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Notes sobre ètica del coneixement

En l’an te rior edi to rial re clamà vem l’e xistència d’un co nei xe ment que ser vis a un in terès tan fo na -

men tal dels in di vi dus com és la sa lut, i ma ni fest àvem el com pro mís d’a ques ta re vis ta amb la pu bli -

ca ció de pro duc ció in tel·lec tual en ca mi na da a aquest ob jec tiu. 

El sol fet de po sar la sa lut de l’es por tis ta per da vant del ren di ment com pe ti tiu i dels in te res sos co -

mer cials o po lí tics és ja una qües tió de va lors, que apun ta cap a l’e xigè ncia d’u na re fle xió i un com -

pro mís ètic. De fet, aquest plan te ja ment no és més que una con cre ció d’u na qües tió més ge ne ral i

co mu na en tre els cien tí fics quan es pre gun ten so bre què s’in ves ti ga i per què. Tan ma teix, la pro -

duc ció in tel·lec tual té al tres exigè ncies i com pro mi sos que por ten a par lar d’u na èti ca pròpia ment

del co nei xe ment.

Ens re fe rim, en pri mer lloc, al com pro mís amb la ve ri tat de les co ses, per dir-ho d’u na ma ne ra molt

ge ne ral i utò pi ca. Els dis cur sos cien tí fics i tota la pro duc ció in tel·lec tual en ter mes de co mu ni ca -

cions, ponè ncies, ar ti cles, lli bres, etc. hau rien de pro cu rar ajus tar-se al màxim a la rea li tat dels

fenò mens de què par len. Con vé re cor dar això per què po den do nar-se, i de fet es do nen, pro duc -

cions in tel·lec tuals que s’ar ti cu len no tant amb aquell com pro mís –que, tot si gui dit, tot hom as su -

meix com a bàsic– sinó més aviat de sen vo lu pant-se molt for ta ment con di cio na des i li mi ta des per

dinà mi ques que po dríem qua li fi car d’a fe gi des o alie nes a aquell in terès bàsic i fo na men tal. 

Una d’a ques tes dinà mi ques és la que con ver teix les teo ries i els mo dels cien tí fics o tècnics en

doc tri nes a se guir  o, fins i tot, en ve ri tats de fe. No és es trany  tro bar qui s’i den ti fi ca com a pos tu -

lant d’u na apro xi ma ció teò ri ca i, a més, blas ma i menysprea els qui no la com par tei xen. Crec que

és pos si ble tro bar pos tu res com aques tes en les re la cions en tre pro fes sio nals de di fe rents cièn -

cies i a l’in te rior d’u na ma tei xa cièn cia. No cal dir que l’ac ti tud co rrec ta, al nos tre en ten dre, és la de 

pren dre les teo ries i els mo dels de re pre sen ta ció de la na tu ra le sa com a mit jans, com a ins tru -

ments con cep tuals, i no pas com a fins.

Una al tra dinà mi ca, que pot anar lli ga da a l’an te rior, és la que s’or ga nit za en base als in di vi dus i els 

seus in te res sos per so nals, gre mials o po lí tics. No és tam poc di fí cil ob ser var com exis tei xen co rre -

la cions de for ces, a les uni ver si tats i en cen tres com els nos tres ins ti tuts d’e du ca ció fí si ca i es -

ports,  que ten dei xen a ac tuar pro mo vent un de ter mi nat dis curs de cara, pri mor dial ment, a crear

una es truc tu ra acadè mi ca de po der. 

Es pot ar gu men tar que el co nei xe ment no és neu tre i que es tro ba sem pre im mers en la dinà mi ca

so cial en què s’in te gra. No ho dis cu tim. Però afir mem, a la ve ga da,  que hi ha una obli ga ció èti ca

en el sen tit que els pro fes sio nals del co nei xe ment es man tin guin vi gi lants i orien tats res pec te de

l’ob jec tiu cien tí fic fo na men tal que no és al tre que el de bus car la co rres pondència en tre els dis cur -

sos cien tí fics i els fenò mens de què par len.
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Aques ta idea de cer car la màxi ma co rres pondència en tre les teo ries i els fenò mens és, no cal

dir-ho, l’ob jec tiu ge nuí de la re cer ca cien tí fi ca. Això no obs tant i com a mos tra de què les co ses po -

den sor tir de mare, s’han do nat so vint els que po dríem ano me nar “clams d’èti ca cien tí fi ca”, po sant

de ma ni fest que aquell prin ci pi o idea rec to ra no se se gueix com cal.

Ra mon Tu rró (1854-1926) –cien tí fic d’u na for ma ció àmplia en fi lo so fia, fi sio lo gia i psi co lo gia i que

va to car te mes tan in te res sants per a no sal tres com són el fun cio na ment de l’e qui li bri, el tac te i la

vi sió– va es criu re, cap el fi nal de la seva vida, un lli bre amb un tí tol sug ge ri dor per al tema que ens

in te res sa. L’o bra es deia  La dis ci pli na men tal. En aquest lli bre ma ni fes ta va la seva de cep ció per

de ter mi nats dis cur sos gran di lo qüents, allun yats de la rea li tat de les co ses i blas ma va els qui, se -

gons ell, con fo nien la cièn cia amb l’es pe cu la ció. Deia, per exem ple, que en el món in tel·lec tual i

cien tí fic hi ha via qui s’e na mo ra va més de les pa rau les que no pas de les co ses que aques tes re fe -

rien, que hi ha via més gust per les cons truc cions fan ta sio ses que no pas per les “ve ri tats po si ti ves” 

i que, en aquell món in tel·lec tual i cien tí fic que ell di vi sa va, hi ha via més creients que no pas ob ser -

va dors i ex pe ri men ta dors.

Pot ser, com s’ha dit, aquests dis cur sos són pro duc te de l’e dat i d’un cert de sen cant lli gat a aques -

ta, quan un hom s’a do na que el seu tre ball no ha tin gut l’ac cep ta ció que hau ria vol gut. Però tam bé

és cert que exis teix una ma ne ra de fer cièn cia que, fins i tot man te nint les for mes i els pro ce di -

ments, sem bla es tar més cen tra da en con tras tar pa rau les amb pa rau les que pa rau les amb fenò -

mens. En tot cas, plan te ja ments i obres com les de Tu rró es pre sen ten com a un re cor da to ri de

què exis teix una èti ca del co nei xe ment, igual que exis tei xen èti ques o prin ci pis deon tolò gics en al -

tres camps pro fes sio nals. Pot ser  el pri mer prin ci pi deon tolò gic del co nei xe ment és que cal des -

con fiar me to dolò gi ca ment d’allò que es pen sa, es diu o s’es criu. És el prin ci pi que afir ma que no és 

con ve nient en lluer nar-se amb les pa rau les i els dis cur sos pro pis, ja que les teo ries no te nen un va -

lor per elles ma tei xes sinó per la seva co rres pondència amb els fenò mens que trac ten. 

Una úl ti ma ano ta ció ge ne ral es pot lli gar al con cep te de mèto de. El tema del mèto de és una qües -

tió prin ci pal i de fi nitò ria de l’ac ti vi tat cien tí fi ca i acadè mi ca, en ge ne ral. Nor mal ment, però, el con -

cep te de mèto de que da igua lat al de pro ce di ment i es pen sa que si una per so na ac tua amb el pro -

ce di ment ade quat ac tua d’a cord amb el mèto de cien tí fic. Cal, però, con ve nir què el con cep te de

mèto de ha d’in clou re el com pro mís amb la ve ri tat més que no pas amb cap al tra cosa. Pot sem blar

pom pós i ex tem po ra ni dir-ho, però no sem bla que hagi de con si de rar-se així quan, pre ci sa ment, el 

que im pe ra en la nos tra so cie tat acadè mi ca és el pre ju di ci in ves ti ga dor, les co rre la cions de for ces

acadè mi ques que do mi nen ideolò gi ca ment, el màrque ting cien tí fic, el re fu gi en una ac ti vi tat

acadè mi ca –do cent o in ves ti ga do ra– “pro te gi da”, la li mi ta ció a com plir amb el pro ce di ment co rrec -

te, i tan tes al tres ma ne res d’ac tuar que sem blen vo ler ob viar aquell com pro mís ètic-cien tí fic fo na -

men tal.

To tes aques tes co ses, i mol tes al tres que s’hi po drien afe gir, pot ser es po den re su mir amb aque lla

màxi ma d’Arist òtil quan afir ma va de ma ne ra con tun dent que pri mer era la ve ri tat abans que l’a mis tat.

JOSEP ROCA I BALASCH
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Mesurament del ritme mitjançant
un programa informàtic.
Aplicació en músics i gimnastes 

§MARÍA JOSÉ MONTILLA REINA
Doc to ra en Cièn cies de l’Edu ca ció. Uni ver si tat de Bar ce lo na. 
Pro fes so ra ti tu lar. INEFC-Llei da 

Resum
Amb la fi na li tat de va li dar una ba te ria de

pro ves de rit me, aques ta ha es tat apli ca da 

a tres mos tres que pre sen ten di fe rents ti -

pus i ni vells d’ex pe rièn cia res pec te de la

ca pa ci tat rítmica. Grup 1: ex pe rièn cia es -

cas sa o nul·la; Grup 2: pro fes sors de mú -

si ca; Grup 3: gim nas tes de gimnàsti ca rít -

mi ca. Com a con clu sions més des ta ca bles 

de l’es tu di ex po sem que, en pri mer lloc, el 

“tem po” de les pro ves con di cio na l’a just

tem po ral. En se gon lloc, es cons ta ta que

hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el

Grup 2 –mú sics– i la res ta dels grups, en

al gu nes pro ves ràpi des (es truc tu res ter -

nària i qua tern ària), len tes (es truc tu res

tern ària i qua tern ària) i molt len tes (to tes

les es truc tu res). En ter cer lloc, des ta quem 

que les pro ves d’es truc tu ra sim ple pre sen -

ten mi llors re sul tats que no pas les d’es -

truc tu ra tern ària i aques tes, mi llors re sul -

tats que les d’es truc tu ra qua tern ària. 

Intro duc ció 

L’es tu di del rit me no és un tema nou si te -

nim en comp te que Pità go res, en el se -

gle VI aC, ja l’ es tu dia va. D’a les ho res

ençà, l’es forç per de fi nir-lo, me su rar-lo i

va lo rar-lo ha cons ti tuït un ob jec tiu prio ri -

ta ri per a es tu dio sos de di ver sos camps

d’ac tua ció. A ho res d’a ra, cièn cies com la

pe da go gia, la psi co lo gia o les cièn cies de

l’ac ti vi tat fí si ca s’o cu pen del tema. 

Han es tat ana lit zats els con cep tes re la cio -

nats amb el ter me rit me que apa rei xen en

al guns dels es ports rít mics co ne guts en

l’ac tua li tat. Amb això pre te nem de com -

pro var la im portància que té la mú si ca i

de qui na ma ne ra s’ha trac tat de va lo rar la

seva re la ció amb el mo vi ment en els re gla -

ments es por tius de Gimnàsti ca rít mi ca,

Aerò bic Espor tiu, Ball Espor tiu i Na ta ció

Sin cro nit za da. 

Per a l’estudi s’han con sul tat i es tu diat els 

re gla ments de com pe ti ció dels es ports es -

men tats an te rior ment, des dels ini cis de

ca das cun, i n’hem conclòs que en la va lo -

ra ció de l’exe cu ció dels exer ci cis en els

es ports rít mics ana lit zats es di fe ren cien

bàsi ca ment tres as pec tes:

 

n L’e xe cu ció dels ele ments tècnics. Uti lit -

zant ter mes com ara: exe cu ció dels ele -

ments, co rrec ció, tècni ca, o ca pa ci tat

tècni ca, con fi gu ra ció o mo vi ment; o

no me nant les ca pa ci tats que hi in ter ve -

nen: for ça/ve lo ci tat, coor di na ció, fle xi -

bi li tat, am pli tud de mo vi ment, agi li -

tat/fa ci li tat, as pec te fí sic. 

n L’e xe cu ció dels ele ments co reogr àfics,

on es va lo ren as pec tes molt més ar tís tics 

i més di fí cils de va lo rar ob jec ti va ment.

Per fer-ho s’u ti lit zen ter mes com: se gu -

re tat, elegà ncia, di na mis me, lleu ge re -

sa, ex pres sió, per so na li tat, vir tuo sis me, 

sua vi tat, pre sen ta ció, con fian ça, pro -

jec ció, in ter pre ta ció, sen si bi lit za ció o

en tu sias me. Ter mes que te nen quel com

a veu re amb les ca rac te rís ti ques pròpies

de la per so na que rea lit za el mo vi ment i

per als quals exis tei xen po ques de fi ni -

cions. 

n La re la ció mú si ca-mo vi ment. De ve ga -

des en que da im plí ci ta la va lo ra ció al

punt an te rior. En la seva va lo ra ció con -

cre ta s’u ti lit zen els ter mes: mú si ca-mo -

vi ment, rit me, rit me mu si cal, sin cro -

nit za ció o mu si ca li tat, per in di car la

con cor dan ça de les ac cions amb la mú -

si ca. 

Per al se gon i ter cer punts, exis tei xen po -

ques in di ca cions i, so bre tot, de fi ni cions

d’allò que ha d’és ser va lo rat. Tam poc no

es con tem pla com ha d’o pe rar un jut ge

pel que fa a la quan ti fi ca ció d’a quests

punts, i en con se qüèn cia es pot con cre tar

que: 

n La re la ció mú si ca-mo vi ment va molt lli -

ga da a l’e xe cu ció glo bal de l’e xer ci ci,

per què els as pec tes com ara di na mis -

me, lleu ge re sa, sua vi tat, pre sen ta ció,

etc., pre nen sen tit en l’e xer ci ci en la
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Abstract

So as to va li da te a se ries of rhythm tests, we

have ap llied it to three sam ples which show

dif fe rent types and le vels of ex pe rien ce in

re la tion to it. Group 1, no or litt le ex pe rien ce.

