

gració, els següents factors: la durada de 

l'estímul, la intensitat de l'estímul, els òrgans 

dels sentits, l'adaptació, etc. L'optimització 

ve determinada per tècniques com l'esti

mulació sensorial, aprenentatge primerenc, 

etcètera. 

Des d'una perspectiva psicològica presenta 

factors com nombre d'assaigs, complexitat, 

pràctica massiva, regularitat, probabilitat, in

hibició, etc. La millora d'aquests factors faci

lita la percepció motriu i la millora d'aquesta 

percepció el desenvolupament del procés 

d'integració. 

Des d'una perspectiva socio-antropològica 

són factors: la residència (país, ciutat, poble, 

barri, etc.), transport (eliminació de barre

res arquitectòniques, ajuda a les relacions 

socials, etc.) afavoreixen d'igual manera les 

altres dinàmiques la integració social. 

Des d'una dinàmica no bàsica, ubicada en el 

concepte d'estructura motriu (equilibri, 

coordinació , força, velocitat, etc.) podem 

ressaltar i citar que gran part d'aquests ele

ments motrius són necessaris per fer una 

activitat esportiva determinada o activitat fí

sica en general. El rendiment òptim de 

"l'estructura motriu" significa que .l'ésser 

humà ha t'robat la solució motriu en la seva 

evolució individual, per donar resposta efi

caç als moviments autònoms o bé als movi-

apunts 51 



52 

· ESPOHT· 

ments de relació amb els altres. Descriure tre els quals el procediment educatiu, el fe-

els elements de l'estructura motriu pre- deratiu, l'hospitalari (rehabilitació), etc. 

sents, la diversificació i proporcionalitat dels Els procediments d'intervenció educatius, 

diferents elements que componen l'es- en l'àmbit competitiu, han de facilitar les lIi-

mentada estructura i si aquests quedaran al- gues d'esport escolar en la qual els equips 

no han de ser els de millor rendiment de 

cada centre escolar, sinó que configurin les 

l'estança hospitalària, és a dir, crear hàbits de 

qualitat de vida, entre ells, l'activitat esporti

va, perquè la persona mantingui una activitat 

enriquidora de la seva fonmació personal 

com és la fonmació física i esportiva. 

te rats segons l'edat, l'esport, etc., afavorirà 

per tant un eficient rendiment esportiu dels 

subjectes. Aquesta diversificació fa referèn

cia al nombre d'elements motrius partici

pants i la proporcionalitat es refereix al pes 

de cada un d'aquests elements en qualsevol 

activitat motriu. 

lligues esportives escolars subjectes que Adaptabilitat 
vulguin participar de forma normalitzada 

No hi ha dubte que en tota activitat física 

participen tots els elen;ents de l'estructura 

motriu però en general en qualsevol movi

ment hi ha majoritàriament uns elements 

més rellevants que d'altres i amb una més 

gran o més petita proporcionalitat. 

Hi ha esports en els quals la diversificació 

dels components de l'estructura motriu 

és molt elevada i d'altres esports on la di

versificació de l'estructura és molt petita. 

Ubicats en una mateixa modalitat esporti

va la proporcionalitat dels elements mo

trius estarà d'acord amb cada individu en 

particular i de la pròpia modalitat esporti

va a practicar. 

Per afavorir aquests factors i que aquests fa

cilitin el procés d'atenció a la diversitat cal 

fer una intervenció I fer servir esports amb 

poca diversificació motriu (pocs elements 

motrius en el desenvolupament de l'es

port), en un principi, per arribar a esports 

de gran diversitat motriu, facilitadors de la 

integració esportiva més complexa (esports 

d'equip en general). Els esports on la diver

sificació motriu sigui elevada i la proporcio

nalitat sigui molt alta seran poc adequats per 

al procés d'inclusió esportiva. 

En definitiva aquest model humanístic-del 

comportament està d'acord amb la millora 

d'aquests factors comentats. A continuació 

presentem un model dels procediments di

rectes d'interv:enció perquè s'afavoreixi la 

inclusió esportiva. 

Procediments d'intervenció 
en la inclusió esportiva 

Són diversos els possibles procediments 

d'intervenció en la integració esportiva, en-

"sense ser els de millor rendiment", ja que 

els millors en rendiment esportiu neces

sàriament tenen la seva lliga al marge. Un 

exemple d'això és el que es troba ara com 

ara en els clubs esportius que participen 

d'una estructura jerarquitzada federativa on 

hi ha diverses divisions. En aquestes lligues 

escolars hi haurien de poder participar tot 

tipus de centres (educació ordinària, educa

ció especial) sempre que les necessitats ho 

permetin. 

També en l'àmbit educatiu curricular s'ha 

de realitzar un esforç per "la inclusió de 

l'escolar amb necessitats educatives espe

cials a la classe d'Educació Física". Perquè 

això sigui possible, caldrà el suport sis

temàtic d'un equip assessor, d'un suport 

docent, claustral i de l'administració. Cal 

també, per a aquesta atenció, un suport le

gislatiu que promocioni normes jurídiques 

facilitadores des de la realitat i que com a 

conseqüència aquestes normes potenciin 

el procés d'atendre la diversitat com un 

procés (inclusió). 

Els procediments d'intervenció des de 

l'àmbit federatiu suposen facilitar la inclusió 

a partir de generar lligues en les federacions 

de cada modalitat esportiva on poden parti

cipar individus que no estan en plenitud de 

les seves facultats, físiques o psíquiques o bé 

en condicions especials amb persones nor

malitzades sempre que la necessitat ho per

meti i generi criteris de participació oberts. 

Aquest procediment no requerirà unsu

port econòmic important i per això sembla 

una intervenció més factible de desenvo

lupar. 

La utilització d'un procediment hospitalari és 

en definitiva la utilització de l'esport com a 

mitjà de rehabilitació. Però també sorgeix la 

necessitat d'una actuació conjunta. Entre el 

procediment d'intervenció rehabilitador i el 

seguiment de l'activitat esportiva després de 
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Des de la perspectiva del subjecte dismi

nurt, l'adaptabilitat és la capacitat que té per 

modificar esquemes preestablerts i acomo

dar-se a les noves condicions que li ofereix 

el medi. Això és el que coneixem com a 

adaptació social. Una persona disminuïda, 

pel fet de ser-ho, té una mala adaptació a 

l'esport. Aquesta mala adaptació a l'esport 

s'entén en el sentit que el subjecte presenta 

una inadaptació física (dificultats motrius) 

que representa una deficient estructura 

motriu (força, equilibri, coordinació, etc.) 

una inadaptació sensorial, una inadaptació 

intel'lectual, etc .. 

L'adaptació, en les seves diverses facetes, 

dels subjectes amb aquest tipus d'altera

cions afavoreix la inclusió en l'esport, i su

posarà, des de la dinàmica biomecànica, 

l'ajut mitjançant aparells ortopèdics, pròte

si, eliminació de les barreres arquitectòni

ques etc., necessaris per a l'adaptació. Des 

de la dinàmica biològica l'adaptació supo

sarà l'ajuda mitjançant tècniques d'estimu

lació precoç, aprenentatge primerenc, acti

vitats aquàtiques etc., des de la perspectiva 

psicològica l'ajuda serà la modificació de 

comportaments indesitjables, des de la di

nàmica de l'estructura motriu la utilització 

de programes basats en les adequacions 

curriculars individuals, millora de la utilitza

ció de la cadira de rodes, millora de les 

tècniques esportives, etc.; des de la pers

pectiva social l'eliminació de comporta

ments disruptius, augment de les interaè

cions socials, etc. 

Prendre consciència de la seva pròpia auto

nimia i del seu ésser lliure. L'autonomia 

personal com a capacitat per actuar un ma

teix, sense dependència d'altres ni de su

ports extems. L'autonomia es detalla en les 

anomenades activitats de la vida diària que 

el nen ha d'anar incorporant al seu reperto

ri i que sovint resulten de difícil adquisició 
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ció. L'autonomia comprèn diversos aspec

tes entre altres: l'autoatenció, l'autonomia a 

casa i l'autonomia a la ciutat. En el model in

tegratiu l'esport pot afavorir qualsevol d'a

quests aspectes d'autonomia i sobre tot el 

d'autonomia a la ciutat, tan important en les 

persones amb disminució psíquica. En defi

nitiva la persona disminuïda necessita final

ment arribar a "sentir-se lliure" gràcies a la 

facilitació dels factors comentats. 

Perquè aquesta autonomia pugui ser real 

en l'activitat físico-esportiva cal que la for

mació de professionals en el nostre país 

-formació permanent i especialització- en 

Activitats Físiques i Esport adaptat d'alt nivell 

(Master, postgraus, llicenciats), nivell mitjà 

(diplomats) i nivell bàsic (tècnics esportius) 

sobre continguts, mètodes, processos, 

programes, etc. necessaris perquè la inte

gració sigui inclusió. 

Crear la figura docent del professor 

d'Educació Física en els Centre d'Edu

cació Especial, facilitar en els equips multi

professionales (EAPS) l'accés als profes

sionals de la motricitat, crear equips as

sessors de motricitat (primària, secundà

ria, etc.) per a la integració, formar tècnics 

esportius per a l'esport escolar i federatiu 

amb procediments d'intervenció en inte

gració, etc. 

Conclusió 

Cal exposar que els esports adaptats estan 

organitzats i promocionats per les dife

rents federacions esportives, associacions i 

clubs i tots formen part de l'esport adaptat. 

També considerem d'interès emfasitzar 

que l'esport per atendre la diversitat en la 

seva perspectiva inclusiva no es troba insti

tucionalitzat, com l'esport adaptat, difícil

ment es troba explícit en les entitats espor

tives (associacions, clubs ... ). En la majoria 

dels casos és el fruit de l'atzar i en situa

cions, rares, poc freqüents , podem trobar 

l'esport que atén a aquesta diversitat amb 

estructures organitzatives que el potenciïn 

i el divulguin. L'esport per atendre la diver

sitat en la seva perspectiva inclusiva l'en

tenem com un procés cap a la normalitza

ció esportiva i que no presenta les estruc

tures organitzades necessàries per complir 

les seves finalitats . Malgrat tot, cal que es 

fomentin, desenvolupin i practiquin els es

ports inclusius, en les persones amb ne

cessitats especials, en condicions que pos

sibilitin les seves adequacions per millorar 

les competències socials i en definitiva les 

interaccions socials . Des de la perspectiva 

laboral, els profession¡ils de les Ciències de 

l'Activitat Física i l'Esport, els diplomats en 

Educació Física i els tècnics esportius han 

de tenir uns coneixements bàsics en 

aquests àmbits de l'esport i de l'activitat fí

sica adaptada per atendre a les persones 

amb necessitats i complir amb una deman

da social no satisfeta. 
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Hoquei interior: un esport per a persones 
amb disminucions psíquiques 

Miguel Angel Cartés 
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noves activitats, estic, disc 

Abstract 

In this article we would like to present a sport born from the 
adaptation of ice hockey, from a proposal of s. o. Canada to 
improve the level ot participation in the winter championships of 
the Special Olympics. 
With the adaptation of the ground (any sporting area), ot material 
(stick and disk), learning process, technical regulations, rules and 
the exclusion of skates, indoor hockey was born as a collective 
sport of 6 players on the field with a minimum of 8 players and a 
maximum of 11. It is played in 3 parts of 9 minutes with a change . 
of players every 3 minutes. It is a sport that has given and can 
offer even more possibilities of participation to sports persons ot 
all levels with different limitations, given that it is fast and easy to 
learn and very "happy". That's why in the not so distant future it 
will change into a sport in itself as well as a new didactic recourse 
for all professionals of physical education. 

Resum 

En aquest article volem presentar un esport nascut de l'adaptació 

de l'hoquei sobre gel, feta a proposta de 5.0. Canadà per a mi

llorar el nivell de participació en els campionats d'hivern d'Special 

Olympics. 

Amb l'adaptació del terra (qualsevol pista esportiva), del material 

(estic i disc), procés d'aprenentatge, normativa tècnica, reglamenta

ció i l'exclusió dels patins, va néixer l'hoquei interior com un esport 

col'lectiu de 6 jugadors en el camp amb un nombre mínim de 8 ju

gadors i un màxim d' I l , que es juga en tres parts de 9 minuts amb 

l'obligatorietat de fer canvis de jugadors cada 3 minuts. 

Esport que ha donat i pot oferir encara més la possibilitat de par

ticipació a esportistes de molts nivells i amb limitacions, ja que és 

un esport ràpid i fàcil d'aprendre i molt "alegre"; és per això que 

es convertirà en un futur no molt llunyà tant en un esport 

pròpiament com en un nou recurs didàctic per a tots els profes

sionals de l'educació física. 

Introducció 

No passen desapercebudes per a tothom l'evolució i la consolida

ció del concepte d'esport en la societat actual (N . Elias, 1987; M. 

García Ferrando, 1982, 1986, 1991) així com la creació d'infinitats 

de noves pràctiques físiques i esportives de naturalesa molt diversa i 

heterogènia (esport espectacle, praxi esportiva, esport per a tot

hom, activitats recreatives, etc.) i podríem dir que aquest creixe

ment esportiu encara serà més gran, ja que es van incorporant no

ves figuracions esportives i en aquest sentit també es van produint 

noves adaptacions. 

En la mateixa Unia, aquestes adaptacions tècniques s'han pogut apli

car a l'educació de persones amb discapacitats, i a la inversa, tècni

ques nascudes per al tractament d'aquestes persones han esdevin

gut un recurs didàctic per a l'educació de totes les persones. 

Presentarem, doncs, una d'aquestes adaptacions nascudes d'un es

port nor~alitzat Ua adaptat per a altres àmbits) que s'ha materialitzat 

en un esport per a persones amb disminucions psíquiques i que 

creiem pot esdevenir un recurs didàctic per a tots els professionals 

de l'educació física. Aquest esport adaptat s'anomena "hoquei inte

rior", 
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Breu ressenya: 
Perquè i com va néixer 

En el moment de preparar uns Jocs d'Hi

vern, l'organització d'Special Olympics es 

va trobar amb el "handicap" de la poca 

participació, bé per la dificultat de les mo

dalitats esportives (esquí alpí, esquí de 

fons, patinatge artístic".) bé per les neces

sitats econòmiques, de material, i d'in

fraestructures. 

Per pal 'liar aquesta problemàtica, i després 

d'estudiar la iniciativa de 5.0. Canadà, es va 

adaptar l'hoquei sobre gel a les persones 

amb disminucions psíquiques. 

Aquestes adaptacions es van referir als tres 

problemes més importants (gel, material i 

patins), i com a conseqüència d'aquesta 

evolució les adaptacions es van realitzar 

també en el procés d'aprenentatge i els 

condicionaments tècnics. 

Les respostes donades a aquests "handi

caps" van ser molt senzilles i fàcilment apli

cables: 

I . Eliminar la pista de gel i utilitzar qual

sevol superfície llisa i que permeti fer llis

car el disc (ciment, parquet..). 

Aquesta sería la normativa tècnica pel que fa 

a les especificacions del terreny: 

a) Les dimensions del terreny de joc se

ran de 24m de llargada per 12m d'am

plada. 

b) La supemcie del terreny haurà de ser llisa 

i estarà sense d'obstacles durant tot el 

desenvolupament del joc. 

c) El terreny estarà delimftat per línies, pa

rets, proteccions de fusta, etc. però totes 

aquestes proteccions no hauran de com

portar cap perill per als jugadors. 

d) La part de darrera de la porteria, haurà 

d'estar a I m de la línia de fons per per

metre-hi el joc. 

e) Una línia central dividirà el terreny de joc 

en dues parts iguals. 

~ Cercles de posada en joc: cada meitat 

del terreny de joc tindrà dos cercles 

de posada en joc (quatre en total) i 

cada cercle tindrà un radi de 75 cm. 

Estaran situats a la intersecció de dues 

)J~À_"'._'" 
Línia de la porteria CI) 

Figura 1. Mides de la pista. 

línies imaginàries traçades a 2(3 parts 

de la distància entre el centre de la lí

nia de gol i la línia lateral amb un angle 

de 45° . 

g) El cercle central, de posada en joc, estarà 

format per un punt circular d'un radi de 

10 cm que estarà a la meftat del terreny. 

Un cercle d'un radi de 60 cm. Amb una 

amplada de línia de 5 cm cerclarà aquest 

punt central. 

h) La zona. del cercle central tindrà un radi 

d' l ,5 m i una línia de 5 cm d'amplada, 

envoltarà el cercle de posada en joc i 

tindrà igualment el seu centre al punt 

mig. 

i) La línia de gol serà traçada entre el dos 

pals de les porteries i també tindrà una 

amplada de 5 cm. 

i) L'àrea de gol estarà constituïda per un 

semi-cercle d' l ,8 m. de radi a partir del 

centre de la línia de gol 

2. Adaptar el material, de manera que la 

seva utilització sigui més fàcil. 

Equipament de ¡oc ( estici disc): 
Hi ha dos tipus d'estics quan es juga. Un 

pal recte, de fusta o de fibra de vidre d'un 

diàmetre entre 2,5 cm i 3 cm i una alçada 

entre 90 cm il50 cm, amb una punta 

arrodonida (l'extremitat que entra en 

contacte ambel terra) i cuberta d'una fun

da de vinil per no fer malbé el terra. 

Aquest estic es utilitzat pels jugadors de 

camp. 

EducaCió FíSica i Esports (60) (54-58) 

24 m 

Cercle d'entrenament CI) / 0.75 radí 

Punt del cercle central 
10 cm radi 

Cercle central d'entrenament 
0,75 radi 

\ 
Unia d'entrenament 

Figura 2. 

(]J 1.2 m 

L'altre estic és el del porter, molt semblant 

als estics dels porters de l'hoquei gel, amb 

una fulla nivelada de plàstic. 

El disc tindrà la forma de corona circular, 

per tal de facilitar la seva conducció, amb 

unes dimensions de 20 cm de diàmetre i 

10 cm de diàmetre el cercle interior, de 

2,5 cm d'alçada i un pes de 217 g. 

El material serà de feltre o d'un material 

semblant, reforçat de pello cuir. D'aquesta 

manera, es facilita el lliscament i evitem la 

duresa del disc. (Figura 2) 

La porteria tindrà una longitud de 180 cm, 

una alçada de 120 cms i un fons de 60 cm. 

Els costats, així com la part del darrera, esta

ran coberts per una xarxa. 

Amb aquestes adaptacions del material, la 

perillositat d'aquest esport es reduirà en 

bona mesura, però encara tindrem més as

pectes a considerar. 

apunts j 
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Figura 3. 

Equipament dels iugadors: 
El casc d'hoquei és la part més important 

de l'equip protector i haurà de cobrir i do

nar la màxima protecció al cap. Per fixar-lo 

serà obligatòria una corretja per sota la bar

beta. 

Altres elements de l'equip protector són 

els guants, les proteccions per als col

zes, per als genolls i per a les cames. El 

casc del porter durà també màscara 

protectora. 

3. Evitar els patins I poder utilitzar qual

sevol calçat esportiu. 

Amb totes les adaptacions i modificacions 

realitzades en els aspectes d'infraestructura, 

calia aprofundir en els aspectes reglamenta

ris i normatius, així com en les habilitats 

tècniques necessàries, donant definició a 

l'essència de l'esport. 

En aquest moment, ja podrem jugar a 

l'hoquei interior, però abans donarem un 

repàs a la seva normativa. 

Com es juga 

Un dels primers trets bàsics, el trobem en la 

composició de l'equip i les rotacions. 

L'equip està format per I I jugadors, amb 

6 jugadors de camp (I porter, 2 defenses 

i 3 davanters). D'altres jugadors comple

mentaris poden formar part de l'equip, 

però sempre seran considerats com a re

serves. 

Un jugador clau en la formació de l'equip 

serà el porter. Ha de romandre a la seva 
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àrea mentre duri el joc i en posició de ca

mes semi-flexionades, amb l'estic en acti

tud de joc, mai estirat, agenollat o amb 

l'estic totalment a terra, excepte els dos 

últims minuts durant els quals pot jugar 

com un jugador davanter suplementari. 

(Figura 3) 

Amb la finalitat de millorar la participació 

dels jugadors en el joc, es manté el sistema 

de rotacions, efectuant-se de la següent 

manera: 

La primera línia (defensiva de 2 juga

dors), de cada equip jugarà 5 rotacions 

(1,3,5,7,9) mentres que la segona línia 

(ofensiva de 3 jugadors) de cada equip 

jugarà 4 rotacions (2,4,6,8). El porter 

podrà jugar el partit complet o podrà 

dividir el temps de joc amb un altre 

porter. 

¿Com es fan les rotacions 
quan un equiP no està format 
per 11 jugadors? 

Les rotacions sempre es fan per línies 

ofensives i defensives, el que canvia és el 

nombre de jugadors a rotar, és a dir, si 

l'equip té 10 jugadors es canvien 2 juga

dors de cada línia a cada rotació, si té 9 ju

gadors se substitueix I jugador defensiu i 

2 ofensius a cada rotació, i si l'equip es 

composa de 8 jugadors, els canvis seran 

d'I jugador per línia en cada rotació. Un 

equip mai no podrà jugar amb menys de 

8 jugadors. 

El segon tret característic 
és la durada del joc 
i les substitucions 

El partit es juga en tres temps de 9 minuts, 

amb I minut de descans entre cada temps 

(cada equip té dreta un temps mort d'I mi

nut per partit i l'entrenador demanarà a 

l'arbitre aquest temps mort formant amb 

les mans el signe "T"). 
Únicament s'atura el temps quan sigui as

senyalada una falta, durant les rotacions, al 

final de cada part i quan l'àrbitre jutgi neces-

Educació Física i Esports (60) (54-58) 

sari fer-ho. Es tomarà a posar en marxa 

quan el joc torni a començar. 

Per cada temps hi haurà tres canvis de lí

nies (rotacions), cada tres minuts. El joc 

tornarà a començar des del cercle de po

sada en joc més propera al lloc on s'aturà. 

AI final de cada temps el joc tornarà a co

mençar des del cercle central de posada 

en joc. 

Després del cinquè canvi de línies, els 

equips canviaran de camp, excepte si els 

entrenadors han decidit el contrari abans de 

començar el partit. 

En el cas que el porter sigui expulsat del 

camp per cometre alguna falta, qualsevol 

jugador de l'equip (en joc) podrà ocupar el 

seu lloc. 

Un equip no podrà jugar mai amb menys 

de 4 jugadors, és per això que si dos ju

gadors són penalitzats al mateix temps, 

les penalitzacions es feran successiva

ment. 

En el cas que un equip amb superioritat 

numèrica marqui un gol, el jugador de 

l'equip penalitzat pot entrar en el terreny 

de joc. 

Si hi ha un canvi de línies, amb un jugador 

penalitzat, un jugador de la línia que entra al 

terreny de joc quedarà fora la resta de la 

penalització. 

En cas de partit empatat després dels tres 

períodes, es jugarà una pròrroga de sis mi

nuts, si encara continua l'empat es ferà una 

segona part de 3 minuts i si encara persis

teix, es donarà el partit per empatat. Si caI

gués designar un vencedor, s'efectuaria una 

tanda de cinc penalts per equip. Si encara 

continués l'empat els penalts es feran al

terns, fins que un equip falli. 

El tercer element bàsic. 
¿Com iniciem el joc? 
La posada. en joc 

Per iniciar el joc, tots el jugadors, amb el 

seus estics, es trobaran en els seus 

camps respectius i els jugadors que vagin 

a efectuar la posada en joc (se situaran un 

davant de l'altre) i els seus estics estaran 

a la mateixa distància del disc. Els estics 

estaran al costat del disc. (Figura 4) 



El joc s'iniciarà amb un toc de xiulet, llavors 

el disc serà escombrat cap a l'exterior del 

centre de posada en joc, sense que la pun

ta de l'estic entri en contacte amb el forat 

del disc. Un cop fora del centre, el disc no

més podrà ser tocat per un altre jugador 

diferent. 

En totes les posades en joc, faltes o pena

litzacions, el disc es disputarà entre dos 

jugadors (un de cada equip) des del cercle 

més proper si la falta l'ha comès un defen

sor dins el seu terreny defensiu i des del 

cercle oposat si la falta és comesa per un 

atacant dins del terreny defensiu. (Figu

res 5 i 6) 

Per realitzar un penalt els disc se situarà al 

centre del camp. El jugador que efectuï el 

llançament iniciarà la carrera i la conducció 

del disc des del seu camp i el llençarà des de 

la posició que cregui més convenient abans 

de penetrar a l'àrea del porter. 

El gol serà el darrer punt a tenir en compte, 

peró la seva normativa és molt semblant a 

la de la resta dels esports. 

Per considerar gol, el disc complet haurà 

d'haver flanquejat la línia de gol. Però, per a 

una millor protecció del porter, els jugadors 

atacants no poden llençar el disc des de dins 

de l'àrea. 

Tampoc no es considera que hi hagi gol 

quan el disc passi la línia de gol i hagi estat 

impulsat amb el peu. Encara que totes les 

proteccions, la normativa, i els elements 

de joc estiguin pensats en funció de la se

guretat i per una evolució més esportiva 

del joc, no seria possible assolir un més 

gran desenvolupament més participatiu i 

esportiu sense tenir en compte les faltes 

(menors) i les penalitzacions (menors 

majors). 

Es consideran faltes menors (el joc 

s'aturarà i s'efectuarà una posada en 

joc): 

• La posada en joc del disc cap endavant 

del porter amb les mans a un company 

d'equip; que qualsevol jugador que no sigui 

el porter toqui el disc amb la mà; quan un 

jugador retingui i bloquegi amb el peu o 

contra els límits del camp intencionada

ment, el disc més de tres segons; quan el 

porter immobilitzi el disc durant més de 

tres segons; quan un atacant i el seu estic 

entri a l'àrea de gol (el jugador defensor pot 

recollir el disc amb el seu estic de dins 

l'àrea, però mai entrar-hi) i per últim, quan 

el disc estigui en possessió d'un jugador 

més de 5 segons, transcorregut aquest 

temps el jugador haurà de passar el disc. 

¿Quan s'apliquen les penalitzacions me

nors? (2 minuts d'exclusió): 

• Si s'impedeix la progressió d'un juga

dor, estigui o no en posessió del disc 

(bloqueig); fer ensopegar, carregar a un 

jugador; frenar de manera deliberada el 

joc col-Iocant-se a sobre del disc o llen

çar-lo fora del terreny de joc; donar cops 

a les cames; aixecar els estics per damunt 

de les espatlles; utilitzar qualsevol part 

del cos (colzes per exemple) amb la fina

litat de modificar per contacte el sentit 

del joc; que el porter es trobi amb els 

dos peus fora de la seva àrea (aquesta 

penalització no serà vàlida quan el porter 

surti de l'àrea si el seu equip està en pos

sessió del disc i no participa en el joc); si 

el porter seu, s'estira i s'agenolla a terra 

o manté l'estic horitzontal durant el joc; 

els insults o comportaments antiesportiu 

de qualsevol jugador i entrenador envers 

els altres jugadors, entrenadors (siguin o 

no del mateix equip), i àrbitres (en 

aquest cas la posada en joc serà sense 

oponent). 

La resta d'accions: agressions, provoca

cions, conducta antiesportiva, faltes me

nors que a criteri arbitral siguin comeses 

deliberadament amb la finalitat de ferir un 

altre jugador, un entrenador o un àrbitre i 

llençar intencionadament amb l'estic el 

disc cap a un altre jugador, són sanciona

bles amb penalitzacions majors (exclusió 

definitiva amb substitució i al jugador 

que entra en joc 2 minuts de penalit

zació). 

En referència al procés d'aprenentatge i les 

seves adaptacions, així com a les habilitats 

tècniques, no aprofundirem en els aspectes 

del procés d'aprenentatge, adaptacions i 

habilitats tècniques; però sí que en parla

rem breument. 

EducaCió Física I Esports (60) (54-58) 

Figura 5. 

Figura 6. 

Resumint, salvant els reduccionismes que 

això suposa (sense oblidar la reflexió prèvia 

de l'aprenenatge motor com un element 

fonamental de reforçament a la persona 

amb el seu bagatge de possibilitats i limita

cions) podríem dir que ens hauríem de ba

sar en els continguts mínims: control del 
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Figura 7. 

disc i estic, les passades, els tirs i la conduc

ció del disc. (Figura 7) 

Assolit aquest punt estaríem en disposició 

de treballar els objectius tàctics genèrics i els 

seus encadenaments: 

• Situacions ofensives i defensives (des

marcatges, "driblings", passades, pivots 

de protecció del disc, tirs, bloqueig, mo

viments dels peus i braços amb estic ... ). 

• Tàctica elemental (individual i d'equip) i 

tot això en relació amb el propi equip i 

l'equip contrari. 

Sigui com sigui, les situacions fonamentals 

que podríem veure com a temes principals 

dins del procés d'aprenentatge són: tir a 

portal defensa de la porteria; crear ocasions 

de joc/tallar el joc contrari; montar un atac/ 

anul'lar un atac. 

L'experiència ens ha demostrat que les for

mes fonamentals de joc són el punt de 

apunts 
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pràctica de l'aprenentatge. Es tracta de pro

posar exercicis susceptibles de col'locar el 

jugador en les situacions fonamentals d'un 

partit. També ens ha demostrat que la dis

ponibilitat dels esportistes, siguin del nivell 

que sigui, joves o adults, és débil quan es 

tracta de treballar en previsió d'un objectiu 

llunyà i és per això que les situacions fona-

mentals: 

És per a tots aquests motius que Special 

Olympics i ACELL van adoptar aquest es
port per fomentar-lo. Per tant, per totes 

aquestes raons creiem en el futur d'aquesta 

activitat fins el punt de poder trascendir el 

mateix concepte d'esport adaptat, ja que 

són pràctiques que han obert una possibili

tat excepcional perquè un gran nombre de 

persones, amb moltes dificultats fins avui, 

puguin gaudir de la possibilitat de practicar 

I. Es donaran de forma condensada en un esport i de dur a terme activitats físi-

partits, n'hi haurà prou amb presentar co-esportives-recreatives que millorin la 

una o dues situacions. seva percepció com a persones i ser més 

2. Hauran de ser accessibles a tots els juga- partícips en la seva realitat, i en aquest da-

dors, i per això tindran tendència a la rrer sentit l'hoquei interior es aplicable a 

màxima simplicitat. tots els àmbits de la "normalitat". 

3. S'han de poder adaptar als condicionants 

físics i la seva variabilitat permetrà el fet 

d'anar complicant el joc fins a transfor

mar-los en veritables partits. 

Conclusió 

Després de totes les adaptacions realitza

des l'esport ha resultat un joc fàcil d'ense

nyar, gràcies a una reglamentació i normes 

tècniques senzilles, per tant el nivell i nom

bre de participants amb diferents pro

blemàtiques (basat en les necessitats mo

trius especials) en aquesta activitat ha estat 

molt millor, així com el nivell de participació 

dels esportistes. 

Aquesta participació en l'activitat s'ha refiac

tit en un joc més ràpid i d'acció constant i 

s'hi han donat processos i situacions molt 

variables. 
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Abstract 

The c/assification system used by the Cerebral Palsy International 
Sport and Recreation Assodation (CP-ISRA), to determine the level 
of functional ability at which each person with cerebral paralysis 
should develop sports activities in general and "boccia" in 
particular is being seriously questioned in its present form. 
The main reason is the need to develop a series of functional tests 
for each sport to complement the medical-functional tests used 
nowadays, so as to dispose both of a protocol of general test and 
a protocol of spedfic tests for each sport for the sporting 
c/assification of the subjecto 
This study, focused on the sport of "bocda", aims to define a 
protocol of tests spedfic for this sport which might be used as a 
complement for the medical-functional test applied by the 
CP-ISRA to c/assify individuals with cerebral paralysis in the 
practice of "bocda". 