Group 2, mu sic tea chers. Group 3, rhythmi cal

gymnasts. As the most re le vant con clu sions of

the study, we sta te that, in the first pla ce, the

“tem po” af fects the tem po ral ad just ment in all 

the groups. In the se cond pla ce, we can say

that sig ni fi cant dif fe ren ces exist bet ween

Group 2 and the rest of the groups in some fast 

tests (ter nary and qua ter nary struc tu res), in

some slow tests (ter nary and qua ter nary

struc tu res) and in very slow tests (all

struc tu res). In the third pla ce, we emp ha si se

that the test of sim ple struc tu res show bet ter

re sults than tho se of ter nary struc tu res and

the se, bet ter re sults than tho se of qua ter nar

struc tu res.

Key words

Rhythm, Syncronization, Software programme,

Rhythmical gimnastics, Musicians

Rit me, Sin cro nit za ció, Me su ra ment, Pro gra ma
in form àtic, Gimnàsti ca rít mi ca, Mú sics 

n Pa rau les clau



seva re la ció ín ti ma amb la mú si ca que,

com hem in di cat, és ge ne ra do ra de sen -

ti ments en la per so na que exe cu ta i en

la per so na que ava lua. 

n El me su ra ment ob jec tiu d’un exer ci ci

és un fet de sit ja ble, però la rea li tat de -

mos tra que, ate sos els fac tors que cal

con tem plar, la im pres sió ge ne ral do -

na da per la va lo ra ció sub jec ti va és en

mol tes oca sions la que res sal ta en l’a -

va lua ció. 

Te nint en comp te aques ta rea li tat, el nos -

tre in terès s’ha cen trat en el me su ra ment

de les ca pa ci tats rít mi ques com a ele ment 

im plí cit en les ac ti vi tats i es ports que pre -

sen ten al gu na re la ció amb la mú si ca.

Amb la in ten ció que la va lo ra ció del rit me

mo tor pu gui ser més ob jec ti va i quan ti fi -

ca ble ha es tat ideat aquest es tu di i hem

in ven tat una ba te ria de pro ves in for ma tit -

za des que po den con tri buir al me su ra -

ment més exac te de la sin cro nit za ció mo -

triu, entre d’altres capacitats. L’objectiu

de la investigació és, doncs: 

Pro po sar una ba te ria de pro ves ba sa da en 

un pro gra ma in for ma tit zat com un ins tru -

ment vàlid i útil per mesurar:

n Les ca pa ci tats im plí ci tes en la sin cro -

nit za ció mo triu da vant d’es tí muls au -

ditius rít mics ex terns, en els as pec tes

se güents: Ca pa ci tat d’a prehen sió o

memò ria im me dia ta d’es truc tu res rít mi -

ques, ca pa ci tat d’an ti ci pa ció i sin cro nit -

za ció amb es truc tu res rít mi ques i ca pa -

ci tat psi co mo to ra per con tro lar-ne les

res pos tes. 

n Tem po Espon ta ni.

L’a fir ma ció que rea lit za Wi llems

(1993) en la seva com ple ta obra so bre

el rit me, el qual deia que: “Te nir rit me

cons ti tueix per a un mú sic, un fet

com ple ta ment na tu ral. Per això molts

ar tis tes, ab sor bits per l’ac ció, no pro -

cu ren d’a pro fun dir en la na tu ra le sa

del rit me; s’a con ten ten amb viu re’l i

te nen la fer ma con vic ció, mi llor dit, la 

pro va vi tal, que el rea lit zen.” (pàg.

15), ens va fer rea lit zar el rao na ment

se güent: si els mú sics són les per so nes

que comp ten amb més sen tit rít mic,

tam bé se ran els que pre sen tin mi llors

re sul tats en la ba te ria de pro ves que

pro po sem, si és que aques ta ba te ria

me su ra allò que pre te nem que me su ri:

la ca pa ci tat de sin cro nit za ció. 

Per fer-ho vam es co llir di ver ses mos tres

amb la va ria ble ca tegò ri ca “ni vell d’ex pe -

rièn cia”, en els camps que in tuíem que te -

nien més re la ció amb les pro ves que es -

tem trac tant. Vam de ter mi nar qua tre

grups de sub jec tes: un grup d’ex perts en

mú si ca (pro fes sors ti tu lats en es tu dis mu -

si cals), un grup d’ex perts en ac ti vi tats

cor po rals re la cio na des amb la mú si ca

(gim nas tes amb àmplia ex pe rièn cia en

gimnàsti ca rít mi ca), un grup de sub jec tes 

amb poca ex pe rièn cia en al gun dels

àmbits an te riors, i, fi nal ment, un grup

amb una re la ció nul·la amb la mú si ca o

amb ac ti vi tats cor po rals. 

Pro ves
que com po nen la ba te ria 

Des cri vim breu ment les pro ves que com -

po nen la ba te ria, l’ex pli ca ció i justifi -

cació es van pu bli car a M. J. Mon ti lla

(1998):

Pro ves de sin cro nit za ció.

P1 a P12 (Tau la 1)

Aques tes pro ves es rea lit zen amb or di na -

dor i aquest me su ra els temps de pro xi mi -

tat (adap tat de Fried man, 1966), el

temps, en mi lionè si mes de se gon, que

trans co rre en tre la pul sa ció eme sa per

l’or di na dor i la del sub jec te. 

Pro va de tem po es pon ta ni. P13 

Aques ta pro va con sis teix a rea lit zar 21

pul sa cions se gui des de la ma ne ra més re -

gu lar pos si ble a la ve lo ci tat de sit ja da, tal

com la va idear M. Stam bak (1976). S’en -
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GRUP DE

PROVES VELOCITAT (ppm) PATRÓ ESTRUCTURA

Molt ràpi des 240 Simple ••••••••

Molt ràpi des 240 Ternari •• •• •• ••

Molt ràpi des 240 Cuaternari ••• ••• ••• •••

Ràpi des 120 Sim ple ••••••••

Ràpi des 120 Ter na ri •• •• •• ••

Ràpi des 120 Cua ter na ri ••• ••• ••• •••

Lentes 60 Sim ple ••••••••

Lentes 60 Ter na ri •• •• •• ••

Lentes 60 Cua ter na ri ••• ••• ••• •••

Molt len tes 30 Sim ple ••••••••

Molt len tes 30 Ter na ri •• •• •• ••

Molt len tes 30 Cua ter na ri ••• ••• ••• •••

n TAULA 1.
Pro ves de sin cro nit za ció. P1 a P12.

GRUP 1-A

NO EXPERIÈNCIA

GRUP 1-B

POCA EXPERIÈNCIA

GRUP 2

MÚSICS

GRUP 3

GIMNASTES

Hom es 13 Hom es 7 Hom es 5 Hom es 0

Dones 3 Dones 6 Dones 7 Dones 11

To tal 16 To tal 13 To tal 12 To tal 11

n TAULA 2.
Des crip ció de la mos tra per grups.



re gis tra el temps que trans co rre en tre les

pul sa cions eme ses pel sub jec te, amb la

qual cosa po dem ob te nir la velocitat i

la regularitat. 

Pro ves de va lo ra ció del rit me
ba sa des en l’ob ser va ció.
P14-1 i P14-2

n P14-1: se gui ment de la mú si ca amb els 

peus. 

n P14-2: se gui ment de la mú si ca amb tot 

el cos. 

To tes dues pro ves adap ta des de les pro -

ves que es rea lit za ven com a pro ves d’in -

grés als INEFC de Bar ce lo na i Lleida. 

Mèto de 

Sub jec tes 

La mos tra to tal que s’ha uti lit zat per a l’es -

tu di es tro ba for ma da per 52 sub jec tes; se 

n’han es ta blert qua tre grups de ca rac te rís -

ti ques di fe rents amb la va ria ble ca tegò ri ca 

“ni vell d’ex pe rièn cia”. (Tau la 2)

Ma te rial 

El ma te rial es pe cí fic uti lit zat per al de sen -

vo lu pa ment de les pro ves, sub di vi dit en

dos blocs, és el següent: 

Per a les pro ves

P1 a P13

n Una sala in so no rit za da si tua da a l’INEFC- 

Llei da, un es crip to ri, dues ca di res, per a

l’e xa mi na do ra i l’e xa mi nat res pec ti va -

ment, un or di na dor port àtil, un pro gra ma

in form àtic dis sen yat per a l’es tu di i ano -

me nat Me di ció del rit me mint jan çant la

sin cro nit za ció (MRMS), fulls de re gis tre:

qües tio na ri pre test i post test.

Per a les pro ves

P14-1 i P14-2 

n Una sala in so no rit za da si tua da a

l’INEFC-Llei da, dues ca di res per a les

res pon sa bles de l’a va lua ció, una càme -

ra de ví deo, un trí po de, una cin ta de

 vídeo de 60 mi nuts, un apa rell de re pro -

duc ció d’àu dio, est èreo, amb dos al ta -

veus, una cin ta d’àu dio, on s’han en -

registrat els frag ments mu si cals que

con for men la pro va, fulls de re gis tre,

per ava luar la pro va. 

Re sul tats.
Anàli si des crip ti va 

Re sul tats de les pro ves
de sin cro nit za ció P1 a P12

Els re sul tats que des ta quem de les pro ves

ex po sa des són: 

n Les di ferè ncies en tre els grups que

han rea lit zat les pro ves s’a pre cien a

par tir de la pro va P5. Hi ha diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves en tre el grup de

mú sics (grup 2) a les pro ves P5, P6,

P7, P8, P9, P10, P11 i P12, que rea -

lit zen les pro ves amb mit ja nes de

temps de pro xi mi tat me nors. (Grà -

fic 1)

n La ve lo ci tat de les pro ves con di cio na

les res pos tes. A me su ra que dis mi -

nueix la ve lo ci tat de les pro ves, s’a pre -

cia un aug ment en les mit ja nes de

temps de pro xi mi tat. Tam bé s’a pre cia

una ma jor va ria bi li tat, per a tots els

grups, en les res pos tes en les pro ves

len tes P9 i molt len tes P10, i so bre tot 

P11 i P12. (Gràfic 2). Es com pro va

que la ve lo ci tat de 120 ppm (in de pen -

dent ment de l’es truc tu ra) és la que

pre sen ta temps més curts d’a jus ta -

ment. 

n L’es truc tu ra de la pro va tam bé in -

flueix en els re sul tats. Això sig ni fi ca

que les pro ves d’es truc tu ra sim ple

pre sen ten mi llors re sul tats que no

pas les d’es truc tu ra tern ària i aques -

tes, mi llors re sul tats que les d’es truc -

tu ra qua tern ària, evi den ciat per les

co lum nes que aug men ten d’al ça da.

(Gràfics 1 i 2)

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (5-12)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

7

se
g

u
n

d
o

s

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

G-1A G-1B G-2 G-3

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

n GRÀFIC 1.
Mit ja nes de temps de pro xi mi tat per a cada grup.

s
n

o
 g

e
s



Re sul tats de la pro va

de tem po es pon ta ni P-13 

Coe fi cient de Va ria ció

Els re sul tats so bre la re gu la ri tat en la pro -

va del tem po es pon ta ni es mos tren a la

tau la 3. 

La in for ma ció que ens pro por cio na el coe fi -

cient de va ria ció ens in di ca que el grup de

mú sics és el que pre sen ta una ma jor re gu -

la ri tat en rea lit zar la pro va de tem po es pon -

ta ni, és a dir, en tre ca das cun dels 21 cops

el temps que trans co rre és gai re bé idè ntic.

(Tau la 3) 

Pul sa cions per mi nut.

Ve lo ci tat de la pro va

Els re sul tats d’a ques ta pro va ens mos tren 

que la ma jo ria de sub jec tes es con cen tra

en tre els va lors de 60 a 150 ppm, (el

73,07%); això co rro bo ra les tro ba lles de

Frais se, el qual ma ni fes ta va, que, fins i

tot es sent una ca rac te rís ti ca per so nal que 

es re flec teix a to tes les ac ti vi tats de l’és ser 

humà, el Compàs Espon ta ni os cil·la en tre 

68 i 158 ppm (Frais se, 1976). La quan ti -

tat de sub jec tes que pre sen ta un Tem po

Espon ta ni per da munt o per sota d’a -

quests va lors, és mí ni ma. El 17,3% se si -

tua en va lors per so bre les 150 ppm i el

9,6% del to tal per sota de 60 ppm. Com

a fet re lle vant, des ta quem que no s’a pre -

cien di ferè ncies gai re im por tants en tre els 

qua tre grups. (Tau la 4) 

Re sul tats de les pro ves P14-1

i P14-2, ba sa des en l’ob ser va ció 

Les con clu sions més re lle vants que s’ob -

ser ven a les Tau les 5 i 6 són: 

n A la pro va P14-1. (Tau la 5) el 80,4%

dels sub jec tes se gueix la mú si ca gai re -

bé sen se cap error, i ob te nen una pun -

tua ció màxi ma. Des ta quem que el grup 

de mú sics i gim nas tes són els que ob -

te nen la pun tua ció més alta en el se gui -

ment de la mú si ca amb els peus. 

n A la pro va P14-2. (Tau la 6): en ca ra

que hi ha una gran dis per sió en les

pun tua cions, s’hi apre cia una tendèn -

cia cla ra a ob te nir més pun tua ció com

més re la ció té el grup amb la pro va en

qües tió. Per aques ta raó el grup 1-A

obté les pun tua cions més bai xes, i el

grup 3 –gim nas tes– obté les pun tua -

cions més ele va des. 

Re la ció en tre va ria bles 

Per com pro var la re la ció en tre les va ria -

bles, hem dut a ter me tres pro ves:

n Co rre la ció de les pro ves P1 a P12 amb 

les pro ves P14-1 i P-14-2 per tal de

com pro var la pos si ble re la ció en tre

les pro ves ba sa des en l’ob ser va ció i les 

por ta des a ter me amb el pro gra ma in -

form àtic. 
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GRUP COE FI CIENT DE VA RIA CIÓ

Grup 1-A.

Sen se ex pe rièn cia
0,064

Gru p 1-B.

Poca ex pe rièn cia
0,091

Gru p 2.

Mú si cs
0,048

Gru p 3.

Gim nas tes
0,062

n TAULA 3.
Coe fi cient de va ria ció en la pro va P13.

PUL SA CIONS PER MI NUT GRUP 1-A GRUP 1-B GRUP 2 GRUP 3 TOTAL

 0 a 30 0 0 0 0  0

 30 a 60 2 1 2 0  5

 60 a 90 5 4 5 4 18

 90 a 120 3 1 2 4 10

120 a 150 5 4 1 0 10

150 a 180 1 1 1 2  5

180 a 210 0 2 1 1  4

n TAULA 4.
Va lors en pul sa cions per mi nut que pre sen ten els sub jec tes dels grups, di vi dits en blocs de 30 ppm.



n Co rre la ció en tre les pro va P13 i les pro -

ves P1 a P12, pel que fa a: 

t Coe fi cient de va ria ció de la P13 i les

pro ves P1 a P12 per tal de com pro var

la re la ció en tre la re gu la ri tat en la pro -

va P13 i els re sul tats en les pro ves de

sin cro nit za ció. 

t Tem po (ppm) de la pro va P13 i les pro -

ves P1 a P12, per com pro var la pos si -

ble re la ció en tre la ve lo ci tat uti lit za da

en la pro va de Tem po es pon ta ni i la ve -

lo ci tat de les proves. 

Re la ció en tre les pro ves

de sin cro nit za ció, P1 a P12

i les ba sa des en l’ob ser va ció,

P14-1 i P14-2 

Els re sul tats de la co rre la ció de Pear son

rea lit za da ens mos tra que no exis teix

cor relació per a cap de les 12 pro ves.

(Tau la 7)

Els gràfics bi va ria bles en tre cada una de

les pro ves de sin cro nit za ció i les pro ves

P14-1 i P14-2 de mos tren que en tre elles

no hi ha cap ti pus de relació. 

Els re sul tats ens in di quen que els sub jec -

tes que han ob tin gut re sul tats sa tis fac to ris 

a les pro ves P14-1 i P14-2 no han ob tin -

gut els mi llors re sul tats a les pro ves P1 a

P12, de sincronització. 

Re la ció en tre les pro ves

de sin cro nit za ció (P1 a P12)

i la de tem po es pon ta ni (P13)

Pel que fa al coe fi cient de va ria ció els

re sul tats de la co rre la ció de Pear son

 entre el coe fi cient de va ria ció i les pro -

ves de sin cro nit za ció són els se güents.

(Tau la 8) 

Com mos tren les da des, es pot ob ser var

que hi ha una co rre la ció es ta dís ti ca ment
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QUA LI FI CA CIÓ GRUP 1-A GRUP 1-B GRUP 2 GRUP 3 ACORDS

De 0 a 3,90 punts 0 1  0  0  1  2,2 %

De 4 a 5,99 punts 2 0  0  0  2  4,3 %

De 6 a 7,99 punts 3 3  0  0  6 13,0 %

De 8 a 10 punts 7 7 12 11 37 80,4 %

                              To tal acor ds 46    

Nota mitjana 6,9 8,04 9,8 9,6

n TAULA 5.
Qua li fi ca cions ator ga des per les dues exa mi na do res en la pro va P14-1: se gui ment de la mú si ca amb els peus.

QUALIFICACIÓ GRUP 1-A GRUP 1-B GRUP 2 GRUP 3 ACORDS

De 0 a 3,90 punts 11 4 1 0 11 23,9 %

De 4 a 5,99 punts 2 1 5 0  8 17,4 %

De 6 a 7,99 punts 3 6 3 1 12 26,8 %

De 8 a 10 punts 0 0 2 9 11 23,9 %

                              To tal acor ds 42    

Nota mit ja na 4,6 5,6 6,1 8,4

n TAULA 6.
Qua li fi ca cions ator ga des per les dues exa mi na do res en la pro va P14-2: se gui ment de la mú si ca amb el cos.

MOLT RÀPIDES RÀPIDES LENTES MOLT LENTES

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

P14-1 –,112 –,050 –,163 –,010  –,166 –,009 ,041 –,213 –,006 –,166 –,141 –,223

Sig. ,464 ,679 ,309 ,452 ,159 ,821 ,552 ,145 ,927 ,218 ,309 ,245

P14-2 ,015 –,074 –,234 –,031 ,072 ,252 ,114 ,199 ,204 ,023 –,118 –,130

Sig. ,985 ,548 ,092 ,967 ,874 ,076 ,484 ,098 ,057 ,678 ,352 ,462

n TAULA 7.
Re sul tats de la co rre la ció en tre les pro ves P14-1 i P-2 i les pro ves de sin cro nit za ció (P1 a P12).

MOLT RÀPIDES RÀPIDES LENTES MOLT LENTES

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

C.V –,042 –081 ,883** ,092 ,035 ,230 ,095 ,169 ,357** ,362** ,489** ,451**

Sig. ,768 ,570 ,000 ,519 ,808 ,100 ,504 ,232 ,009** ,008** ,000** ,001**

n TAULA 8.
Re sul tats de la co rre la ció en tre el coe fi cient de va ria ció i les pro ves de sin cro nit za ció.



sig ni fi ca ti va a les pro ves P3 (240 ppm es -

truc tu ra qua tern ària), la P9 (60 ppm

es truc tu ra qua tern ària), P10 (30 ppm es -

truc tu ra sim ple), P11(30 ppm es truc tu ra

tern ària) i P12 (30 ppm es truc tu ra qua -

tern ària), la qual és po si ti va i ens in di ca

que com més gran és la re gu la ri tat a la

P13, mi llor re sul tat es dóna a les P1 a

P12. 

Aques tes da des ens in di quen que els

sub jec tes més re gu lars en la rea lit za ció

de la pro va P13 rea lit zen mi llor les pro -

ves es men ta des, i la ma jor part de les

quals co rres pon, com es pot apre ciar, a

les pro ves molt len tes (les tres), len tes

(es truc tu ra qua tern ària). A la re la ció en -

tre la pro va P3 i el coe fi cient de va ria ció

no hi tro bem ex pli ca ció, atès que és una

re la ció ab so lu ta ment aï lla da, ni les al -

tres pro ves molt ràpi des ni les ràpi des

pre sen ten co rre la ció amb aquell, i això

ens fa sos pi tar que el re sul tat pu gui ser

de gut a l’at zar. 

Pel que fa a les pul sa cions per mi nut, vo -

lem de mos trar que quan es rea lit zen les

pro ves de sin cro nit za ció a la ve lo ci tat

igual o pro pe ra a la del Tem po Espon ta ni

d’un in di vi du, els re sul tats són mi llors en

aques tes. Amb aques ta com pro va ció po -

dríem afir mar que un sub jec te té més ca -

pa ci tat de sin cro nit za ció amb es truc tu res

rít mi ques si aques tes s’a cos ten al seu

tem po es pon ta ni, com cons ta tem en una

pri me ra pro va de va li da ció portada a

terme anteriorment a l’actual (Montilla,

2001). 

Hem de fi nit qua tre grups de sub jec tes,

molt lents, lents, ràpids i molt ràpids,

in de pen dent ment del grup de procedèn -

cia. La pri me ra es ti ma ció que cal rea -

litzar és que no hi ha cap sub jec te que

rea lit zi la pro va de tem po es pon ta ni a

una ve lo ci tat in fe rior a 45 ppm i, en con -

se qüèn cia, no es pot con fi gu rar el grup

d’in di vi dus molt lents. Igual ment és im -

por tant que re mar quem que el grup de

molt ràpids es tro ba for mat úni ca ment

per qua tre sub jec tes, cosa que fa menys

sig ni fi ca tiu el re sul tat. 

Dels re sul tats ob tin guts en aques tes pro -

ves, en po dem ex treu re les con clu sions

se güents (Gràfic 3). 

El grup d’in di vi dus que hem con vin gut a

ano me nar molt ràpids, és a dir, els que

rea lit zen la pro va P13 a una ve lo ci tat

com pre sa en tre 180 i 300 ppm, sem bla

ser el que mi llor s’a jus ta a to tes les pro -

ves, amb in de pendència de la ve lo ci tat. 

No s’a pre cien di ferè ncies en tre les pro ves

molt ràpi des i ràpi des pel que fa a les mit -

ja nes de temps de pro xi mi tat, i aques tes

són les que pre sen ten mi llors mit ja nes de

temps de proximitat. 

A me su ra que la ve lo ci tat de les pro ves dis -

mi nueix (pro ves len tes i molt len tes), les

mit ja nes de temps de pro xi mi tat aug men -

ten, fins a as so lir el màxim d’1,4618 se -

gons en el cas del grup de ràpids. 

Les da des es ta dís ti ques no per me ten de

cop sar una re la ció cla ra en tre la ve lo ci tat

es co lli da per rea lit zar la pro va P13 i la ca -

pa ci tat de sin cro nit za ció a les pro ves P1 a

P12, en ca ra que sí que es com pro va en

un pri mer es tu di. Amb aquests fets po -

dem afir mar que és pos si ble que un sub -

jec te tin gui una ma jor ca pa ci tat de sin cro -

nit zar amb di fe rents es truc tu res rít mi ques 

si aquestes s’acosten al seu tempo es pon -

ta ni.

Creiem, mal grat tot, que hem de pren dre

aquests re sul tats amb re ser ves atès

l’escàs nom bre de sub jec tes que ano me -

nem molt ràpids i l’absència de sub jec tes

del grup de molt lents. 

Dis cus sió 

La ba te ria de pro ves de sin cro nit za ció pre -

sen ta da en aquest es tu di és una al ter na ti -

va vàli da per me su rar les ca pa ci tats im -

plí ci tes en la sin cro nit za ció mo triu da -

vant d’es tí muls au di tius ex terns, així com 

per al me su ra ment del tem po es pon ta ni.

Diem que és vàli da per què creiem que

que da de mos tra da la seva va li de sa, tant

des del punt de vis ta de con tin gut com des 

de la seva es truc tu ra. La ba te ria obeeix a

cri te ris d’al tres pro ves ja uti lit za des. (Po -

vel, 1984; Lau ren ce, 1985) A més a més, 

és una eina ob jec ti va per què les da des

són quan ti fi ca bles i com pa ra bles en se -

gons o cent èsi mes de se gon. 

Tam bé po dem afir mar que la ba te ria de

pro ves és útil per dis cri mi nar sub jec tes

per la seva ca pa ci tat de sin cro nit za ció,

mit jan çant res pos tes mo trius sim ples,

ate ses les di ferè ncies en al gu nes pro ves

en tre el grup de mú sics i els tres grups res -

tants: gim nas tes i grups amb poca/sen se

ex pe rièn cia en ac ti vi tats re la cio na des

amb la mú si ca. Aques tes di ferè ncies són

més acu sa des a me su ra que les pro ves

són més len tes, la qual cosa de mos tra el

carà cter de di fi cul tat pro gres si va de les

pro ves. 

En can vi, la ba te ria de pro ves no és útil

per pre dir la ca pa ci tat rít mi ca, ca rac te rit -

za da per una res pos ta mo triu glo bal, d’un

sub jec te en ac ti vi tats cor po rals re la cio na -

des amb la mú si ca, com ara la gimnàsti ca 
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rít mi ca, que és el cas que s’ha analitzat en 

aquest estudi. 

En aquest sen tit, se’ns pre sen ten al guns

dub tes. En pri mer lloc, ens fem al gu nes

pre gun tes, com ara: les gim nas tes de

gimnàsti ca rít mi ca no sin cro nit zen amb

la mú si ca en els seus exer ci cis? O, les

gim nas tes de gimnàsti ca rít mi ca no te -

nen sen tit rít mic? Si ens ate nim als re -

sul tats de les pro ves in form àti ques, és

així. 

En pri mer lloc, les gim nas tes de gimnàsti -

ca rít mi ca te nen la ma tei xa ca pa ci tat de

sin cro nit za ció que les mos tres de po bla ció 

“nor mal”. Per a la seva ac ti vi tat sem bla

ser que no ne ces si ten, (o pot ser sí) comp -

tar-hi. 

En se gon lloc, les no tes que ator guen les

dues per so nes “ex per tes” de mos tren

que la seva va lo ra ció en el se gui ment de

la mú si ca, amb els peus i amb tot el cos, 

és molt mi llor que per a la res ta de

grups, mú sics o po bla ció amb poca o

sen se ex pe rièn cia. Això vol dir que les

ex per tes s’e qui vo quen? La nos tra opi nió

és que no. Les per so nes ex per tes es tan

d’a cord, se guei xen cri te ris sem blants, a

l’ho ra d’a va luar les gim nas tes. Elles es -

ta blei xen una clas si fi ca ció de mi llor a

pit jor. El que no coin ci dei xen són les

 correlacions amb les res pos tes de l’or di -

na dor. Aquest fet ve a de mos trar que

cada pro va va lo ra as pec tes di fe rents

del rit me, com hem anat in tuint des que

a la pri me ra pro va de va li da ció ja han

sor git aquests re sul tats, co rro bo rats a la

se go na pro va de va lo ra ció. 