Resum 

La situació actual del sistema de 'classificació utilitzat per la Cere

bral Palsy International 5port and Recreation Association (CP 

15RA), per determinar el nivell de capacitat funcional en què cada 

paralític cerebral ha de fer les seves activitats esportives en general 

i de la boeci a en particular, està avui en dia molt qüestionat. La 

causa fonamental és la necessitat de crear una sèrie de proves fun

cionals en cada esport que complementin les proves mèdico

funcionals que es fan actualment, de manera que hi hagi un proto

col de proves generals i un protocol de proves específiques de 

cada esport per fer la classificació esportiva del subjecte. Cen

trant-nos en l'esport de la boccia, el que es pretén amb aquest es

tudi és definir un protocol de proves específiques de l'esport de la 

boeci a que serveixin de complement a les proves mèdico-funcio

nais realitzades actualment per la CP-15RA per classificar els paralí

tics cerebrals en l'esport de la boccia. 

La percepció espacial i l'activitat 
neuromuscular en esportistes de Boccia 
amb paràlisi cerebral 

La paràlisi cerebral és una disfunció del control motor voluntari con

seqüència de lesions en les motoneurones cerebrals superiors res

ponsables del control del to muscular i dels reflexos espinals, per la 

qual cosa es pot considerar la paràlisi cerebral com un defecte en els 

centres motors superiors (Nelson, 1978). 

La Cerebral Palsy Internacional 5port and Recreation Association 

(CP-15RA) defineix en 1999 la paràlisi cerebral com: 

"És una lesió cerebral no progressiva que causa danys en la coordi

nació, to muscular i força muscular, amb el resultat d'incapacitar les 

persones per mantenir una positura normal i per executar movi

ments normals" 

La paràlisi cerebral es defineix segons Linares (1996) com: "aquelles 

lesions cerebrals que porten associats fonamentalment trastorns 

motors". D'acord amb els trastorns motors es poden classificar els 

paralítics cerebrals, des d'una perspèctivamèdica, en: 
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• Espàstic. 

• Atetòsic. 

• Atàxic. 

• Rígid. 
• Tremolós. 

• Mixt. 

Cada un refiecteix una sèrie de trastoms 

motors que van des de l'atròfia muscular 

fins a la realització de moviments refiexos 

incontrolats. Aquesta pertorbació motriu 

central pot estar associada amb altres pro

blemes com alteracions en la percepció, 

problemes visuals I auditius, epilèpSia o difi

cultats en la parla. 

La CP-ISRA considera apte un subjecte per 

pendre part en les competicions que orga

nitza si posseeix un diagnòstic de lesió cere

bral no progressiva amb disfunció locomo

triu del tipus paràlisi cerebral, lesió cerebral 

traumàtica, atac cerebral (apoplexia) o con

dicions similars. 

D'altra banda, la CP-ISRA va elaborar una 

. ESPOHT' 

terme les seves activitats esportives. Per 

tant, les classificacions esportives que es 

feien sobre els atletes disminu'lts donaven 

molt poca importància a la naturalesa i a les 

demandes específiques de cada esport, i en 

conseqüència, esportistes amb una gran di

ficultat per dur a terme una activitat esporti

va concreta participaven junt amb atletes 

que no manifestaven aquest problema i 

competien en els mateixos nivells atletes 

amb funcionalitat molt diferent per a 

l'activitat esportiva. Per això, la competitivi

tat es reduïa a un nombre molt petit d'at

letes. 

Des del I 980 hi ha hagut diversos intents 

d'elaborar un sistema de classificació inte

grat, que tingués en compte tant les carac

terístiques funcionals de l'atleta per fer l'ac

tivitat esportiva en concret, com la seva, 

afectació anatòmica funcional i capacitat per 

fer les seves activitats de la vida diària. El pri

mer en portar a terme un sistema de classi

ficació integral va ser Strohkendl, amb la in-

classificació esportiva tenint en compte tant tenció d'aplicar-la als Jocs Mundials de Dis-

els paràmetres mèdics com les característi

ques pròpies de cada modalitat esportiva, a 

fi i efecte que els participants als Jocs Espor

tius Intemacionales fossin classificats de for

ma funcional en 8 classes diferents; les qua

tre primeres en cadira de rodes i les res

tants ambulants. La classificació esportiva 

s'ha fet basant-se en una sèrie de proves 

mèdiques-funcionals que, encara que s'a

justen a les característiques generals de fun

cionalitat d'aquests subjectes en la vida dià

ria, poden estar fora de context de les seves 

possibilitats funcionals per fer l'activitat es

portiva que es tracti. 

Evolució històrica 
dels sistemes de classificació 

Des dels anys 40 fins a principis dels 90 el 

sistema de classificació esportiva per a atle

tes amb disminució s'ha elaborat atenent 

únicament paràmetres mèdics, sense tenir 

massa en compte les característiques 

pròpies de cada activitat esportiva (K. De

Pauw, 1995). Aquest sistema de classifica

ció era adoptat per cada una de les federa

cions nacionals i intemacionals per portar a 

apunts 

minu"IIs que es van celebrar a Anglaterra 

l'any 1984. Aquest estudi va marcar les di

rectrius generals del pas de l'esport de mi

nusvàlids terapèutic de rehabilitació a l'es

port competició. 

Com a resultat dels continus esforços per 

dur a terme un sistema de classificació inte

gral per classificar els esportistes paralímpics 

i, amb l'ajuda de l'evolució de l'esport del 

bàsquet en cadira de rodes als Estats Units, 

Curtis va elaborar l'any 1991 un sistema de 

classificació integral que va ser utilitzat per 

primera vegada per als Jocs Paralímpics de 

Barcelona al 1992. Aquesta classificació era 

ampliació i perfeccionament de la classifica

ció feta per Strohkendl l'any 1986 (citat a 

Lockette, 1996). 

El fet d'utilitzar a Barcelona un sistema de 

classificació integral va motivar un ampli de

bat entre les millores i els inconvenients 

d'una classificació medica respecte a una 

funcional o integral (Parson i Brewer, 1990; 

Curtis, 1991; Ferrara i McCann, 1992; 

Sherrill, 1993). 

Així, d'acord amb la importància que té la 

celebració d'unes Paralimpíades, el Comitè 

Organitzador dels Jocs Paralímpics de Bar

celona junt amb les diferents federacions in-

Educació Física i Esports (60) (59-64) 

temacionals de persones amb minusvalide

ses van decidir utilitzar un sistema de classi

ficació basant-se, fonamentalment, en dos 

criteris: 

• Un sistema de classificació ha d'atenir-se 

a la naturalesa de l'activitat esportiva que 

es duu a terme. 

• Els participants s'han d'agrupar en classes 

amb característiques similars, amb la fina

litat de reunir-hi atletes amb característi

ques funcionals similars. 

La classificació feta a Barcelona estableiX 

unes línies generals d'investigació en aquest 

camp ja que, com s'ha exposat anterior

ment, les classificacions funcionals en l'es

port de minusvàlids en general i de paralítics 

cerebrals en particular mostren avui en dia 

una gran quantitat d'inconsistències, conse

qüència del redu'II nombre d'investigacions 

dutes a terme. 

Els sistemes de classificació 
en la boccia 

L'esport de la boccia és un esport d'estra

tègia i precisió on el component perceptiu 

pel que fa a percepció de distàncies i d'ob

jectes respecte a un mateix i a d'altres 

objectes té un paper fonamental. 

Si partim de la classificació funcional que 

avui en dia podem considerar com la més 

avançada en el món de la paràlisi cerebral 

realitzada per l'Associació d'Atletes Paralí

tics Cerebrals dels Estats Units al 1990, es 

fan les classificacions esportives en la boccia 

tenint en compte les característiques 

pròpies de l'activitat esportiva. 

La boccia és un esport en el qual, en un 

principi, solament podrien participar para

lítics cerebrals diagnosticats com no ambu

lants des del punt de vista mèdic quedant 

limitada la participació per a les classes 

PC I, 2, 3, i 4. Dins de la boccia les classifi

cacions que es fan, segons el reglament del 

Campionat d'Europa celebrat a Vitòria 

l'any 1997, són: 

• BC I: En què participaran els jugadors 

classificats com a classe PC I o PC2. 



• BC2: En què podran competir solament 

els jugadors classificats com a PC2. 

• BC3: jugadors que han de ser valorats en 

la classificació com "no posseir capacitat 

de pressió i llançament de la bola de for

m~ voluntària i activa" o no tenir amplitud 

que li permeti el llançament de la bola. 

• BC4: El jugador haurà de mostrar destre

sa per manipular i llançar una bola de 

boeci a al camp. Haurà de ser evident la 

dificultad per deixar anar i agafar la bola, 

combinat amb una dificultat en el llança

ment. 

Segons el manual de classificació de la 

CP-ISRA de 1999, la mesa de classificació 

avaluarà l'esportista atenent als aspectes se

güents: 

• Avaluació motriu bruta (caminar, córrer, 

saltar, etc.). 

• Equilibri, posició. 

• Moviments conjunts. 

• Moviments coordinats. 

• Les tècniques relatives a la prova en què 

competeixi fetes en l'àrea corresponent. 

A manera de resum, el sistema de classifica

ció de la CP-ISRA consisteix en: 

• L'escala d'Ashworth del grau d'espas

ticrtat per al to muscular (Espasticitat ¡Ri

gidesa. 

• Una classificació visual per perfil fun

cional. 

• Avaluació funcional. 

Aquest estudi aprofundeix sobre les carac

terístiques de la paràlisi cerebral mitjançant 

la realització d'una sèrie de proves adapta

des a les exigències de l'activitat esportiva 

espeCífica de l'esport de la boccia. Es pretén 

desenvolupar una sèrie de proves esporti

ves-funcionals que permetin obtenir infor

mació de la influència de les diferents afec

tacions de paràlisi cerebral per realitzar 

l'esport de boccia. És a dir, crear un proto

col d'exercicis que penrnetin analitzar la fun

cionalitat del subjecte per realitzar amb èxit 

l'activitat esportiva de la boccia. És un intent 

en la recerca de variables que puguin discri

minar entre diferents graus de capacitat fun-

cional específica per a l'esport de boccia. 

Aquestes variables es plantegen com a cri

teris que poden complementar i millorar la 

classificació mèdica-esportiva que existeix 

ara com ara per classificar els esportistes de 

boccia. Aquest fet ens permetria realitzar 

una competició més ajustada, on les 

diferències de joc no estarien lligades a l'a

fectació neurològica i disfunció locomotriu 

del paralític cerebral sinó a l'entrenament i 

anys d'experiència del subjecte en l'acti

vitat. 

La situació experimental es va desenvolu

par en l'últim Campionat d'Espanya de 

Boccia per a paralítics cerebrals celebrat a 

Hondarribia en el mes de maig del 1999. 

En aquest campionat es va observar que 

determinats esportistes considerats com a 

classe 6 en la seva vida diària (ambulants) 

eren inclosos en la classe BC2. Dins de la 

classificació BC2 de boccia solament poden 

participar, segons el reglament del Camp

ionat d'Europa celebrat a Vitòria l'any 1997, 

els que estiguin classificats com a classe 2, 

des d'un punt de vista mèdic-funcional. 

Això ha portat a indagar sobre les causes 

que han portat als classificadors de boccia a 

asseure esportistes ambulants que són clas

se 6 per competir amb els classe 2 de boc

cia. 

La conclusió en aquest sentit és que les cau

ses que han motivat aquesta decisió es ba

sen en una sèrie d'intuïcions personals i cri

teris controvertits degut, en part, a què 

l'estat de coneixement científic en aquesta 

matèria està en els seus inicis i la gran varie

tat d'afectacions neurològiques que hi ha en 

l'àmbit de la paràlisi cerebral, fa molt difícil 

trobar un subjecte que es pugui encaixar en 

una afectació neurològica pura. 

Abans d'exposar la , situació experimental, 

cal explicar el diagnòstic mèdic del grup de 

paralítics cerebrals sobre el que centrarem 

el nostre estudi: 

• Els PC 2. T etrapléjics amb afectació seve

ra o moderada. Espasticrtat de grau 3 + a 

3, amb o sense atetosis. Atetòsic o tetra

pléjic sever amb bona funcionalrtat en el 

costat menys afectat. Pobra força funcio

nal en totes les extremrtats i tronc, però 

capaç de manejar una cadira de rodes. 
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• Els PC 6. Són atetòsics o atàxics amb 

afectació moderada. L'atleta deambula 

sense ajudes. L'atetosi és el factor predo

minant, encara que alguns espàstics qua

driplèjics ambulants poden encaixar en 

aquesta classe. Les quatre extremitats 

mostren en general afectació funcional 

en moviments esportius. Els atletes clas

se 6 acostumen a tenir problemes més 

grans de control en les extremitats supe

riors que els de classe 5, encara que els 

primers en general tenen millor funcio

nalitat en els membres inferiors, particu

larment en córrer. 

Tanmateix, van ser els BC2 de boccia els 

subjectes sobre els quals es va centrar i es 

và iniciar aquest estudi encara que es distin

girà entre BC2 normal i BC2 ambulant, que 

són els esportistes de classe 6 que partici

pen amb els de classe 2. 

Metodologia 

Subjectes 

Esportistes amb paràlisi cerebral classificats 

com a BC2 que han participat en el Campio

nat d'Extremadura de Boccia, celebrat els 

dies I i 2 de Maig del 1999, i en el Campio

nat d'Espanya de Boccia celebrat a Honda

rribia els dies 21 , 22 i 23 de Maig del 1999. 

Abans de mesurar en el Campionat d'Es

panya directament, es va fer una primera 

presa de dades de tots els subjectes que es

taven inscrits al Campionat d'Extremadura 

per obtenir informació de les característi

ques esportives generals i de les mèdiques, 

i observaven subjectes que són classificats 

en boccia com a classe 2 i eren considerats 

com a classe 6 en la vida diària i, per tant, 

eren ambulants. 

Situació experimental 

La situació experimental es desenvolupa fo

namentalment en tres proves: 

Primera prova 

Parteix d'una descripció de la tècnica de 

llançament que desenvolupen els atletes en 

competició mitjançant una graella d'obser-
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Figura 1. Distribució de les dianes en el camp de 
boccia. 
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Figura 2. Distribució de les boles en el camp de boccia 
per a la realització de les proves perceptives. 

vació. Es mesuren els gests tantes vegades 

com llançaments executi cada individu per 

estudiar la consistència intrasubjecte de la 

tècnica de llançament. Una càmera de vi

deo filma els gests per poder revisar-los en 

el laboratori . 

Segona prova 

Consisteix a pintar en l'eix central del camp 

de Boccia 3 dianes a les distàncies de 3.5,5 i 

8 metres respecte al box de llançament, 

perquè cada subjecte fes quatre llança

ments en cada distància (Figura I). La con

signa era: 

apunts 
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"Llança mirant d'acostar-te a la bola 

blanca tant com puguis". 

El subjecte, abans de llançar la bola sobre el 

terreny, havia de mantenir-se immòbil en la 

seva posició inicial de llançament durant 5 

segons. La consigna era: 

"A la veu de: Preparat, mantén-te im

mòbil en la teva posició inicial de llan

çament fins el senyal de que llancis la 

bola". 

En aquesta prova es va mesurar: 

• El timing neuromuscular, analitzat a tra

vés de l'electromiograma que desenvo

lupa el subjecte prèviament i durant el 

llançament. 

• La variabilitat del gest en la posició inicial 

de llançament. 

• La precisió del llançament d'acord amb la 

distància. 

Tercera prova 

Es divideix en 8 situacions en les quals es 

col 'loquen tres boles sobre el terreny d'un 

camp de boccia. 

Les quatre primeres situacions es feien amb 

tres boles de boccia (blava, blanca i verme-

El subjecte es col'locava en el box de llança

ment amb els ulls tancats fins que les boles 

eren col , lacades en cada situació de forma 

successiva. La consigna era: 

¿Quina bola creus que, d'acord amb la 

teva percepció i experiència, està més a 

prop de la bola blanca, la blava o la 

vermella?" 

Amb aquesta prova es pretén observar la 

percepció espacial del subjecte pel que fa 

un objecte respecte a d'altres objectes i res

pecte a un mateix. 

En les altres quatre situacions es col'locaven 

boles de diferents colors i mides en els ma

teixos llocs. La consigna, a manera d'exem

ple, era: 

"¿Quina de les dues boles creus que 

està més a prop de la bola verda, la ne

gra o la groga?" 

Amb aquesta prova es pretén obtenir infor

mació sobre la percepció espacial del sub

jecte, pel que fa un objecte respecte a d'al

tres objectes i respecte a un mateix, 

d'acord amb la mida i la distància. 

Instrumental 

lla) distribuïdes en el terreny de joc de la Full d'observació: elaborat al Laboratori 

manera següent (Figura 2): de Control i Aprenentatge Motor de la 

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 

• La bola blanca es va col'locar a 80.5 cm 

de la bola blava i a 52,5 de la vermella 

formant les tres boles un angle de 90° a 

.8 metres del box de llançament on es 

trobava situat el subjecte. 

l'Esport de la Universitat d'Extremadura. 

Són tres els tipus de tècnica de llançament 

que de forma global s'han diferenciat en el 

full d'observació: 

• Es va situar la bola blanca a I 06 cm de la • Tècnica de llançament" per dalt" . 

bola blava i a 93,5 de la vermella en línia • Tècnica de llançament "lateral". 

formant una diagonal a 10 metres de • Tècnica de llançament "per baix". 

distància respecte al box de llançament. 

• Es va situar la bola blanca a 32,5 cm de la Les fases de llançament considerades 

bola blava i a 46 cm de la vermella for

marit una línea perpendicular al box de 

lIan~ament a 10 metres de distància. 

• Es va col'locar la bola blanca a41 cm de 

la vermella i a 33,5 cm de la blava for

mant un triangle isòsceles a 5 metres del 

box de llançament respecte a la bola 

blanca. 
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van ser: 

A) Posició inicial. En la qual centrarem la 

nostra atenció en dues zones anatòmiques 

fonamentalment: 

• Avantbraç. 

• Espatlla. 



----------

B) Llançament. En la qual centrarem la tres superiors, tindrà una sèrie de proble-

nostra atenció en: mes a nivell de to muscular, força, coordi-

nació, moviments refiexos i control 

• Tronc. postural que intentarà resoldre d'acord 

• Espatlla. amb el nivell d'afectació i de l'edat en què 

• Avantbraç. va tenir aquesta lesió. Si a aquest fet afegim 

• Mà.' que l'afectació neurològica del paralític ce-

rebral gairebé mai no és pura, és a dir, que 

Electromiograma J & J 1-410: registre di- normalment es té, per exemple, espastici-

recte de les potencials d'acció que són de- tat atetòsica, es confirma encara més la 

senvolupats en la nostra musculatura. Es fan tessitura de la impossibilitat de buscar cri-

servir elèctrodes de superfície per registrar teris d'utilització tècnica d'acord amb la 

la intervenció muscular durant la posició ini

cial de llançament i durant el llançament. 

S'analitza el timing neuromuscular o al

ternança neuromuscular del cap llarg del 

bíceps i mig del tríceps del membre su

perior. 

Sensor de posició tridimensional. Detec
tor espacial Polhemus Fastrack: detector 

electromagnètic de posició en les tres di

mensions espacials respecte a un eix de re

ferència relatiu mòbil. Es registren les coor

denades de l'espai en tres dimensions i els 

angles de rotació, azimut i elevació (en la fi

gura 3 es pot observar la col-Iocació dels 

instruments). 

Resultats i primeres 
conclusions 

Pel que fa els tipus de tècniques més utilit

zades veiem com la meitat dels paralítics 

cerebrals mesurats en el Campionat d'Ex

tremadura utilitzen una tècnica per dalt i 

l'altre 50% fan servir una tècnica lateral, 

en canvi, ningú no fa servir la tècnica per 

baix. En canvi, en el Campionat d'Espanya 

prop del 50% dels subjectes mesurats uti

litzaven una tècnica de llançament per 

baix. 

Pel que fa la distribució dels tipus de tècnica 

a fer servir segons l'afectació, amb les pri

meres dades analitzades sembla que no 

existeix cap criteri d'utilització de la tècnica. 

És a dir, que el tipus d'afectació neuromus

cular, des d'un punt de vista mèdic, no 

sembla ser un factor predictor del tipus de 

tècnica a fer servir. 

És evident que qualsevol paralític cerebral, 

d'acord amb la seva afectació en els cen-

lesió. 

Si ens centrem en l'espasticitat (augment 

del to muscular amb increment dels movi

ments refiexos) s'observen clarament dos 

tipus de sinergia amb diferents nivells cada 

una d'elles, la fiexora i l'extensora. D'acord 

amb això, tots els paralítics cerebrals amb 

sinergia extensora independentment del 

seu grau d'espasticitat i de què sigui mixta o 

no ho sigui, fan servir una tècnica per baix. 

D'altra banda sembla ser que els esportis

tes que tenen una precisió més gran amb 

afectació bàsicament atetòsica o atàxica 

són els que utilitzen normalment una 

tècnica per baix. Aquests subjectes no 

acostumen a tenir limitacions d'amplitud 

de moviments per la qual cosa no han de 

limitar-se a la utilització d'un tipus concret 

de tècnica. 

Des del punt de vista de la programació 

motora, la utilització d'una tècnica per baix 

implica un distanciament més gran del 

mòbil del cos i un desplaçament més gran 

del segment per fer el llançament, per la 

qual cosa el control neuromuscular hauria 

de prolongar-se en el temps i provocaria un 

major nombre de moviments involuntaris, 

en ser l'ordre motora més àmplia. Però una 

vegada fets els primers estudis de les corbes 

electromiogràfiques enregistrades als sub

jectes sembla ser que el tríceps és un mús

cul innervat per un nombre més gran de 

motoneurones que el bíceps, per la qual 

cosa és més fi en activitats de precisió. És a 

dir, el múscul tríceps és preferible utilit

zar-�o com a antagonista i controlador dè la 

força del llançament, ja que el bíceps ésun 

múscul amb el qual normalment es pot apli 

car més força, en ser un múscul antigravita

tori. Però això no és més que una hipòtesi 
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Figura 3. DetaU de la col·kx:ació dels sensors sobre 
l'esportista. 

que resulta dels primers registres analitzats. 

Es requereix un estudi posterior que per

meti una anàlisi exhaustiva del registre elec

tromiogràfic, per observar detalladament 

com incideix cada afectació neurològica so

bre l'esport de boccia i concretament sobre 

el llançament. 

Per acabar, és convenient destacar que el 

75% dels BC2 mesurats que són PC6 en 

la vida diària són subjectes diagnosticats 

com a atàxics o atetòsics que tot i que te

nen problemes de control dels movi

ments voluntaris, control postural o dels 

moviments refiexos, en ser ambulants, és 

possible que el seu desenvolupament 

perceptiu i cognitiu sigui més gran que el 

dels PC2 que van en cadira de rodes i te

nen menys possibilitats de comunicació i 

exploració de l'espai . Aquesta hipòtesi ha 

estat rebutjada una vegada estudiades les 

proves perceptives, atès que el 90% de 

tots els esportistes mesurats, indepen

dentment de ser classe 2 o 6, han resultat 

tenir unes habilitats perceptives eficaces 

pel que fa a percepció espacial, de mida i 

distància d'un objecte respecte a d'altres 

objectes i respecte a ells mateixos. Això 

és probable que sigui conseqüència que la 

boccia és un esport on percebre de forma 

correcta la posició de les boles en el camp 

és fonamental per elaborar una estratègia 

de llançament adequada. És a dir, la 

boccia possiblement sigui un esport reha

bilitador pel que fa els aspectes per

ceptius. 
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Oci i disminució psíquica 
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Abstract 

This article aims to show the relation leisure and psychic disability 
in the field of an association in which play activities are 
encouraged such as music, recreational activities, skiing 
excursions, excursions to amusement parks, sport, games, parties, 
formation of musical groups, etc. 

. OC I · 

The aim of the project is to include those with psychic disabilities 
in the leisure program, as the axis and basis of what is going to be 
done, and in a like manner, introduce those with psychic 
disabilities in the universe of the integration. Examples of what we 
talk about are included in the article. 

Resum 

Aquest article aspira a mostrar la relació entre oci i disminució psí

quica en el camp d'una associació en la qual es fan activitats motiva

cionals: música, activitats recreatives, excursions d'esquí, excursions 

a parcs d'atraccions, esports, jocs, festes, formació de grups musi

cals, etc. 

L'objectiu del projecte és incloure aquelles persones amb disminu

cions psíquiques en un programa d'oci, per sentar les bases del que 

es farà, i d'alguna manera introduir-les en l'univers de la integració. 

En aquest article s'introdueixen exemples d'allò que, anteriorment, 

hem parlat. 

Preparem la travessia 

L'Associació "A toda Vela", es va fundar el desembre del 1996 amb 

la finalitat de desenvolupar l'oci i el temps lliure dels nens, nenes i jo

ves amb disminució psíquica d'Almería i província. Aquesta era la 

nostra única finalitat. 

No sorgíem dins de cap altra associació dedicada fins aleshores a al

tres tasques -terapèutiques, estimuladores, ocupacionals-... AI 

contrari, preteníem ser complement a totes les que hi havia. Seríem 

la primera associació d'aquest tipus en la nostra província; cobri

ríem, per tant, una faceta molt descurada -igual que moltes altres

pels nostres legisladors. 

Atès que parlàvem d'oci, començaríem pels caps de setmana i pe

ríodes de vacances, espais de temps caracteritzats per instal·lacions 

tancades. No disposàvem de locals, tampoc els volíem ... Seguim 

sense tenir-los. Això ha suposat lluitar, i de vegades molt, amb enti

tats públiques i privades amb la finalitat de compartir espais, 

d'utilitzar un lloc tancat i infrautilizat durant els períodes de vacances. 

S'ha aconseguit i ,això ha suposatun autèntic vehicle per a la integra

ció social de nois i noies als quals en moltes ocasions, els seus veïns, 

el seu barri no coneixia i, per això, temien. 

Partiríem del voluntariat; un voluntariat jove, entusiasta, creatiu, 

amb "marxa", perquè les activitats dissenyades: esport, concerts, ci

nema, viatges, i les relacions interpersonals que estàvem disposats a 

desenvolupar així ho requerien. Però, també, necessitàvem un 

equip de professionals que partint de la pràctica tant dintre com a 

fora de l'associació, formessin, en un primer moment, els voluntaris 

d'una manera permanent, funcional, al dia, contextual, etc. Però, 

aviat, havien de ser ells mateixos qui dissenyessin el seu autoforma-
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ció, comuniquessin la seva experiència als 

altres, i transmetessin als seus conciutadans 

els valors del voluntariat i les capacitats sen

se explotar dels nostres beneficiaris. Els 

nostres passos ens van guiar cap a la univer

sitat i des d'aquí, el boca a boca i, la nostra 

pròpia acció transmesa a través dels mitjans 

de comunicació van fer la resta. 

Apostàvem per les persones amb disminu

ció, per la cara de la moneda que els dona

va importància en les seves capacitats, 

apostàvem per una visió positiva i optimista 

de les persones amb disminució, una visió 

plena de possibilitats -no de limitacions-, 

tenyida d'il'lusió -no de compassió--, que 

navega a tota vela per tots aquells itineraris 

que hi ha de l'oci 

El nostre següent repte seria, per tant, 

transmetre als quatre vents la nostra posi

ció, a través dels mitjans de comunicació al 

nostre abast, a través de la seva participa

ció en la comunitat, a través del nostre 

exemple. 

Coneixíem el món de les persones amb 

disminució psíquica, en canvi no conei

xíem el de l'oci, per això la nostra formació 

inicial havia de dirigir-se a conèixer l'oci i a 

descobrir les interrelacions que hi ha entre 

l'oci i les persones amb disminució. Ha

víem de canviar els estils d'oci del col'lectiu 

tan allunyats d'una opció saludable i cen

trats en la sobreprotecció, el sedentarisme 

i la solitud. 

Tot i que desconeixiem moltes coses, asso

ciàvem l'oci -cultura, turisme i esport- en la 

seva direccionalitat positiva, en una vivència 

gratificant i no utilitària i que es pot manifes

tar en qualsevol de les seves dimensions: 

lúdica, ambiental. ecològica, creativa, festiva 

i solidària. 

Partiríem d'un oci integrat pel que fa a la po

blació subjecte de l'acció i respecte al lloc 

de participació; encara que, sempre hau

ríem de tenir en compte la pròpia percep

ció subjectiva del subjecte implicat. Consi

deraríem l'oci com un fi pròpiament i no 

com un mitjà per ser acceptat membre de 

la comunitat. 

No només preteníem "accedir a", sinó 

"participar en la vida social, cultural, esporti

va i turística al nostre abast. Aquesta pro

gressió l'enteníem no com una mera acció 

de solidaritat, sinó com estrictes actes de 

justícia social necessaris per equiparar i 

compensar els desavantatges que la dismi

nució pugui produir al ciutadà, fonamentat, 

tot plegat, en el dret que la constitució con

cedeix a la igualtat. 

Aquestes van ser les nostres cartes de nave

gació. Finalment, estàvem convençuts que 

els disminu'fts eren capaços de gaudir 

d'aquest oci que fins ara se'ls havia negat, si 

no negat, ocultat, i que, a més a més, eren 

elements actius de la seva navegació. Parti

ríem, si no en un primer moment ja que ha

víem d'oferir-los -per primera vegada

l'ampli ventall que hi havia, en l'autodeter

minació del col'lectiu i en la progressiva ad

quisició de la seva pròpia autonomia. 

Suposava un gran repte, però no ens va es

pantar; ara en la distància dels anys, estem 

convençuts que l'èxit de la nostra navega

ció, va consistir a perpetrar-nos bé i amb 

una constant formació, tasca d'equip i grans 

dosis d'il'lusió i afecte. La resta ho van posar 

els disminu'l'ts. 

Començava una apassionant travessia 

pels diferents itineraris de l'oci. 

Els nostres passatgers 

Aviat ens varem adonar que els nois i noies 

que se'ns van acostar presentaven escasses 

habilitats adaptatives -dificultats en la seva 

comunicació, gran dependència d'altres per 

a les habilitats d'autoatenció, vida en la llar, 

utilització de la comunitat, autodirecció, sa

lut, seguretat, oci i temps Iliure-. Els seus 

patrons de competència social estaven ins

tal ' lats, molt sovint, en els extrems del dèfi

cit o l'excès -bé per la seva passivitat com 

per la seva hiperactivitat-. No se sentien 

vinculats a cap grup de persones sense dis

minució, escassos de pautes d'actuació i de 

models en els quals trobar suport, amb 

absència d'actituds de cooperació, control, 

presa de decisions, amb un historial mèdic, 

en ocasions, carregat; amb una certa facilitat 

a ensopegar en la inestabilitat emocional, 

amb aptituds comunicatives i motrius poc 

desenvolupades o no d'acord amb la si

tuació. 

Educació FíSica i Esports (60) (66-69) 

L'h;"ori,1 d, ,",,,,,,,, q"' h";,, t;og",," l 
alguns casos havia minat no solament la 

seva confiança en l'altre sinó en si mateixos. 

Però, també sabíem que amb els suports 

necessaris i que una vegada motivats no 

continuarien insistint, i ens exigirien cada dia 

més i no permetrien crear-los falses pro

meses. 