Tam bé creiem que la in clu sió de la mú -

si ca a les pro ves de ti pus “clàssi ques”,

que es va lo ren so bre la base de l’ob ser -

va ció és un fet que me reix ser pres en

con si de ra ció. La mú si ca ge ne ra sen ti -

ments i pro vo ca sen sa cions que és pos -

si ble que aflo rin du rant la rea lit za ció de

les pro ves. Des de la pers pec ti va d’u na

per so na que és ava lua da, no és pos si ble

se guir un vals, per exem ple, i rea lit zar

els pas sos sen se im pri mir-hi l’es til pro -

pi i par ti cu lar. I d’u na al tra ban da, des

de la pers pec ti va d’un res pon sa ble de

l’a va lua ció, és im pos si ble aï llar to tes

aques tes ca rac te rís ti ques en el mo ment

d’a va luar úni ca ment la ca pa ci tat de sin -

cro nit za ció. Tots dos as pec tes van units. 

A les pro ves de sin cro nit za ció amb or di -

na dor aquest fet és im pos si ble, no exis -

teix mú si ca sinó sons que s’e me ten a

curts in ter vals i les per so nes que s’a va -

luen es tan as se gu des, úni ca ment mo bi -

lit zen un dit. 

Pel que fa als re sul tats ex po sats, se’n

de ri ven un se guit de con se qüèn cies que

me rei xen ser ex pli ca des. Pel que fa al

tem po de les pro ves, aquest con di cio na

l’a jus ta ment tem po ral. Es com pro ven

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre el Grup 2

–mú sics– i la res ta dels grups en al gu nes 

pro ves ràpi des (120 ppm –es truc tu res

tern ària i qua ter nària–), len tes (60 ppm

–es truc tu res ter nària i qua tern ària–) i

molt len tes (30 ppm –to tes les es truc tu -

res–). P5: 120 ppm es truc tu ra Tern ària, 

P6: 120 ppm, es truc tu ra Qua tern ària,

P8: 60 ppm, es truc tu ra Tern ària, P9:

60 ppm es truc tu ra Qua tern ària, P10:

30 ppm es truc tu ra Sim ple, P11: 30 ppm

es truc tu ra Tern ària, P12: 30 ppm es -

truc tu ra Qua tern ària. 

No s’han ob ser vat di ferè ncies en tre els

grups a les pro ves molt ràpi des (240 ppm 

a to tes les es truc tu res), i això in di ca que a

la ve lo ci tat es men ta da, les pro ves no dis -

cri mi nen la ca pa ci tat de sin cro nit za ció

dels sub jec tes, vist que en els qua tre

grups els temps de proximitat són molt

similars. 

Les pro ves co rres po nents a la ve lo ci tat de

120 ppm són les que mos tren mi llors

temps de pro xi mi tat per a tots els grups,

cosa que de mos tra que és la ve lo ci tat més 

còmo da per és ser sincronitzada. 

Pel que fa a la di fi cul tat pro gres si va de

les pro ves, els re sul tats que ob te nen tots

els grups de mos tren que les pro ves de sin -

cro nit za ció es tan or ga nit za des jerà rqui ca -

ment pel que fa a la di fi cul tat; es pro duei -

xen ma jors temps de pro xi mi tat, a me su ra 

que la ve lo ci tat de les pro ves es va dis mi -

nuint. Pre ci sa ment a les pro ves molt len -

tes (30 ppm) és on es pro duei xen més di -

ferè ncies en tre els qua tre grups ob jec te

d’a quest es tu di, i és el grup de mú sics el

que rea lit za temps de pro xi mi tat més

curts, amb la qual cosa l’ajustament

temporal és millor. 

Par tíem de la teo ria que les pro ves més

len tes són la que ne ces si ten més con -

cen tra ció i con trol. El fet d’aug men tar

els in ter vals (fins a 4 se gons en el cas de

les pro ves molt len tes) pot pro duir de sa -

justs més grans en la sin cro nit za ció. Per

tant, són les que fa ran més pa le ses les

ca pa ci tats rít mi ques de per cep ció,

memò ria im me dia ta i res pos ta sin cro nit -

za da. 

Els pa trons ter na ris i qua ter na ris pre sen -

ten di ferè ncies sig ni fi ca ti ves res pec te als

sim ples. Els re sul tats mit jans en aques tes

es truc tu res són, per a to tes les ve lo ci tats,

sig ni fi ca ti va ment pit jors que no pas els

dels patrons simples. 

Pel que fa a la re gu la ri tat de la pro va de

Tem po Espon ta ni, el grup 2 –mú sics–

es mos tra més re gu lar en la rea lit za ció

d’a ques ta pro va que no pas els tres

grups res tants. Exis teix re la ció en tre la

re gu la ri tat en la rea lit za ció de la pro va

P13 i les pro ves P3, P9, P10, P11 i

P12. 

Les pro ves molt len tes són les que pre sen -

ten en una ma jor me su ra les co rre la cions,

per què les tres es truc tu res de la ve lo ci tat

30 ppm s’hi veuen in vo lu cra des. 

Aques tes co rre la cions ens in for men que, a 

me su ra que els sub jec tes són més re gu -

lars en la pro va P13, més curt és el temps

de pro xi mi tat en les pro ves de sin cro nit za -

ció. Aques tes da des són molt in te res -

sants, atès que coin ci dei xen amb les pro -

ves on es com pro ven di ferè ncies en tre

grups. El grup 2 –mú sics– és el grup que

pre sen ta una ma jor re gu la ri tat i mi llors re -

sul tats precisament a les proves molt

lentes. 

Quant a la ve lo ci tat de rea lit za ció de la

pro va de tem po es pon ta ni, s’ha com pro -

vat que hi ha poca dis per sió en el tem po

es pon ta ni dels sub jec tes que han rea lit zat 

aquest es tu di. La ma jo ria es con cen tra a

les ve lo ci tats de 60 a 150 ppm (el

73,07%), cosa que con fir ma els estudis

de Fraisse (1976). 

Els re sul tats ob tin guts no per me ten de

de mos trar que hi hagi re la ció en tre la ve -

lo ci tat del tem po es pon ta ni i la ca pa ci tat 

de sin cro nit za ció de les pro ves P1 a

P12. De ma ne ra que en aquest se gon

es tu di no po dem co rro bo rar la pos si ble

re la ció en tre tots dos as pec tes. Mal grat

tot, rei te rem la ne ces si tat de tor nar a re -

pe tir l’ex pe rièn cia amb un ma jor nom bre 

de sub jec tes. 
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Pel que fa a la va lo ra ció del se gui ment

de la mú si ca amb els peus i amb tot el

cos. P14-1 i P14-2, no es de tec ta re la ció 

en tre les qua li fi ca cions d’a ques tes pro -

ves i les pro ves de sin cro nit za ció P1 a

P12. 

Ate sa aques ta rea li tat, po dem afir mar

que les pro ves de sin cro nit za ció pro po -

sa des són vàli des per pre dir la ca pa ci tat

de sin cro nit za ció, en ca ra que no ho són

per pre dir la ca pa ci tat de rea lit zar ac ti vi -

tats cor po rals en les quals la mú si ca si -

gui un fac tor ne ces sa ri per a la realit -

zació. 

Fi nal ment, s’in di ca que la ca pa ci tat de

sin cro nit za ció da vant d’es tí muls au di tius

rít mics és una ca pa ci tat al ta ment es pe cí -

fi ca que ex pe ri men ta mi llo ra quan se’n

pro dueix l’en tre na ment ex clu siu, com

s’es de vé en el cas del grup 2 –mú sics.

Aquest fet no es pro dueix amb el grup de

gim nas tes, grup amb una ca pa ci tat rít mi -

ca (mo vi ment glo bal) ex cel·lent, ni amb

les mos tres de per so nes amb nul·la o es -

cas sa ex pe rièn cia en els camps re la cio -

nats amb la mú si ca o amb ac ti vi tats cor -

po rals que s’hi re la cio nen. 
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Resum

L’ob jec tiu prin ci pal d’a quest tre ball ha

con sis tit a ana lit zar els mo tius de par ti ci -

pa ció en ac ti vi tats fi si coes por ti ves de

tres mos tres re pre sen ta ti ves dels es tu -

diants de les Uni ver si tats de Múr cia,

Valè ncia i Alme ria, en fun ció del gène re i

l’e dat dels alum nes en ques tats. Per

fer-ho, 801 alum nes (mit ja na d’e dat =

21 anys) van res pon dre el Qües tio na ri

d’ac ti tuds, mo ti va cions i in te res sos cap a 

les ac ti vi tats fi si coes por ti ves (CAMIAF).

En aquest do cu ment es va evi den ciar,

des prés de rea lit zar una anà li si fac to rial,

l’e xistència de sis fac tors amb una ele va -

da con sistència in ter na (a = .91). Des -

prés de l’anà li si i in ter pre ta ció de les da -

des es de mos tra que en fun ció del gène -

re, els ba rons do nen més im portància als 

as pec tes re la cio nats amb la com pe ti ció,

l’he do nis me i les re la cions so cials, la ca -

pa ci tat per so nal i l’a ven tu ra, men tre que

les do nes pre fe rei xen prac ti car ac ti vi tats

fi si coes por ti ves per mo tius re la cio nats

amb la for ma fí si ca, la imat ge per so nal i

la sa lut. A més a més, els es tu diants més 

jo ves (me nors de 21 anys) són els qui

atri buei xen més im portància a la com pe -

ti ció, a com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de

les tas ques quo ti dia nes i a les ca pa ci tats

per so nals, a l’ho ra de prac ti car ac ti vi tats

fí si ques i es por ti ves. 

Introducció 

En els úl tims anys hem po gut ob ser var

que la mag ni tud del fe no men es por tiu

ha ca lat pro fun da ment en el marc de la

so cie tat oc ci den tal, en vir tut de la im -

por tant di fu sió que se’n fa als di ver sos

mit jans de co mu ni ca ció, i as so ciat a

una re va lo ra ció de l’Edu ca ció Fí si ca i

l’es port com a con tin gut ca paç d’es ta -

blir una for ma ció in te gral de la per -

sona mit jan çant ma ni fes ta cions mo -

trius (Blas co i cols., 1996; Gu tié rrez,

2000). 

Les di fi cul tats sor gei xen da vant la ne -

ces si tat d’un marc teò ric per es tu diar la 

rea li tat, atès que no exis tei xen unes

teo ries de fi ni des so bre les in te rac cions

en tre l’ac ti vi tat fí si ca, el temps lliu re i

la po bla ció uni ver sità ria (Co mes i cols., 

1994), en ca ra que tro bem un in cre -

ment im por tant de pro fes sio nals vin cu -

lats amb aques ta àrea de co nei xe ment,

que bus quen de com pren dre els fac tors

que de ter mi nen que les per so nes ad -

qui rei xin es tils de vida ac tius, sa lu da -

bles i du ra dors, cosa que ori gi na un se -

guit de teo ries i mo dels: les teo ries de la 

ne ces si tat d’èxit (Atkin son, 1974), les

teo ries de l’an sie tat de pro va (Mand ler i 

Sa ra son, 1952), les teo ries de l’ex -

pectativa de re for ça ment (Cran dall,

1963), les teo ries de l’a tri bu ció (Wei-
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Abstract

The main ob jec tive of this study has

con sisted of an a lyz ing the sport par tic i pat ing

mo ti va tion among three rep re sen ta tive

sam ples of the uni ver sity stu dents of Murcia,

Va len cia and Almería, ac cord ing to the

gen der and the age of the in ter viewed

stu dents. For this, 801 stu dents (av er age

age = 21 years-old) an swered to the

Ques tion naire of at ti tudes, mo ti va tions and

in ter ests about the phys i cal and sport

ac tiv i ties (CAMIAF). In this work, a fac tor

anal y sis ev i denced the ex is tence of six

fac tors, with a high in ter nal con sis tency

(a=  .91). Af ter the anal y sis and

in ter pre ta tion of the data it is dem on strated

that ac cord ing to the gen der, males give more 

im por tance to those as pects re lated to

com pe ti tion, he do nism and so cial

re la tion ships, per sonal ca pa bil ity and

ad ven ture, whereas women pre fer to prac tice 

phys i cal and sport ac tiv i ties for rea sons

re lated with phys i cal form, per sonal im age

and health. Fur ther more, the youn gest

stu dents (un der 21 years-old) are those who

give higher im por tance to com pe ti tion, in

or der to com pen sate the phys i cal in ac tiv ity of 

daily ac tiv i ties and to per sonal ca pa bil i ties,

when prac tic ing phys i cal and sport ac tiv i ties.

Key words

Mo ti va tion, Physi cal ac ti vity, Uni ver sity

Mo ti va ció, Ac ti vi tat fi si coes por ti va,
Uni ver si tat
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ner, 1986), les teo ries de l’au toe ficà cia

(Ban du ra, 1977), les teo ries de la com -

petè ncia per ce bu da (Har ter, 1981), les

teo ries de l’o rien ta ció de fi tes d’èxit

(Duda, 1993), les teo ries de la mo ti va ció 

in trín se ca (Deci i Ryan, 1985) i les teo -

ries de pla ni fi ca ció d’ob jec tius (Loc ke i

Lat ham, 1990). 

Si ens cen trem en els es tu dis rea lit zats

al nos tre país, apre ciem un ele vat in -

terès dels es pan yols vers l’es port, que

es co rres pon amb el que po dem tro bar

en la ma jo ria dels paï sos del món, per -

què  es l’ac ti vi tat hu ma na pre fe ri da per

les mas ses. Així, el 75% dels ba rons

ma ni fes ta es tar in te res sat per l’es port,

da vant del 56% de les do nes (Añó,

1995); tan ma teix, aquest in terès ex -

pres sat en les di fe rents in ves ti ga cions

es con tra diu amb l’es cas sa pràcti ca es -

por ti va po sa da de ma ni fest en les en -

ques tes es men ta des (Gar cía Fe rran do,

1991, 2001). D’a ques ta ma ne ra i com

a con se qüèn cia del carà cter de fi ci ta ri

de la ini cia ció es por ti va re bu da en la

infància i prea do lescència, els ni vells

de pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca o es por ti va

en la po bla ció ge ne ral són real ment

bai xos, i són molt pocs els jo ves que

han rea lit zat o rea lit zen ac ti vi tats fí si -

ques de for ma re gu lar, en ca ra que els

be ne fi cis fi siolò gics i psi colò gics que

com por ta la pràcti ca són àmplia ment

co ne guts per la ma jo ria de la po bla ció

(Cale, 1996; Cale i Almond, 1997;

Sán chez-Ba rre ra i cols., 1995; Tay lor i

cols., 1999; Tru deau i cols., 1999).

Per a Añó (1995), “aques tes diferèn -

cies en tre l’in terès i el ni vell de pràcti -

ca dels es pan yols te nen una jus ta cor -

respondència amb la dis po ni bi li tat de

temps lliu re i amb les ins tal·la cions i

mit jans de què dis po sen, comp tant

en tre aquests mit jans amb un fac tor

cada ve ga da més va lo rat com ara l’o -

por tu na di rec ció tècni ca de la pràc -

tica”. 

Però a més a més, el gène re de l’a lum nat

tam bé in fluirà en la seva per cep ció de

l’ac ti vi tat fí si ca i de l’Edu ca ció Fí si ca, així 

com en la seva im pli ca ció i com petè ncia

mo triu. En com pa rar el ni vell d’ac ti vi tat

fí si ca per gène res tro bem di ferè ncies, de -

tec ta des en nom bro ses in ves ti ga cions

(Blas co i cols., 1996; De Mar co i Sydney, 

1989; Gili-Pla nas i Fe rrer-Pé rez, 1994;

Sán chez i cols., 1998; Si cí lia, 2002); en 

ge ne ral, la dona s’ha in cor po rat més tard

a la pràcti ca es por ti va i, quan ho ha fet,

ha es tat li mi tant la seva par ti ci pa ció

a unes mo da li tats de ter mi na des. Per a

Sán chez i cols. (1998), els ba rons s’e -

xer ci ten en un 90% da vant d’un 60% de

do nes, però en ca ra que exis teix un per -

cen tat ge més gran d’ho mes ac tius, no

s’han tro bat di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en -

tre tots dos gène res en les va ria bles de

fre qüèn cia i du ra da de l’ac ti vi tat fí si ca

prac ti ca da. 

Mal grat tot, hem d’en ten dre que la par -

ti ci pa ció de do nes i ho mes en ac ti vi tats

fí si ques i es por ti ves no no més és quan -

ti ta ti va, sinó que va ria se gons fac tors

com el ti pus d’es port, les mo ti va cions

de pràcti ca, la fa ci li tat o di fi cul tat d’ac -

cés, de l’ac ti tud i dis tri bu ció del temps

lliu re, etc. (Váz quez, 2001; Si ci lia,

2002; Soto i cols., 1998). Així, els

trets atri buïts al gène re mas cu lí gi ren al 

vol tant de les ca rac te rís ti ques de li de -

rat ge, in de pendència, pre sa de de ci -

sions, ca pa ci tat d’anà li si, for ça, agres -

si vi tat, es pe rit com pe ti tiu, ener gia,

con se cu ció del triomf, etc.; men tre que

les atri bu cions fe me ni nes es carac te -

ritzen per trets de pas si vi tat, de -

pendència, adap ta ció, ten dre sa, mo -

dèstia, coo pe ra ció, re buig de riscs, or -

dre, es pe ra en les pràcti ques fí si ques,

etc. Re sul tats que coin ci dei xen de

 forma ge ne ral amb les di ferè ncies

de  per cepció que te nen els es tu diants

per  explicar el pro pi fracàs es co lar,

men tre les do nes atri buei xen el fracàs a 

la fal ta de ca pa ci tat, els ho mes ten dei -

xen amb més fre qüèn cia a atri buir-ho a

la fal ta d’es forç. 

A Espan ya, les per so nes d’e dat més

avan ça da i me nor ni vell cul tu ral són les 

que rea lit zen menys ac ti vi tat fí si ca,

men tre que els més jo ves i els qui te nen 

ni vells cul tu rals su pe riors són els que

rea lit zen més ac ti vi tat fí si ca (Sán -

chez-Ba rre ra i cols., 1995); hom ob -

ser va que la quan ti tat de prac ti cants és

in vo lu ti va res pec te a l’e dat; és més gra -

dual i pro gres si va en el seu pro cés ini -

cial fins a arri bar a un mo ment en el

qual el salt és im por tant per dos mo -

tius: per què la dis mi nu ció de prac ti -

cants és ele va da, i per què es pro dueix

en l’i ni ci de la fran ja d’e dat en tre 18 i

25 anys; aques ta dis mi nu ció és més

ac cen tua da a ni vell de prac ti cants fe -

me nins (Bell munt i cols., 1994). Efec -

ti va ment, Gar cía Fe rran do (1996) va

tro bar que un 59% de jo ves en edat uni -

ver sità ria ma ni fes ta ven prac ti car l’es -

port du rant el seu temps lliu re, men tre

que, Sán chez-Ba rre ra i cols. (1995)

van es ti mar en un 67% el per cen tat ge

d’u ni ver si ta ris ac tius fí si ca ment. 

Igual ment, en es tu dis com el rea lit zat

per Mo watt i cols. (1988), es de mos tra

que els in di vi dus amb ac ti tuds po si ti -

ves cap a la pràcti ca fí si coes por ti va, en

ge ne ral ex hi bei xen con duc tes mo trius

més in ten ses i més fre qüents que les

per so nes que te nen menys ac ti tuds po -

si ti ves cap a l’e xer ci ci. Per la qual cosa, 

si par tim de les con clu sions de Ma -

sachs i cols. (1994) que diuen que “els

mo tius es man te nen o mo di fi quen a

me su ra que es por ta un temps prac ti -

cant l’e xer ci ci”, re sul tarà in te res sant

ob ser var com van evo lu cio nant els in -

teressos cap a l’ac ti vi tat es por ti va

al llarg de les di fe rents edats, per la

seva in qües tio na ble in fluèn cia so bre el

ni vell de pràcti ca es por ti va en l’e dat

adul ta. 

Des d’a ques ta apro xi ma ció, els au tors

(Ma sachs i cols., 1994) de fen sen que

la rea lit za ció d’e xer ci ci fí sic de for ma

re gu lar com por ta una mo di fi ca ció subs -

tancial de les mo ti va cions de l’in di vi du, 

i de ter mi nen l’a pa ri ció de raons per

man te nir l’ac ti vi tat fí si ca que no ha vien 

es tat con si de ra des en el mo ment d’i ni -

ciar-la, per la qual cosa hem de com -

pren dre que aques ta evo lu ció de les di -

ferè ncies serà en ca ra més pa tent si s’a -

na lit zen els re sul tats en fun ció del
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temps que por ten els sub jec tes rea lit -

zant ac ti vi tat fí si ca. És a dir, po drem

apro fun dir en els mo tius de pràcti ca si

ens cen trem en la fase en què aques ta

pràcti ca dis mi nueix, l’e ta pa uni ver sità -

ria, per què aques ta co rres pon a la con -

duc ta o apre nen tat ge ad qui rit al llarg

de tot el pe río de de for ma ció de cada

es tu diant, i és pre ci sa ment a par tir de

l’e dat de 17-18 anys quan les os cil·la -

cions d’ad he sió es fan més evi -

dents. Tre balls com el de Blas co i cols.

(1996), iden ti fi quen el mo ment de co -

men çar els es tu dis a la Uni ver si tat amb 

l’a ban do na ment de l’hàbit de fer ac ti vi -

tat fí si ca, atès que han de de di car mol -

tes ho res a l’es tu di amb la con se güent

re duc ció del temps de lleu re. Aquest fet 

por ta a con si de rar l’ex pe rièn cia es por ti -

va a l’es co la su pe rior o Uni ver si tat com

un bon pre dic tor del ni vell de de di ca ció

en l’e dat adul ta. 

D’a quí la im portància d’a na lit zar quins

se ran els in te res sos i mo ti va cions que im -

pul sen els es tu diants uni ver si ta ris a la

pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves, so -

bre tot te nint en comp te els im por tants be -

ne fi cis que com por ten per a la seva sa lut

fí si ca i men tal. Din tre de la po bla ció es -

pan yo la i se guint els tre balls de Gar cía Fer -

rando (1996), els mo tius pels quals fan

es port els es tu diants uni ver si ta ris són, per 

or dre de pre ferè ncia: “per di ver sió i pas sar 

el temps”, “per fer exer ci ci fí sic” i “per què

li agra da l’es port”. Aques tes da des coin ci -

dei xen amb les tro ba des per Llo pis i Llo -

pis (1999) a la po bla ció va len cia na de

18 a 24 anys, que es men ten com a pri -

mer mo tiu pel qual es prac ti ca l’es port

“per di ver sió i pas sar el temps”. 

En de fi ni ti va, l’ob jec te d’a quest tre ball és 

l’es tu di dels in te res sos i mo ti va cions en

fun ció de l’e dat i el gène re, que por ten

els uni ver si ta ris a par ti ci par en ac ti vi tats

fí si coes por ti ves. Per fer-ho, s’ha ela bo rat

un qües tio na ri d’ac ti tuds, mo ti va cions i

in te res sos dels alum nes vers les ac ti vi -

tats fí si coes por ti ves (CAMIAF), a par tir

del “Qües tio na ri de mo tius per a la

pràcti ca d’ac ti vi tat fí si coes por ti va” de

Gu tié rrez i Gon zá lez-He rre ro (1995).

Més con cre ta ment, mit jan çant aques ta

in ves ti ga ció s’ha pretès de com pro var les 

pos si bles di ferè ncies ‘mo ti va cio nals’ dels 

es tu diants per tan yents a dis tin tes Uni -

ver si tats, per la qual cosa s’han por tat a

ter me di ver ses anà li sis di fe ren cials

(ANOVAS) con si de rant com a va ria bles

in de pen dents l’e dat i el gène re de les

mos tres es tu dia des. 

Material i métode

Per rea lit zar la se lec ció de la mos tra s’ha

uti lit zat el pro ce di ment de mos treig alea -

to ri es tra ti fi cat per con glo me rats, ate nent 

al gène re, ti tu la ció i curs. 

La mos tra d’a quest es tu di està com pos -

ta per un to tal de 801 alum nes re pre -

sen ta tius de l’u ni vers dels es tu diants de

les Uni ver si tats pú bli ques de Múr cia,

Valè ncia i Alme ria, en tre els quals hi ha

399 nois i 402 noies. Tots ells d’e dats

com pre ses en tre els 18 i els 45 anys,

amb una edat mit ja na de 21 anys i una

des via ció tí pi ca de 3,02. En la dis tri bu -

ció per Uni ver si tats, el 37% per tan yen a 

la Uni ver si tat de Valè ncia (35,3% nois i

38,6% noies), el 32,1% a la Uni ver si tat

de Múr cia (34,1% nois i 30,1% noies) i, 

fi nal ment, el 31% dels alum nes es ta ven 

ma tri cu lats a la Uni ver si tat d’Alme ria

(30,6% nois i 31,6% noies). 

Per con èi xer les raons que mouen o mou -

rien els uni ver si ta ris a prac ti car ac ti vi tat

fí si coes por ti va s’ha ela bo rat el qües tio -

na ri CAMIAF (Qües tio na ri d’Acti tuds,

Mo ti va cions i Inte res sos cap a les Acti vi -

tats Fí si coes por ti ves), el qual ha es tat

au toem ple nat per tots els com po nents de 

la mos tra. 

Aquest ins tru ment cons ta de 48 ítems,

des ti nats a va lo rar els mo tius pels quals

els uni ver si ta ris prac ti quen o prac ti ca rien 

ac ti vi tats fí si coes por ti ves. Les res pos tes

es re cu llen mit jan çant una es ca la ti pus

Li kert de 4 punts:

n En de sa cord (1).

n Una mica d’a cord (2).

n For ça d’a cord (3).

n Com ple ta ment d’a cord (4).

En el pro ce di ment se guit per al de sen vo -

lu pa ment de la in ves ti ga ció s’ha uti lit zat

un dis seny per a en ques tes trans ver sal,

ba sat en les pro pos tes de Sie rra Bra vo

(1994, 1995), tot uti lit zant el qües tio na -

ri per a la re co lli da de da des. Per a l’ad -

mi nis tra ció de l’ins tru ment es va sol·li ci -

tar la col·la bo ra ció del pro fes so rat de les

dis tin tes Uni ver si tats, atès que du rant

l’ho ra ri lec tiu els alum nes ha vien de res -

pon dre, in di vi dual ment i vo lunt ària ment

tots els ítems, amb un in ves ti ga dor pre -

sent per re sol dre qual se vol dub te si de

cas ca lia. 

Fi nal ment, les da des ob tin gu des a par -

tir de l’a pli ca ció del qües tio na ri

CAMIAF a les mos tres d’es tu diants de

les Uni ver si tats de Múr cia, Valè ncia i

Alme ria, van ser sot me ses a una anà li si 

de com po nents prin ci pals amb ro ta ció

va ri max per con èi xer l’es truc tu ra fac to -

rial dels mo tius de pràcti ca fí si coes por -

ti va. Els 6 fac tors que con fi gu ren els

mo tius per a la pràcti ca de l’ac ti vi tat fí -

si ca i l’es port, són els se güents: “Com -

pe ti ció”, “Ca pa ci tat per so nal”, “Aven -

tu ra”, “He do nis me i re la ció so cial”,

“For ma fí si ca i imat ge per so nal” i “Sa -

lut mèdi ca”, i apor ten una ex pli ca ció de 

va riàn cia to tal del 66,6% (Pa vón i

cols., 2003). 