Ara som més de cent, amb tota classe de 

disminució psíquica als quals li acompanyen 

nivells intel ' lectuals i habilitats adaptatives 

diverses (paràlisi cerebral, síndromes de 

Down, Sotos, Ondine, retard mental, au

tisme, epilèpsia, hiperactivitat). 

Travessia 

Ens centrarem en l'àrea esportiva i en la 

metodologia que ha sostingut el seu desen

volupament. 

La finalitat del nostre projecte en l'àrea ha 

estat la de facilitar als nens/es i joves amb 

disminució psíquica un espai en el qual 

tinguin l'opció d'ocupar el seu temps lliu

re a través d'activitats lúdico-esportives, 

com a font de gaudi i experiència joiosa, 

que els ajudi a desenvolupar hàbits i acti

tuds de convivència, cooperació, inde

pendència, autonomia i desenvolupa

ment motriu i abandonar estils de vida 

massa pròxims al sedentarisme, l'aïlla

ment, l'obesitat i la falta de relacions inter

personals. 

Després de tres anys fent esport amb 

nens/es i joves amb disminució psíquica, 

hem descobert que alguns ja s'han decantat 

per la pràctica d'un esport reglat -la nata

ció--; d'altres, han optat obertament per la 

no-realització d'activitats esportives i l'últim 
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grup, requereix encara de l'entrenament 

en els requisits bàsics per realitzar un esport 

reglat (seguiment d'instruccions, comporta

ment cooperatiu, rapidesa motora, atenció 

concentrada durant llargs períodes de 

temps, agilitat motriu, coordinació visomo

tora, etc.). 

Però el més important de tot és que prete

nem que els nostres nois i noies es divertei

xin a través del moviment al costat dels al

tres, que sense a penes adonar-se facin un 

exercici físic al qual , per regla general, ningú 

no prestava fins a la data massa atenció, 

però, sobretot, que les famílies reivindiquin 

el seu dret a la pràctica esportiva i que els 

organismes en~arregats del disseny de les 

activitats esportives de la ciutat recordi que 

ciutadans ho som tots, independentment 

de les nostres capacitats. 

Cal anotar que durant aquest any, la pro

gramació d'esport adaptat de l'Ajuntament 

d'Almería s'ha incrementat notablement, 

que d'altres associacions i col'legis s'han 

llançat a la pràctica de la natació, fins al punt 

~ap\U\ts 

· OCI ' 

que les persones amb disminució sembla 

que hem col'lapsat l'única piscina coberta 

de la ciutat. 

Els objectius que es pretenen cobrir amb el 

projecte, són els següents: 

• Proporcionar un lloc de trobada en el 

qual poder desenvolupar, sense traves i 

de forma lúdica, les seves capacitats. 

• Donar a tots la possibilitat de descobrir el 

gust per l'activitat física i l'esport. 

• Ensenyar /aprendre la capacitat de mou

re's i relacionar-se en el grup. 

• Desenvolupar la confiança en les seves 

possibilitats corporals i gaudir amb la seva 

realització, com a contribució fonamental 

al gaudi i al benestar personal. 

• Iniciar-los en activitats preesportives mit

jançant el joc. 

• Facilitar l'accés del col 'lectiu a la pràctica 

d'un gran nombre de pràctiques esporti

ves per facilitar així el seu procés real de 

decisió. 

La metodologia i les activitats dissenyades, 

fonamentalment lúdiques, giren al voltant 

de la facilitació de la comunicació, la coope

ració, l'adaptació al medi i la vivència gratifi

cant de la pràctica motriu . Uns ens com

pensem als altres, ens deixem acompanyar 

i junts ens divertim i creem un projecte amb 

sentit, amb un espai i un temps, amb una 

memòria col'lectiva que ens acompanyarà 

al llarg de la navegació. Hem optat per la 

fórmula de petits grups heterogenis i hem 

comprovat com els joves amb moderades 

disminucions, entre un grup de lleus dismi

nu'lts, redueixen les seves conductes dis

ruptives i imiten actuacions grupals més po

sitives; encara que en diverses ocasions -i 

sobretot si es lliguen a trastorns mentals 

transitoris i/o permanents-, distorsionen 

fortament al grup. També, els joves amb 

lleus disminucions eleven la seva autoesti

ma quan imiten models d'actuació del vo

luntariat envers els seus companys i se sen

ten, potser per primera vegada, útils i apre

ciats en les seves diferències. 

Ens hem divertit amb la pràctica puntual 

d'esports de neu (patinatge sobre gel i tri

neus) i esports d'aventura (bicicletes de 

muntanya, ràpel, tirolina), molt sovint ens 
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relacionem a través de l'activitat lúcido

aquàtica, volem iniciar-nos en esports nàu

tics i hem fet incursions en golf, tir amb arc, 

tennis, futbol, bàsquet i atletisme. 

Tresors adquirits 

Són moltes les coses que hem après durant 

aquests tres anys de navegació i creiem que 

han de formar part de qualsevol programa 

d'oci d'una associació que es dediqui a 

l'apassionant món de les persones amb dis

minució psíquica. 

• Si pretenem un servei de qualitat hem 

d'apostar fortament per la formació del 

voluntariat, tant inicial com permanent

ment, tant dintre com fora de l'associació. 

En l'àmbit esportiu hem de centrar 

l'esmentada formació en la cooperació, el 

desenvolupament d'habilitats socials que 

afavoreixin la integració social. l'animació 

lúdica, etc. La pràctica d'esports reglats 

haurà de ser tutoritzada per personal es

pecialitzat. El voluntariat passarà a fer un 

paper de facilitador i impulsor de la partici

pació de totes les persones amb disminu

ció, així com un paper assessor de l'espe

cialista esportiu en matèria de disminució, 

si més no, en una primera fase. 

• És més positiu l'oci integrat que el segre

gat, des del punt de vista de l'ús d'ins

tal'lacions (comunes o segregades) per la 

qual cosa afavoreix la conscienciació so

cial. Encara seguim discutint si és més efi

caç l'oci integrat, prenent com a referèn

cia la població a atendre; de moment 

hem optat per crear una consciència i 

una vinculació a un grup d'iguals -inexis

tent fins a la data-, així mantenim les por

tes obertes i afavorim la incorporació 

d'altres nois sense disminució- aspecte 

més fàcil d'aconseguir si participem en les 

seves instal 'lacions i amb els seus mateic 

xos monitors, que si ells han de despla

çar-se a les nostres-o Sabem que hi ha 

grans defensors de l'oci integrat, de la in

clusió d'un, dos o tres dintre d'un grup de 

nois sense disminució. Fins a la data 

creiem que si això és possible, perfecte, 

però, per desgràcia i en la majoria dels 



casos I, sobretot així que l'edat avança, 

això és més difícil i de vegades traumàtic 

per als nois. 

Dissenyem, per tant, des de la disminució, 

però, siusplau, sense afegir barreres ni pre

judicis; dissenyem activitats tan arriscades, 

divertides i emocionants com per a la resta 

de la població (acuaola, discoteques, tiroli

na, viatges d'aventures, trineus, patinatge 

sobre gel, parcs temàtics ... ), assumim els 

riscs, -això no implica la falta de control-. 

És més difícil, sens dubte, però serà més 

atractiu, a més a més, per a la resta de la po

blació sense disminució, per als germans i 

companys de col'legi; cal afavorir els inter

canvis però des de la nostra banda. Amb 

això facilitarem l'autonomia, la presa de de

cisions, les habilitats socials, la motivació, 

però sobretot i més important, crearem un 

projecte de vida. Un projecte que com ens 

diu en Manuel Cuenca (director de l'Institut 

d'Estudis d'Oci-Deusto), serà "un projecte 

de present", tari bon punt facilitarem una 

vivència personal i grupal, rica en matisos i 

intensa en emocions, serà un "projecte de 

passat" tan bon punt romandrà en la 

memòria i podran recrear-la totes les vega

des que vulguin fer-ho i, sobretot, un "pro

jecte de futur", perquè els estem propor

cionant el motor que els faci aixecar-se tots 

els matins amb l'esperança de viure un dia 

diferent a l'anterior, amb la força per crear i 

inventar durant la setmana allò amb el qual 

sorprendran als seus amics i -sense sa

ber-ho-- a ells mateixos perquè dia a dia 

aniran creixent en fortalesa d'ànim, en habi-

litats que els facilitin l'adaptació social, en 

amics i amigues amb els quals compartir les 

vivències, que els empenyi -per què no 

dir-ho-- al desig per la independència fami

liar. Com un membre més de la família pos

seeix un pla d'oci per al cap de setmana que 

ja no passa per viure el dels seus pares sinó 

el seu propi en el qual, a poc a poc, no hi 

caben els seus pares. 

• No hem d'oblidar les famnies perquè els 

nostres nois hi depenen. 

Afavorim el seu equilibri intem i els hem 

d'atorgar la independència per al descans 

i/o el gaudi del seu o¡:i. Dissenyem progra

mes "respir", servei de cargurs, centres 

d'oci durant els llargs períodes de vacances. 

Hem d'unir voluntats amb els familiars i així 

aconseguirem molt més per als nois; hem 

d'ajudar-los a trencar els forts llaços que els 

uneixen i a vegades, limiten. 

• El desenvolupament de l'autodetermi

nació dels beneficiaris, la seva autonomia 

personal i social. la cooperació entre els 

membres del grup, la participació en la 

comunitat i el benestar emocional de les 

persones amb disminució, han de ser les 

nostres cartes de navegació, les de vo

luntàries, professionals i familiars, i han de 

convertir-se en les banderes que onegin 

en el nostre pal en el nou mil'lenni que 

comença a despertar. 
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L'oci, temps per a tothom: 
Plantejament d'un programa recreatiu 
al voltant de la "(Dis)-minució" 

María Jesús Zea 
Mestra especialista en Educació Fisica 
Coordiruulora de Re-Crea. Animnr-Expresa 11 Educa 

Paraules clau 

oci, programa recreatiu, 
disminució 

Abstract 

With the experience described we offer a 
way of living free time from an 
Educational-Recreational perspective that 
accepts diversity. 
After considering the importance of leisure 
time for people with disabilities the article 
presents some proposals based on an 
expressive recreational methodology and 
with contents aimed at favouring 
normalisation and understanding of the 
fact that people who are different must 
have the same opportunities as the rest of 
society. 
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" ... Des del punt de vista biològic no té errors, no hi ha minusvalidesa, no hi ha disfuncions .... En biolo

gia no hi ha minusvalidesa .... És en l'espai de les relacions humanes on la persona definida com a limi

tada passa a ser limitada " 

Resum 

Amb aquesta experiència que a continua

ció plantegem invrt:em a vivenciar el temps 

lliure des d'una perspectiva Educativa-Re

creativa de la mà de l'acceptació de la 

DIVERSITAT. 

Després d'algunes reflexions que tracten 

de fonamentar la importància del temps 

d'oci en les persones amb disminució, 

pretenem en aquest article, fer conèixer 

algunes propostes que es nodreixen d'una 

metodologia Expressiva-Recreativa i d'un 

contingut temàtic que faciliten la normalit-

M ATURANA (1989) 

vistes diferents. Però el principal és que da

vant la diferència tenim la necessitat i el dret 

de gaudir del temps lliure. 

Com a educadors animadors hem d'acon

seguir que allò que és diferent sigui motiu 

d'enriquiment i suscitar així aquest respecte 

cap a les persones amb disminució i apren

dre a desenvolupar d'altres sensibilitats, 

d'altres formes de comunicació. 

Valors com: la creativitat, sociabilitat, el 

pensament crític , estan en el centre de 

l'Educació en el temps lliure, als quals hem 

d'afegir especialment, el respecte i la to

lerància en l'acceptació de la diversitat. I 

zació i ens porten a comprendre que to- aquests són els beneficis que ens pot apor-

tes les persones diferents han de tenir la tar l'oci ben entès, és a dir, des de la creati-

mateixa oportunitat que la resta de la so- vitat personal social i no des de la indústria 

cietat. del consum, a la millora de la nostra quali

tat de vida. 

Introducció 

Despertar la capacitat de gaudir d'un 

temps que la vida ens regala és feina de 

tots. 

El temps d'oci ens presenta un ventall de 

possibilitats per al seu gaudi i vivència i ens 

proporciona l'oportunitat d'experimentar 

noves relacions entre totes les persones. I 

parlar de totes les persones és parlar de la 

diversitat, de la integració. En la societat hi 

ha grups diferents, persones , gustos i moti

vacions diferents, pensaments i punts de 
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Una experiència pràctica: 
temps lliure i diversitat 

Desenvolupar un programa Educa

tiu-Recreatiu on totes les persones tenen 

cabuda ha estat sempre el nostre principal 

objectiu. Amb aquesta experiència, que a 

continuació descrivim, pretenem l'expan

sió de les persones disminuïdes cap a al

tres entorns diferents de l'habitual-fami

liar, amb el desig de proposar la vivència 



de noves situacions que els afavoreixin 

cap a una més gran autonomia intel ' lec

tual , física i emocional. 

Sens dubte, la inquietud d'animadors pro

fessionals i voluntaris entusiastes que expe

rimenten i reflexionen sobre la seva pròpia 

acció educativa ens ha portat a la necessitat 

d'enfocar els programes d'animació a la in

tegració de tots els col·lectius. 

Una safata de propostes 
en base a una experiència de cinema 

El Programa 

Aquest programa recreatiu s'estructura en 

base a un "CONTINGUT TEMÀTIC" denominat 

"DIES DE CINEMA" on els protagonistes són les 

persones disminuïdes, que tindran l'opor

tunitat de ser els actors principals de la seva 

pròpia pel·lícula. L'aspecte lúdic és l'eix re

gulador d'aquesta proposta educativa que 

es va desenvolupar en un període de va

cances dels participants .. . 

Objectius 

Els objectius que proposem ens serveixen 

de marc de referència per al programa que 

farem, ells ens guien en el procés. 

Tenint en compte que el nostre principal 

objectiu és integrar a les persones amb dis

minució ens plantegem el següent: 

• Fomentar les relacions interpersonals ca

pacitant a tots a gaudir junts del temps 

d'oci. 

• Facilitar activitats que siguin significatives i 

que condueixin al desenvolupament per

sonal i a la qualitat de vida . 

• Afavorir la salut integral i proporcionar el 

benestar físic i psíquic mitjançant propos

tes que indueixen a un encontre del cos 

amb la persona. 

• Proporcionar oportunitats de participa

ció activa en el temps lliure convertint 

els participants en protagonistes de la 

seva pròpia vida i companys de l'expe

riència. 

• Potenciar el joc en grups com a forma 

de descobrir les qualitats i capacitats dels 

altres. 

• Capacitar en la presa de decisions. 

• Enfocar allò que és quotidià des d'una 

nova perspectiva que ens faci vivenciar 

valors renovellats. 

Activitats 

El programa en la seva totalitat s'estructura 

en diferents blocs d'activitats el contingut 

dels quals fa referència a un títol que agrupa 

la temàtica de "cinema" de cada dia: 

A) Tallers Pràdics: comprenen les activitats 

de caràcter manual i intel 'lectual com el ta

ller de l'artista (art plàstica), de premsa .... 

B) Adivitats Esportives-Recreatives: To

tes amb un alt component lúdic on pre

val una competició sana i cooperativa. En 

aquest bloc ens trobem amb jocs i es

ports tradicionals, altematius, populars i 

activitats d'aventura. 

C) Activitats Expressives: engloben pro

postes de dansa en el medi natural, balls 

de saló lúdic, expressió dramàtica, dansa 

recreativa i el que és característic és la 

metodologia expressiva que es farà servir 

en tot el programa. 

O) Racó de la salut: lloc on es convida el cos 

a sentir la relaxació, el massatge compar

tit ... El moment i la diversitat del grup 

marcaran la implicació. 

E) Activitats aquàtiques: En les quals 

s'integren les d'expressió aquàtica, dan

sa, "jocs passats per aigua" .... 

L'aigua és un medi on ens sentim lleugers 

de la càrrega corporal , és un medi ideal 

per treballar propostes amb les persones 

disminuïdes. 

F) Activitats Nodurnes: En un programa 

d'aquestes característiques la nit és l'espai 

màgic on el grup es troba. Les dinàmi

ques de ritme, espectacles participatius, 

concursos ... . són els que desperten al 

PROCÉS CREATIU . (Fig. I). 

PROGRAMA D'ANIMACIÓ 

~ 
PROPOSTES TEMÀTIQUES PROGRAMA D'ACTIVITATS 

* ' A través del temps' 
* ' Estiu de cinema' 
* ' La fira del sol ' * ' El circ de la vida' 
* .... 

Tallers 
Pràctics 

~ Animació a la 
lectura 

't T. premsa 
to;, Sensibilització 
'OI medi ambiental 

~ T. del ~ rti sta t;j 

Activitats Expressives 
~ Dances en el medi natural 
~ Aeròbic recreatiu 
~ Balls de saló lúdic 
~ Expressió dramàtica 
~ Ball Modern 
~ Expressió plàstica ... 
~ RACÓ DE LA SALUT: T. 

Massatge, estirament ... 

Figura 1. 
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Activitats esportives -
Recreatives 

., Jocs i Esports 
Tradicionals 
(Futbol, Voleibol. .. ) 

., Jocs i Esports 
p opulars (BitUes, cursa 
de sacs ... ) 

., Jocs i Esports 
Alternatius 
(Indiaca, paracaigudes, Floomall 

., Activitats d'Aventura 
Recreativa (Escalada, 
Tir amb Arc, tirolina .. . ) 

Activitats Aquàtiques 
@ Expressió aquàtica 
@ Dansa 
@ Jocs mullats 

Activitats Recreatives 
Nocturnes 

«. Gran joc nocturn 
«. Nits concursos 
«. Nits espectacle 
«. Ritme nit... «. Jocs de Taula 
«. Festa recreativa 
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PrinciPis bàsics per a l'acció 
educativa en grups 
de persones amb disminució 

Abans d'endinsar-nos en el desenvolupa

ment del programa recreatiu puntualitza

rem alguns aspectes importants a tenir en 

compte pel que fa referència als grups amb 

necessitats educatives especials. 

Basem la dinamització en una METODO

LOGIA EXPRESSIVA RECREATIVA (Montavez i 

Zea 1998, pàg. 29). "Aplicarem un estilo 
un altre d'ensenyament sempre que fo
mentin la personalització, atenguin a la 
socialització, afavoreixin la sensibilitza
ció, impliquin cognoscitiva ment, afecti
vament i físicament als alumnes i poten
ciïn la seva creativitat i actitud crítica". 
Per això, el dinamitzador/a de l'activitat 

haurà de centrar la seva actuació sense per

dre de vista els següents principis: 

Pel que fa a /es estratègies metodològiques 
de caràcter genèric per a la realttzació 
de l'activitat 

Seguint a Zarilli (citat a diversos autors, 

1998, pàg. 86): 

"Els principis bòsics o tenir en compte en 

qualsevol estratègia metodològica són: 

• Funcionalitat: Les activitats proposa

des han de ser adequades ols objec
tius dissenyats. 

• Socialització: Les activitats han de per
metre el treball comunitari. 

• Ús del medi ambient com o mitjò edu
catiu i social. 

• Treball en grup, com o formo de co

municació. 

apunts 

. OC I · 

• Individualització amb respecte o lo 
persono. 

• Transformació de lo societat. 

• Millora de lo qualitat de vida, tots dos 
com objectius generals de tot grup de 
treball". 

Pel que fa a l'actitud 
del dinamtzador la 

• Ha d'estar basada en l'Aceptació i T 0-

lerància de les diferències i limitacions. 

• Transmetrem Respecte en tot moment 

fins i tot, quan ens hi dirigim tractant-los 

amb naturalitat i normalitat. 

• Saber escoltar i estar receptatius a for

mes de comunicació no verbal. 

• Assumir responsabilitats per donar les 

respostes necessàries en cada moment. 

• Estar oberts a aprendre de les situacions 

que se'ns presentin i estar positius davant 

els problemes. 

• Estar motivats per induir a la posada en 

pràctica de les dinàmiques. 

Pel que fa a la forma de dirigir-se al grup 
hem de prestar atenció al següent 

• Dirigir-se sempre directament a la perso

na pel seu nom, en lloc de fer-ho a 

l'acompanyant o voluntari. 

• Parlar-los d'acord a l'edat que tenen, 

amb respecte (si són adults no parlar-los 

com a nens). 

• Dins dels grups diversos tractar-los com 

a un més. 

• Incloure'ls en activitats i converses en

cara que tinguin problemes per expres

sar-se. 

• Escoltar i respectar les seves opinions. 

• Evitar posar-se nerviós davant de situa

cions conflictives. 

• Sempre ser expressius, espontanis i afec

tius. 

• Cal plantejar propostes participatives, 

dinàmiques i amb gran esperit lúdic. 

• Explicar les propostes de forma natural, 

amb exemples visuals, tàctils, emocio

nals, basats en la metàfora i analogia (ob

jectes, idees ... ). 

• No tenir pressa, totes les propostes te

nen un procés individual, i cada per

sona està en un moment diferent del 

procés. 
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• ÉS fonamental el procés. Sense menys

prear el resultat, estant oberts a qualse

vol iniciativa o expressió individual i valo

raries. 

• Mai no hi ha problemes sinó suports per 

crear i aprendre. 

• La tècnica en Expressió és un alliberador 

de la creativitat, per això en alguns mo

ments necessitarem de la imitació i ho fa

rem mitjançant propostes lúdiques dife

rents. 

• Utilitzarem diferents llenguatges: la 

música, l'art plàstica, el moviment, l'ex

pressió escrita .... com a recursos enri

quidors. 

• No perdre de vista que hem d'escoltar 

el que succeeix en cada moment de 

l'activitat, sense haver d'interrompre-la 

si algú es posa nerviós o té una crisi, 

doncs, per a això ens donen suport els 

voluntaris que solucionaran el proble

ma. Si abandonem la dinàmica per aten

dre-ho és probable que es trenqui el 

procés. 

• Que existeixi COOPERACiÓ en qualsevol 

proposta que es plantegi perquè tots 

sentin que han contribu'ft a la seva realit

zació. 

• Hem de felicitar i agrair la participació 

perquè se sentin protagonistes en cada 

moment. 

En el plató de l'acció: 
desenvolupament del programa 
"DIES DE CINEMA" 

Aquest programa es va dissenyar amb 

l'objectiu de facilitar algunes claus per a la 

cooperació i integració de les persones 

amb disminució en l'àmbit de l'oci i l' estruc

turarem en tres fases sense oblidar integrar 

els principis bàsics d'actuació exposats ante

riorment: 

Primerafase: preparació 

• Elaboració d'una "Entrevista jugada". 

• Recollida de dades sobre els gustos dels 

participants. 

Els voluntaris comencen la seva tasca 

d'equip i disseyen preguntes i fan de forma 



lúdica l'entrevista entre els futurs actors i ac

trius (pròxims asistents al programa). 

El resultat d'aquesta entrevista ens donarà 

idees que complementaran el programa 

específic i provocaran el seu interès. (Fig.2). 

• Per als participants que tenen problemes 

de llenguatge farem servir d'altres mitjans 

per comunicar-nos:' el dibuix, les imat

ges, els gestos ... , però ells també dona

ran la seva opinió. 

Aquesta primera fase ens porta a observar 

com els gustos dels participants estan influ'l1:s 

excessivament pels mitjans de comunicació 

de masses i a posicionar-nos des d'una ten

sió crítica i subratllan els aspectes positius i 

fent broma al voltant,dels negatius. 

Segona/ase: 
disseny i desenvolupament del programa 

Des del moment en el qual els participants 

surten de la seva llar per llançar-se a l'a

ventura del cinema, ja tenen consciència i 

estan preparats, de la mà de la seva família 

i amics, per al somni del que seran protago

nistes: "enregistrar la seva pròpia pel'lícula": 

Programa: DIES DE CINEMA 

Duració: 6 Dies 

Contingut: Pel'lícula "L'aventura de la vida" 

Primer dia: 

Títol: "L'arribada dels artistes a ... " 

ACTIVITATS: 

• Benvinguda afectiva. "CONEIX L'ESPAI 

D'ACCIÓ" . 

És el moment d'obrir els braços per re

bre els participants i introduir-los (encara 

que ja vénen preparats pels voluntaris) en 

el tema cinematogràfic presentant a la 

càmera (que viurà amb nosaltres), els di

rectors d'escena (responsables del pro

grama) i a tots els companys (actors i ac

trius del rodatge). 

• Un joc d'orientació per grups ajudarà a 

familiaritzar-los amb l'espai. 

• Espai de convivència: aquest espai in

clourà els moments de menjars, descans 

i de son. 

• Activitats nocturnes: "EL GRAN CAS

TING". 

Consisteix a crear una dinàmica concurs 

on es buscaran possibles personatges, te

mes, situacions .... descobrirem i aniran 

descobrint les seves múltiples possibilitats 

/capacitats (cantar, ballar, jugar, riure, cri

dar ... ). 

• Espai de Convivència: "SOMNI D'UNA 

NIT DE ... CINEMA". 

Segon dia: 

Títol: "Posem el peu en el plató del 
SUSPENSE" 

ACTIVITATS: 

Amb el lema "Alguna cosa bona succeirà 

avui ... " despertem al rodatge. 

• Espai de convivència. 

• Activitats expressives: DESPERTA EL 

TEU COS!: dinàmica expressiva per estirar 

els músculs, escalfar i practicar el som

riure. 

• Activitats esportives: I a Presa "L'ES

PORT ÉS SALUT" QUI ÉS L'ESPORTISTA? 

Es distribuiran diferents espais de jocs 

modificats (futbol, bàsquet, voley, i un 

lloc per escollir "el meu esport favorit"). 

L'organització serà per grups que aniran 

giravoltant per experimentar les seves 

"noves" habilitats mentre la càmera busca 

imatges de l'esportista més ràpid, som

rient, afectiu, juganer .... El canvi de grup 

(espai) anirà acompanyat d'una dinàmica. 

Per acabar el matí, acomiadem l'esport 

amb Aeròbic Recreatiu centrat en l'estil 

"Olimpíada aeròbic". La coreografia es 

basarà en gests esportius de fàcil coordi

nació on el so i la veu integraran el movi

ment i cadascú u ho farà segons la seva 

capacitat. 

• Racó de la salut: 2a Presa "EL DESCANS 

DE L'ARTISTA". 

Prepararem el cos en el taller de massat

ge compartit: "Amb la incertesa que si 

respectem el silenci i escoltem la respira

ció .. . alguna cosa bona succeirà avui ... ". 

• Activitats aquàtiques: 3a presa "A LA 

RECERCA DEL NAUFRAGI" ... Els jocs de 
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ENTREVISTA LÚDICA 

• Quins són els actors o actrius que t'agraden més? 

• Quina va ser l'última pel ·Hcula que vas veure vist en el ci

nema o TV 
• Què et diverteix més les, pel-Heuies d'humor, suspens, 

acció ... ? 

• T'agradaria ser estrella per un dia? 

• Si tinguessim que gravar una pel·Hcula, quina escolliries? 

,. És important que l'entrevistador adquireixi un rol 

Figura 2. 

flotació junt amb les dinàmiques de ritme 

a l'aigua ens acostaran a seguir la pista al 

naufragi. 

• Espai de convivència. 

• Activitats nocturnes: 4a Presa "DESCO

BREIX EL MISTERI DE ... ". 

Mitjançant la dinàmica del Gran Joc de la 

Nit els participants trobaran amagats sota 

les estrelles diferents personatges màgics 

que aniran desxifrant-los el "Gran miste

ri ". Algunes proves que faran demostrar 

el valor, l'amistat, la sensibilitat ... seran el 

regal per escoltar la història que té cadas

cú amagada. 

I sota la consigna: alguna cosa bona ha 

succeït avui ... , hem gaudit del dia i el 

concloem amb un aplaudiment. 

• Espai de convivència. 

Tercer dia: 

Títol: "Ànim, enregistrem una aventuro" 

ACTIVITATS: 

El rodatge comença amb "L'Aventura de 

conviure". 

Estirem el cos amb estima i empenyem els 

companys al desdejuni amb els nostres 

sons. Durant el desdejuni narraran a tots el 

seu últim somni aventura. 

• Activitats alternatives: Següent presa 

"AVENTURA'T A JUGAR". 

Els materials altematius, indiaques, discs 

voladors, pales .... Són l'excusa per jugar 

CONVIDAT. Mitjançant un sistema de joc 

s'organitzarà la dinàmica i perseguirem 

que la competició sigui un mitjà i no un fí i 

farem partícip a tots d'aquesta activitat fí

sica. 
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Gràcies a aquests sistemes tenim l'opor

tunitat d'organitzar els equips amb les ca

racterístiques que desitgem. Després de 

la invitació, els jugadors crearan les seves 

pròpies regles i prendran decisions per 

avançar o retrocedir en el tauler col

lectiu. 

El suport dels voluntaris en aquesta dinà

mica serà fonamental per induir al desco

briment del manejament i facilitar les pro

postes. 

• Espai de convivència. 

• Racó de la salut: La respiració i la música 

ens faran recobrar les forces per conti

nuar. 

• Aventura recreativa: càmera acció 

UN EPISODI SELVÀTIC. 

Les disfresses, les cançons, els aplaudi

ments seran l'impuls per confiar en l'èxit 
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de dur a terme aquestes activitats (escala

da, tirolina ... ) totes emmascarades amb 

situacions concretes: El rescat de la prin

cesa (tirolina), el tresor de les estrelles 

(escalada) ... 

• Espai de convivència. 

• Activitat nocturna: "LA SELVA ES DES

PERTA". 

És una dinàmica recreativa, que s'orga

nitza com una festa del joc on l'esce

nografia i una mostra d'estands que ron

den al voltant de la vida selvàtica i els par

ticipants entren a la festa i vivencian el joc 

sorpresa. 

Quart dia: 

Títol: Càmera ... Acció "Una escena de 
terror" 

ACTIVITATS: 

• Espai de convivència. 

• Desperta el teu cos: DANSA RECREATIVA. 

La dansa de Frankestein i la dansa del fan

tasma del mar despertaran els músculs i 

amb això descobriran nous personatges 

per a l'episodi del dia. 

• Joc populars: "SENSE POR A JUGAR". 

Un espai per vivenciar el joc popular en 

un lloc on el terror no té cabuda. 

L'enregistrament del moment més va

lent fa reviure els jocs del passat. 

• Espai de convivència. 

• Expressió dramàtica: "PERSONATGE EM

MASCARAT". 

Mitjançant la dinàmica expressiva se se

leccionaran els diferents personatges de 

terror per donar-los vida. La dramàtica 

és un recurs fonamental per introduir-los 

en l'acció. 

• Tallers pràctics: EL RACÓ DE L·ARTISTA. 

Plàstica creativa. Un temps per crear 

amb les nostres mans, pintar, enganxar, 

retallar, i preparar el decorat i les disfres

ses per a la nit. 

• Espai de convivència. 

• Nit del terror: "EL MUSEU VIVENT". 

Després de la caracterització dels perso

natges invitarem a la gent extema al grup 

a visitar el nostre museu. Tots tindran un 

paper a acomplir. "L'estatisme" serà el 

protagonista. Les persones inquietes o 
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que tenen "hiperactivitat" seran les que 

dinamitzaran l'ambient. 

Cinquè dia: 

Títol: "L'humor s'esmuny al plató" 

ACTIVITATS: 

• Espai de convivència. 

• Activitats expressives: Despertem amb 

riures i som ... riures. El cos dansa al sol 

per prendre energies. 

• Tallers pràctics: TALLER DE FANTASIES. 

"A contar històries". 

Els llibres seran els protagonistes per ju

gar-hi i animar a la lectura i a la imagina

ció. (Creativitat). 

• Activitats aquàtiques: "CÓM ICS A L'AI

GUA" següent presa. 

Els balls de saló en l'aigua seran la provo

cació prèvia per experimentar la sensació 

de flotar. 

• Espai de convivència. 

• Racó de la salut: "JOCS EN LA PELL". 

Massatge i respiració apaivagaran el can

sament i impulsaran a l'humor. 

• Tallers pràctics: Taller de premsa cine

matogràfica. "LA NOTíCIA DE LA VIDA". 

Entrevistar i buscar la vivència de cadas

cú en aquest encontre a l'aire lliure i 

crear el nostre petit noticiari per em

portar-nos el record dels moments de 

cinema. 

• Activitat nocturna: PLUJA D'ESTRELLES. 

(Veure epígraf següent). 

Consisteix en una dinàmica de tauler ge

gant on l'atzar ens dóna l'oportunitat de 

ser grans estrelles, cantant, ballant, imi

tant ... Participem per grups avançant en 

el tauler. 

Sisè dia: 

Títol: "El lliurament dels OSCAR" 

ACTIVITATS: 

• El desvetllament de les estrelles. 

El comiat dels participants es farà amb el 

lliurament dels oscars a tots per la seva 
actuació en la pel·lícula. "L'aventura de la 

vida". 

AI millor humorista ... AI millor esportista ... 

Tots portaran el seu Oscar a casa seva. 



Concreció i desenvolupament 
d'una activitat del programa 

• NOM DE L'ACTIVITAT: Pluja d'Estrelles. 
• TIPus: Activitat lúdica expressiva, englo

bada en els grans jocs d'atzar. Jocs de 

tauler. 

• RECURSOS: 

Un tauler pintat en tela. 

Dau gegant. 

Música. 

Llistat de proves. 

• PREPARACIÓ: 

• Elecció de la temàtica: En aquest cas, 

en estar ja submergits en el tema del 

cinema, i al final del programa, ens 

centrem en l'objectiu plantejat. El tau

ler, el nom del joc, l'ambientació i les 

proves aniran al voltant de l'ESTRELLAT. 

"Convertir els protagonistes en estre

lles de la nit". 

• Disseny del tauler: Les caselles seran 

estrelles enumerades, ordenades en 

un camí que porta al bell mig del tauler. 

La resta del disseny anirà a càrrec del 

dibuixant. 

• Disseny de les proves: . 

S'elaboraran d'acord als següents 

blocs: . 

- Artístiques: cantar, ballar". 

- Habilitat: punteria, equilibri". 

- Sensibilització: tacte, olfacte ". 

- Humor: imitació, disfressa ". 

- Proves comodins: seran aquelles 

amb les quals s'avança o es retroce

deix. 

• DINÀMICA: 

• Distribució de grups de diferentss "ca

pacitats". 

• Presa de decisions: 

- Nom de la persona. 

- Caracte rització. 

• iComença el joc!: 

- Tots els grups tiraran el dau un des

prés d'un altre i situaran la seva fitxa al 

tauler. 

- El dinamizador llegeix la prova a cada 

grup mentre tots escolten. 

- Temps per a preparació de la prova. 

- Temps perfer-la. 

- Tots opinem, valoremsi la prova ha 

estat o no aconseguida. 

El dinamizador condueix i recondueix la 

dinàmica en cada moment amb l'objectiu 

que en finalitzar el joc tots aconsegueixin 

ser guanyadors. 

Aquest tipus d'activitat es desenvolupa 

dintre d'una competició sana on tots as

piren a ser estrelles mitjançant l'esforç 

cooperatiu. 

Tercera fase: reflexió 

Després de l'activitat i de la valoració de la 

seva experiència l'equip d'educadors ani

madors es reunirà per treure conclusions i 

reflexionar sobre l'actuació de cadascú en 

el procés. 

Conclusions 

La novetat de l'activitat, l'espai on es desen

volupa (fora de l'entom familiar), la utilitza

ció de materials desconeguts i atraients, 

l'actuació de voluntaris i animadors que 

permet una atenció més individualitzada, la 

filosofia educativa-recreativa que embolca

lla tota l'acció, influeixen positivament i ens 

porten a la consecució dels objectius plan

tejats. 

Amb el desenvolupament d'aquesta pro

posta educativa hem tingut l'oportunitat 

d'experimentar la satisfacció de trobar un 

ambient normalitzat i integrat que enriqueix 

la nostra experiència en la vida i ens fa com

prendre que totes les persones estem 

CAPACITADES. per gaudir del temps d'oci. 

Com a eix metodològic central d'aquesta 

proposta assenyalarem, l'ACTITUD reflexiva, 
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flexible i dinàmica amb la qual l'educador/a 

animador s'enfronta a la diversitat, viven

ciant i compartint una metodologia expres

siva recreativa que ens condueix a l'EDU

CACIÓ EN VALORS. 

"Educar per al temps lliure des de la Re

creació és educar per a tothom, amb 

l'objectiu de donar-li un nou sentit a allò 

que és quotidià des de la creació i l'au

tonomia persona!." 
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Abstract 
In the context of spectacular sport, rhe figure 
of the idol appears as the central point or 
onphalon of a system that brings together 
different human groups. The life route of an 
idol, through a fixed cycle with a series of 
landmarks has been studied in some 
paradigmatical examples. Attaining the status 
of idol gives access to many privileges; but at 
the same time it imposes some behaviour 
patterns with undoubted popular acceptance, 
as models to follow. 

t - apunts 

Fòrum José M. Cagigal 

Un estudi antropològic 
de l'ídol esportiu 
I David Mata Verdejo I 

Professor adjunt de lo Universidod Son Poblo 

Professor de l'I.E.S. Vista Alegre (Modrid) 

Presentació 

Imagini's una ciutat paralitzada. Un població 

confosa i atònita. El turista que aterra en els 

seus carrers castigats per la calor desco

breix amb rapidesa un únic tema de con

versa: L'expulsió de l'equip de futbol de la 

ciutat de la competició nacional de màxima 

categoria, i relegat a la Segona Divisió B. 

Ningú no es creu el que està passant. El re

tard del pagament d'uns avals bancaris per 

part de la directiva del club engega a rodar 

tot el treball desenvolupat per l'equip du

rant la temporada. El seguidor fidel, amb 

bufanda i samarreta de l'equip, pul ' lula pels 

voltans de l'estadi tractant de trobar una ex

plicació a la catàstrofe. No pot imaginar la 

seva vida sense el futbol, sense el seu equip. 

Als pocs minuts ja no està sol, sinó que són 

milers els afeccionats que s'arremolinen 

proferint crits contra la directiva, el conse

ller delegat, el cap irresponsable que ha 

permès aquest daltabaix social. 

La notícia del descens de dues categories ha 

estat anunciada a so de bombo i platerets 

per tots els mitjans de comunicació. El tele

diari de la primera cadena estatal arrenca en 

capçalera amb aquesta notícia. Una autènti

ca bomba, quelcom sense precedents. Un 
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equip amb la història, el prestigi , la traject

òria i la presència social com aquest, relegat 

a jugar partits contra equips gairebé afeccio

nats de tercera fila. De l'estupefacció es 

passa a la indignació. En cada taxi, en bars i 

restaurants, hospitals i hotels, tota la massa 

social tracta de posar solucions. El màxim 

dirigent del club, per consell policial, es ca

mufia als magatzems de la seva empresa de 

joguines, evitant així possibles linxaments 

per part dels afeccionats més radicals que 

no deixen de proferir improperis darrere la 

porta. Tot sembla perdut, sense solució. El 

recurs presentat davant el màxim organis

me estatal de l'esport sembla tenir poques 

possibilitats d'èxit davant de la inexcusable 

raó d'una data límit. En dependre l'or

ganització del campionat d'una empresa 

privada, el reglament no està subjecte a la 

Llei de Procediment Administratiu . El club 

està a les mans de la Lliga de Futbol Profes

sional. 

Mentrestant, la tribu ha començat a mobilit

zar-se. Una manifestació improvisada, pio

nera en el seu camp, recorre el principal 

carrer de la ciutat. La tribu s'agrupa espon

tàniament fins formar multitud en la marxa 



protesta, Les mobilitzacions es repeteixen 

un dia després d'un altre com a mesura de 

pressió davant de tan catastròfica decisió 

per a ells, Els telèfons se saturen de truca

des de protesta, els faxos de la Lliga de Fut

bol Professional (LFP), el Consell Superior 

d'Esports (CSD) i la Reial Federació Espan

yola de Futbol (RFEF) no deixen de rebre 

transmissions demanant el retom de l'equip 

a la màxima categoria, Els resos a la Verge 

busquen el miracle, D'altres afeccionats es 

declaren en vaga de fam, Això ja és una ciu

tat enfollida, a la deriva, Venturosament no 

ha calgut registrar cap esdeveniment luc

tuós, 

Com a resposta a aquesta tendència irre

primible al confiicte, l'Ajuntament de la ciu

tat ha dirigit un recurs al CSD sol-licitant que 

S'anul-li la decisió presa, I a la Plaça Major, 

on se celebra la penúltima manifestació po

pular, l'Ajuntament en Ple surt en defensa 

pública de l'equip, 

Els seguidors de l'equip rival de la ciutat co

mencen a derivar el primigeni sentiment 

d'alegria i escamiment davant la desgràcia 

d'altri, pel de llàstima i commiseració, 

S'albira la solidaritat, la Unió Sagrada; al

guns dels seus afeccionats acudeixen, 

identificats amb els seus propis colors, a 

sumar-se en defensa dels interessos de 

l'equip rival. Sense enfrontaments al camp 

no existiria la rivalitat. 

En un altre racó del país, un equip sofreix 

la mateixa situació, i la ciutat viu simul

tàniament una tragèdia semblant amb es

deveniments anàlegs, La reunió extraor

dinària del Consell Social de la Ciutat ava

lua les terrorífiques conseqüències que 

per a la ciutat suposaria la desaparició de 

l'equip de la competició de lliga, "El futbol 

dóna vida a la ciutat", assenyala un dels 

seus membres en la conferència de 

premsa, Mentrestant, una manifestació 

multitudinària abarrota la Puerta del Sol, 

Aquest és l'abast social que ha desenca

denat aquesta revolta popular, aquesta 

revolta davant una mesura que es consi

dera desproporcionada, que els mitjans 

de comunicació segueixen amb escrupo

losa meticulositat cada un dels esdeveni-

ments, Els noticiaris nacionals cobreixen 

informació amb la consciència 

que aquest affaire ha desbancat en in

terès social a altres assumptes, 

I no perquè el moment estigui mancat de 

notícies: han estat detinguts uns terroristes 

que pretenien assassinar al Rei durant la 

seva estança estiuenca, D'altra banda, en 

la recerca de responsabilitats de la guerra 

bruta contra una organització terrorista, 

algú esmenta també a la figura del Presi

dent del Govem, Però aquestes i d'altres 

notícies semblen importar poc a les perso

nes que es preparen per dirigir-se a Ma

drid abans que la LFP en la seva Assemblea 

Extraordinària prengui l'última decisió, 

Aquí solament es parla de futbol, d'una 

parròquia que no es resigna a perdre les 

seves cerimònies i litúrgies com mera raó 

d'existir, Una enquesta a nivell nacional as

senyala que el 96,2 per cent dels sotmesos 

a enquesta coneix el problema en qüestió, 

L'Estat ha intervingut. No vol que la situa

ció se li escapi de les mans derivant en 

violència al carrer, Però no és competent 

en aquest món de societats anònimes, 

Alguna cosa ha de fer, malgrat tot. Si més 

no, arbitrar el confiicte, aconsellar, coI -la

borar en pro de la concòrdia social entre 

els pobles d'Espanya que comença a de

sestabilitzar-se pels interessos contrapo

sats d'equips i ciutats que volen romandre 

a primera i d'altres que exigeixen pujar a 

aquesta categoria pel desplaçament dels 

primers com a conseqüència de la sanció, 

Això és el que s'espera d'un estat interven

cionista que ha delegat algunes funcions en 

les pròpies organitzacions privades, però 

que no oblida que l'enorme deute acumu

lat pels funests gestors dels equips de fut

bol de fa uns anys va ser commutada pel 

Pla de Sanejament del Futbol Espanyol i 

absorbida pels diners públics, 

Les reunions del Secretari d'Estat per a 

l'Esport amb els màxims dirigents de la Lli

ga, i la visita a les seves comissions de treball 

són interpretades com una interferència 

política, Però ja els polítics han deixat caure 

la seva opinió i el seu pes específic en el 

present problema, El Ministre de la Pre

sidència afirma que cal sancionar els diri

gents dels equips responsables de l'incom

pliment del reglament, i no a les afeccions 

que sofririen sobre manera el descens de 

EducaCió Física I Esports (60) (78-94) 

categoria, El propi President del 

(vinculat per naixement a una de les ciutats 

dels equips sancionats) s'involucra en la crisi 

sol'licitant l'indult per als sancionats, 

Va arribar el dia final de la votació en la Lliga 

de Futbol Professional. Durant el matí, si

multàniament a la reunió de treball, se cele-

bra una cerimònia religiosa al camp de 

l'equip descendit, oficiada per les màximes 

autoritats eclesiàstiques de la Diòcesi per 

demanar al Senyor l'ajut necessari en nom 

d'aconseguir la permanència, I així va suc

ceir, atès que sense produir-se estricta

ment aquesta votació, es va aprovar per 

aclamació , davant els mitjans de comunica-

ció que transmetien en directe la jomada, 

una solució de compromís, que mantenia a 

tots els equips litigants a Primera Divisió 

(dos que lluitaven per no descendir i dos 

descendits que exigien la plaça dels sancio

nats), Els més de tres mil afeccionats que 

esperaven la decisió als voltans de l'edifici 

social de la Lliga van explotar en mostres de 

joia després de quatre hores d'espera de 

reunió i dues setmanes de malson, 

Aquesta història no és de cap manera un 

conte o relat imaginari per situar el pre

sent treball en context, Una vegada més, 

la realitat supera a la ficció, Perquè la na

rració anterior descrita sense noms pro-

pis correspon fidelment als esdeveni

ments succeïts entre els dies un i setze 

d'agost de 1995, Durant aquest període, 

els clubs FC Sevilla i FC Celta de Vigo van 

romandre a Segona Divisió B com a con

seqüència del Reglament de la Lliga de 

Futbol Professional que desenvolupa el 

Reial Decret de les Societats Anònimes 

Esportives, Segons ell, la falta per no lliu-

rar els avals bancaris anuals del club en 

data,determinada es sanciona amb el des

cens de dues categories, Aquells que van 

votar i van aprovar la norma de forma 

unànime no'van calcular les repercussions 

que la sanció podria ocasionar, Aquesta 

circumstància insòlita i segurament irre

petible no solament fa palesa la profunda 

vinculació de la societat espanyola amb el 

futbol, sinó també el procés d'inversió 

d'un poble, una tribu d'afeccionats que 

guanya el partit més important de l'any 

d,,~, I, ml"d, "cot< d", J~ 
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Gràfic 1. 

Avui dia, les manifestacions de l'esport es

pectacle s'han convertit en els esdeveni

ments més importants de la vida social. I 

ens atrevim a dir que aquesta realitat es re

presenta a escala mundial, sense que el ni

vell socioeconòmic (des dels paisos més 

avançats al Tercer Món), ni els règims polí

tics (democràcies o dictadures), puguin de

turar aquesta intensitat popular tan arre

lada. 

Vers un model 
estructural d'estudi 

L'estructura de l'esport espectacle és un 

dels elements més comuns a nivell mun

dial, atès que el trobem tan en els països 

tecnològicament més avançats com en 

aquells en via de desenvolupament. Les 

diferències consisteixen, específicament 

en els recursos dedicats a la producció 

dels mateixos esdeveniments, però les 

estructures es desenvolupen de manera 

anàloga. Amb això volem assenyalar com 

els diferents elements de l'horitzó (des de 

l'ídol a la tribu de seguidors, organitza

dors i jutges, mitjans de cOfT1unicació i 

equip mèdic) es repeteixen en llocs dis

pars vinculats a cultures diferents. Un par

tit de futbol de la màxima rivalitat guarda 

les mateixes connotacions socials a Nigè

ria que a Alemanya, encara que en el país 

germànic el desplegament tecnològic de 

apunts 

mitjans permeti un més gran i millor conei

xement d'ell mateix. 

En aquesta primera part de l'horitzó central 

abordarem l'esport practicat per grups i 

persones especialitzats i dedicats de forma 

més o menys professional. Prop dels atletes 

es configuren diversos nivells de grups hu

mans vinculats a l'activitat (Thomas et al., 
1987: 152). Nombrós és el del públic es

pectador i afeccionat, que dedica en una 

més gran o més petita mesura el seu temps 

lliure al seguiment de les actuacions de 

l'equip preferit i del campionat en què pa

rticipa. 

L'esport s'ha convertit a aquest nivell en un 

gran negoci comercial dirigit per grups em

presarials. Aquestes agrupacions esportives 

van augmentar enormement el seu poder 

de captació cap a la població quan van com

prendre que l'esport podia ser una forma 

d'entreteniment per al públic, i no un mer 

espai d'avaluació del rendiment esportiu (B. 

Mullin et al., 1995: 53). Als Estats Units, la 

forma de produir un esdeveniment esportiu 

ha adquirit un concepte de xou similar al circ 

oa una gala musical o artística pròpia d'Holly

wood. Malgrattot, mitjans de comunicació, 

pr~sidents d'associacions i clubs, dirigents 

esportius i autoritats són conscients que per 

al públic afeccionat la pertinença a un equip 

determinat suposa una vinculació grupal que 

va més enllà del mer espectacle. L'esport es 

converteix així en un microcosmos amb la 

seva pròpia cultura transmesa a través 
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d'agents portadors en contexts establerts 

sota la tutela de les institucions. 

L'assimilació dels components d'un equip 

de futbol professional amb la conformació 

antropològica de la tribu va ser d'autors 

com Verdú (1980) i Morris ( I 982). Aquest 

últim analitza cada un dels components sota 

el prisma simbòlic de la tribu, des de l'heroi 

tribal al Consell de la Tribu (directives dels 

equips). 

Els diferents components d'aquest primer 

horitzó esportiu se superposen en l'es

tructura espacial on es desenvolupen, i en 

conseqüència hem dissenyat la figura mit

jançant anells concèntrics. (gràfic I) 

En el centre del gràfic observem la figura de 

l'ídol, de l'estrella de l'equip qui és protegit 

pels components de l'equip o plantilla de ju

gadors. El tercer escenari és el cobert per 

les persones encarregades de la preparació 

i cures dels jugadors. En el quart cinturó 

apareix l'equip directiu, les competències 

del qual són cada dia més grans a mesura 

que augmenta la comercialització en el te

rreny esportiu. Socis i simpatitzants que for

men la base del suport a l'equip i clouen el 

cinquè cinturó, que engloba a tots els ante

riors mitjançant l'esperit de pertinença a 

una tribu. 

En el cercle exterior situem a aquells grups 

que influeixen en diferent grau sobre la tri

bu esportiva. Els més importants són, d'una 

banda, els mitjans de comunicació que na

rren els esdeveniments que succeeixen en 

els esdeveniments esportius. Per un altre, 

les diferents Administracions que dirigei

xen, controlen i canalitzen les activitats es

portives. Així mateix hem incorporat un 

tercer grup d'agents extems als reglamen

tats que acompleixen unes certes influèn

cies sobre el col'lectiu esportiu. 

A través d'aquesta estructuració podem 

aproximar-nos amb una més gran capacitat 

d'anàlisi als fonaments antropològics de 

cada un dels grups, i conèixer les repercus

sions socials que suposa l'estatus de cada un 

d'ells. Ens permetrà, així mateix, comparar 

els seus usos i costums, i descobrir com 

afecten en els diferents grups d'aquest ho

ritzó la base sociocultural, econòmica, polí

tica i també ideològica, de la societat en què 

es desenvolupen. 



En aquest article desenvoluparem la figura 

de l'ídol per ser la més representativa de 

l'horitzó esportiu central, en l'àmbit de 

l'esport espectacle. 

Aproximació a la figura 
de l'ídol esportiu 

En qualsevol societat humana dels nostres 

dies, la figura de l'ídol esportiu s'ha convertit 

en una de les més reconegudes i carismàti

ques. Personatges com l'ex-jugador de 

bàsquet Michael Jordan podrien passar de

sapercebuts en qualsevol lloc del món .... 

On no arribi la televisió. I amb reserves. 

L'aventurer i periodista Miguel de la Qua

dra Salcedo ens assenyalava amb gran sim

patia l'estupefacció que va sentir durant una 

de les seves expedicions a la selva de 

l'Amazones, on va trobar en un petit poblat 

d'aborígens un noi que portava una foto

grafia d'un famós futbolista. Perquè una 

persona sigui convertida en ídol social la 

seva conducta ha de provocar admiració 

desmesurada en el grup o persona que el 

venera, igual que l'objecte inanimat al qual 

s'atribueixen poders sobrenaturals (Dicc. 

Larousse 1992). De l'ídol sempre s'espera 

alguna cosa fora del comú, una essència en

cara que sigui momentània que el diferenciï 

dels altres mortals. Un gol inversemblant, 

un registre esborronador en el seu rendi

ment físic, una màgia especial amb el seu 

públic. 

La personalitat de l'ídol serà idealitzada 

amb el desenvolupament dels esdeveni

ments i quedarà convertit en un mite que 

reflecteix els sentiments de la col·lectivitat. 

El mite "defineix la naturalesa de la perso

nalitat que cada individu ha de convertir 

en conducta" (E. Adamson i T. Weaver, 

1985: 529), i les seves gestes romanen vi

ves a través de tradicions orals i cicles que 

narren les seves peripècies (c. Martínez i 

M. Ojeda, 1989: 194). Els cicles dels he

rois esportius s'ajusten, en el nostre 

temps, a formats de cintes de vídeo o lli

bres de memòria coprodu'fts amb un pe

riodista. Així mateix els mitjans de comuni

cació contribueixen a impedir que els he

rois d'antany es perdin en l'oblit i contínua-

ment recorden la seva vàlua comparant-la va ser dit El Nen pels mitjans de comunica-

amb la dels nous ídols. ció americans, en al'lusió a la seva ferocitat i 

Si fem un sondeig sobre els grans grups enorme potencial, en al'lusió a la corrent 

d'on procedeixen els ídols en el món actual de vents denominada d'aquesta forma que 

de les comunicacions i la societat de con

sum, trobem que preferentment provenen 

de les arts corporals: cantants, estrelles del 

cinema, esportistes, formen part d'aquest 

elenc. A Espanya i d'altres països llatinoa

mericans, els matadors de toros són així 

mateix considerats i tractats com a ídols, i 

poden ser inclosos en aquest grup. En 

aquestes arts la presència i utilització del físic 

adquireix una forta rellevància. A través dels 

mitjans de comunicació no solament es di

fon el rendiment físic del seu treball (la qua

litat de la seva cançó, pel'lícula o pràctica es

portiva), sinó la seva pròpia imatge de jo

ventut triomfadora. Podem, per tant, asso

ciar aquestes escenes a conceptes vigents i 

dominants en el nostre temps, com la re

cerca de la imatge corporal, la bellesa i 

l'èxit. L'esportista agraciat físicament només 

es convertirà en un ídol social si fa gestes i 

triomfa a la competició. Per contra, si l'es

tètica personal no acompanya al triomf es

portiu, el nivell d'adulació i seguiment social 

no serà digne de consideració social. 

Fidel reflex d'aquestes dues condicions va 

ser el tractament rebut pel tennista espan

yol Carles Moya, de vint anys d'edat, durant 

el tomeig Open d'Austràlia de 1997. El jove 

jugador, de gran presència física, es va con

vertir en l'objecte de desig de milers de jo

ves australianes. Cada partit de competició 

guanyat i eliminatòria superada li atorgava 

una més gran cobertura televisiva, i el su

port multitudinari del públic. En arribar fins a 

la final, Moya reencamava la figura de 

l'heroi. "Toma l'heroi", li dedicava la porta

da el setmanari del diari El Mundo. Malgrat 

tot, el tennista espanyol reconeixia la im

portància del triomf esportiu quan assenya

lava "l'any passat a aquest tomeig no em 

deien aquestes coses (sobre la seva imatge 

de sex symbo/), perquè vaig perdre en pri

mera ronda" (La Revista, 9 !2 /1997: 18). 

Similar repercussió va tenir la gesta del gol

fista espanyol de 19 anys Sergio García du

rant el tomeig professional Open USA 

1999. Aquest jove, que va acabar subcam

pió pel darrera de l'ídol local Tiger Woods, 
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bufa en el litoral pacífic del continent ame

ricà. 

Amb aquesta base argumental, creiem que 

l'ídol esportiu s'ha convertit en el prototip 

d'ídol social dels nostres dies perquè cris

tal ' litza el conjunt de valors més importants 

de les cultures dels nostres dies: a la perso

nalització de l'heroi de l'eficiència a. J. Ba

rreau, 1992: 133) se suma el triomf de la 

imatge corporal i la transcendència social 

que ha aconseguit l'esport en aquest segle. 

Per aixó, associem el concepte d'ídol es

portiu al d'heroi entès per Thomas Carlyle 

( 1946), sustentat en el caràcter espiritual i 

moral, que lluita "amb la seva Fortalesa con

tra Vicis i Maldats" a. Farran, 1946: 20) i 

creant així el Culte dels Herois. L'Heroi de 

Carlyle és "eminentment social, ... amorós, 

ric de pensament i de vida i millor esclarit; 

llum i guia per als altres homes, perquè en 

ell es resumeixen les més belles i més no

bles aspiracions dels altres homes de la seva 

època. El qui sap que es deu abans de tot 

als altres. En qui tots es reconeixen com el 

més autèntic de tots ells. I, per tant, no el 

segueixen per imposició de la seva força, 

sinó per amor, per admiració o reconeixe

ment" (ibid., 20). 
La repercussió social del fenomen de l'es

port espectacle en el món actual comporta 

manifestacions que transcendeixen del pro

pi àmbit esportiu. Els ídols esportius es con

verteixen, lamentablement, en símbols de 

poder de països i tendències polítiques, 

amb la qual cosa ens acostem a l'alienació 

dels valors reals de l'esportista en nom de la 

manipulació per part dels governants a. M. 

Brohm, 1982: 295). 

Per il'lustrar tots els agents que fan referèn

cia a l'ídol, cal referir-nos a personatges 

concrets amb gran reconeixement social. 

atès que representen, en la nostra opinió, la 

reencarnació dels valors que hem expres

sat anteriorment. Hi ha nombrosos casos 

significatius, com la gimnasta romanesa Na

dia Comaneci. Convertida en la reina dels 

JJOO de Montreal 1976 per la seva gràcia i 

domini en la competició, va passar a ser es-
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tandard del règim militar prosoviètic d'a

quest país, i la seva imatge cap al món. No

més després del desmantellament del siste

ma i l'enderrocament del dirigent Ciauces

cu, la gimnasta, ja entrenadora, va poder 

escapar als Estats Units a on va ser acollida i 

després reconeguda com a ciutadana ame

ricana. Comaneci va denunciar el règim po

lític romanès, i les seves conseqüències 

econòmiques en la població. Malgrat tot, la 

notícia que més va commoure a l'opinió 

pública americana va ser el tracte vexatori al 

qual va ser sotmesa pel fill del dictador per 

la seva condició d'ídol mundial. 

L'ídol esportiu s'ha convertit en un símbol 

de la pròpia societat, i personalitza els valors 

admirats per la majoria d'aquest grup. Per 

això és essencial en el seu desenvolupa

ment, el control de "l'àmbit cognitiu" (K. 

Blanchard i A. Cheska, 1986: 53) del propi 

ídol. Quan un esportista d'alta competició 

assumeix la seva rellevància social, passa a 

ser conscient que la seva posició li exigeix 

una conducta social exemplificant. Altra

ment el propi grup rebutjarà la seva imatge 

com a model a seguir per als joves. En ocu

par un espai especial en la societat com a 

herois de l'excel'lència, els esportistes pas

sen a ser models a imitar, per la qual cosa la 

societat n'espera algunes responsabilitats 

morals (R. Simon, 1991: 196-9). Per això, 

com veurem, és fonamental el coneixe

ment de les repercussions socials que su

posa l'estatus d'ídol esportiu. 

Per tractar l'estudi de l'ídol des de la base 

etnogràfica, considerarem com a aspectes 

fonamentals el següent: 

• els valors de l'ídol en relació amb l'escala 

de valors socials. 

• el cicle vital de l'ídol amb les seves dife

rents fites i formes de trajectòria. 

• L'estatus com a posició social, amb els 

consegüents drets i obligacions de 

l'individu. 

Els valors de l'ídol 

Vàlua humana i esportiva 

Els esportistes la consideració social dels 

quals ascendeix fins l'esfera de l'ídol, veuen 

apunts 

convertir la seva conducta en un símbol per 

a la comunitat inclòs en alguns casos durant 

la resta del seu cicle vital. Així, el ciclista 

Bahamontes continua sent referència com 

a exemple de la gallardia en la lluita; El fut

bolistaJosé Martínez, "Pirri", del sacrifici per 

l'equip; el motociclista Àngel Nieto, del 

control dels adversaris. Podria resultar 

anecdòtic si penséssim que la majoria dels 

principals ídols esportius espanyols van fas

cinar al seguidors sobre tot pel seu esperit 

lluitador més que pel seu talent. Així doncs, 

ens trobem davant el dilema d'acceptar o 

no el tòpic de la fúria espanyola com a va

lor predominant. Aquesta expressió va sor

gir durant un partit de futbol en els JJOO 

d'Anvers l'any 1920 en el qual després 

d'una autèntica batalla campal, l'equip es

panyol va obtenir la victòria U. G. Tharrats, 

1972: 307) contra la selecció sueca. Fins els 

nostres dies la fúria espanyola, o simple

ment la fúria toma a ocupar els titulars dels 

mitjans de comunicació, i fins i tot, també la 

veu dels propis jugadors, quan s'aconse

gueix una victòria en situacions extremes, 

es busca una remuntada àmplia en el mar

cador, o es defensa un resultat amb predo

mini de l'esforç físic sobre els fonaments 

tècnic-tàctics. Per tant, en la nostra opinió, 

la fúria espanyola és un valor ressaltat per la 

nostra societat, que connecta amb altres 

tòpics propers com l'expressivitat i apassio

nament llatins. A través de la tradició i l'em

penta dels mitjans de comunicació, s'ha 

col ' locat per demostrar com l'abrivament 

pot superar qualsevol dificultat. 

Les institucions tracten de recollir i exaltar 

aquest sentiment col'lectiu, encara que re

gistrem una desviació pel que fa als valors 

que es ressalten. L'escala de valors amb la 

qual un poble distingeix la vàlua dels seus 

components no coincideix en les societats 

modernes, amb els valors que l'autoritat vol 

difondre com a modèlics. 

Ens trobem en aquest moment de l'estudi 

amb un enfrontament entre la vàlua espor

tiva (el rendiment físic - ídol de l'eficiència) i 

la vàlua personal del personatge. Aquesta 

dialèctica es representa en frases tòpiques 

com "gran esportista i millor persona" que 

mostren aquesta dualitat. La massa d'afec-

va de l'individu, per ser la que ocupa 

l'atenció dels mitjans de comunicació. Mal

grat tot, les institucions i organismes 

s'acosten a la grandesa de l'esportista a tra

vés de la seva conducta social. Un exemple 

clar d'això és el d'en Miguel Indurain. AI 

1995, dies desprès que el ciclista espanyol 

Miguel Indurain obtingués la seva cinquena 

victòria consecutiva al T our de France, el 

Comitè Olímpic Internacional el va conde

corar amb la seva màxima distinció, i va 

destacar per damunt d'altres virtuts la seva 

senzillesa i esperit esportiu amb els seus 

companys. 