L’ín dex de fia bi li tat ob tin gut mit jan çant 

la pro va Alpha de Cron bach (a = .91)

mos tra una alta con sistència in ter na

(a = .81 per al fac tor “Com pe ti ció”;

.78 fac tor “Ca pa ci tat per so nal”; .71

fac tor “Aven tu ra”; .69 fac tor “He do nis -

me i re la ció so cial”; .69 fac tor “For ma

fí si ca i imat ge per so nal”, i .61 per al

fac tor “Sa lut mèdi ca”); el ni vell de con -

fian ça és del 95% amb un error mos tral 

de ±5%. 

Amb l’ob jec tiu de com pro var els mo tius 

de pràcti ca fí si coes por ti va dels es tu -

diants uni ver si ta ris, ana lit zant les di -

ferè ncies exis tents se gons el gène re i

l’e dat de la mos tra, es van efec tuar di -

ver ses ANOVAs. To tes les anà li sis de -

sen vo lu pa des s’han rea lit zat amb el pa -

quet es ta dís tic SPSS per a Win dows

ver sió 9.0. 
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Re sul tats 

Di ferè ncies en els mo tius

de pràcti ca fí si coes por ti va

dels es tu diants uni ver si ta ris

se gons el gène re 

En pri mer lloc, vam pro ce dir a ana lit zar

les va ria cions ‘mo ti va cio nals’ que pre -

sen ta ven els sub jec tes de la mos tra ana -

lit za da. Amb aques ta fi na li tat, a tra vés

de l’ANOVA es va com pro var si exis tien

di ferè ncies en tre els ítems dels di fe rents

fac tors dels mo tius de pràcti ca se gons el

gène re dels alum nes. Així, el grau d’a -

cord dels alum nes amb els di fe rents mo -

tius de pràcti ca fí si coes por ti va va ser

trac ta da com a va ria ble de pen dent, men -

tre que el gènere es va considerar com a

variable independent. 

A la tau la 1, ob ser vem a tots els ítems

que con fi gu ren els mo tius de pràcti ca re -

la cio nats amb la com pe ti ció, que les di -

ferè ncies en tre tots dos gène res són molt

sig ni fi ca ti ves es ta dís ti ca ment, amb una

sig ni fi ca ció de p = .000, i els va lors de

les do nes són sem pre in fe riors als dels

ho mes. 

En ana lit zar els mo tius de pràcti ca re la -

cio nats amb la ca pa ci tat per so nal (tau -

la 2), com pro vem que les di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves sor gei xen als ítems “per què

m’a gra da su pe rar-me” (p = .000), “per

ad qui rir es pe rit de sa cri fi ci” (p = .000),

“per mi llo rar les me ves es tratè gies, en

la re so lu ció de pro ble mes que plan te ja

l’ac ti vi tat” (p = .001), “per què gau dei -

xo re so lent les di fi cul tats de la tas ca”

(p= .001), “per de mos trar la meva ca -

pa ci tat da vant la di fi cul tat de l’ac ti vi -

tat” (p = .007), “com a rep te per so nal” 

(p = ,009) i “per con èi xer i con tro lar el

meu cos” (p = .043). Úni ca ment als

mo tius “per po ten ciar la meva for ça de

vo lun tat i au to dis ci pli na”, “per què vull

acon se guir l’èxit per so nal” i “per què

vull ob ser var els  meus pro gres sos de

dia en dia”, no es van tro bar di ferè ncies 

sig ni fi ca ti ves en tre tots dos gène res. A

més a més, les mit ja nes de cada gène re 

ens in di quen que són els ba rons els qui

do nen més im portància a tots els mo -

tius es men tats an te rior ment, amb l’ex-
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ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

 5. Per què m’a gra da com pe tir 2,55 1,73 ***

 6. Per què m’a gra den les sen sa cions for tes 2,39 1,98 ***

 7. Per ad qui rir més potè ncia fí si ca 2,98 2,63 ***

 8. Per què m’a gra da en tre nar dur 2,27 1,77 ***

 9. Per po sar a pro va les me ves ca pa ci tats fí si ques 2,65 2,23 ***

11. Per què m’a gra da fer tot allò en què des ta co 1,96 1,64 ***

19. Per què vull arri bar al lí mit de les me ves pos si bi li tats 2,17 1,84 ***

20. Per de mos trar les me ves ha bi li tats 2,09 1,72 ***

23. Per ser un es por tis ta d’e lit 1,58 1,24 ***

26. Per què m’a gra da par ti ci par en lli gues re crea ti ves 2,43 1,76 ***

41. Per què m’a gra da par ti ci par en es ports d’e quip 2,95 2,49 ***

 *p < .05; ** p < .01; *** p < .001.

n TAULA 1.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “com pe ti ció” se gons el gène re. 

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

17. Per con èi xer i con tro lar el meu cos 3,11 3,23 *

30. Per po ten ciar la meva for ça de vo lun tat i au to dis ci pli na 2,54 2,46 ns

31. Per mi llo rar les me ves es tratè gies, en la re so lu ció de pro ble mes que

   plan te ja l’ac ti vi tat

2,47 2,24 ***

33. Com a rep te per so nal 2,66 2,48 **

34. Per què m’a gra da su pe rar-me 2,98 2,66 ***

35. Per què gau dei xo re so lent les di fi cul tats de la tas ca 2,59 2,35 ***

36. Per ad qui rir es pe rit de sa cri fi ci 2,55 2,04 ***

43. Per què vull acon se guir l’èxit per so nal 2,01 1,95 ns

44. Per de mos trar la meva ca pa ci tat da vant la di fi cul tat de l’ac ti vi tat 2,34 2,10 **

47. Per què vull ob ser var els  meus pro gres sos de dia en dia 2,64 2,74 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 2.
 Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “ca pa ci tat per so nal” se gons el gène re.

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

24. Per apren dre no ves ha bi li tats 2,76 2,76 ns

25. Per des ca rre gar l’a gres si vi tat i la ten sió per so nal 2,67 2,79 ns

27. Per fer fun cio nar la meva crea ti vi tat 2,54 2,29 ***

28. Per què m’a gra da el risc i l’a ven tu ra 2,36 2,09 ***

37. Per con èi xer i prac ti car nous es ports 2,89 2,82 ns

39. Per su pe rar els de sa fia ments que plan te ja la na tu ra (mar, mun tan ya) 2,38 2,24 ns

40. Per re la cio nar-me i con èi xer gent 2,85 2,75 ns

42. Pel plaer de prac ti car, sen se im por tar els re sul tats 3,01 3,00 ns

45. Per pas sar-m’ho bé 3,64 3,44 ***

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 3.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“aven tu ra” se gons el gène re.



cep ció de “per con èi xer i con tro lar el

meu cos” que és més va lo rat per les

 dones. 

Con tras tant les di ferè ncies que re sul ten

de l’anà li si ge ne ral de va riàn cia dels mo -

tius de pràcti ca re la cio nats amb el fac tor

aven tu ra, a la tau la 3, tro bem que no més 

as so lei xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca tres

mo tius: “per po sar en fun cio na ment la

meva crea ti vi tat”, “per què m’a gra da el

risc i l’a ven tu ra” i “per pas sar-m’ho bé”,

tots amb una pro ba bi li tat de p = .000.

s’a pre cia que, en co rres pondència amb

el va lor de les mit ja nes de cada gène re,

són els nois els qui rea lit zen la pràcti ca

fí si coes por ti va per aques tes raons en ma -

jor me su ra que no pas les noies. 

D’al tra ban da, a la tau la 4 ens tro bem

amb l’anà li si de les mo ti va cions vin cu la -

des a l’he do nis me i les re la cions so cials, 

que mouen els uni ver si ta ris a la pràcti ca 

d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves. En aquest

punt, no més acon se guei xen la sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca els mo tius de pràcti ca se -

güents: “per sen tir-me im por tant da vant 

els al tres” (p = .000), “per què vull ser

cèle bre i po pu lar” (p = .000), “per què

ho fan els  meus amics” (p = .000),

“per com plau re els  meus pa res”

(p=  .004) i “per in fluèn cia dels meus

pro fes sors i en tre na dors” (p = .024);

són els nois els que con ce dei xen més

im portància a aquests mo tius per a la

pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves.

Úni ca ment els ítems “per què està de

moda” i “per mo tius pro fes sio nals (de

tre ball)” no as so lei xen di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves. 

Tot se guit, de ta llem els re sul tats tro -

bats en els mo tius de pràcti ca re la cio -

nats amb la for ma fí si ca i la imat ge per -

so nal (tau la 5). És evi dent que les di -

ferè ncies més grans es tro ben en els

mo tius “per per dre pes”, “per man te nir

el meu pes” i “per què vull de sen vo lu par 

el meu cos i la meva mus cu la tu ra”,

amb una sig ni fi ca ció de p = .000.

Però, a més a més, tam bé as so lei xen

ni vells sig ni fi ca tius els mo tius “per

com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me -

ves ac ti vi tats quo ti dia nes” (p = .002),

“per mi llo rar la meva imat ge i el meu

as pec te fí sic” (p = .020) i “per què no

m’a gra da es tar fofo” (p = .013). El mo -

tiu “per man te nir-me en for ma” ofe reix

di ferè ncies es ta dís ti ques. Mal grat tot,

cal es men tar que en la com pa ra ció de

les mit ja nes dels dos gène res, les noies

con ce di ran més im portància a gai re bé

la to ta li tat dels mo tius re la cio nats amb

la seva for ma fí si ca i la seva imat ge

 personal, amb l’ex cep ció del que fa

referèn cia al de sen vo lu pa ment del cos i 

la mus cu la tu ra, on els nois ob te nen va -

lors su pe riors. 

Fi nal ment, en ana lit zar les di ferè ncies sig -

ni fi ca ti ves en tre tots dos gène res en l’es -

tu di dels mo tius de pràcti ca re la cio nats

amb la sa lut mèdi ca (tau la 6), tro bem

que “per pres crip ció mèdi ca” (p = .003) i 

“per pre ve nir ma lal ties” (p = .019) arri -

ben a ni vells sig ni fi ca tius, i són fa vo ra bles 

a les noies. 
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ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

12. Per sen tir-me im por tant da vant dels al tres 1,41 1,15 ***

13. Per què vull ser cèle bre i po pu lar 1,31 1,10 ***

15. Per què és moda 1,18 1,16 ns

21. Per què ho fan els  meus amics 1,46 1,25 ***

29. Per com plau re els  meus pa res 1,15 1,06 **

32. Per mo tius pro fes sio nals (de tre ball) 1,58 1,53 ns

48. Per in fluèn cia dels meus pro fes sors i en tre na dors 1,40 1,30 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 4.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“he do nis me i la re la ció so cial” se gons el gène re.

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

  1. Per mi llo rar la meva imat ge i el meu as pec te fí sic 2,65 2,80 *

  2. Per per dre pes 1,95 2,22 ***

  4. Per com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me ves ac ti vi tats

   quo ti dia nes 2,87 3,09 **

14. Per man te nir el meu pes 2,10 2,43 ***

22. Per què vull de sen vo lu par el meu cos i la meva mus cu la tu ra 2,57 2,15 ***

38. Per man te nir-me en for ma 3,38 3,34 ns

46. Per què no m’a gra da es tar fofo 2,56 2,75 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 5.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “for ma fí si ca i la imat ge per so nal” se gons el gène re.

ÍTEMS NOIS NOIES SIG.

10. Per pres crip ció mèdi ca 1,58 1,79 **

16. Pels be ne fi cis que ob tinc per a la sa lut 3,44 3,53 ns

18. Per pre ve nir ma lal ties 2,93 3,09 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 6.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “sa lut mèdi ca” se gons el gène re.



Di ferè ncies en els mo tius

de pràcti ca fí si coes por ti va

dels es tu diants uni ver si ta ris

se gons l’e dat 

Per con èi xer les di ferè ncies en els mo -

tius de pràcti ca te nint en comp te l’e dat

dels uni ver si ta ris, es va pro ce dir a rea lit -

zar di ver ses ANOVAs, con si de rant com

a va ria ble de pen dent el grau d’a cord

dels alum nes amb els di fe rents mo tius

de pràcti ca fí si coes por ti va, i com a va -

ria ble in de pen dent l’e dat. Per fer-ho, tal

com hem ex pli cat an te rior ment, dis tin -

gi rem dos grups d’e dat: els més grans de 

21 anys i els me nors de 21 anys, atès

que aques ta és l’e dat mit ja na de la mos -

tra se lec cio na da per a aques ta in ves ti -

ga ció. 

Així, dins del fac tor com pe ti ció (tau -

la 7) veiem que els mo tius que as so lei -

xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca en tre els

dos grups d’e dat i que, al ho ra, són més

va lo rats pels me nors de 21 anys, són

els se güents: “per què m’a gra da com pe -

tir” (p = .000), “per ad qui rir més po -

tència fí si ca” (p = .013), “per què m’a -

gra da en tre nar dur” (p = .000), “per -

què vull arri bar al lí mit de les me ves

pos si bi li tats” (p = .003), “per ser un

es por tis ta d’e lit” (p = .000) i “per què

m’a gra da par ti ci par en lli gues re crea ti -

ves” (p = .003). 