En els àmbits populars, són les seves immi

llorables qualitats físiques les que el van fer 

ser denominat "la màquina humana", o 

''Terminator'' (comparant-lo amb la pel'lí

cula de l'estrella del cinema d'acció Arnold 

Schwarzenegger). El ciclista representava la 

màxima excel ' lència física, el cos totpode

rós de màxim rendiment que les societats 

de consum ofereixen als seus membres 

mitjançant fórmules comercials ("modeli el 

seu cos", "aconsegueixi un cos perfecte" 

etc.). La població espanyola es manifestava 

amb tot tipus d'afalacs i compliments cap al 

campió, al qual considerava el millor espor

tista de la nostra Història. Sens dubte, per 

als joves aquest personatge superava totes 

les proeses conegudes. En la nostra en

questa, el 45 per cent del total dels sotme

sos a enquesta el definien com el millor es

portista espanyol de tots els temps. Si con

siderem que el ciclisme no té la repercussió 

social del futbol, on resideixen la majoria 

dels ídols dels joves, hem de considerar 

aquest percentatge com molt alt. 

cionats bàsicament coneix la faceta esporti- Indurain, l'imatge de l'home4tÚlquina. 
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Com varem assenyalar anteriorment, hi ha 

una clara dissociació de valors ressaltats per 

la societat i les administracions (polítiques i 

esportives), El Comitè Olímpic Intemacio

nal, màxima autoritat mundial de l'esport, 

que exalça els valors promoguts pel seu per

sonatge fundador, el baró francès Pierre de 

Coubertin (l'important és participar, la Ilurt:a 

és més important que el triomf, l'esperit del 

fair play o joc net, l'esportivitat, l'esport 

com a unió entre els pobles del món) va 

quedar fascinat per la "personalitat genero

sa" d'lndurain a qui va concedir la Medalla al 

Mèrrt: Olímpic. Indurain s'ha destacat a nivell 

humà per deixar guanyar als rivals els premis 

petits, mantenint com a objectiu únic la vic

tòria final. Trobem en el nostre personatge 

un prototip de "Neoquijotisme", com a ca

valler de l'esport amb altrt:ud d'esperit U, M, 

Cagigal, 1957: 371), 

En aquesta conducta contrasta enorme

ment amb un altre ídol anterior del ciclisme 

mundial i també vencedor de cinc T ours, el 

belga Eddie Merckx, El Caníbal, era un 

home tan ambiciós que buscava el triomf 

en totes les categories de la carrera, els pre

mis de muntanya, la regularitat, entrava als 

esprints de finals d'etapa, volia guanyar-ho 

tot, derrotar els seus rivals, Va guanyar 525 

carreres de 1,800 disputades U, Vidarte, 

Marca, 25/4/97: 6), 

El propi Miguellndurain reconeixia al 1994, 

any de la retirada del seu company d'equip 

ciclista, el segovià Pedro Perico Delgado, la 

seva sana enveja cap a Delgado ja que 

aquest corredor suscitava una més gran en

renou i admiració entre el públic que ell 

mateix havent vençut ja el T our en quatre 

ocasions, mentre que Delgado solament va 

vèncer en una, El bo d'lndurain sabia que la 

forma de muntar de Delgado, amb aques

tes arrencades pujan} els ,ports que deixa

ven "clavats" àls seus~ri'{al?,. :jla seva conduc

ta tan visceral i extravertida, provocaven 

una emoció a l'afeccionat molt superior al 

seu pedaleig robust i trencador i al caràcter 

reservat del navarrès, Pedro Delgado re

presentava un "estereotip cultural" (G, 

Magnane, 1964: 90) enormement admirat 

per la societat. En aquest aspecte, l'escrip

tor Miguel Delibes, després de la retirada 

d'lndurain del ciclisme professional al gener 

de 1996, assenyalava l'absència del compo

nent èpic en el campió espanyol: "jo no veig 

a Indurain com un heroi novel'lesc, més el 

veig com una equació matemàtica de la 

suma de força + resistència + cap fred" 

(Informe Semanal. TVE, 4/1 /1996), 

Aquest corredor va confirmar la seva es

cassa preocupació i conscienciació cap a 

l'atribució social de la seva persona com 

un ídol: així ho va mostrar durant la seva 

conferència de premsa en comunicar la 

seva retirada, Indurain, fins i tot afirmant 

estar en condicions de vèncer a la carrera 

del Tour de França per sisena vegada (su

posaria un rècord), decidia penjar la bici

cleta i dedicar-se a ser una persona nor

mal. La dona i el seu petit fill, la fatiga de 

tant entrenament pesaven més que 

l'empenta de tota l'afecció que li dema

nava que intentés la gesta esportiva, 

L'esportista que mai no va assumir el pa

per d'ídol social, reivindicava els seus 

drets com a persona, amb les mateixes 

inquietuds que qualsevol altra, Encara 

que els mitjans de comunicació nacionals 

es van llançar en defensa del corredor i 

van dedicar els seus espais a destacar la 

seva grandesa humana i esportiva, 

d'altres mitjans estrangers no van optar 

per aquesta actitud, Així, el diari francès 

L'Équipe assenyalava en els seus titulars 

"Indurain s'échape" (Indurain s'escapa), 

Abanderats de grups contraris 

El concepte de dualitat d'afeccions és un 

dels més arrelats valors de la societat con

temporània, En aquests casos els ídols es

portius són els capdavanters d'aquests 

moviments socials i polítics (G, Chartier, 

199 I : I 35) i actuen segons els principis 

que regeixen en cada un dels grups, Per 

il ' lustrar aquest cas ens desplacem a la fi 

dels anys vuitanta en què la Unió Soviètica 

començava a trossejar-se el cor en mo

viments d'esperit nacionalista, Durant 

aquest temps revolucionari d'idees previ 

al dels canvis geopolítics, es va assistir a 

una de les grans batalles en el camp dels 

escacs mundials, El màxim dominador, 

Anatoly Karpov, s'enfrontava al jove rep

tador Garry Kasparov, 
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No solament era una lluita d'homes sinó 

d'idees, Karpov, simpatitzant de la Plana 
Mayor del comandament soviètic repre

sentava el vell poder immobilista del socia

lisme soviètic. Kasparov representava l'es

perit de rebel'lia i desig de canvi, la Peres
troika (G. Kasparov, 1987), Durant el tor

neig per dirimir qui seria el Campió del 

Món al 1984, Kasparov va exigir que li reti

ressin de la seva mesa la bandera soviètica 

que tenia com indicativa del seu país, de la 

mateixa manera que Karpov, En la següent 

partida del campionat, Kasparov apareixia 

amb la bandera tricolor russa, Per evitar 

mals més grans de diplomàcia política, 

l'organització va suprimir les banderes en la 

següent partida, Cada un dels dos conten

dents tenia la seva pròpia tribu, la seva afec

ció que no solament l'apreciava pel seu estil 

de joc (que a propòsit, el de Kasparov era 

qualificat pels analistes com a modem i 

obert, en contrast amb el joc rígid i establert 

de Karpov), 

Als Estats Units, on els valors s'ofereixen a 

cop de maquillatge i inversió publicitària, 

els exemples són encara més significatius, 

Com veurem, l'enfrontament entre dos 

ídols pot comportar així mateix la lluita 

americana entre dues grans corrents so

cials: el conservadurisme i la renovació, 

Per a això ens n'anirem al món del tennis, 

esport que comporta gran nombre de 

contradiccions formals, Abocat al remolí 

del super-professionalisme, el tennis d'al

ta competició ha contemplat mesurades 

tècniques d'avantguarda per afavorir 

l'espectacle: radar velocímetre per regis

trar la velocitat de la pilota en l'extracció, 

detector electrònic de bot de la pilota so

bre el quadre d'extracció per dirimir si el 

bot es produeix dins o fora de l'àrea legal 

(a causa de la dificultat de la contemplació 

visual per l'enorme velocitat de la pilota), 

desenvolupament de noves superfícies 

artificials de joc per a espais coberts, etc. 

així i tot el tennis arrossega concepcions 

vuitcentistes del joc, com és l'obliga

torietat de guardar silenci per part dels es

pectadors, o la necessitat, fins i tot fa uns 

anys, que el jugador vestís roba blanca, 

Aquest fenomen, denominat Llei d'Evo
lució Imbricada (A Àlvarez Villar, 1969: 
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93 i ss.) consisteix en "un desfasament en

tre la dimensió socioeconòmica d'una 

etapa històrica i la mentalitat correspo

nent". 

Els colors en l'abillament van aparèixer de 

manera tímida i gradual i mantenien l'es

perit de decència i pulcritud. Fins que a 

començaments dels noranta va irrompre 

en escena un jove americà anomenat 

André Agassi amb uns pantalons vaquers 

castigats per l'ús i tallats a tisores per so

bre del genoll, i una enorme cabellera 

rossa. Per a súmmum dels puristes, el noi 

tenia talent per jugar. Això va suposar un 

enorme enrenou a les esferes espirituals 

del tennis. Molts el van veure com un 

desvergonyit groller. D'altres simplement 

van somriure. Però els professionals de la 

publicitat s'hi van fixar com a encarnació 

dels nous temps, de l'esperit juvenil rebel 

i ambiciós. Com l'esperit contestatari da

vant les normes obsoletes. Agassi no sola

ment representa ara una forma de jugar 

tennis potent i agressiva sinó que també 

és un líder de tota una generació de joves 

americans que viuen l'esperit de les bo
geries que promociona la multinacional 

Pepsi-Cola, un dels seus patrocinadors. 

Aquestes companyies segurament esta

ven darrera el canvi d'imatge que va rea

litzar aquest jugador quan per al Torneig 

Open d'Austràlia del 1995 va aparèixer 

vestit de pirata amb mocador al cap i arra

cada a l'orella. 

Enfront del jugador rebel se situa Pete 

Sampras, "prototip de noi americà de 

bona família, el sacrifici del qual porta al 

cim" (M. S. Ag. El País, II !2 /1995: 46). 

Sampras cuida a la perfecció tots els va

lors que Agassi sembla no estar disposat a 

aprendre. La seva imatge, vestuari i per

ruqueria corresponen als cànons clàssics 

de bellesa en el tennis. La seva pròpia 

estampa i figura ho enforteixen. L'agres

sivitat amb què copeja la pilota es conver

teix en educació i discreció a l'hora de for

mular una protesta formal a l'àrbitre per 

un bot dubtós. No se li veu fer broma 

amb el públic ni perdre la concentració. 

No s'anima massa ni s'enfonsa amb els 

(I) Curs d'Estiu UCM, El món olímpic, El Escorial. 1989. 
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errors. Comprèn que aquesta és la forma tat dels èxits d'aquestes magnituds, com 

que té per guanyar, la que ha après i no fa ja va cantar Píndaro en les seves odes 

excentricitats. Tots dos jugadors com par- Olímpiques (s. V. a.c.). 

teixen valors en comú, atès que ells dos 

estan ajudant a que el món del tennis de 

l'alta competició adquireixi més grans ni

vells d'audiència, i per això l'ATP (Asso-

c¡ation of Tennis Proffessionals) fa ser

vir la seva imatge per al benefici de la 

pròpia associació de jugadors profes-

sionals. 

El cicle vital de /ídol 

Perquè un ídol rebi aquest recital d'adu

lacions, ha de aconseguir primer aquest es

tatus. Cal, en primer lloc, com hem asse

nyalat, aconseguir una gesta. L'origen de 

l'heroi i el superhome resideix en la proesa 

01'1. Umminger, 1964). Si la gesta tingués 

lloc fora del territori, molt millor: així neixen 

els ídols. 

La gesta com a origen 

Abans de l'eclosió de l'esport espanyol 

d'alta competició dels anys vuitanta, i si 

exceptuem les figures del futbol, Espanya 

va viure del record de diverses gestes 

sense precedents que van tenir una sen

sacional repercussió en el desenvolupa

ment de l'esport popular en els anys se

güents: van ser els triomfs d'en Francisco 

"Paquito" Fernandez Ochoa a l'eslàlom 

dels Jocs Olímpics d'Hivern de Sapporo 

(el Japó) 1972 i els triomfs d'en Manuel 

"Manolo" Santana en el torneig de tennis 

obert de Roland Garros (al 1961 i 1964) i 

Wimbledon (1966), considerats els més 

importants del món sobre terra batuda i 

herba, respectivament. Ambdós van ser 

rebuts com a herois en el seu país i en la 

seva localitat. El campió olímpic Ochoa 

no va necessitar cap més èxit esportiu per 

mantenir la seva posició social de privilegi 

durant tota la vida. Santana va aconseguir 

d'aftres èxits importants (Forest Hills, 

1965, i es va coronar com el millor ten

nista aficionat del món en aquest any). 

Queda clara, de tota manera, la perpetuï-

Educació FíSica i Esports (60) (78-94) 

"El vencedor la resta dels seus dies tindrà 

una benaurança amb gust de mels" (I, 96). 

En aquesta mateixa adreça ens trobem el 

cas de l'atleta nord-americà de salt de 

longitud Bob Beamon, qui en els JJOO 

de Mèxic 1968 va aconseguir fer una salt 

més enllà de l'aparell de mesurament 

dels jutges, i va arribar als 8, 90 metres i 

va batre el rècord mundial en 55 centí-

metres (el rècord havia millorat en els 

trenta-dos anys anteriors solament 25 

centímetres). Beamon, al mateix temps 

que assolia la gesta moria esportivament 

per convertir-se en un mite, en l'home 

volador. Encara que va seguir saltant mai 

no va arribar a aproximar-se ni el més 

mínim a aquesta marca que en un temps i 

espai va aconseguir. Com ens referia 

personalment amb gran humor: "aquest 

salt va canviar la meva vida. Va donar 

molt de què parlar. Tant que porto vint 

anys parlant del mateix per arreu del 

món" (I). 

Com hem assenyalat anteriorment, el po

ble acull l'ídol esportiu de forma multitu

dinària i entusiasta. Actualment, els aero

ports s'atapeeixen d'afeccionats que espe

ren rebre els campions. Els carrers es 

guarneixen per a desfilades d'aclamació, 

com si es tractés de l'acolliment a un exèr

cit triomfador en la batalla. Les ciutats es 

posen als seus peus i s'inflen d'orgull i exhi

beixen la filiació del campió com a fill 

d'aquest lloc. Trobem tradicions anàlo

gues a aquesttipus d'esdeveniments en els 

Antics Jocs Olímpics, que es celebraven al 

Santuari d'Olímpia. Hi ha evidències de di

verses polis que van derrocar un tros del 

llenç de la muralla defensiva per preparar 

l'entrada del campió olímpic. Amb això se 

simbolitzava que la porta de la muralla era 

massa petita per al gloriós campió o olim
pionikos, i que amb ell de tornada a casa, 

la ciutat no necessitava defenses U. G. 

Tharrats, 1972: 16). 



Ara com ara, en que les nacions manquen 

de muralles de pedra, el campió veu en

derrocar-se un altre tipus de barreres per 

deixar-li el pas expedit. El cas significatiu 

d'això va ser la tornada a Brasil de la selec

ció nacional de futbol que va obtenir el 

Campionat del Món als Estats Units-

1994. Els jugadors brasilers, en l'arribar a 

l'aeroport, van ser eximits de passar el 

control de la duana, i en conseqüència 

van obtenir carta blanca per introduir lliu

rement tot tipus d'electrodomèstics i 

components electrònics comprats als 

Estats Units . Els murs continuen caient al 

pas del campió. 

Hem de considerar que si la gesta realitza

da no és el suficientment important per 

mantenir-se en el temps, l'ídol d'avui pot 

ser oblidat demà i substitu'¡'t pel següent. El 

paper dels mitjans de comunicació és fo

namental, cada dia alcen ídols socials, més 

amb ànims comercials que estrictament in

formatius. Per tant, en esports on l'atleta 

està sotmès a un règim intens de pràcti

ques competitives, cal que durant el cicle 

anual el jugador-ídol mantingui un nivell 

superior a la mitjana del seu equip, encara 

que no sigui de rendiment efectiu i objec

tiu, si més no, d'imatge cap a la massa so

cial. La pròpia comunitat s'encarregarà de 

mantenir-lo en el seu estatus d'intocable 

o de vaco sagrada . 
En els esports individuals, els grans espor

tistes s'organitzen la temporada en corres

pondència amb els seus objectius, i escu

llen els esdeveniments que més els inte

ressin per mantenir i incrementar el seu 

poder esportiu social i econòmic. Aquest 

règim vital dels grans campions que aco

moden els seus recorreguts entre l'ampli 

espectre de festivals era també comú per 

als esportistes de l'antiga Grècia (F. García 

Romero, 1992: 155). 

Una trajectòria exemplar 

Per tant, la trajectòria desenvolupada per 

l'ídol al llarg de la seva carrera esportiva va 

marcant el manteniment del seu estatus o 

la seva pèrdua per la decadència dels va

lors que el mantenien en aquesta posició. 

Són pocs els casos en què podem trobar 

un personatge que hagi protagonitzat un 

cicle vital complet associat a la figura de 

l'ídol, des de la seva aparició en escena 

fins la seva retirada. L'exemple més clar a 

Espanya, des dels anys vuitanta, d'un cicle 

vital d'ídol desenvolupat de manera anà

loga a la seva pròpia carrera esportiva és 

el del futbolista Emilio Butragueño. Hem 

comentat anteriorment que el naixement 

de l'ídol sorgeix d'un esdeveniment ex

traordinari. 

Així va succeir als Campionats del Món de 

Futbol de Mèxic-I 986. Allà, en el partit 

que enfrontava a les ?eleccions d'Espanya 

i Dinamarca per la classificació als quarts 

de final el jove davanter madrileny Emilio 

Butragueño aconseguia, en un partit me

morable, quatre gols, i va acabar l'esmen

tat enfrontament amb la victòria espanyo

la per cinc a un. Aquesta mateixa nit a més 

de cinc mil quilòmetres de distància i es

cassament a tres quilòmetres del camp de 

joc del seu equip, el Reial Madrid, milers 

d'afeccionats es manifestaven a la font de 

la Ci beles amb banderes espanyoles cri

dant. Oa, oa, oa, Buitre a la Moncloa! Bu

tragueño, davanter d'escassa talla, gran 

talent i aspecte infantil reflecteix l'estruc

tura matriarcal de l' equip de futbol 01er

dú, 1980: 32) en la qual existeix una de

gradació de la concepció femenina des de 

la visió domèstica i protectora de la 

"mare" que ocupa la porteria, fins la da

vantera, qualificada de "parvulari sagrat" 

(p . I I I). 

L'evolució de Butragueño ha estat modèlica 

i podem utilitzar-la com a propotip d'ídol de 

la tribu. Després d'ascendir a l'equip titular 

del Reial Madrid, capitanejant un grup de 

joves promeses que la premsa va denomi

nar "La Quinta del Buitre" (formada pel 

propi Butragueño, Michel, Martín Vazquez, 

Pardeza i Sanchís) es va constituir com la fi

gura d'un equip carregat d'estrelles. Era la 

imatge de l'home fet a ell mateix U. M. 

Brohm, 1978, 27). Butragueño va ser, du

rant gairebé una dècada, exemple a seguir 

com a futbolista i persona i per això la seva 

posició social i acceptació popular s'ha as

sentat amb el temps. "El Buitre" era admirat 

per les seves diableries en el camp de joc, i 

Educació Física i Esports (60) (78-94) 

responia a l¡a tribu no solament amb els seus 

gols, sinó que col, laborava en tot tipus 

d'empreses humanitàries, socials i benèfi

ques. 

La pròpia exigència de la competició reti

ra també els grans campions. L'ocàs es

portiu de l'ídol , succeït durant la tempo

rada 1994/5, es va tenyir amb tints èpics . 

L'arribada al primer equip d'una nova es

trella, el jovenet jugador de 17 anys Raúl, 

també procedent de l'equip filial, va rele

gar a Butragueño al banc. La mort mitjan

çant sacrifici 01erdú, 1980: 23) s'havia 

consumat. La grada corejava el nom d'en 

Raúl, va xiular les fallades de Butragueño 

en les poques ocasions en què va saltar al 

camp. La imatge de nen indefens tornava 

a aparèixer, aquesta vegada per lamentar 

la seva situació i anunciar la seva marxa. 

Preguntat sobre la seva nova situació, res

ponia amb l'amarga desesperació d'.un 

nen al qual no el deixen jugar. L'ídol és in

combustible fins la seva mort. Pot neces

sitar el descans del guerrer, però no pot 

"estar en aturament" , ni romandre a 

l'ombra d'un altre emergent, perquè tot 

el poder i prestigi adquirit es perdrà. Com 

líder, va comprendre que era l'hora del 

relleu. Com a guerrer de l'esport, sabia 

que això significava o el retir o l'exili. Mal

grat l'oferta de l'equip rival dominador 

dels últims anys, el FC Barcelona i el seu 

entrenador l'holandès Johan Cruyff per 

formar part de les seves files, Butragueño 

afirma que no jugarà amb cap més equip 

espanyol després d'haver vestit 13 anys 

la samarreta blanca. Ni ell mateix ni la 

seva tribu perdonarien aquest acte d'alta 

traïció. 

L'ídol ja no nomès és un jugador de futbol, 

un esportista especialitzat en ficar la pilota a 

la porteria contrària, sinó que és un símbol 

d'una congregació. Butragueño ho va ex

pressar amb aquestes paraules: "saber 

anar-se'n és tan important com saber arri

bar" (figura 2.5.). Butragueño va optar per 

l'autoexili acceptant fitxar per un equip me

xicà, va tomar al país que el va veure con

sagrar-se en el futbol mundial. Indubtable

ment, les condicions físiques del futbolista ja 

no assoleixen el nivell gaudit a l'edat de vint 

anys. Per això, les . possibilitats de seguir 
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rendint a gran nivell passaven per militar en dels esportistes quan la seva comunitat recupera momentàniament, la vivència 

un altre campionat on el nivell de competiti- s'aboca amb ells per demostrar-li la seva dels millors temps del jugador i ho festeja. 

vitat no fos tan exigent, i on l'esforç ¡¡sic no adhesió en tots els actes d'homenatge. Aquesta situació succeeix també quan el 

prevalgui tant com el virtuosisme o la tècni- Quan el 1999 Tormo va morir víctima de jugador ni tan sols forma part de l'equip ti-

ca (alguna cosa inviable a Anglaterra o Ale- la Leucemia, la Generalitat Valenciana va tu lar. El porter Andoni Cedrún va tornar a 

manya). A Mèxic, el Buitre podria tornar a aprovar homenatjar-lo posant el seu nom l'estadi de La Romareda, del FC Zaragoza 

volar. al finalitzat Circuit de Velocitat situat a amb la samarreta del modest equip de 

Però anteriorment a la seva marxa, l'ídol Cheste. Logronyo en la temporada 1995/6. 

ha de viure el ritual del comiat, el reconei- Aquest jugador, que va obtenir amb el 

xement de tots els estaments (la tribu, els club aragonès una Copa de S.M. El Rei 
L'àngel caigut directius, les institucions) al servei realit- (1994) i un títol continental, la Recopa 

zat per l'home a la societat. Durant el par- El segon model de desaparició de l'ídol suc- d'Europa (1995), va saltar al camp per 

tit homenatge els sentiments negatius de ceeix a causa de la degradació dels valors efectuar l'escalfament però va romandre 

thanatos mantinguts pel poble cap al ju- que l'havien encimbellat. Com a punt de al banc com a suplent durant el partit. En 

gador en el període d'ocàs es convertei- referència per a una comunitat d' afeccio- el seu transcurs, es va erigir momentània-

xen en l'eros immortal que acompanyarà nats, o vaixell insígnia d'un equip, la seva ment en el seu únic protagonista. L'a-

la memòria col, lectiva de la tribu per sem- desvinculació al grup que dóna suport o als fecció va voler reconèixer-li la seva llarga 

preo L'ídol social no mor quan penja les valors que el van encimbellar suposa la trajectòria defensant els seus colors i 

botes. Durant l'estiu de 1995 i abans que pèrdua, gairebé automàtica de la condició l'admiració sempiterna cap a la seva vàlua. 

Butragueño hagués decidit el lloc de retir adquirida. Tot el camp es va estremir amb els crits a 

esportiu, el president del Reial Madrid, Cap afecció oblida, i difícilment perdona, l'uníson de "Andoni, Andoni" enmig del 

Ramón Mendoza va demanar al jugador que el iugador estrella de l'equip passi a partit. El jugador, des de la banqueta dels 

quedar-se a l'equip davant la marxa d'al- ocupar una plaça en un altre equip de la suplents, saludava el públic reconeixent 

tres jugadors. Sens dubte desconeixia el mateixa categoria quan es troba encara aquest gest. 

moment del cicle vital en què es trobava en plenitud de facultats. La tornada a Sense sortir d'aquest apartat de la de-

l'ídol: La marxa en el moment just. De no l'estadi de l'antic equip se celebra amb tot gradació de valors de l'ídol, observem 

haver-ho fet, segurament les conseqüèn- tipus de xiulets, insults (sobretot "pesse- així mateix còm les actituds vitals de qui 

cies haurien estat pitjors, en tornar fora ter, pesseter" en al'lusió a una millor ofer- va estar considerat com un ídol per a un 

d'hora a l'espai sagrat (M .Sahlins, 1988; ta econòmica realitzada pel nou club) que grup o col'lectiu poden degenerar en 

125) amb la qual cosa fàcilment s'hagués es repeteixen cada vegada que el jugador models que l'allunyin de la seva condi-

trobat amb la fatalitat. Malgrat tot, el mite participa activament una jugada o realitza ció anterior. Policarpo Poli Díaz, El Po-
no va morir mai, doncs després d'anys de una tècnica amb la pilota. Un cas molt sig- tro de Val/ecos pertany a una humil fa-

retir al desert de la meditació en els nificatiu entre les dècades vuitanta-noran- mília del popular barri madrileny de Va-

nostres dies, estudiar un postgrau MBA a ta va ser la figura de l'alemany Bemard Ilecas. Des de molt jove va practicar la 

Los Angeles), reapareix a Espanya prepa- Schuster, qui va formar part dels equips boxa i de la mà del mànager Enrique Sa-

rat per seguir liderant equips humans: La de futbol Barcelona, Real Madrid i Atléti- rasola va obtenir el Campionat d'Eu-

revista Magazine El Mundo no va titube- co de Madrid, passant per equips i segui- ropa davant el seu públic que abarrota-

jar en la seva portada: Butragueño for dors completament enfrentats. Els qui un va el Palau d'Esports de Madrid. Poli es 

President (31/10/99). any l'ovacionen, al següent el xiulen i in- va convertir en l'ídol del barri i orgull 

Hi ha d'altres factors que donen fi a la tra- crepen. madrileny, l'home màquina (Laguillau-

jectòria competitiva d'un ídol, a més a Considerem una variant en aquest cas, en me: 1978, 42), un jove nascut del 

més, de la retirada per edat. Les lesions la qual un jugador reverenciat i benvolgut no-res que amb esforç i dedicació havia 

poden forçar a l'abandonament de la pel seu públic, en el declivi de la seva ca- aconseguit la glòria i regalat una nova 

pràctica esportiva quan l'ídol es troba en rrera esportiva o retirat de l'equip per sa- casa a la seva mare com primer acte d'a-

plenitud de condicions físiques. Casos crifici, passa a formar part de la disciplina graïment a la seva família. 

d'això han estat el jugador d'handbol Ce- d'un altre equip, normalment de més pe- Però la derrota soferta contra el boxejador 

cilio Alonso o el bicampió del món de tita entitat. En aquest cas l'antic ídol no re- americà Whitaker en l'assalt al Campionat 

motociclisme, Ricardo Tormo, qui va so- vesteix el perill d'enemic. El retorn al del Món el va sumir a una crisi personal. La 

frir un gravíssim accident quan provava camp que el va veure triomfar, l'aparició seva conducta social es va tornar agressiva 

una de les motos de carreres en un parc davant els seguidors de tota la seva vida, i i violent, es van registrar diverses denún-

industrial de Barcelona. Aquests exem- l'enfrontament amb el seu antic equip es cies contra ell per incidents 'i baralles. Poli 

86 
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social que va sofrir de forma tan efímera, 

d'un jove sense recursos a un ídol miliona

ri. Era la imatge de l'àngel caigut dominat 

per l'adulació, inconscient dels riscs que 

comportaven els excessos i incapaç d'a

frontar a les exigències que el seu nou es

tatus requeria. La seva carrera esportiva va 

descriure una trajectòria característica en l' 

ambient de la boxa: ràpida ascensió 

econòmica des de molt jove, caràcter pu

nitiu de l'esport, relació de dependència 

amb el mànager i irresponsables dispendis 

porten a un declivi econòmic encara més 

ràpid (K. Weinberg i H. Arond, 1976: 

220). 

Durantez (1977: 187) ens recorda al poeta 

Píndaro per assenyalar les falses vanaglòries 

en què pot caure un campió, i de les que ha 

de cuidar-se: 

"A tu campió d'Olimpia. 

El que conservar sàpiga la seva riquesa. 

I la glòria afegir als seus copiosos béns, que 

no pretengui mai no ser un déu" 

(Olímpiques, V, 20). 

prés d'haver aconseguit enorme quantitat 

de triomfs i distincions, una crisi personal 

va afectar al seu rendiment esportiu. El 

199 I va ser detingut i arrestat a Argentina 

per possessió de cocaïna; aquest fet va 

significar un escàndol nacional. Malgrat 

tot, Maradona es va rehabilitar per formar 

part del seu equip nacional als Campio

nats del Món 1994 dels Estats Units, on 

després d'un inici fulgurant, va ser sorprès 

en un control anti-dopatge i sancionat. 

Les seves diverses temptatives d'aban

donar el futbol es van veure truncades pel 

desig de tornar a jugar. I allà on va, i cada 

vegada que tornava a vestir el vestit de 

futbolista, despertava l'interès de tota la 

nació que el segueix contemplant com un 

mite vivent: mostra d'això va ser l'acte 

protocol'lari en què Maradona va ser de

signat i guardonat com el millor esportista 

argentí del segle xx. 

Mort i reencarnació. Elsfasts 

Equip del Rayo Vallecano. L'acompanyan, ajupit, 
Poli Díaz, j per sobre d'ell, Queche Muñoz. 

Martín és el nom d'un complex poliesportiu 

al municipi de Madrid i en un altre de la pro

víncia, Fuenlabrada. 

Una mort que va esquinçar el sentiment 

de tot un poble va ser la succeïda durant 

la carrera de Fórmula -I en el circuit 

d'lmola (Itàlia) valedor per al Campionat 

del Món 1994. El líder de la carrera i tri-

Quan un ídol desapareix de manera campió del Món, el brasiler Ayrton Sen-

traumàtica, sobtada, la societat es commou na da Silva perdia el control del seu bòlid 

El boxejador va anar perdent nivell de po- i convulsa. La veneració mortuòria als he- en una corba a tres-cents quilòmetres 

pularitat i admiració, i lamentablement va rois ha estat un procés antropològic d'e- per hora, estavellant-se contra el mur de 

començar a ser objecte de notícia, no pel norme extensió W. Umminger, 1964: 3 I). protecció. L'ídol brasiler moria instantà-

seu èxit esportiu, sino a través d'un disturbi La pèrdua d'aquest personatge contribueix niament com a conseqüència de l'im-

o fet violent. La relació impulsiva de l'eros a investir-hi d'atributs sobrenaturals. La pacte. El funeral es va convertir en una 

per part de la societat cap al jove no deriva a mort d'en Fernando Martín, estrella de de les més multitudinàries manifesta-

l'antagonista del thanatos sinó que s'esfu- l'equip de bàsquet del Reial Madrid i de la cions que se'n recorden al país. Les mos-

ma en la memòria col'lectiva des de la com- Selecció Espanyola com a conseqüència tres d'homenatge pòstum es van succeir 

prensió a la llàstima. d'un accident de tràfic quan es dirigia a un en tots els terrenys, tan esportius com 

Quan l'ídol esportiu no és el fruit d'un re- entrenament en la tardor de 1989 va supo- socials i polítics. Una de les més emoti-

sultat esporàdic sinó d'una llarga traject- sar un durcop per a l'esport espanyol. El dia ves va succeir durant el Campionat del 

òria, i la seva imatge s'ha convertit en un de la vetlla, els instituts d'Ensenyament Mitjà Món de Futbol celebrada mesos després 

autèntic símbol d'una comunitat, el seu de Madrid van registrar un considerable ni- als Estats Units. Els jugadors de l'equip 

estatus roman encara que la seva conduc- vell d'absentisme escolar. Els joves van acu- brasiler, una vegada acabada la Gran Fi-

ta s'allunyi de ser exemplificant i model. dir en massa a acomiadar a un dels seus nal i assolit el campionat, durant la volta 

L'exemple més significatiu d'aquesta sin- ídols. d'honor al camp, van exhibir una pancar-

guiar pulsió positiva cap a l'ídol ha estat el La institució del partit o torneig "Memorial" ta en memòria de l'ídol mort. Brasil és un 

cas del jugador de futbol argentí Diego amb el nom del difunt és un ritual repetit en país on l'esport es viu amb especial pas-

Armando Maradona. Campió del Món aquestes ocasions, i en ell hi trobem pa- sió per part de l'afecció o torçida i on la 

amb el seu país al 1986 i Subcampió al ral'lelismes històrics amb l'homenatge en figura de l'ídol esportiu es consolida com 

1990, va militar en les lligues argentina, honor de el difunt Patroclo com narra la lIía- una de les més populars del país. La 

espanyola i italiana amb enorme èxit, i va da en el seu cant XXIII, on els seus com- mort, una vegada més, converteix l'ídol 

ser qualificat com el millor jugador de la panys li van dedicar una carrera a la platja. Si en mite mitjançant la idealització del per-

dècada dels vuitanta, i va entrar a formar l'ídol és reconegut no solament per la tribu sonatge amb qualitats extraordinàries i 

part de l'Olimp dels Deus del Futbol, al esportiva sino pel propi Estat, s'hi traslladen que expressa els sentiments de la col-

I CO~~DI~~oo,~~lcru_~_._D_e_s_- __ e_~_h_o_m_e_n_a_~_e_s_fu_n_e_ra_r_~_. _A_i_x_í _F_e_rn_a_n_d_o __ le_C_ti_v_~_~_(_L_a_ro_us_s_e_: _1_9_9_2_)_. _____ ~ 
r= EducaCió Física i Esports (60) (78-94) apunts 87 



88 

Només un ídol com Michael Jordan pot introduir-se 
en el món dels dibuixos animats de la Warner Bros i 
extendre 's pel globus (foto extreta de la tapa d'un io
gurt). 

Un ritual per homenatjar al jugador ídol Qa 

sigui mort o retirat) consisteix a eliminar el 

número de la samarreta del de l'esmentat 

jugador de l'alineació de l'equip. Així, cap 

més jugador en el futur portarà la samarreta 

amb el número de l'ídol local. El Reial Ma

drid va retirar, amb el permís de l'autoritat 

esportiva, el número 10 que pertanyia al 

mort en Fernando Martín. Als Estats Units, 

la figura de l'ídol assoleix nivells sacralitzats. 

Per això, aquesta pràctica es fa sense neces

sitat que succeeixi la mort física. Quan el ju

gador que ha marcat una època en l'equip 

es retira de la competició, el seu equip reti

ra la samarreta amb el seu número i l'hissa 

fins el sostre del pavelló. 

Nosaltres considerem aquest tipus d'ho

menatge com una cerimònia que abasta 

uns certs rituals relacionats entre si per exe

cutar actes religiosos (c. Martínez i M . Oje

da, 1989: 182). Dins de la perspectiva émi

ca (interna de la pròpia col'lectivitat) del 

club, s'està elevant als altars esportius a la fi

gura exemplificant del seu jugador retirat. 

És un símbol de perpetuació, indicant que 

l'esperit d'aquest jugador flotarà sempre 

sobre l'equip a manera de tòtem protec

tor. El ritu de l'hissat de la samarreta és 

acompanyat pels sons de l'himne americà, 

com si el propi Estat. mitjançant la seva re-

presentació popular, legitimés aquesta ac

tuació. 

Quan una de les més grans estrelles de la 

història del bàsquet mundial, Michael Jor

dan, va anunciar la seva retirada al seu en

trenador del Chicago Bulls, el seu equip li 

va tributar un gran homenatge, va penjar la 

seva samarreta amb el número 23 i va 

col-Iocar una estàtua del jugador a la porta 

del pavelló. Ja existien casos en els Antics 

Jocs Panhelénicos celebrats a Olímpia, on 

els campions olímpics posseïen un passeig 

amb les seves estàtues (N. Sweet, 1987: 

240) tal i com ho recull Pausanias en la seva 

Descripció de Grècia (6 . 1.) al segle Il. 

Un any i mig després, avorrit de jugar en 

lligues més petites de beisbol i pressionat 

per una vaga de jugadors d'aquest esport, 

Jordan va decidir tornar a l'esport de la 

cistella, i ho va fer provisionalment amb el 

número 45. Era la reencarnació d'un déu . 

Larry Bird, una altra gran estrella del 

bàsquet, va dir d'ell "Jordan és Déu vestit 

de Michael Jordan". Quan es va anunciar 

la seva tornada a les pistes, les accions de 

les seves empreses patrocinadores, com 

Coca Cola i Nike van revestir una consi

derable pujada en el mercat borsari de 

Wall Street. Els seus antics companys es

peraven, ansiosos, la providencial mà que 

aconseguís l' encistellada decisiva a l'últim 

segon, a l'home que posava la diferència. 

El preu que havien de pagar els aprenents 

de l'equip suposaria novament resig

nar-se a la tirania imposada per l'estrella 

de l'equip i la jerarquització pròpia de 

l'horitzó central: els tocarà portar l'equi

patge de l'ídol per tots els aeroports 

d'Amèrica i fertot el seu treball esportiu al 

servei de l'estrella. 

AI Madison Square Garden de Nova York, 

pavelló multi usos més carismàtic dels Estats 

Units, pengen diverses samarretes de juga

dors de diversos esports que utilitzen 

aquesta pista, com l'hoquei sobre gel i el 

bàsquet. I d'allà penja l'única samarreta de 

dona que recorda a la tennista Martina 

Navratilova, la jugadora més llorejada de la 

història i defensora dels drets de la dona. 

Martina, que reconeixia públicament el seu 

lesbianisme i advocava per la llibertat se

xual, està considerada com un mite de 
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l'esport femení mundial. La ciutat de Nova 

York, símbol de l'avantguarda i la llibertat, 

no podia deixar de banda a un heroi amb 

origen humil (Verdú, V.: 1980; 15) arribada 

de l'exili darrera el teló d'acer, com era la 

Txecoslovàquia natal, i acolliment per la 

Gran Manzana. 

¡dols en edat prematura 

En l'esport femení espanyol on a penes ha 

existit tradició d'atletes d'alta competició, 

han començat a aparèixer els primers ídols 

com són les tennistes Arancha Sanchez Vi

cario o Conchita Martínez. Aquestes juga

dores, de la mateixa manera que d'altres 

procedents de diversos paisos, participen 

d'una modalitat esportiva en la qual s'a

consegueix el màxim rendiment en plena 

adolescència, i on les jugadores entren al 

circuit professional amb tot just catorze 

anys (edat mínima permesa per l'Associació 

de Jugadores Professionals de Tennis 

-WPTA-). 

El llançament que sofreixen aquestes ado

lescents a un món completament profes

sional i exigent ha produ'lt casos traumàtics 

gravíssims, on a l'alienació personal 

(Brohm, 1971: 18) de la jugadora s'afegei

xen les pressions encaminades cap a l'ob

tenció del seu màxim rendiment. La seva 

bona part prové dels seus pares els qui trac

ten d'explotar al màxim a la gallina dels ous 

d'or, com assenyala l' lnmaculada Puig, del 

FIT Sport, en indicar que "molts nens no 

poden suportar la violència-física i psicològi

ca-deis seus pares i perden la il ·lusió .. . 

No es tracta simplement de guanyar un 

partit, sino de rentar totes les seves frustra

cions, els seus problemes laborals, els seus 

desenganys, i de posar en el nen tota la seva 

projecció" (El País, 26/9 /94: 57). 

Víctima d'això va ser l'americana Jennifer 

Capriati, professional des dels 14 anys i reti

rada com a multimilionària als divuit, on és 

detinguda en una joieria per robar un anell 

d'or, i poc després, per possessió de ma

rihuana. Als tretze anys ja tenia un contracte 

de cinc milions de dòlars, i davant l'ambició 

dels pares, la tennista es va rebel'lar enyo

rant ser una noia normal. Situació semblant 

de tracte exigent paternal va ser el sofert 



per la francesa Mary Pierce, qui era castiga

da i agredida quan no aconseguia el triomf 

en el torneig de tennis. L'Associació va 

prohibir l'entrada al pare als torneigs en 

què participés aquesta tennista. 

Els casos de les tennistes espanyoles, ven

turosament, no han revestit aquests caires 

dramàtics. Els pares d'ambdues tennistes 

espanyoles entren al rol esportiu com els 

protectors de l'ídol, i assumeixen la seva in

completa formació. En el cas d'Arancha 

S{¡nchez, especialment la seva mare Marisa 

Vicari o ha trobat un lloc de reconeixement 

en el món del tennis mundial, acompanyant 

a la campiona durant els torneigs del circuit 

des que la tennista era adolescent. La seva 

imatge no solament apareix a flashos d'i

matges de televisió com a espectadora del 

partit, sinó que es reclama la seva presència 

en programes de televisió per ser entrevis

tada al costat de la tennista, i manifestar la 

comprensió i suport total cap al seu plançó 

(Antonelli, 1982: 302). Mentre que en l'as

pecte social l'ídol apareixia com una nena 

entre cotons, en l'àmbit personal el conei

xement compartit de la realitat per tots dos 

membres permet el desenvolupament de 

la carrera esportiva i humana de la jove. A 

nivell esportiu, Arancha Sanchez Vicario ha 

trobat el reconeixement dels seguidors no 

solarnent pels seus èxits esportius interna

cionals, sinó per les pautes de conducta 

mostrades durant l'execució de les seves 

activitats. La seva personalitat extravertida, 

la fortalesa mental demostrada per remun

tar resultats adversos, ha connectat amb el 

tòpic de la "fúria espanyola" . 

En altres esports, la situació social en què es 

desenvolupen els esportistes és molt més 

dramàtica. La competició de gimnàstica 

(tant rítmica com artística) exigeix durs en

trenaments des d'edats prematures, ante

riors als deu anys. De l'aprenentatge a l'es

cola esportiva es passa a l'especialització i 

als equips d'alt rendiment. Les nenes, da

vant l'entusiame dels pares per veure un 

plançó coronat amb els llorers, s'aboquen 

en una dinàmica on el rendiment físic prima 

per sobre dels altres objectius. Ni els pares 

ni les joves esportistes són conscients del 

sofriment i perjudicis que comportarà l'as

solir la posició d'ídol. Aquesta circumstància 

va ser definida en el títol del treball de Loles 

Vives com "quan sigui més gran vol ser 

atleta .... però encara no sap el que li es

pera" (L. León, 1989: 110-121). En l'ar

ticle denunciava els problemes metabòlics i 

fisiològics de les joves gimnastes. L'equip 

nacional espanyol de gimnàstica rítmica va 

obtenir la medalla d'or per equips als Jocs 

Olímpics d'Atlanta-I 996. La perfecció 

tècnica dels seus gests, la sincronització dels 

moviments i les llàgrimes vessades en l'es

coltar l'himne nacional des del més alt del 

podi van ser àmpliament difoses per tot el 

món. Naixia una generació d'ídols esportius 

d'escassa talla, més petit pes i fràgil figura. 

Adolescents que sens dubte promouran un 

enorme desenvolupament d'aquest esport 

a Espanya. Milers de nenes tractaran de se

guir els seus passos i milers de pares som

niaran amb emocionar-se amb els triomfs 

de les campiones. 

Van ser, malgrat tot, les denúncies públi

ques efectuades per Maria Pardo, gimnas

ta que va deixar l'equip un mes abans dels 

Jocs, les que van originar una autèntica re

volució per la transcendència que van te

nir. La seva frase pronunciada a la seva 

mare "¿Què vols, una filla o una medalla?" 

ens proporciona una idea de la situació. El 

seu diari evidenciava la tremenda duresa 

de la vida d'aquestes persones, portadores 

del "tret d'ansietat competitiva" (R. Mar

tens, 1986). 

Sens dubte, d'altres joves van quedar 

també en el camí de l'èxit, prenent la por

ta de l'abandonament, per avorriment, 

pressió excessiva, duresa de la competi

ció i crítiques dels entrenadors U. F. Mar

cos, 1996: 64 seguint a D. Gould, i T. 

Horn, 1984). 

El Consell Superior d'Esports, després de 

l'escàndol suscitat, va comprendre que 

l'Estat havia de millorar la situació social de 

les adolescents per afavorir la seva plena in

tegració a la societat (Art. 2. I . Carta Inter

nacional E. F. i Esports de la UNESCO, 

1978). AI 1997, es desarticula la infraestruc

tura d'amament (gueHo) de l'equip nacio

nal i desmuntant el sistema de vida, en con

siderar-se que les gimnastes són també es

portistes i han de romandre en els centres 

especialitzats per a la població d'alt rendi-
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ment al costat de la resta de la població atle

ta. Així es tracta de salvar o frenar l'enorme 

perjudici personal que comporta l'estatus 

d'ídol en una edat en què la persona no ha 

assolit la seva maduresa. Així mateix, el 

règim d'entrenaments i dietes, units a l'es

très competitiu, produeixen alteracions 

metabòliques importants, com són el re

tard i desajust de la menstruació, anorèxia i 

bulímia, atacs de pànic, depressió i altera

cions gastrointestinals U. F. Marcos Bece

rro, 1996: 64). 

L 'status d'ídol: 
pautes de comportament 

Com hem contemplat en els anteriors 

exemples, l'aconseguir una gesta prodi

giosa atorga a l'esportista o a l'equip en la 

seva totalitat el rang d'heroi. El jugador 

que aconsegueix el gol del campionat for

ma part de l'equip guanyador i encara que 

pugui distingir-se un més gran nivell 

d'admiració cap a ell, és el propi equip 

l'acollit com a heroi. Però és evident que 

l'heroi ha de transmetre uns valors que 

combreguin amb la seva tribu per ser 

considerat un ídol. 

Evidentment aquí hem de marcar diferè

ncies entre els esports individuals en els 

quals l'únic que interpreta l'actuació espor

tiva és el propi individu, i els esports col'lec

tius en els quals l'ídol està vinculat a un grup 

de jugadors, a un equip. En el primer cas hi 

ha una tendència a la focalització d'aquest 

esportista que actua en. solitari o contra al

tres adversaris. Malgrat tot, l'ídol del nostre 

temps, conscient de la importància que te

nen les persones que l'envolten i li donen 

suport, sempre manifesta el seu treball com 

una tasca d'equip, i aproxima la seva expe

riència a la d'un esport col ·lectiu. 

Considerem que les pautes de conducta de 

l'ídol segueixen cinc principis: 

I. Motivació co/'lectiva: cobreix una sèrie 

d'estratègies que mantenen l'ídol dintre 

del seu grup esportiu en un ambient de 

conformitat. 

2. Motivació social: Els ídols fan activitats 

humanitàries. 
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3 Motivació econòmica: basada en l'ex

plotació dels seus propis recursos es

portius. 

4 Motivació ciutadana: compliment de 

les obligacions ciutadanes de la manera 

menys perjudicial per a la seva carrera. 

5 Motivacions personals: aprofunditza

rem en els costums de tipus sexual. 

Exalçament de l'esperit d'equip 

Miguel Indurain no deixava de manifestar 

un sol dia la seva gratitud cap als companys 

d'equip durant les carreres per etapes, en

cara que l'esforç individual propi sigui el que 

posa les diferències conforme amb els ri

vals. I així mateix, en una prova celebrada 

en solitari com va ser l'establiment del 

rècord mundial de l'hora al velòdrom de 

Bordeus al 1994, Indurain es treia mèrit 

personal per repartir-ho amb les persones 

que van formar el seu equip tècnic (metge, 

preparador, massatgista, etc.). L'afalac a 

l'equip no és més que la resposta a l'àmbit 

cognitiu del propi corredor, coneixedor de 

la immensa avantatge que li reporta tenir a 

la seva prescripció a un professional per a 

cada una de les seves necessitats en nom de 

l'obtenció del màxim rendiment esportiu. 

L'heroi de l'eficiència (L.Mumford, 1950, 

264) emcimbella els valors de la seva socie

tat i per això la solidaritat i l'esperit són fac

tors essencials. 

Aquest complet equip de professionals que 

configura una estructura ens indueix a pen

sar com l'esport, component del patrimoni 

cultural, també es desenvolupa com un 

mecanisme d'adaptació en el qual les es

tructures tecno-econòmiques avançades 

permeten produir canvis i millores significa

tives que condueixen als éssers més adap

tats a ocupar posicions encara més avantat

joses. 

La categoria de l'ídol es desenvolupa se

gons el propi coneixement que l'esportista 

tingui de la seva condició adquirida, atès 

que aquesta pròpia percepció el possibilita 

comportar-se segons el que s'espera d'ell. 

Un ídol no solament ha de ser-ho, sinó 

també semblar-ho, saber el que això signifi

ca. Complint amb el paper, l'ídol pot per-
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petuar-se així mateix com un mite, o una 

llegenda esportiva. Qui és coneixedor dels 

valors culturals que personifica pot conèixer 

el seu camí a seguir. Això no implica el fet 

que sigui acceptat per tota la comunitat, la 

qual sens dubte pot estar dividida en una 

dualitat d'afeccions o segregada a múltiples 

grups. 

Hem vist còm feines fonamentals de l'ídol 

són les d'emparar el seu equip, home

natjar els companys, i respectar als seus 

rivals. El tarannà humà benefactor es ma

nifesta així mateix en el suport al poble 

més necessitat I torna a la tribu l'energia 

que ell mateix rep, com si fos un acte de 

compensació. 

Activitats i compromisos socials 

Per això no ens estranya trobar a famosos 

esportistes a hospitals visitant a adoles

cents i joves per incrementar el seu estat 

anímic, com va ser la multitudinària visita 

de jugadors de bàsquet a la jove Irene Vi

lla, afectada amb l'amputació d'ambdues 

cames després d'un atemptat terrorista 

de l'ETA. També els joves poden rebre 

un homenatge per part dels seus ídols en 

el propi camp de joc, com el del nen Die

go Montes en el partit Sevilla-Real Socie

tat del 24/ I I /199 I després d'un atemp

tat terrorista a Bilbao, i reconèixer el petit 

futbolista ser seguidor del Sevilla. En els 

últims anys s'han reproduït les escenes de 

suport social per part dels esportistes 

professionals als damnificats en diverses 

fatal itats. 

Els ídols del tennis esmentats, Agassi i Sam

pras, més enllà del seu enfrontament es

portiu, compleixen com a herois fora de la 

pista i donen suport a ambdues associa

cions i programes d'ajuda a poblacions ne

cessitades. Aquestes conductes augmenten 

el valor emocional de la relació dels afeccio

nats i fans cap als jugadors, a més a més, 

d'aconseguir l'admiració per part de grups 

que no estan necessàriament vinculats al 

món del tennis o de l'esport en general, 

amb la qual cosa millora la percepció i el co

neixement general que la pròpia societat té 

dels esportistes. 
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Guanys i compromisos 
econòmics 
En l'actual conjuntura econòmica de 

l'esport espectacle, els grans ídols gaudei

xen de contractes milionaris no solament 

amb els seus clubs i equips, sinó també amb 

els seus patrocinadors o sponsors comer

cials. El ciclista espanyollndurain va rebutjar 

una oferta que superava els mil milions de 

pessetes per continuar la seva activitat du

rant l'any 1996. Vint-i-cinc milions de dòlars 

és la fitxa del jugador Michael Jordan durant 

la temporada 1996[7, al que hauran de su

mar-se les primes i contractes de patrocina

dors, com la marca de roba esportiva Nike 

(que superaven els 5.000 milions de pesse

tes a l'any). L'ídol esportiu, que obté bosses 

tan grans per la seva Imatge com pel seu 

rendiment físic, està obligat a atendre les 

responsabilitats particulars amb els seus pa

trocinadors individuals mitjançant l'ús exclu

siu de les seves robes en les competicions i 

d'altres activitats, com fer anuncis publicita

ris exhibint la qualitat i resistència d'unes sa

batilles. 

Malgrat tot, l'esportista a l' hora de repre

sentar al país, ha d'acollir-se a la disciplina de 

la Federació o Comitè Olímpic Nacional. 

No és estrany que ens trobem amb inte

ressos contraposats entre l'ídol i l'organis

me esportiu. Aquestes entitats utilitzen així 

mateix la seva posició d'òrgans oficials de 

representació nacional per obtenir recur

sos económicos mitjançant els ingressos 

procedents d'empreses que vinculen la 

seva marca a l'esport. D'aquí es deriven 

contractes de material i equipament oficial 

dels equips nacionals. 

La posició de l'ídol es converteix en fràgil i 

vulnerable. Com a personatge model i 

punt de referència, no pot anteposar el 

seu interès personal per sobre del bé na

cional, si no vol ser desterrat i veure des

cendida la seva posició social. I com treba

llador, tampoc no pot atemptar contra els 

compromisos contractuals amb el seu/s 

patrocinador/s que el manté/nen econò

micament en posició de luxe. Per tant, les 

diferents parts coneixen la magnitud de 

problema i tracten de buscar les solucions 

més positives per a l'interès nacional sense 

perjudicar a les empreses involucrades. 
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tejar a manera de debat nacional als Estats 

Units prèviament a la celebració dels Jocs 

Olímpics de Barcelona-92. L'equip de 

bàsquet, al qual ens hem referit anterior

ment va venir a participar gairebé de franc, 

sense cobrar, durant el període de vacan

ces de l'estiu. Però la seva estrella Michael 

Jordan no estava disposat a sortir a recollir 

la medalla d'or olímpica amb el xandall ofi

cial de l'equip nacional ja que lluïa publici

tat d'una empresa competència d'un dels 

seus patrocinadors. 

En aquests moments els patrocinadors són 

els veritables padrins de l'esport que im

posen els seus criteris i interessos (Roca, 

1987: 160). Michael Jordan, que ja donava 

per fet abans del viatge la consecució del tí

tol va deixar clar que si la Federació no so

lucionava el problema, ell no anava a parti

cipar. Per sobre de la medalla d'or per al 

seu país estava el seu patró. El dilema es va 

solucionar col'locant-se, durant la cerimò

nia de lliurament de medalles, una gran 

bandera americana sobre el seu pit a ma

nera de capa que tapava el logotips de la 

marca. AI final, el país quedava per sobre 

del dòlar. 

Compliment amb la Pàtria 

L'ídol esportiu pot trobar-se, enmig de la 

seva carrera esportiva, amb una obligació 

inexcusable, com és la prestació del servei 

militar o civil substitutori. Alguns jugadors 

aconsegueixen un enorme prestigi social 

molt joves, abans de ser cridats a files. Els 

esportistes acollits a plans d'entrenament i 

competició dependents de l'Estat espanyol 

poden gaudir de pròrrogues de cinquena 

classe per a la incorporació a aquests ser

veis, a causa de la realització de treballs 

d'interès nacional. 

La tradició ens assenyala com els esportis

tes professionals acudeixen a crida de 

l'Exèrcit de manera notable. El ritual de la 

Jura de Bandera es converteix en un esde

veniment cobert per nombrosos mitjans in

formatius. El recluta passa a ser militar, 

l'esportista compleix amb la Pàtria. En uns 

temps en què l'Estat es troba amb proble

mes per cobrir el contingent militar a causa 

de l'augment dels mossos que escullen el 

Servei Social Susbtitutori, els ídols esportius 

escullen l'uniforme militar com a opció. La 

concepció tradicional de ritu de passada en

caixa millor en el jove que es fa tot un home 

a l'Exèrcit a les modernes ofertes de serveis 

socials. 

I aquí teníem al futbolista Enrique Nar

vaez, "Kiko", vestit de l'Armada o al pilot 

de rallyes Carlos Sainz amb l'uniforme de 

l'Exèrcit de l'Aire. També els primers 

ídols esportius espanyols es vanagloria

ven del seu estatus de militar, com el por

ter de futbol Ricardo Zamora "El Divino" 

allà pels anys vint. 

¿No és precisament Ricardo Zamora 

aquest soldat de Dragones de Montesa 

que cavalca pel passeig de Gracia da

munt una euga castanya? .. I aquí va, 

remenant el cul, perquè tot el món el 

vegi, cavaller en la seva euga castanya, 

vestint un uniforme impecable i som

rient a la gent que el reconeix. 

Però, Què passa ara? L'euga s'en

cabrita segurament espantada pel tròfic, 

i emprèn un incòmode empenta que fa 

trantollar al genet. Sembla que caurò. 

Sí, cau!... No, no cau!... (Cronos, 

7969: 77). 

Aquest gènere d'esportistes consagrats es 

veuen afavorits per mecanismes que per

meten una certa continu'ltat de la seva acti

vitat, per la qual cosa el servei militar no su

posa, com al "gruix de la tropa", una atura-

El diví Ricardo Zamora, el primer gran mite del fut
bol espanyol. 
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da en les seves vides d'un any de durada. 

Amb això queda patent el suport institucio

nal que reben aquests personatges, carre

gats de rellevància social. Un d'aquests ele

ments és el trasllat a un centre proper al seu 

lloc de treball. Per exemple, el davanter de 

l'Atlético de Madrid, "Kiko", després de fer 

la instrucció a Cadis, va continuar el servei a 

Madrid, amb la qual cosa romania en con

tacte permanent amb el seu club. 

Una altra prebenda de què gaudeixen 

aquests ídols vestits en vestit de guerra és la 

concessió de permisos per a la participació 

en competicions. Així, el pilot Carlos Sainz 

podia participar en les carreres del Campio

nat del Món. Això suposa un permís ex

traordinari per poder sortir d'Espanya en 

període militar (Reglament de Servei Mili

tar. Reial Decret 1410 /1994 de 25 de 

juny). Aquesta tramitació és feta pel Consell 

Superior d'Esports a través de la Federació 

Nacional Esportiva. 

Els ídols no solament agraeixen pública

ment el tracte rebut durant la seva formació 

castrense, sinó que corresponen en la me

sura de les seves possibilitats cap a aquesta 

institució. No estranya, doncs, sentir com 

un jugador dedica públicament un gol o una 

victòria als seus companys de l'Exèrcit o 

contemplar al pilot Carlos Sainz amb el seu 

cotxe de carreres en la pista d'aterratge de 

l'aeròdrom militar fent exhibicions de vir

tuosisme amb l'automòbil, o també fer una 

carrera d'esprint contra un avió de caça mi

litar. Aquest esportista va fer cosir en el seu 

vestit de carreres l'escut de les Forces Aé

rees durant la seva època de soldat. 

L'esmentat anagrama contrastava amb la 

resta de logotips de les diferents compa

nyies que patrocinen el pilot espanyol, i que 

paguen enormes sumes per poder aparèi

xer en aquest vestit. 

Així, l'esportista espanyol pujarà en el seu 

carro de combat (cotxe de carreres) vestit 

amb el seu vestit de guerra (mono ignífug) 

per participar en una batalla esportiva en la 

qual, involuntàriament per la seva part però 

reconegut amb orgull pel protagonista, des

cansen forts interessos patriòtics. D'una 

forma simbòlica, hi ha una analogia entre els 

objectius fonamentals de l'Exèrcit (com és 

la defensa nacional) i els d'un esportista 
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d'aquest tarannà, els triomfs del qual es va

loren a manera de conquesta nacional, 

Assenyalava Luis Cazorla (1984: 22) còm 

l'acompliment de les funcions esportives 

dels professionals transcendeix en nombro

ses ocasions a dimensions com l'orgull na

cional i la dignitat de la nació, Tots dos va

lors casen fortament amb l'ètica i l'esperit 

militar. Segons la nostra opinió, la realitza

ció del servei militar contribueix a reforçar 

la imatge masclista de l'ídol esportiu, atès 

que el situa en una altra plataforma tradicio

nal d'homenia com ha estat fins ara la perti

nença a les Forces de Defensa, encontra

posició a altres activitats dependents amb el 

Ministeri de justícia, com la prestació del 

Servei Social Substitutori. La imatge de 

l'heroi esportiu refugiat en feines d'objecció 

de consciència no incorpora cap al 'licient 

informatiu per als mitjans de comunicació 

social. 

La segona de les obligacions ciutadanes per 

part de l'ídol esportiu, i en aquest cas sense 

distinció de sexe, és la tributària. Algunes de 

les estrelles de l'esport professional indivi

dual, com a tennistes o jugadors de golf, fi

xen la seva residència en paradissos fiscals 

on no se sotmeten a la fiscalitat espanyola 

(Andorra, Montecarlo). Les enormes su

mes de diners que cobren els ídols espor

tius també són prorratejades per part dels 

mitjans de comunicació per calcular el capi

tal que cobra un jugador per cada hora o 

minut de treball. Aquestes quantitats contri

bueixen a reforçar la seva posició privilegia

da i superior davant la societat ("com més 

guanya, més val"). Malgrat tot, a l'hora de 

respondre com a ciutadans a les obligacions 

fiscals, hi ha estratègies que no caminen en 

la mateixa direcció del reforç social del 

campió. En esports individuals, on els juga

dors fan freqüents desplaçaments, la possi

bilitat de fixar el seu lloc de residència en un 

paradís fiscal (com Montecarlo, o Andorra) 

es presenta com una fórmula per no veure 

redülÏs substancialment els seus ingressos. 

El jugador de golf Severiano Ballesteros, 

glòria de l'esport espanyol, reconegut i ad

mirat mundialment per la seva dilatada i 

reeixida carrera de golfista, condecorat 

amb la Gran Cruz (màxima condecoració 

de les Reales Órdenes) al Mèrit Esportiu 
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de l'Estat espanyol, ha eludit el pagament 

de milions de pessetes d'impostos quan 

mantenia la seva residència a Montecarlo 

durant anys (abans de tornar a cotitzar a 

Espanya). També passa amb la tennista ca

talana Arancha Sanchez Vicario, que ha 

defensat els colors de l'equip espanyol en 

nombroses ocasions, però el lloc de re

sidència a efectes fiscals el va fixar al Princi

pat d'Andorra. 