Als mo tius de pràcti ca re la cio nats amb

la ca pa ci tat per so nal (tau la 8), acon se -

guei xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca “per po -

ten ciar la meva for ça de vo lun tat i au to -

dis ci pli na” (p = .047), “per què m’a gra -

da su pe rar-me” (p = .003), “per què

gau dei xo re so lent les di fi cul tats de la

tas ca” (p = .012), “per ad qui rir es pe rit

de sa cri fi ci” (p = .046), “per què vull

acon se guir l’èxit per so nal” (p = .045) i

“per què vull ob ser var els  meus pro gres -

sos de dia en dia” (p = .024); són re lle -

vants en ma jor me su ra per als alum nes

me nors de 21 anys. 

Din tre de les mo ti va cions vin cu la des al

risc i l’a ven tu ra, so la ment dos ítems acon -

se guei xen sig ni fi ca ció es ta dís ti ca: “per

apren dre no ves ha bi li tats” (p = .013)

i “per què m’a gra da el risc i l’a ven tu ra”
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ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

 5. Per què m’a gra da com pe tir 2,29 2,01 ***

 6. Per què m’a gra den les sen sa cions for tes 2,26 2,12 ns

 7. Per ad qui rir més potè ncia fí si ca 2,89 2,73 *

 8. Per què m’a gra da en tre nar dur 2,16 1,89 ***

 9. Per po sar a pro va les me ves ca pa ci tats fí si ques 2,49 2,41 ns

11. Per què m’a gra da fer tot allò en què des ta co 1,85 1,75 ns

19. Per què vull arri bar al lí mit de les me ves pos si bi li tats 2,12 1,91 **

20. Per de mos trar les me ves ha bi li tats 1,95 1,86 ns

23. Per ser un es por tis ta d’e lit 1,52 1,32 ***

26. Per què m’a gra da par ti ci par en lli gues re crea ti ves 2,22 1,98 **

41. Per què m’a gra da par ti ci par en es ports d’e quip 2,78 2,67 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 7.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “com pe ti ció” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

17. Per con èi xer i con tro lar el meu cos 3,22 3,11 ns

30. Per po ten ciar la meva for ça de vo lun tat i au to dis ci pli na 2,57 2,43 *

31. Per mi llo rar les me ves es tratè gies, en la re so lu ció de pro ble mes 

  que plan te ja l’ac ti vi tat

2,42 2,30 ns

33. Com a rep te per so nal 2,58 2,56 ns

34. Per què m’a gra da su pe rar-me 2,94 2,73 **

35. Per què gau dei xo re so lent les di fi cul tats de la tas ca 2,56 2,38 *

36. Per ad qui rir es pe rit de sa cri fi ci 2,37 2,23 *

43. Per què vull acon se guir l’èxit per so nal 2,06 1,91 *

44. Per de mos trar la meva ca pa ci tat da vant la di fi cul tat de l’ac ti vi tat 2,24 2,20 ns

47. Per què vull ob ser var els  meus pro gres sos de dia en dia 2,77 2,62 *

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 8.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “ca pa ci tat per so nal” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

24. Per apren dre no ves ha bi li tats 2,85 2,69 *

25. Per des ca rre gar l’a gres si vi tat i la ten sió per so nal 2,73 2,73 ns

27. Per fer fun cio nar la meva crea ti vi tat 2,43 2,38 ns

28. Per què m’a gra da el risc i l’a ven tu ra 2,30 2,15 *

37. Per con èi xer i prac ti car nous es ports 2,87 2,84 ns

39. Per su pe rar els de sa fia ments que plan te ja la na tu ra

  (mar, mun tan ya)

2,28 2,33 ns

40. Per re la cio nar-me i con èi xer gent 2,83 2,77 ns

42. Pel plaer de prac ti car, sen se im por tar els re sul tats 2,93 3,06 ns

45. Per pas sar-m’ho bé 3,58 3,51 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 9.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“aven tu ra” se gons l’e dat.



(p = .046). En tots dos ca sos, els uni ver -

si ta ris me nors de 21 anys pre sen ten uns

va lors mit jans més alts que no pas els

més grans de 21 anys (tau la 9). 

Els mo tius “per sen tir-me im por tant da -

vant els al tres” (p = .019) i “per què vull

ser cèle bre i po pu lar” (p = .004), pre -

sen ten uns ín dexs de pro ba bi li tat sig ni fi -

ca tius, din tre del fac tor he do nis me i re la -

ció so cial. Tot mos trant, com s’es de ve nia 

an te rior ment, més in terès per part dels

alum nes me nors de 21 anys (tau la 10). 

L’ú nic mo tiu que acon se gueix sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca en el fac tor for ma fí si ca i

imat ge per so nal, que a més a més és pre -

fe rit pels més grans de 21 anys, és “per

com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me -

ves ac ti vi tats quo ti dia nes”, amb una pro -

ba bi li tat de p = .035, tal com es re flec -

teix a la tau la 11. 

Els re sul tats de l’anà li si in di quen que en

els mo tius re la cio nats amb la sa lut mèdi -

ca pels quals els uni ver si ta ris prac ti quen

ac ti vi tats fí si coes por ti ves, l’e dat dels

alum nes no cons ti tueix una va ria ble di fe -

ren cia do ra, ja que no apa rei xen diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves en tre els ma jors i els

me nors de 21 anys (tau la 12). 

Dis cus sió
i con clu sions 

El con cep te d’es port per als alum nes en -

ques tats s’o rien ta cap a l’es port-sa lut,

coin ci dint amb al tres es tu dis que po sen

de ma ni fest la im portància de la sa lut en

el sig ni fi cat de l’es port per als uni ver si ta -

ris (Cas ti llo i Ba la guer, 2001; De Mar co i

Sydney, 1989; Gar cía Fe rran do, 1991,

1996; Ma sachs i cols., 1994). De fet,

Gar cía Fe rran do (1991) va tro bar que el

59% dels es pan yols s’i den ti fi ca ven amb

el con cep te d’es port-sa lut i el 10 %

amb l’es port-di ver sió. 

Mal grat tot, din tre de la po bla ció uni ver -

sità ria les pu bli ca cions de Llo pis i Llo pis

(1999), Gar cía Fe rran do (1996) i Rice

(1988), in sis tei xen en la pre ferè ncia dels 

es tu diants per la di ver sió i pas sar el

temps. Men tre que, per con tra, d’al tres

au tors, com ara Re yes i Gar cés de Los

Fa yos (1999), as sen ya len com a grans

mo tius per fer es port els re la cio nats amb

la sa lut i la in te rac ció so cial. 

A la nos tra in ves ti ga ció, des prés de l’anà -

li si dels fac tors que ca rac te rit zen les mo -

ti va cions dels es tu diants uni ver si ta ris

cap a la pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por -

ti ves, ob ser vem que tots ells pre sen ten

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en fun ció del

gène re. Així, els ho mes va lo ren més els

as pec tes re la cio nats amb la com pe ti ció,

l’he do nis me i les re la cions so cials, la ca -

pa ci tat per so nal i l’a ven tu ra, men tre que

les do nes prac ti quen ac ti vi tats fí si coes -

por ti ves per mo ti va cions vin cu la des prin -

ci pal ment, en una ma jor me su ra, a la for -

ma fí si ca, la imat ge per so nal i la sa lut

mèdi ca. Aquests re sul tats coin ci dei xen
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ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

 3. Pels be ne fi cis econò mics que em pro por cio na 1,35 1,36 ns

12. Per sen tir-me im por tant da vant dels al tres 1,33 1,23 *

13. Per què vull ser cèle bre i po pu lar 1,27 1,15 **

15. Per què és moda 1,20 1,14 ns

21. Per què ho fan els  meus amics 1,35 1,36 ns

29. Per com plau re els  meus pa res 1,12 1,09 ns

32. Per mo tius pro fes sio nals (de tre ball) 1,55 1,55 ns

48. Per in fluèn cia dels meus pro fes sors i en tre na dors 1,39 1,30 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 10.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb l’“he do nis me i la re la ció so cial” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

  1. Per mi llo rar la meva imat ge i el meu as pec te fí sic 2,74 2,72 ns

  2. Per per dre pes 2,12 2,06 ns

  4. Per com pen sar la inac ti vi tat fí si ca de les me ves ac ti vi tats

   quo ti dia nes 2,90 3,06 *

14. Per man te nir el meu pes 2,22 2,30 ns

22. Per què vull de sen vo lu par el meu cos i la meva mus cu la tu ra 2,41 2,32 ns

38. Per man te nir-me en for ma 3,36 3,36 ns

46. Per què no m’a gra da es tar fofo 2,66 2,65 ns

*p < .05; ** p < .01; *** p < .001; ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 11.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “for ma fí si ca i la imat ge per so nal” se gons l’e dat.

ÍTEMS –21 ANYS +21 ANYS SIG.

10. Per pres crip ció mèdi ca 1,62 1,73 ns

16. Pels be ne fi cis que ob tinc per a la sa lut 3,49 3,47 ns

18. Per pre ve nir ma lal ties 3,01 3,00 ns

ns = no sig ni fi ca ti u.

n TAULA 12.
Anàli si dels mo tius de pràcti ca re la cio nats amb la “sa lut mèdi ca” se gons l’e dat.



amb els tro bats en nom bro ses in ves ti ga -

cions (Blas co i cols., 1996; Cas ti llo i Ba -

la guer, 2001; Ca ñe llas i Ro vi ra, 1995;

De Mar co i Sydney, 1989; Gu tié rrez,

1995; Mo re no i Gu tié rrez, 1998; Si ci lia,

2002; To rre, 1998; Váz quez, 1993;

Whi te, 1995), on s’i den ti fi ca va els ho -

mes amb mo tius com pe ti tius, de ren di -

ment i di ver sió, i les do nes amb els as -

pec tes sa lu da bles de l’e xer ci ci, els fins

te rap èu tics i l’est èti ca corporal. 

Les úni ques ex cep cions apa rei xen a l’í -

tem “per què vull de sen vo lu par el meu

cos i la meva mus cu la tu ra” (for ma fí si ca i 

imat ge per so nal), cap al qual els ho mes

se sen ten més mo ti vats, i “per con èi xer i

con tro lar el meu cos” (ca pa ci tat per so -

nal), pel qual ma ni fes ten més in terès les

do nes. 

En ana lit zar les di ferè ncies en fun ció de

l’e dat dels alum nes en ques tats, com pro -

vem que són els més jo ves (me nors de

21 anys) els qui més im portància atri -

buei xen a la com pe ti ció, a com pen sar la

inac ti vi tat fí si ca de les ac ti vi tats quo ti -

dia nes (que per tany al fac tor de for ma fí -

si ca i imat ge per so nal) i a les ca pa ci tats

per so nals, en tre les mo ti va cions per a la

pràcti ca d’ac ti vi tats fí si coes por ti ves, i

això s’a pro xi ma for ça a les con clu sions

de Mo re no i Gu tié rrez (1998), els quals

van tro bar que a me nor edat més in terès

es ma ni fes ta pel ren di ment, la di ver sió i

la re la ció so cial. 

En una anà li si més de ta lla da, ob ser vem

l’e vo lu ció que ex pe ri men ten els mo tius

de pràcti ca, que ja es men ta ven Ma sachs

i cols. (1994). Les da des in for men que

els alum nes més jo ves es mos tren més

mo ti vats pels as pec tes com pe ti tius, però

a me su ra que van aug men tant en edat es 

pro dueix un pro gres siu des cens de l’in -

terès per la com pe ti ció, la ca pa ci tat per -

so nal i l’a ven tu ra, opi nió co rro bo ra da per 

nom bro sos au tors (Ma sachs i cols.,

1994; Mo re no i Gu tié rrez, 1998; Pé rez i

cols., 1998; Ruiz i cols., 2001; Sán -

chez-Ba rre ra i cols., 1995), els quals

afir men que els alum nes amb me nor

edat se guei xen un mo del de ren di ment,

men tre que com més grans són ma jor és

el per cen tat ge d’a lum nes in te res sats pels 

mo tius de gau di, re la ció so cial, for ma fí -

si ca i, fo na men tal ment, per la salut. 

Es pot des ta car que l’e dat dels alum nes

no és una va ria ble di fe ren cia do ra de les

mo ti va cions per a la pràcti ca es por ti va

re la cio na des amb la sa lut mèdi ca, ja que

no s’ha tro bat una sig ni fi ca ció es ta dís ti ca 

en l’es tu di d’a quest fac tor. 

En re sum, po dem con fir mar que els nos -

tres re sul tats coin ci dei xen amb les in ves -

ti ga cions es men ta des an te rior ment, i es -

ta blim que els ele ments sig ni fi ca tius

 diferenciadors en els mo tius de pràcti ca

es por ti va són, prin ci pal ment, el gène re i

l’e dat. Així, en ge ne ral, per als ba rons

són més im por tants les mo ti va cions re la -

cio na des amb el re sul tat, men tre que per 

a les do nes sem blen ser més im por tants

els as pec tes so cials de l’es port. Pel que

fa a l’e dat, els més jo ves es tan més mo ti -

vats que no pas els més grans per fac tors

ex terns.
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Valoració de la condició física funcional,
mitjançant el Senior Fitness Test,
d’un grup de persones grans que realitzen
un programa d’activitat física 
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Doc to ra en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Esport.
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Resum
L’e xer ci ci fí sic pot pal·liar les li mi ta -

cions que va im po sant el pro cés d’enve -

lliment, però ha de ser in di vi dua lit zat a

les ca rac te rís ti ques de la per so na gran.