Les autoritats del Ministeri d'Hisenda van 

començar el 1995 una sèrie d'estratègies 

per recuperar la tributació d'aquest grup 

d'esportistes. Es basen prioritàriament en 

irregularitats en el compliment de la Llei 

General Tributària, ja que dos factors per 

cotitzar a l'estranger, com són acreditar la 

permanència en altres paIsos durant 183 

dies i no mantenir relacions econòmiques a 

Espanya (El Mundo, 13/12/1995: 75). Els 

esportistes, per contra, mantenen substan

ciosos contractes amb patrocinadors en el 

nostre país. Els esportistes, d'altra banda, 

al'leguen suportar una doble tributació, (ibi

dem) a causa de les retencions fiscals que es 

registren en la quantitat de diners per al 

premi del tomeig, i després la tributació a 

Espanya. Mentrestant, ídols com el ciclista 

Miguellndurain han utilitzat d'altres vies per 

eludir el tipus màxim de tributació, el 56%, 

com ha estat la creació d'una societat trans

parent amb el seu nom (amb un tipus del 

35%). 

A la Comunitat Foral de Navarra, i al País 

Basc, el tipus màxim és del 40. Ara bé, Hi

senda de Guipúzcoa utilitza un sistema de 

pagament ajomat d'acord amb el reglament 

de l'impost per a persones amb rendes 

irregulars, aplicat a jugadors de la Reial So

cietat i al golfista Txema Olazabal (ib.). 

Tradicions amatòries 

Un altre dels treballs propis de l'ídol és el de 

l'amor. La mitologia grecollatina està esquit

xada amb nombroses aventures amoroses 

entre déus, herois i humans U. Hum

bert, 1985). L'amor, la conquesta amatòria i 

la promiscültat són feines pròpies de l'ídol. i 

admirades per la seva tribu. Llegendari ju

gador de bàsquet de la història, l'americà 

William Chamberlain, presumia en la seva 
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autobiografia A view from above (1992) 

d'haver posse'lÏ durant tota la seva carrera 

esportiva en els anys seixanta-setanta), a 

vint mil dones. Aquesta xifra ens sona una 

mica absurda, però és una xifra mítica, i 

com aquesta ha de ser presa. 

El zoòleg Desmond Morris assenyala en la 

seva obra (1982: 138) un fragment de 

l'autobiografia del jugador de futbol britànic 

George Best, qui recordava la facilitat de 

paraula amb què es citava amb joves admi

radores per mantenir relacions sexuals: 

"Mirava per la finestra del meu dormitori 

i veia una cua de jovencelles ... Era in

creïble. Mai no havia de convidar-les a 

menjar o fer totes aquestes bajanades ... 

Fins i tot es barallaven per ficar-se al llit 

amb mi". L'esmentat jugador assenyalava 

haver-se ficat al llit amb més de mil noies en 

els anys seixanta. 

Aquest concepte de promiscu'ttat multitu

dinària ha estat substituïda en els últims anys 

pel principi de la relació estable, del sexe 

segur. Un altre jugador, ídol dels anys vui

tanta, Magic Johnson, casat i amb família, 

anuncia ser portaveu d'anticossos de la sida 

com a resultat d'una relació heterosexual 

extrafamiliar. Mentre la seva dona apareix 

com l'esposa que ha d'acceptar els sofri

ments de l'heroi, johnson s'ocupa de llan

çar missatges a la població sobre la necessi

tat de l'ús dels preservatius. Aquest jugador, 

una vegada retirat, va ocupar la cartera 

d'Assessor del President dels Estats per a la 

Lluita contra la Sida. 

Tornant a buscar manifestacions d'aquest 

tipus a Espanya, no podem trobar a penes 

exemples significatius de l'ídol-amant, en 

canvi, sí que n'hi va haver en el món dels 

toros, on les més grans figures han collit 

així mateix destacades feines en el camp 

de la seducció. Umminger (1964; 103) 

troba en la figura de l'ídol del toreig una 

imatge comparable a l'ídol esportiu, per 

les pautes d'activitatfísica i social que pre

senten. 

Exemples de la seducció torera van ser Luis 

Miguel Dominguín, amb l'actriu americana 

Ava Gardner, o el poder amant llatí juan 

Belmonte, el destre Ortega Cano amb la 

madura estrella de la cançó espanyola Ro

do jurado, el jove ídol en els anys noranta, 



Jesulín d'Ubrique, que en successius actes 

d'exhibicionisme descarat es permet pro

moure cursa de braus davant un públic ex

clusivament femení que omple de gom a 

gom les places (Aranjuez, Màlaga). 

Potser perquè els esportistes no han acon

seguit l'estatus d'heroi-amant que posseei

xen els artífex de la festa nacional. Als Estats 

Units, país que manca d'aquest espectacle 

taurí, les figures de l'esport mantenen un ni

vell de protagonisme social similar ales es

trelles dels espectacles artístics com el cine

ma o la música. Així, l'estrella del beisbol 

Joe di Maggio va seduir fins a l'altar a la No

via d'Amèrica, Marilyn Monroe. La nova 

estrella de la joventut del tennis André 

Agassi va viure una prolongada història 

d'amor, culminada amb matrimoni, amb 

l'actriu Brooke Shields, personificació dels 

cànons de bellesa de la pròpia generació. 

Un cas sonat va ser la història d'amor que 

va mantenir l'argentí Guillermo Vilas, pro

totip de latin lover amb la Carolina de Mó

naco, qui va perdre el cap pel tennista da

vant la desesperació del seu pare, el Prínci

pe Rainiero. A Espanya, l'enllaç nupcial en

tre el jugador d'handbol lñaki Urdangarín i 

la Infanta Reial Cristina de Borbón ha supe

rat, repercussió, als anteriors exemples. 

En aquests casos la figura de l'heroi surt en

fortida amb vista als seus seguidors que 

aprova aquest acte de desafiament i con

questa. Molt llunyanes a aquesta percepció 

són les situacions públiques de matrimoni 

entre un heroi i una mortal, atès que resta 

atracció física i poder de seducció davant el 

públic. Així són les expressions com "el 

campió per fi va caure" o d'altres frases que 

popularment assenyalen l'enllaç nupcial. 

L'ídol perd el seu caràcter etern i adquireix 

més grans atributs de ciutadania. 

Així i tot hi ha possibilitats de mantenir 

l'estatus pel propi àmbit d'actuació: El fut

bolista està a:mat de la seva família mentre 

juga, acudeix sol al camp d'entrenament 

amb el seu flamant automòbil i surt del ves

tuari dutxat i amb el pèl engominat, llest per 

atendre l'allau floretes i peticions de d'au

tògrafs. L'ídol es manifesta d'aquesta forma 

com un fetitxe sexual, com si fos un objecte 

de desig (Butt, 1987: 127; Verdú, 1980: 

29). L'espectador sent personalitzades les 

seves aspiracions i calmades les seves frus

tracions, assistint a la contemplació del seu 

rendiment esportiu com una acte eròtic de 

voyerisme (D. Mata, 1987: 14). No és 

usual veure l'ídol acompanyat de la seva es

posa aferrada al braç (com ho fan els ídols 

del cinema o la televisió) en aparicions o ac

tes socials privats o multitudinaris, sinó que 

les gales en les quals els jugadors i esposes 

comparteixen taula són molt poques. 

En el futbol espanyol a penes ha començat 

el fenomen d'ídol sexual de masses, excep

te alguns casos espectaculars de febre ado

lescent cap a jugadors joves com Butrague

ño en els vuitanta o en els noranta l' ano

menat fenòmen Guerrero cap al jugador 

de l'Athletic de Bilbao i de la selecció espan

yola, des dels 20 anys. El cas de Julen Gue

rrero va explotar prèviament al Campionat 

del Món del 1994 quan milers de noies se

guien el jugador en tots els desplaçaments 

de l'equip en l'hotel de concentració i els 

entrenaments. 

El paper dels mitjans de comunicació de 

masses, que han incorporat les activitats es

portives com a part de la programació es

trella, està elevant el coneixement social 

cap als esportistes. Això comporta la seva 

més gran presència en entrevistes i progra

mes especialitzats, i. en conseqüència la 

seva popularitat augmenta en grups que a 

penes mostraven seguidors cap a l'esport. 

Conseqüència d'això: centenars d'adoles

cents esperen, durant l'horari escolar, a la 

sortida dels camps d'entrenament dels 

equips professionals per aconseguir un autò

graf o fotografia del seu ídol. 

La situació més característica en el món del 

futbol espanyol és la del matrimoni des 

d'edats relativament joves, abans la seva 

maduresa esportiva. L'estat civil de casat és 

apreciat per directius i tècnics de l'equip, 

coneixedors que aquesta és la forma de te

nir controlat al jugador sense necessitat de 

fer trucades telefòniques al seu domicili a 

mitjanit per conèixer si el jugador roman a 

casa o s'absenta per gaudir de plaers noc

turns. Assenyalava l'entrenador del FC Bar

celona Helenio Herrera, conegut com El 
Mago, al jugador del seu equip Lobo Ca

rrasco, que si volia assolir el seu millor joc 

havia de casar-se, per estar tranquil. La re-
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percussió que suposa el trencament de la 

Llei de la Nit salta ràpidament al coneixe

ment públic. Eren famoses les escapades 

del madridista Juan Gómez "Juanito" i 

l'atlètic "Charly" Leal en els seus temps jo

vençans. 

Els ídols troben més problemes familiars 

quan són sorpresos per premsa i fotògrafs 

amb alguna senyoreta (com l'estrella brasi

lera Romario amb la garota de l'estiu 

d'lpanema al 1994, que li va costar els 

tràmits de separació, o les persecucions per 

part de diversos mitjans de comunicació 

cap a l'astre argentí Maradona per registrar 

el seu temps d'oci). 

Una altra tendència, de signe oposat a la de 

la promiscu'l'tat heterosexual que hem trac

tat en aquest apartat, també apareix reflecti

da en la figura de l'ídol esportiu. Ens referim 

a la relació de parella homosexual d'una 

part de les estrelles de l'esport. Lluny de la 

imatge masclista anterior, l'ídol, ja sigui 

home o dona, apareix a aquest cas com una 

persona plena de sensibilitat que defensa la 

dignitat de la seva relació i dóna suport els 

moviments per al reconeixement social de 

l'homosexualitat. Els exemples més signifi

catius han estat el de la tennista d'origen 

txec nacionalitzada americana Martina Nav

ratilova, i el saltador de trampolí Greg Lou

ganis. 

Aquest saltador ha estat l'esportista més 

llorejat de la seva especialitat, amb els 

triomfs en els Jocs Olímpics de Los Ange

les-84, Seúl-88 i Barcelona-92. Greg, que 

mai no havia amagat la seva homosexuali

tat, va anunciar l'any 1995 ser portador del 

virus de la sida des d'abans de l'Olímpiada 

de Barcelona, on en un dels salts va resul

tar lesionat al cap al copejar-se amb el 

trampolí, i li va caure sang a la piscina. Lou

ganis es va aterrar amb la idea d'un possi

ble contacte de la malaltia a l'aigua (quel

com descartat pels metges) éap a altres sal

tadors. El saltador, una vegada retirat de la 

competició, va oferir una conferència de 

pr~msa on es presentava davant el poble 

com una víctima, violat per un home del 

qual va quedar així mateix atrapat i amb el 

que va compartir anys de companyonia 

fins que el violent seductor va morir a cau

sa de la sida el 1990. 
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Abstract 
This work is a proposa/ of taxonomy of motive situations taken from 
epistem%gica/ hypotheses of motive praxi%gy. 
We constructed it according to the following criteria: 

• motor objectives of motive situatioris 
• the type of motive interaction that can be produced between the 
participants in the motive situation. 
• the characteristics of space of action. 

Following up the previous criteria, the different motive situations of p/ay, 
expression and sporting character, have been grouped together 
beginning with their simi/arity in interna//ogic. We removed that which 
was externa/ to the motive situation to concentrate on the specific and 
interna/o 
The end of the work is to make a classification or taxonomy of the motive 
situations with specific criteria and epistem%gica/ re/evance. 

Resum 

El present treball és una proposta de taxionomia de les situacions 

motrius feta des dels suposats epistemològics de la Praxiologia 

Motriu. 

La seva construcció s'ha fet a partir dels següents criteris: 

• Els objectius motors de les situacions motrius 

• El tipus d'interacció motriu que es pot donar entre els participants 

en la situació motriu 

• Les característiques de l'espai d'acció. 

A partir dels anteriors criteris, les diferents situacions motrius de 

caràcter lúdic, expressiu i esportiu, s'ha agrupat partint de la seva 

semblança en la seva lògica intema. S'obvia l'extem a la situació mo

triu per centrar-se en l'específic i intem. 

La finalitat del treball és elaborar una classificació o taxonomia de les 

situacions motrius amb criteris d'especialitat i pertinència espiste

mològica. 

Plantejament del problema 

Un dels moments epistemològics importants en l'elaboració del co

neixement científic és la realització de classificacions o taxonomies 

en l'àmbit que es pretén estudiar. Amb la pretensió d'aportar una 

proposta des de l'àmbit de la Praxiologia Motriu s'ha elaborat el pre

sent treball. 

En la primera etapa s'ha fet una revisió bibliogràfica en la que s'han 

consultat diversos autors, que han tingut com a criteri principal 

l'estructura funcional de l'activitat (P. Fitts, 1965; M. Bouet. 1968; 

G. Durand, 1969;J. Tessie, 1971; L. Matveivev, 1975; B. Knapp, 

1979; P. Parlebas, 1981; J. Hemandez i D. Blazquez, 1983; F. Lar

gadera i cols., 1993; F. Amador, 1994). 
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El veritable inconvenient, d'aquestes ta

xonomies, radica que se segueixen uns 

criteris poc diferenciats a l'hora de defi

nir les branques en les quals s'engloben 

les diferents activitats lúdiques, esporti

ves i expressives. Això porta com a con

seqüència trobar-nos determinades 

pràctiques amb una lògica interna com

pletament diferent en el mateix grup, i vi

ceversa, o pitjor encara que poguessin 

aparèixer a diverses categories diferents. 

Aquest fet suposa un gran proble

ma epistemològic i didàctic a l'hora de 

plantejar progressions d'aprenentatge si 

seguim una metodologia multisitua

cional. 

Pel que fa a aquest tema es refereix, el nos

tre grup de treball (GEIP) sempre ha tingut 

una certa inquietud per modificar alguna de 

les taxonomies existents o elaborar una 

nova. Tenint en compte com a criteri de 

partida l'objectiu motor prioritari de la 

pràctica, pretenem ordenar, de forma lògi

ca i coherent, les esmentades activitats. 

Aquest precepte provocarà que se situïn 

cada una d'elles en un lloc únic i pertinent, 

donant-li així sentit a l'activitat. 

Posteriorment, apareixeran d'altres que 

ens acabaran de categoritzar, de forma més 

precisa, totes les activitats lúdiques, esporti

ves i expressives possibles. Això també ens 

permetrà crear noves feines que, ara com 

ara, no trobem i que simplement seran el 

resultat de la combinació de les diferents 

variables taxonòmiques. 

D'altra banda, hem d'emmarcar el nos

tre estudi dintre d'un paradigma científic 

que ens delimiti els raonaments de parti

da davant el problema inicial plantejat. 

En aquest sentit, prendrem el camp 

d'estudi de la Praxiologia Motriu, és a dir, 

el conjunt de situacions motrius que es 

produeixen durant el desenvQluparnent 

de pràctiques lúdiques, esportives i éx

pressives. Si tenim en compte que des 

d'aquest àmbit epistemològic s'entén 

per situació motriu a l'estructura de da

des que sorgeix de la realització d'una 

feina motriu, ens defineix, clarament, la 

línia epistemològica des de la qual desen

voluparem posteriorment els criteris ta

xonòmics. 

apunts 
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Objetius 
Tenint en compte marc epistemològic en el 

qual ens estem movent, el plantejament 

dels objectius d'aquest estudi s'han cen

trat en: 

• Agrupar les diferents pràctiques lúdi

ques, esportives i expressives segons 

la seva semblança pel que fa a lògica 

interna es refereix (coherència episte

mològica). 

• Obviar l'extern a la situació, per cen

trar-se en l'específic i intern: els ob

;ectius motors, principalment, i les 

condicions de realització (de produc

ció de les accions). 

• Facilitar la creació de noves pràcti

ques lúdiques, esportives i expressi

ves a través la combinació dels dife

rents criteris que conformen la taxo

nomia. 

Metodologia 

L'elaboració final de l' classificació ha passat per 

diverses fases. En primer lloc ens dediquem a 

agrupar activitats lúdiques, esportives i ex

pressives que, des del nostre punt de vista, 

mostraven una certa semblança pel que fa a 

desenvolupament del joc es refereix, tro

bant-nos amb grups d'activitats les lògiques 

intemes de les quals eren molt similars. 

El següent pas va consistir en estudiar la raó 

de les esmentades similituds, arribant a la 

conclusió que l'eix principal, sobre el que gira

volta l'activitat, és l'objectiu motor de la feina. 

A continuació, es desenvolupen criteris de 

segon nivell per tal d'anar separant les 

pràctiques que, malgrat pertanyien a la ma

teixa categoria, mantenien certes diferèn

cies. Tot seguit, es van desenvolupar crite

ris de segon nivell a fi i efecte d'anar sepa

rant les pràctiques que, encara que pertan

yien a la mateixa categoria, mantenien unes 

certes diferències. 

En aquest sentit varem anar desglossant les 

activitats des de criteris espacials i comuni

cacionals, sorgint una estructura en cascada 

en la que cada categoria establia diferències 

significatives respecte a l'anterior. Així. van 

quedar grups d'esports amb lògiques inter-
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nes semblants i sense que cap d'ells apare

gués a cap més categoria. 

Per això, no sempre s'establien categories 

exemplificades per una activitat determina

da, ja que la combinació dels diferents crite

ris utilitzats (espacials i comunicacionals) do

naven com a resultat una determinada si

tuació motriu, i no una activitat. Així i tot, 

segueixen existint combinacions en les 

quals no es pot situar ni activitats ni situa

cions, i això crea grans expectatives per a 

l'elaboració de noves pràctiques. 

Criteris utilitzats 

Per anar desenvolupant l'estructura que va

rem anteriorment, definim una sèrie de cri

teris que ens van ajudar a aquest propòsit, 

aq uests són: 

L'Objectiu de la tasca 

• Situar el Móvil en un Espai i /0 Evitar-lo: 

• Portar el mòbil a una meta i /0 evitar-ho. 

• Enviar i/o evitar la reexpedició del 

mòbil. 

• Efectuar i/o Evitar Translacions: 

• Efectuar i/o evitar superacions espacials. 

• Efectuar i/o evitar superacions temporals. 

• Efectuar i/o evitar superacions es

pai/temporals. 

• Efectuar accions de precissió i/o evi

tar-les. 

• Combatre cos a cos i /0 evitar-ho amb o 

sense implement: 

• Copejar i /0 evitar-ho. 

• Derrocar i /0 evitar-ho. 

• Dominar i /0 evitar-ho. 

• Excloure i /0 evitar-ho. 

• Reproduir Models i /0 evitar-ho. 

• Efectuar Activitats Interoceptives. 

La Interacció motriu 

• Presència/Absència de Company/s i/o 

Adversari/s. 

Aspectes Espacials 

• Utilització de l'Espai: 

• Comú. 

• Separat. 

• Estandardització del Medi: 

• Estandarditzat. 

• No Estandarditzat. 



Proposta taxonòmica 

Objectiu de la tasca 

L'objectiu motor de la feina el definim com 

l'aspecte de la lògica interna que implica la 

demanda motriu prioritària a aconseguir 

pel/s participant/s i que dóna sentit a l'es

mentada pràctica. Tot plegat, independent

ment, de la configuració de les condicions 

del context motriu (mode d'operar amb el 

mòbil, el/els material/és, l'espai, el temps, 

l'individu i els possibles companys i /0 ad

versaris). Entre aquests tenim: 

• Situar el mòbil en un espai i/o evi

tar-ho: Situació/ns l'ob¡ectiu del qual 

consisteix a situar el mòbil en determi
nades zones estratègiques de l'espai, 
i/o evitar-ho. 

• Portar el mòbil en una meta i/o evi

tar/ho: situació/ns consistent/s a 

guanyar espai per co/.locar un 

mòbil en una meta, i/o evitar-ho. 

• Enviar i/o evitar la reexpedici6 del 

mòbil: situació/ns consistent/s a 

co/.locar el mòbil en un espai per 
impedir que el/s adversari/s el 
reexpedeixi/n, i /0 evitar-ho per po
der-ho reexpedir. 

• Efectuar i /0 evitar traslacions: situa
ció/ns l'ob¡ectiu del qual és realitzar 
una acció i efecte de traslladar/se 
una persona o cosa, i/o evitar-ho. 

• Efectuar i /0 evitar superacions espa

cials: situació/s en les quals es pre
tenen aconseguir una distància, i/o 
evitar-ho. 

• Efectuar i/o evitar superacions es

pai/temporals: Situació/ns en les 
quals es pretén aconseguir una 

distància en un temps, i/o evitar-ha. 

• Efectuar i /0 evitar superacions tem

porals: situació/ns en les quals 
s'intenta prolongar en el temps una 
determinada posició del sub¡ecte, 
i/o evitar-ho. 

• Efectuar accions de precissi6 i/o evi

tar-les: Situació/ns en les quals es 

produeix un efecte de traslladar 
una cosa o traslladar-nos cap a una 
cosa o lloc, amb la finalitat que 
s'evitin o es trobin, i /0 evitar-ho. 

• Combatre cos a cos amb o sense im

plement, /0 evitar-ho: Situació/ns en 

les quals es produeix un enfrontament 

corporal i/o s'evita, amb la presència 
o no d'un implement que caracteritza 
la contesa. 

• Copejar i/o evitar-ho: Situació/ns 
l'Ob¡ectiu Motor Prioritari del qual 
és Impactar directament sobre el 
cos de l'adversari, i/o evitar-ho. 

• Derrocar i/o evitar-ho: situació/ns 
l'Ob¡ectiu Motor Prioritari del qual 
és fer tocar en una superfície tot o 

determinades parts de l'adversari, 
i/o evitar-ho . 

• Dominar i/o evitar-ho: Situació/ns 
l'Ob¡ectiu Motor Prioritari del qual 
és no deixar usar ni disposar del seu 
cos a l'adversari/s, i/o evitar-ho. 

• Excloure i/o evitar-ho: situació/ns 
l'Ob¡ectiu Motor Prioritari del qual 
és treure, o impedir l'entrada, a 
l'adversari/s de l'espai d'enfronta
ment i/o evitar-ho. 

• Reproduir models i/o evitar-ho: situa
ció/ns l'Ob¡ectiu Motor Prioritari del 
qual és fer patrons motrius establerts 
amb anterioritat, i/o evitar-ho. 

• Efectuar Activitats Interoceptives: Si
tuació/ns l'Ob¡ectiu Motor Prioritari 
del qual es desenvolupar conductes 
motrius que s'encaminin cap a la re

cerca de sensacions i/o emocions de 
caràcter intern. 

Interacció motriu 

Paramètre per el qual podem observar la 

possibilitat i característiques de la relació en

tre els elements que esmentem a continua

ció, tenint present que sempre que hi hagi 

presència dels esmentats elements aquesta 

ha de ser essencial: 

• Presència/Absència de corn pany/s 

• Presència/Absència d'adversari/s 

Aspectes espacials 

UNl/nació de l'espat 

Aquest apartat fa referència a l'ús de la les 

zona les de joc en les quals es desenvolu

parà l'activitat. 
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• Comú: Lo utilització de l'espai de joc 
s'estén atots els participants de l'activitat. 

• Separat: La utilització de l'espai de joc es 

troba físicament diferenciada entre ad

versari/s i/o company/s. 

Esto7UÚlrltzació del medI 

Defineix la més gran o més petita estabilitat 

de l'espai en el qual es desenvolupen les ac

cions motrius. Això incidirà en la presa de 

decisions del participant. Hem establert dos 

subgrups: 

• Estandarditzat: Les accions es desen
volupen en un espai els elements dels 
quals són més o menys estables. 

• No Estandaritzat: Els elements consti
tutius de l'espai són variables. 

El quadre final, si incloem alguns exemples 

d'activitats conegudes i d'altres creades 

amb els criteris taxonòmics de cada branca, 

quedaria de la forma que podem observar 

en quadre I. 

Conclusions 

Les activitats lúdico-esportives no poden 

categoritzar-se a causa de l'àmplia gamma 

de situacions motrius que es poden pro

duir en cada una d'elles. El més que po

dem fer és acostar-nos a situar-les d'a

cord amb les situacions motrius que en 

ella predominin, per això hem plantejat 

una classificació vàlida per a situacions 

motrius. Pedagògicament, creiem que és 

molt útil conèixer com és el tipus de situa

cions que majoritàriament es dóna (pre

dominança). 

Hi ha activitats dintre del subobjetiu 

"Enviar i/o evitar la reexpedició del mòbil" 

que es troben categoritzades en el mateix 

grup després d'aplicar-los tots els criteris 

taxonòmics. Així i tot, encara, posseïen 

unes certes diferències que es concreta

ven en: 

• La possibilitat de passar-se el mòbil 
entre els companys (voleibol), o no 

(tennis doble) . 
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SOL COMPANY ADVERSARI COMPANY I ADVERSARI 

ES PAC I ÚNIC COMO SEPARAT COMÚ SEPARAT COMO SEPARAT 

EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. EST. NO EST. 

1 Penalti en Futbol, 

Hoquei Hoquei, 

Patins Bàsquet 

2 Squash , Tennis Frontó Tennis 
Frontó per doble, 

parelles Voleibol 

3 Llança- Escalada Salt Esca~a 

ment de en d'alçada paral'"", en 

Pes Cordada rocòdrom 

4 Suspensió 
en barra 

fixa, 
Apnea 

5 Esquí Aigües Bobsleight Aigües 1.500 m. Vela Atletisme Aigües Ciclisme Vela Atletisme 

(Slalom ) Braves Braves (Atletísme) (Làser) 100 m. Braves en ruta Llatina (Relleus 
(K-1 ) (K-2) (K-1 4x100) 

paral'lel)" 

6 Tiramb Caça Aguantar la Pases de Baralla de Jocs de Brilé 
Arc pilota per Disc Pedres" Pilotada" 

parelles" Volador· 

7 Boxa 

8 Lluita 

Canària 

9 GrecQ- Presing 
romana Catch" 

10 Sumo" Sogatira 

11 Salt de Gimnàstica Surf 

Trampoli Rítmica 

12 Ioga 

El símbol " implica que és una activitat creada conforme a tots els criteris de la seva branca o una situació motriu d'una activitat determinada. 

Subobjectius 

1. Portar el mòbil a una meta i lo evitar-ho. 
2. Enviar i /0 evitar la reexpedició del mòbil. 
3. Efectuar i lo evitar superacions espacials. 
4. Efectuar i lo evitar superacions temporals. 
5. Efectuar i lo evitar superacions espai /temporals. 
6. Efectuar accions de precissió i lo evitar-les. 
7. Copejar ilo evitar-ho 
8. Derrocar i lo evitar-ho. 
9. Dominar i lo evitar-ho. 

10. Excloure i/Oevitar-ho. 
11 . Reproduir models i lo evitar-ho. 
12. Efectuar activitats interoceptives. 

Quadre 1. 
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• Que el tipus de comunicació mòbil 
entre els companys i adversaris sigui 

alterna (tennis de taula doble) o no al
terna (tennis doble). 

A aquest criteri final l'anomenem "Comuni

cació amb el Mòbil: permesa INo Permesa 

i lo Alterna INo Alterna". De tota manera, 

els casos són tan escassos que, finalment, 

decidim obviar-la. 

Pel que fa al concepte de participació alter

nativa i simultània, hem decidit suprimir-ho 

ja que, entenem que, sempre hi ha partici

pació simultània. El que és alternatiu, en el 

seu cas, és la possessió del mòbil . 

Poden existir activitats que combinin supe

ració espacial i temporal corn per exemple 

l'halterofília. Davant aquest fet, hem decidit 

aillar cada situació i dir que una situació és 

espacial i una altra temporal. L'halterofília, 

per a nosaltres, és una activitat amb dues si

tuacions. 

AI capdavall, creiem que amb aquesta nova 

proposta taxonòmica hem aconseguit agru

par les diferents pràctiques lúdiques, espor

tives i expressives segons la semblança de 

les seves lògiques internes, centrant-nos en 

els seus objectius motors i, finalment, possi

bilitant-nos la creació de noves pràctiques. 

Malgrat tot, queda oberta a noves aporta

cions o matisacions i, sobretot, estarà d'a

cord amb el sentit o objectiu motor que 

cada un li doni a la pràctica que estigui realit

zant (el Footing pot tenir, per a alguns, un 

objectiu interoceptiu i, per a altres, un ob

jectiu de superació espai-temporal, i en 

conseqüència, evidentment, dependrà del 

sentit que se li doni a l'activitat més la pròpia 

activitat) . 

Aplicacions 

Des d'un punt de vista Pedagògic 

• Pot ajudar a què els alumnes millorin els 

processos d'identificació dels objectius 

de les feines, a través del plantejament de 

situacions que pertanyin al mateix "grup" 

de pràctiques motrius de caràcter ex

pressiu, lúdic i esportiu. 

• Pot ajudar a fomentar i facilitar la creació i 

el desenvolupament de models i proces

sos d'ensenyança-aprenentatge que 

aprofunditzin en els de tipus global i cog

nitiu-motriu. 

Des del punt de vista 
de l'entrenament i la iniciació 
esportiva 

• Pot possibilitar, als entrenadors, el dis

seny d'un tipus d'entrenament multisi

tuacional. 

• Pot afavorir la comprensió i l'elecció de 

mètodes d'aplicació dels processos de 

transferència esportiva. 
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. M1 SCELÜNIA . 

ANNEX: altres taxonomies 

M. Bouet (1968): 

Esports de combat. 

Esports de baló o pilota. 

Esports atlètics i gimnàstics. 

Esports a la natura. 

Esports mecànics. 

G. Durand (1969): 

Esports individuals. 

Esports d'equip. 

Esports de combat. 

Esports a la natura. 

P.M. Fitts (1965) : 

Nivell I: Esportista i Objecte => Repòs y Fix respectivament. 

Nivell 11 : Esportista o Objecte en moviment. 

Nivell III: Esportista y Objecte en moviment. 

B. Knapp (1979): 

Habilitats obertes. 

Habilitats tancades. 

L. Matveivev (1975): 

Esports acíclics (potència muscular 

intensitat màxima). 

Esports de resistència orgànica de tipus aeròbic. 

Esports d'equip. 

Esports de combat o lluita. 

Esports complexes i poliathons. 

J . Tessie (1971): 

Domini dels desplaçaments. 

Domini del propi cos. 

Domini dels objectes. 

Coneixement de l'oponent. 

P. Parlebas (1981): 

Aquesta coneguda classificació considera tota situació 

motriu com un sistema d' interacció global entre un subjec

te actuant l'entorn físic i ells altre/s participant/s even

tual/s . 

J. Hernàndez y D. Blàzquez (1983): 

Aquest dos autors afegeixen a la taxonomia de Parlebas dos 

nous elements: 

• Manera d'utilitzar l'espai (comú-separat). 

• Participació dels jugadors (simultània-alternativa). 

F. Amador (1994): 

Segons el criteri d 'acció motriu luctatòria distingueix entre: 

• Desequilibrar/Derribar. 

• Fixar. 

• Excloure. 

• Controlar. 

• Colpejar. 

• Tocar. 

J . Dévis (1993): 

1. Jocs d'invasió (futbol) . 

2. Jocs de pista dividida (tennis). 

3. Jocs de camp i bat (beisbol). 

4. Jocs de mur o paret (squash). 

5. Jocs de blanc-diana (golf, bitlles). 
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GEDE 
Grup d'Estudi de Dones i Esport 

Sobre la participació femenina 
en les activitats esportives 
I Susanna Soler Prat I 

Col·laboradora del GEDE 

Justificació 

En una societat que pretén ser cada dia més 

igualitària i en què la salut és un valor pri

mordial, la preocupació perquè les dones 

facin activitats esportives va creixent. Possi

blement per aquesta raó ja són molts els es

tudis sociològics que s'han fet sobre el tema 

i s'han descrit com és aquesta participació 

femenina en els diferents tipus d'activitats 

esportives i s'ha intentat donar-li una expli

cació. Aquest article recull les idees fona

mentals d'aquests estudis, amb la intenció 

de donar una imatge clara del fenomen i 

proporcionar unes dades que s'han de tenir 

en compte a l'hora de portar a terme activi

tats dirigides al col·lectiu femení. 

Introducció: 
nova conceptualització 
d'esport i gènere 

L'Estat del Benestar, sense debatre sobre la 

seva eficàcia o no, ha comportat importants 

canvis estructurals en la societat, reflectits 

en totes les vessants culturals possibles. 

L'esport també és una d'aquestes vessants, 

i com qualsevol altra manifestació cultural, 

dinàmica i interactiva amb la societat que la 

dissenya, també es va modulant segons 

aquests canvis. 

Esport 

Amb l'intens debat epistemològic que es

tan vivint les nostres cièncias es fa difícil es

tablir una definició vàlida per a un fenomen 

cada vegada més complex i variable, perÒ 

és evident la necessitat d'una definició que 

sigui operativa i que ens permeti una visió 

clara de l'activitat esportiva femenina. Amb 

aquesta intencionalitat hem buscat una de

finició àmplia, que no ens restringís el 

camp de treball ni ens obligués a establir 

diferenciacions entre els diversos tipus 

d'activitats físico-esportives que es practi

quen avui en dia. 

Hem optat, doncs, per la definició de 

l'esport com a sistema obert, format per di

ferents models (N. Puig i K. Heinemann, 

1991): el model de l'esport espectacle, el 
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f mod" "p:~,c (d, ""port p'" tothom, 
com a oci), el model instrumental (com a 

mitja per a fins de salut, estética o educació) 

i el model competitiu. Cada un té unes mo

tivacions, practicants, legitimacions, valors i 

impactes diferents, de manera que qualse

vol activitat es pot trobar en dimensions 

molt distants. I és que tot i l'evident contrast 

entre una final olímpica, una sessió al gim

nas, el partit de cada dissabte amb l'equip 

del poble o una "paxanga" entre amics, tot 

ha quedat inclòs dins el que entenem per 

esport, tal i com s'estableix en la Carta Eu

ropea de l'esport. Es fa evident doncs, que 

amb el desenvolupament de la societat 

d'oci, el concepte d'esport s'ha ampliat i 

s'han conformat noves maneres d'enten

d re l'activitat esportiva més congruents 

amb la lògica del nou sistema sociopolític. 

Amb aquesta nova definició, l'esport entès 

de forma tradicional, l'esport de competi

ció, encara perdura, no s'ha pas perdut, 

però ja no és l'única opció, ja que la societat 

de masses d'avui en dia té noves necessi

tats, com la de l'espectacle, i té en compte 

nous principis, com el de la recreació o la 

salut, que no es poden ubicar dins la con

cepció tradicional, dissenyada el segle pas

sat sota una mentalitat i marc social dife

rents. No seria correcte una anàlisi de la 

participació femenina en les activitats espor

tives tenint en compte només aquesta di

mensió tradicional, reservada i dissenyada 

el segle passat pels homes i per als homes, 

ja que precisament la incorporació de les 

dones en la vida social ha comportat aques

ta ampliació del concepte d'esport que es

tem vivint als nostres dies. 

Gènere 

Per altra banda, els conceptes de gènere fe

mení i masculí també s'han anat modificant 

conforme ha anat avançant el segle. El 

gènere és una construcció social, és a dir els 

comportaments, actituds i valors propis 

dels homes i de les dones els estableix la so

cietat, de manera que poden variar d'un 

lloc a un altre i d'un moment a l'altre, ja que 

es tracta d'una categoria dinàmica (M. Gar

cia Ferrando, N. Puig i F. Lagardera, 1998). 

L 

Que uns fets o unes accions siguin conside

rats femenins o masculins dependrà doncs 

de la societat en la qual ens trobem. 

D'aquesta manera, a Europa el futbol es 

considera una activitat pròpiament masculi

na, i en canvi, als EU es considera una activi

tat femenina. 

El que la societat entén com a masculí o fe

mení es transmet a través del procés de so

cialització, que és aquell procés mitjançant 

el qualla persona esdevé un ésser social, és 

a dir, és apta per viure de forma adequada 

en societat, ja que va aprenent les normes i 

pautes culturals vigents, i les interioritza. 

Es tracta d'un procés interactiu de la persona 

en situació d'aprenentatge amb els agents 

socialitzadors (família, escola, amics, ... ) i de 

mútua influència d'ambdós amb l'entom. 

(M . Garcia Ferrando; N. Puig i F. Lagardera 

-comps.- , 1998). 

Aquest procés de socialització esta dominat 

per la cultura hegemònica que encara fa 

perdurar els estereotips masculí i femení 

tradicionals. Així trobem diferents valors as

signats a un gènere i a l'altre: 

Valors masculins: agressivitat, violència, 

competitivitat, ambició màxim rendiment, 

força poder, vigor, decisió ... 

Valors femenins: obediència, passivitat, soli

daritat, tendresa, elegància, renúncia, sub

missió, fragilitat, expressivitat, bellesa ... 

No obstant hem de constatar que els dos 

gèneres s'aproximen cada vegada més, i 

que junt amb el procés de socialització, 

n'actua un altre que es desenvolupa en les 

societats postmodernes actuals: el procés 

d'individualització. 

Aquest procés comporta que si "abans la 

societat imposava patrons de comporta

ment, ara, encara que n'hi continua havent 

d'hegemònics, la persona pot i ha d'ela

borar pròpies formes de comportament i 

responsabilitzar-se'n" (Puig, 1998: 21). 

Així, doncs, la capacitat de control de les 

institucions com la família o l'Església ha dis

minu'lt, i els marges de tolerància s'han am

pliat, de manera que el model de societat 

que hi ha fins ara ha entrat en crisi. 

En definitiva, la manera com ens afectin 

aquests dos processos serà determinant a 

l'hora d'emprendre la socialització esporti

va, és a dir, a l'hora d'adquirir una cultura 
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Gràfic 1. 

CULTURA ESPORTIVA 
MASCULINA 

Practiquen: 48 % 
S'hi interessen: 73 % 
Competició: 28 % 
Llicència Federativa: 29 % 
Esport de lleure: 50 % 

(futbol, ciclisme, natació, 
bàsquet, íogging') 

CULTURA ESPORTIVA 
FEMENINA 

Practiquen: 30 % 
S'hi inleressen: 53 % 
Compelició: 8 % 
Llicència Federativa: 8 % 
Esport de oci: 82 % 
(natació, aeròbic, rítmica 
dansa, manteniment) 

(Font .. N Puig, 1999 .. Ponència presentada allIl Fòrum 
Olímpic "Las mujeres y el movimiento olímpico: pre
sente y futuro ". Barcelona.) 

esportiva, o no adquirir-la. I no sols seran 

determinants en l'àmbit esportiu, segons A. 

Buñuel (1991), l'accés de la dona a les 

pràctiques esportives s'ha de fer dins el 

marc més ampli -del procés social d'incor

poració de les dones a totes les esferes pú

bliques: treball fora de casa, política, univer

sitat, etc. 

Una cultura esportiva 
femenina 

Aclarits aquests conceptes, podem analitzar 

les dades sobre participació esportiva de la 

població espanyola (M. Garcia Ferrando, 

1996), amb les quals els sociòlegs han po

gut constatar la coexistència de dues cultu

res diferenciades: 

Aquest fet evidencia que quan les dones 

han anat accedint a l'esport ho han fet no 

reproduint comportaments masculins, sinó 

que dins el marc d'un concepte obert de 

l'esport han modelat aquest segons parà

metres que reprodueixen els esquemes del 

seu procés de socialització (N. Puig, 1998), 

i han buscat vies alternatives a la dimensió 

tradicional de l'esport 

Així doncs, en la societat actual podem dife

renciar tres grans grups entre la població fe

menina pel que fa a la vinculació amb 

l'esport. Un primer grup seria aquell que 

engloba les que no participen en cap tipus 

d'activitat esportiva; un segon grup seria 

aquell que desenvolupa una cultura esporti-
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va femenina; i finalment un tercer grup, mi

noritari, que seria aquell que ha adoptat els 

valors més propis de la cultura esportiva 

masculina. 

En veure les dades de la participació en 

competicions escolars ens adonem que les 

dues cultures diferenciades persisteixen, ja 

que només hi trobem uns índexs de partici

pació similars, amb un 69 % per als nens i 

un 37 % per a les nenes, sinó que també hi 

veiem unes activitats que escullen més ells i 

unes altres que escullen més elles. 

En l'àmbit universitari, on també hi ha una 

menor participació femenina, també es re

flecteixen aquestes dues cultures. 

Considerant, doncs, els dos grans models 

de participació femenina, anem a veure al

gunes de les característiques de cada grup 

de participació 

Plantejaments de l'oferta 
esportiva per a dones 

Entre tot el conjunt de pràctiques que es 

poden englobar dins els models expressiu 

o instrumental de l'esport, més propers a 

la cultura esportiva femenina, el Grup 

d'Estudi de Dona i Esport (el GEDE) s'ha 

preocupat especialrnent per aquelles acti

vitats dirigides a dones adultes. · Per 

aquesta raó es va fer, amb el suport de la 

Diputació de Barcelona, l'analisi de l'o

ferta d'activitats físiques, per a dones adul

tes, a la província de Barcelona", (GEDE, 

1999) (I), En aquest estudi és va poder 

comprovar que: 

• Les pràctiques d'activitat física per a dones 

adultes es fonamenten en el model de 

condicionament físic, pensat pel rendi

ment en les tècniques esportives, Per 

tant, no s'ajusten a les característiques ni 

necessitats d'aquest grup de població, 

sense complir els objectius de millora de 

la salut. 

• El professorat es troba en situacions de 

precarietat laboral i amb falta de formació, 

aspectes que devaluen la qualitat dels 

programes, 

( I ) Treball realitzat per Consuelo Asins. 
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A partir d'aquestes conclusions és evident 

que manca millorar la formació del personal 

responsable d'aquestes activitats més prò

piament femenines perquè tinguin en 

compte les seves particularitats. 

Les dones davant l'esport 
de competició 

Tot i la diferenciació d'una cultura esporti

va femenina i una cultura esportiva mascu

lina, som moltes les dones que formem 

part del model competitiu de l'esport, sen

se que això comporti cap conflicte d'i

dentitat o de gènere. Però les dificultats 

perquè la dona entri dins d'aquest model 

són moltes, 

El primer inconvenient que hi ha és que a 

l'esport competitiu hi trobem valors 

tradicionalment associats com a mascu

lins: competitivitat, força, èxit, potència, 

etc. ja que va ser concebut pel homes i 

per als homes, Aquest concepte es refor

ça a través dels mit¡ans de comunica
ció en els quals els nois, i no les noies, 

troben més models socials on identifi

car-se i on es continua transmetent una 

classificació d"'esports femenins" i "es

ports masculins" que fomenten l'este

reotip més tradicional dels gèneres (M, E, 

Ibañez i M. Lacosta, 1998), Aquesta asso

ciació de valors també es transmetia a 

través dels continguts d'educació físi
ca fins fa ben poc, on es donava més re

llevància a les qualitats, masculines i els 

valors considerats masculins com la com

petitivitat o la força, en detriment dels as

pectes recreatius, lúdics i de salut (M, J, 
Girela, 1998), 

Per altra banda perviuen encara molts mites 

sobre la pràctica esportiva de les dones, El 

primer d'aquests mites és que l'esport és 

una via de masculinització, quan no es pot 

associar musculació a l'home, ara que pre

cisament s'està estenent la imatge de dona 

musculada, El segon és la creença que 

l'esport és perjudicial per a la salut de la 

dona, quan està totalment demostrat que 

l'esport és beneficiós si es practica modera-
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dament -i que resulta perillós si es sobre

passen certs límits- , tant per a homes com 

per a dones, Finalment, un altre gran mite 

que encara estem trencant és que les do

nes no tenen aptituds per a l'esport, però 

cada vegada les dones ens hem introdu'll en 

més esports i en poc temps ja s'han assolit 

millors nivells de pràctica, 

Un altre aspecte que dificulta l'accés de la 

dona al món de l'esport competitiu és que 

el temps lliure de qué disposa tradicional

ment és escàs i fragmentat, Les responsa

bilitats de la llar, que avui dia encara recauen 

principalment en la dona, fan difícil establir 

un horari fix amb amplis períodes de temps 

per desplaçar-se fins a la infraestructura ne

cessària a i dur a terme la competició (M, A 

Duran, 1987), 

Per altra banda, també és important veu

re els recursos que trobem les dones 

quan volem anar a competir, Resulta difí

cil contactar amb altres noies interessades 

en la competició esportiva que preferim, 

L'organització de les competicions no és 

sempre del mateix nivell que en la cate

goria masculina. Resulta molt complicat 

aconseguir suport econòmic i, com a 

punt més important, destacaria la manca 

de tècnics que pateix l'esport de com

petició femení. Tot i que s'aconsegueixin 

incrementar les xifres de participació fe

menina en l'esport de competició, no re

sulta molt beneficiós si no va acompan

yat d'un increment més qualitatiu, a base 

de bons tècnics que s'hi dediquin (S, So

ler, 1999), 

Pel que fa a l'esport d'elit, a nivell de l'Estat 

espanyol, encara trobem una major pre

sència masculina, tot i que en els últims anys 

s'han anat anivellant els percentatges, Enca

ra continua, però, una important manca de 

models a seguir per a les noies joves que 

s'inicien en un esport, 

Finalment, destacar que si hi ha poques 

dones esportistes, encara n'hi ha menys 

que ocupin llocs tècnics i directius, ja que 

la presència femenina en aquests càrrecs 

és anecdòtica: per preparar equips feme

nins o ocupar càrrecs sense responsabi

litat. 

_J 



Conclusions 

• Coexisteixen una cultura esportiva mas

culina i una de femenina, clarament dife

rents, perquè quan les dones han anat 

accedint a l'esport ho han fet no repro

duint el comportament masculí, sinó 

que l'han modelat segons paràmetres 

que reprodueixen els esquemes del seu 

procés de socialització (N, Puig, 1998), 

i han superat la dimensió tradicional de 

l'esport, 

• L'esquema cultural transmès en l'esport 

tradicional (agressivitat, competitivitat, 

etc.) està en contradicció frontal amb els 

codis corporals i valors que es transmeten 

a les dones en el procés de socialització, 

Esquemes i valors que es difonen a través 

dels mitjans de comunicació, 

• L'apropament que s'està produint entre 

els dos gèneres al llarg del procés de so

cialització i l'ampliació dels marges de to

lerància pròpia de la individualització que 

estem vivint actualment faciliten progres

sivament l'accés de la dona al model com

petitiu de l'esport, Tot i així, l'home no ha 

entrat encara en aquelles activitats que es 

consideren més femenines, Aquesta indi

vidualització del gènere porta a qué quan 

el nombre d'homes interessats per 

l'esport ja sembla que s'ha estancat, el de 

dones continua incrementant-se 

• La manca d'una educació esportiva ade

quada durant molt de temps, la menor 

disponibilitat de temps per dur a terme les 

activitats, els mites que arrossega l'esport 

de competició i la dificultat per trobar 

tècnics i models que incentivin a la pràcti-

ca, resulten grans inconvenients que difi

culten aquest progressiu accés a qualsevol 

dels diferents models de l'esport (compe

titiu , expressiu , instrumental o d'espec

tacle), 

• Les noves ofertes d'activitats esportives 

que responen als nous models de 

l'esport, com a activitat física recreativa i 

per a la salut, més atraients per a les do

nes (la gimnàstica de manteniment per a 

dones adultes, p,e,), es duen a terme 

com si fossin pràctiques per al rendiment 

en les tècniques esportives, sense ajus

tar-se a les característiques ni a les neces

sitats del grup a què es dirigeixen, sense 

complir amb els objectius de millora de 

l'estat general de salut-qualitat de vida 

pels quals es justifiquen. 
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L'esport a la biblioteca 

L'esport també pot .. . znspzrar poesza 
I Ramon Balius i Juli I 

Vaig conèixer la Cançó de Patinar escol

tant un concert del CorVivaldi (Petits can
tors de Catalunya). La meva neta Carlo- . 

ta, component de l'esmentat cor, em va 

proporcionar el poema i el nom del seu 

autor, l'escriptor conegut pel pseudònim 

de Miquel Desclot. Sota aquest àlias 

s'amaga el nom de Miquel Muñoz i Creus, 

nascut a Barcelona en el barri "des Clot", 

l'any 1952. S'inicià en poesia en la revista 

Tarot de quinze i guanyà el Premi Amadeu 

Oller l'any 1971 , amb Ira és trista passió. 
Ha publicat també Viatge perillós i a/·/u
cinant a través de mil tres cents-vint-i
set versos infestats de paraules i de lla
dres de camí ral (1974) i Juvena/ia 
(1983). La Cançó de Patinar es troba en 
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l'obra Cançons de la lluna al barret, la 

qual, editada l'any 1978, va ser reeditada 

el 1981, i reeditada i ampliada el 1986. Mi

quel Desclot ha col, laborat en revistes 

com Serra d'Or, Faig i Cavall fort. En 

aquesta última va descobrir el món de la li

teratura infantil i juvenil en el qual es va en

dinsar amb llibres propis com El blanc i el 
negre (1971), No riu el riu (1983) i Set 
que no dormen a la palla (1986) entre 

d'altres, i traduccions com Moll Flanders 
de Daniel de Foe (1982). Amb el volum 

Auques i espantalls (1987) va guanyar el 

Premi d'Humor i Sàtira Pere Quart i da

rrerament amb el Llibre de Durham 
(1992) el Premi Crítica Serra d'Or 
1993. 



CANÇÓ DE PATINAR 

Aquest matí de mes de març, 

a la cua de l'alba, 

jo patinava sobre et glaç 

de l'estany de Meranges. 

Volava com un deu del gel 

i feria ta gebre 

amb el punyal de cada peu 

a la dansa guerrera. 

Però de cop se m 'ha badat 

la clofolla de l'aigua 

i m 'han caigut al fons del llac 

les puPil'les gelades. 

Ha estat llavors que he descobert 

que només patinava, 

amb mitja lluna a cada peu, 

pel teu cos de primala ( *). 

(*) Animal oví, boví o cabrum d'entre un i tres anys de 

vida, (Diccionari de la Llengua Catalana. IEC) 

MiSluel Desclot 
Cançons de 

la lluna al barret 

Jo sóc un arbre 
orrelat en un clot 
que gronxo nenes 
oloroses de bosc 
I dono fruita 
a les noies del volt. 

Els llibres de l'Escorpí 
Poesia 

48 
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CANCIÓN DE PATINAR 

Esta mañana de mes de marzo, 

al finalizar el alba, 

yo patinaba sobre el hielo 

del estanque de Meranges. 

Volaba como un dios del hielo 

y hería la escarcha 

con el puñal de cada Pie 

en la danza guerrera. 

Pera de golpe se ha resquebrajado 

la cascara del agua 

y han caído al fondo dellago 

mis pupilas heladas. 

Ha sida entonces que he descubierto 

que solamente patinaba, 

con media ¡una en cada pie, 

por tu cuerpo de primala (*). 

(*) A.plícase a la res ovejuna o cabría que tiene mas de un 

año y no llega a dos. (Diccionario de la Lengua Española. 

RAE,) 
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L'esport al museu 

Els reptes artístics de Rosa Serra 
I Ramon Balius i Juli I 

Conec la Rosa Serra des de l'any 1987, 

quan va presentar a Barcelona les prime

res vint-i-dues peces de la Suite Olímpi

ca. Llavors vaig voler conèixer els seus 

inicis i la seva trajectòria artística i des 

d'aleshores he cregut seguir el dia a dia 

de la seva activitat en el món de l'art. 

D'aquest interès han sorgit nombrosos 

articles, publicats en revistes nacionals i 

estrangeres, al voltant de la seva obra es

pecialment esportiva. Pensava sincera

ment que posseïa una ideSi sòlida i docu

mentada sobre la important tasca realit

zada fins avui per ella. 

Ara bé, fa pocs mesos, la presentació 

d'un llibre (Rosa Serra. Galeria Maria 

Salvat, novembre de 1999), amb text de 

Xavier Febrés, il ' lustres aportacions de . 

Baltasar Porcel, Arnau Puig, Joan Antoni 

Samaranch i Georges-Henry Gourrier i 

reproduccions de més de duescentes 

obres, m'han fet veure i adonar-me del 

meu error. Conexia molt poc de l'obra 

de la Rosa i de la seva àmplia i completís

sima capacitat en tots els camps de 

l'escultura. Difícilment trovarem, espe

cialment en l'actualitat, un artista crea

dor alhora de nus femenins en les més 

variades situacions i volums; de torsos 

masculins, femenins i mixtes, aquests úl-
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tims crec totalment originals; de mater

nitats, generacions i famílies; de dones 

singulars com les de S'Agaró, del llac Le

man, de Palma, d'Europa o de la Medi

terrània a Girona; de monuments als 

nens, al pastor, a Josep Pla i la pagesia o 

al Dr. Trueta ... de retrats, d'amics i per

sonatges històrics; d'esportistes en acció 

com els de la Suite Olímpica i molts 

d'altres presents en seus federatives, 

camps de joc i estadis d'arreu del món; 

trofeus de tot tipus, esportius o comme

moratius d'esdeveniments diversos. 

Són obres realitzades en petits, mitjans i 

grans formats, segons les trobem en 

col'leccions públiques i privades o situa

des en grans espais rurals o urbans. I tot 

això realitzat en un estil inconfusible, 

malgrat evolucionar constantment en el 

temps, de tipus expressionista-abstrac

te, amb reflexes de Manolo Hugué, del 

mediterranisme de Ciarà i Maillol i molt 

especialment dels estilitzats volums del 

millor Henrí Moore. Una obra tant exu

berant, que entronca classicisme i mo

dernitat, demostra un domini absolut 

del cos humà i un continu desig de supe

ració, per aconseguir vèncer qualsevol 

circumstància que ella mateixa es plante

gi o que li hagi estat proposada. 



Aquestes divagacions apassionades, m'han fet pensar que el 

procés creador d'una obra, representa sempre per a l'artista 

un repte, un desafiament, que l'obliguen sens dubte a llargues 

estones de meditació, necessàriament en solitud. Realment 

és un repte decidir la temàtica adient per a una escultura a ubi

car en una determinada plaça o parc d'Olot, de S'Agaró o de 

Syngapore. És un repte, de vegades agreujat per motius aliens 

a l'art, decidir sobre els diversos materials a l'hora de realitzar 

una obra. És sempre un desafiament la plasmació d'un rostre 

conegut, físicament i psíquica, en un retrat. I possiblement el 

repte més difícil de resoldre és aquell provinent d'un encàrrec 

específic, encara que poc o mal definit. Tot això em porta a 

una prosaica quantificació de les moltes hores de reflexió que 

la Rosa ha hagut de dedicar, sens dubte en solitud, per a la 

creació de la seva obra. 

Rosa Senra és amb seguretat, l'artista que en el món ha realitzat 

una major quantitat i diversitat d'obra escultòrica de temàtica es

portiva. I a més, l'ha creada amb una admirable representació de 

l'emoció estètica del gest esportiu. Ella explica que l'interessa 

l'esport perquè posseeix força, encara que, coneixent la seva 

poca afecció esportiva, penso que la Suite Olímpica ha consti

tu'it per a ella una veritable Suite de Reptes, que ha sabut supe

rar amb èxit total, un a un. He recordat, en començar l'article, 

que va iniciar-la amb vint-i-dues peces (bàsquetbol, ciclisme, 
atletisme, hoquei, salt d'esquí, rem, golf, iudo, vela, lluita, 
tir amb arc, gimnàstica rítmica, handbol, waterpolo, nata
ció, boxa, esgrima, tennis voleibol, halterofília, futbol i hípi
ca), seguint el suggeriment que l'any 19841i va fer David Moner, 

l'actual President de la UFEC. Després va entrar en l'afer Joan 

, 
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Antoni Samaranch, veritable activista i insti

gador de reptes artístics, el qual l'any 1991 

li encarregà cinc noves escultures, de la que 

podríem anomenar Suite del gel i de la 

neu (bobsleigh, hoquei sobre gel, pati
natge artístic sobre gel, esquí de fons i 
esquí alp0. L'esperit co\'leccionista del 

President del CIO va persistir i l'any 1993 li 

demanà que modelés el patinatge de ve
locitat sobre gel, el biatló, la luge i el 

curling. Desconec quantes jomades de 

meditació li va causar a la Rosa aquest últim 

i exòtic esport. Sens dubte moltes. La 

col'lecció seguia oberta i lloc no faltava en el 

Museu Olímpic de Laussane. L'any 1994 

amb el tir de pistola, el tennis de taula, el 

piragüisme, el béisbol, la mountain
bike i el taekwon-do, es va arribar als 

trenta-vuit esports. La reflexió sobre la 

mountain-bike, segurament fou també llar

ga i difícil, però el resultat ha estat 

esplèndid. 

apunts 

I arribem al motiu d'aquest treball, que 

no és altre que comentar les característi

ques de l'escultura de Rosa Serra, que 

es reprodueix a la portada d'aquest nú

mero d'Apunts, dedicat a "Educació Físi

ca, Esports, Oci i Atenció a la Diversitat". 

El repte que aquest cop li llençà Sama

ranch a l'artista, va estar la realització 

d'un atleta paralímpic. Va sorgir la pro

posta d'un jugador de bàsquet sobre ca

dira de rodes, anomenat per l'autora 

Paralímpic (bronze, 60x41 x25cm). 

L'obra és realment espectacular: un es

portista de tronc i braços sòlids i po

tents, com correspon a un home que 

dedica tota la seva activitat física a enfor

tir aquelles parts del seu cos jove, que li 

permetran portar una vida quotidiana de 

relació, contrastant amb la mida atròfica 

de les cames paralitzades. Crec que ens 

trobem enfront d'una obra singular, 

possiblement única. El paralímpic en 
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cadira de rodes, és freqüentment re

presentat en els segells de correus 

commemoratius d'esdeveniments es

portius de disminuïts físics, perquè 

probablement és la única discapacitat 

que té unes possibilitats estètiques, 

que difícilment podran trobar-se en 

amputats, cecs o disminuïts psíquics. 

He realitzat una enquesta bibliogràfica 

artística amb resultat negatiu entre 

companys dedicats a la medicina dels 

minusvàlids i cap d'ells recorda una 

manifestació escultòrica d'aquesta 

condició. D'aquesta obra n'existeixen 

tres rèpliques, que Joan Antoni Sama

ranch ha destinat a la seu del Comitè 

Internacional Paralímpic (IPC) situada 

a Bonn, a l'Organització Nacional de 

Cecs (ONCE) a Barcelona i, lògica

ment, al Museu Olímpic de Laussanne. 

He d'agrair a la Rosa Serra que junta

ment amb el dibuix preparatori de 

l'obra que estic comentant, m'hagi fet 

arribar dos altres dibuixos, no menys 

interessants, d'esportistes sobre cadi

ra de rodes, demostrant que el repte 

va estar àmpliament vençut. Repre

senten un tennista en actitud de realit

zar un drive i una corredora de veloci

tat d'indubtable encant. 

Vull acabar parlant de quelcom que sem

pre m'ha impressionat i que mai no he 

comentat: Em refereixo als extraordinaris 

dibuixos previs a l'execució de les obres 

escultòriques. Són tots d'una delicada 

suavitat i d'una bellesa excepcional i, al

hora reflecteixen perfectament -de ve

gades fins i tot millor gràcies a les possibili

tats del traç del IIapis- el dinamisme de 

l'acció, especialment en el cas dels es

ports. 


	060_108-110CT.pdf
	060_108-110_cat01
	060_108-110_cat02
	060_108-110_cat03

	060_106-107CT.pdf
	060_106-107_cat01
	060_106-107_cat02

	060_102-105CT.pdf
	060_102-105_cat01
	060_102-105_cat02
	060_102-105_cat03
	060_102-105_cat04

	060_095-100CT.pdf
	060_095-100_cat01
	060_095-100_cat02
	060_095-100_cat03
	060_095-100_cat04
	060_095-100_cat05
	060_095-100_cat06

	060_078-094CT.pdf
	060_078-094_cat01
	060_078-094_cat02
	060_078-094_cat03
	060_078-094_cat04
	060_078-094_cat05
	060_078-094_cat06
	060_078-094_cat07
	060_078-094_cat08
	060_078-094_cat09
	060_078-094_cat10
	060_078-094_cat11
	060_078-094_cat12
	060_078-094_cat13
	060_078-094_cat14
	060_078-094_cat15
	060_078-094_cat16
	060_078-094_cat17

	060_070-075CT.pdf
	060_070-075_cat01
	060_070-075_cat02
	060_070-075_cat03
	060_070-075_cat04
	060_070-075_cat05
	060_070-075_cat06

	060_066-069CT.pdf
	060_066-069_cat01
	060_066-069_cat02
	060_066-069_cat03
	060_066-069_cat04

	060_059-064CT.pdf
	060_059-064_cat01
	060_059-064_cat02
	060_059-064_cat03
	060_059-064_cat04
	060_059-064_cat05
	060_059-064_cat06

	060_054-058CT.pdf
	060_054-058_cat01
	060_054-058_cat02
	060_054-058_cat03
	060_054-058_cat04
	060_054-058_cat05

	060_046-053CT.pdf
	060_046-053_cat01
	060_046-053_cat02
	060_046-053_cat03
	060_046-053_cat04
	060_046-053_cat05
	060_046-053_cat06
	060_046-053_cat07
	060_046-053_cat08

	060_037-044CT.pdf
	060_037-044_cat01
	060_037-044_cat02
	060_037-044_cat03
	060_037-044_cat04
	060_037-044_cat05
	060_037-044_cat06
	060_037-044_cat07
	060_037-044_cat08

	060_026-036CT.pdf
	060_026-036_cat01
	060_026-036_cat02
	060_026-036_cat03
	060_026-036_cat04
	060_026-036_cat05
	060_026-036_cat06
	060_026-036_cat07
	060_026-036_cat08
	060_026-036_cat09
	060_026-036_cat10
	060_026-036_cat11

	060_020-025CT.pdf
	060_020-025_cat01
	060_020-025_cat02
	060_020-025_cat03
	060_020-025_cat04
	060_020-025_cat05
	060_020-025_cat06

	60_013_019_ES.pdf
	Untitled-10
	Untitled-11
	Untitled-12
	Untitled-13
	Untitled-14
	Untitled-15
	Untitled-16

	60_006_012_ES.pdf
	Untitled-14
	Untitled-15
	Untitled-16
	Untitled-17
	Untitled-18
	Untitled-19
	Untitled-20