Per això cal la va lo ra ció de la con di ció fí -

si ca d’a ques ta. El Se nior Fit ness Test

(SFT) és una ba te ria adre ça da a fer

aques ta va lo ra ció, i és una de les po -

ques que està adap ta da a les per so nes

grans. Per això ens hem plan te jat d’u ti -

lit zar aques ta ba te ria per a la va lo ra ció

de la con di ció fí si ca fun cio nal d’un grup

de per so nes grans que rea lit zen un pro -

gra ma d’ac ti vi tat fí si ca. Van par ti ci par

en aquest es tu di 22 do nes i 11 ho mes

(67,36 ± 4,79 anys), els quals van rea -

lit zar el SFT, que cons ta de 6 pro ves (Ri -

kli i Jo nes, 2001). Els re sul tats in di quen 

que els ho mes ob te nen unes mi llors pun -

tua cions en les pro ves de for ça i de re -

sistència aerò bi ca, però les do nes te nen

més fle xi bi li tat de bra ços. Quan es van

cal cu lar els per cen tat ges de cada pro va

se gons els va lors nor ma tius del SFT no

exis tien di ferè ncies en tre se xes i pas sa

que la mos tra ava lua da té alts ni vells de

for ça i una ac cep ta ble fle xi bi li tat i agi li -

tat, en ca ra que la ca pa ci tat de re -

sistència és la més li mi ta da. Es fa im -

pres cin di ble dis po sar de re ferè ncies de

la po bla ció es pan yo la. 

Intro duc ció 
La po bla ció es pan yo la en ve lleix i con ti -

nuarà en ve llint du rant les pròxi mes dèca -

des. Actual ment les per so nes grans de

65 anys re pre sen ten el 16,8% de la po -

bla ció to tal (IMSERSO, 2002). Per tant,

és pos si ble tro bar-nos cada ve ga da amb

un ma jor nom bre de per so nes grans i al -

ho ra amb més li mi ta cions fí si ques, que

se ran cau sa des, en pri mer lloc, per l’i rre -

ver si ble pro cés d’en ve lli ment i, en se gon

lloc, per la tendència a es tils de vida cada 

ve ga da més se den ta ris. Però mol tes d’a -

ques tes li mi ta cions fí si ques po den pal-

liar-se amb l’e xer ci ci fí sic, vist que té uns

grans be ne fi cis per a la per so na, tant a ni -

vell fi siolò gic com psi colò gic o so cial

(ACSM, 1998). 

Tan ma teix, per acon se guir els màxims

be ne fi cis de l’e xer ci ci per a cada per so na, 

la ma jo ria d’es tu dis des ta quen la im -

portància d’u na pres crip ció in di vi dua lit -

za da i adap ta da a les ca rac te rís ti ques

fun cio nals i per so nals de ca das cú

(ACSM, 2000; Klig man i Pe pin, 1992).

O si gui que és de vi tal re llevà ncia con èi -

xer la con di ció fí si ca de la per so na gran

per a la co rrec ta pres crip ció d’e xer ci ci. 

A l’ho ra de quan ti fi car la con di ció fí si ca

d’u na per so na gran ens tro bem amb se -

rio ses di fi cul tats, per què la ma jo ria de

tests pro po sats a la li te ra tu ra ava luen el
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Abstract

The li mi ta tions that im po se the aging

pro cess can be pa llia ted for physi cal

exer ci se, but it should be in di vi dua li zed to

each el der´s cha rac te ris tic. In this way,

it´s ne ces sary the as sess ment of physi cal

fit ness. Se nior Fit ness Test (SFT) is a test

for such as sess ment, and it is one of the

few ones that is adap ted to el der. For this

rea son we use this test for as sess the

func tio nal physi cal fit ness of a el der group

which de ve lop a physi cal exer ci se pro gram.

22 wo mens and 11 mens (67,36±4,79

años) par ti ci pa ted in this study, which

per for med the SFT that con sist in 6 test

(Ri kli y Jo nes, 2001). The re sults in di ca tes

that ol der mens ob tain a bet ter

punc tua tions in strength test and ae ro bic

test, ho we ver the ol der wo mens have more

arm fle xi bi lity. When it was cal cu la ted the

per cen ti les of each test ac cor ding

nor ma ti ve va lues of SFT they didn´t exist

dif fe ren ces bet ween sexs and it hap pens

that the group has high va lues of strength

and ac cep ta ble fle xi bi lity, but the ae ro bic

ca pa city is the most li mi ta ted. It be co mes

in dis pen sa ble to de ve lop re fe ren ces for

Spa nish po pu la tion.

Key words

Elder, Func tio nal physi cal fit ness

and test

Per so na gran, Con di ció fí si ca fun cio nal,
Test

n Pa ra ules cla u



ren di ment fí sic i són per a per so nes jo ves; 

en con se qüèn cia aquests tests són ina de -

quats, in se gurs o mas sa di fí cils per a mol -

tes per so nes grans. 

Una ba te ria de test dis sen ya da es pe cí fi ca -

ment per a la po bla ció més gran és el Se -

nior Fit ness Test (SFT). Aques ta ba te ria

ava lua la con di ció fí si ca fun cio nal, entès

aquest ter me com la ca pa ci tat fí si ca per de -

sen vo lu par ac ti vi tats nor mals de la vida

dià ria de for ma se gu ra, amb in de pendència 

i sen se una fa ti ga ex ces si va (Ri kli i Jo nes,

2001). Aques ta con di ció fí si ca fun cio nal és 

real ment im por tant en els més grans per -

què és de ter mi nant de la seva qua li tat de

vida (Asa ka wa i cols., 2000). 

Els parà me tres de con di ció fí si ca que in -

clou la ba te ria es men ta da són: for ça mus -

cu lar (mem bres su pe riors i in fe riors), re -

sistència aerò bi ca, fle xi bi li tat (mem bres

su pe riors i in fe riors) i agi li tat. Aques ta ba -

te ria cons ta d’un to tal de 6 pro ves i ha es -

tat de sen vo lu pa da als USA, de tal ma ne -

ra que els va lors nor ma tius de les pro ves

dels quals dis po sem fan re ferè ncia a la

po bla ció ame ri ca na. 

Aques ta ba te ria es ca rac te rit za per ser

una ba te ria fàcil i ràpi da d’ad mi nis trar,

que re que reix d’un ma te rial mí nim, és

prou se gu ra per a la ma jo ria d’a dults més

ma durs com per no ne ces si tar aten cions

mèdi ques i és molt mo ti vant per a la

població més gran. 

Per aques tes raons, l’ob jec tiu de l’es tu di

va ser va lo rar la con di ció fí si ca fun cio nal

mit jan çant el SFT d’un grup de per so nes

grans que rea lit zen un pro gra ma d’ac ti vi -

tat fí si ca es pe cí fic per a aquest ti pus de

po bla ció i com pa rar-lo amb els valors de

referència.

Ma te rial i mèto de 

Sub jec tes 

En la rea lit za ció d’a quest es tu di van par ti -

ci par 22 do nes (66,91 ± 5,39 anys;

67,63 ± 9,41 kg; 168 ± 6 cm) i 11 ho -

mes (68,27 ± 3,35 anys; 76,64 ±

7,43 kg; 166 ± 4 cm). 

Tots ells rea lit za ven el ma teix pro gra ma

d’ac ti vi tat fí si ca, un pro gra ma dis sen yat

per ser rea lit zat en grup 3 dies a la set ma -

na, amb una du ra da de la ses sió de 45

min. Les ac ti vi tats que es pro po sen per -

se guei xen fo na men tal ment dos ob jec tius: 

de sen vo lu par i man te nir la con di ció fí si ca 

i fomentar el lleure i la recreació. 

Ma te rial

Per dur a ter me l’es tu di es va uti lit zar el

ma te rial se güent:

n Cronò me tre Ca sio.

n Pe sos de 3 i 5 lliu res (2,27 i 3,63 kg).

n Cin ta mètri ca Hol tain.

n Una ca di ra o banc.

n Un con.

Mèto de 

Tots els sub jec tes van rea lit zar to tes les

pro ves el ma teix dia i se guint l’or dre que

in di quem a con ti nua ció, tal com pro po sa

el pro to col del SFT (Ri kli i Jo nes, 2001). 

A con ti nua ció pas sem a des criu re breu -

ment cada una de les pro ves:

n For ça de ca mes (F_Cma): nom bre de

ve ga des que és ca paç d’as seu re’s i ai -

xe car-se d’u na ca di ra du rant 30 seg

amb els bra ços en creuats i col·lo cats

so bre el pit (ve geu fi gu ra 1). 

n For ça de bra ços (F_Br): nom bre de fle -

xions de braç com ple tes, as se gut en

una ca di ra, que rea lit za du rant 30 seg

sub jec tant un pes de 3 lliu res (2,27 kg) 

per a do nes i 5 lliu res (3,63 kg) per a

ho mes (ve geu fi gu ra 2). 

n Re sistència aerò bi ca (Re sist): nom bre

de ve ga des que ai xe ca el ge noll fins a

una al tu ra equi va lent al punt mitjà en -

tre ròtu la i la cres ta ilía ca du rant 2 min. 

Es comp ta bi lit za una ve ga da per cada

ci cle (dre ta-es que rra) (ve geu fi gu ra 3).

n Fle xi bi li tat de ca mes (Flex_Cma): as -

se gut al cai re d’u na ca di ra, es ti rar la

cama i amb les mans in ten ta d’a rri bar

als dits del peu que està amb una fle xió

de tur mell de 90 graus. Es me su ra la

distància en tre la pun ta dels dits de la

mà i la pun ta del peu (po si ti va si els

dits de la mà so bre pas sen els dits del

peu o ne ga ti va si els dits de les mans no 

arri ben a to car els dits del peu) (ve geu

fi gu ra 4). 
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n FIGURA 1.
For ça de ca mes (F_Cma)

n FIGURA 2.
For ça de braços (F_Br)

n FIGURA 3.
Re sistència aerò bi ca (Re sist)

n FIGURA 4.
Fle xi bi li tat de ca mes (Flex_Cma)



n Fle xi bi li tat de bra ços (Flex_Br): una

mà es pas sa per da munt de l’es pat lla

del ma teix cos tat i l’al tra mà pas sa a to -

car la part mit ja na de l’es que na, tot in -

ten tant que to tes dues mans es to quin.

Es me su ra la distància en tre la pun ta

dels dits de cada mà (po si ti va si els dits 

de la mà se su per po sen o ne ga ti va si no 

arri ben a to car-se els dits de la mà) (ve -

geu fi gu ra 5).

n Agi li tat (Agil): Par tint d’as se gut, temps 

que tri ga a ai xe car-se, ca mi nar fins a

un con si tuat a 2,44 m, gi rar i tor nar

a as seu re’s (ve geu fi gu ra 6).

Trac ta ment

es ta dís tic 

Es va uti lit zar el pa quet es ta dís tic SPSS

v10.0 i per al trac ta ment gràfic el pro -

gra ma Ori gin v6.0. Es van cal cu lar els

per cen tat ges de cada pro va se gons els

va lors de re ferè ncia pro po sats per Ri kli i

Jo nes (1999), que te nen en con si de ra -

ció l’e dat i el sexe. Les da des es pre sen -

ten com a mit ja na ± des via ció estàndard 

(SD). Es va uti lit zar la pro va t-stu dent

per al càlcul de di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

en tre se xes. 

Re sul tats 

La tau la 1 mos tra els re sul tats de cada

pro va, en les uni tats en què es re gis tra

ca das cu na, di fe ren ciant per a cada

sexe. Es mos tra tam bé el ni vell de sig ni -

fi ca ció p. 

To tes les pro ves són di fe rents es ta dís ti ca -

ment en tre se xes, a ex cep ció de la pro va

de fle xi bi li tat i d’a gi li tat. En el cas de les

dues pro ves de for ça, els ho mes pre sen -

ten re sul tats su pe riors; s’es de vé el con -

tra ri amb les pro ves de fle xi bi li tat, en les

quals les do nes ob te nen unes pun tua -

cions mi llors. 

La tau la 2 mos tra els re sul tats tra duïts

a per cen tat ges, se gons els va lors nor -

ma tius del SFT, que té en con si de ra ció

el sexe i l’e dat de cada sub jec te. Igual -

ment, tam bé es mos tra el ni vell de sig -

ni fi cació. 

En re la ti vit zar els re sul tats, no exis tei xen

di ferè ncies en tre se xes. La pro va de for ça

de bra ços és la de mi llor pun tua ció en

tots dos se xes, i pre sen ta un per cen til

mitjà de 78,95 en el cas de les do nes i

83,64 en el dels ho mes. Per con tra, la

pro va de re sistència aerò bi ca és la que

mos tra els per cen tat ges més pe tits de

tota la ba te ria; i és més mar cat en el cas

de les do nes, el per cen til mitjà de les

quals és de 27,50. 

Les dues pro ves de fle xi bi li tat pre sen ten

pun tua cions més pe ti tes que les dues

pro ves de for ça, men tre que la pro va d’a -

gi li tat se si tua a un ni vell in ter me di de to -

tes dues. 

Dis cus sió 

La ca pa ci tat fí si ca en ge ne ral de les per so -

nes grans es tro ba dis mi nuï da en tots els

as pec tes que va lo ra el SFT. Du rant el pro -

cés d’en ve lli ment es pro dueix una dis mi -

nu ció de la con di ció fí si ca aerò bi ca, de ter -

mi na da per la me nor ca pa ci tat fun cio nal

dels sis te mes cir cu la to ri, res pi ra to ri i san -

gui ni (Klaus ner i Schwartz, 1985; Ri be ra,

1995). Tam bé com por ta una dis mi nu ció

de la mas sa mus cu lar, que es tra dueix en

ni vells més pe tits de for ça a ni vell ge ne ral.

Aquest fet es tro ba re la cio nat ín ti ma ment

amb la dis mi nu ció de la ca pa ci tat fun cio -
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n FIGURA 5.
Fle xi bi li tat de bra ços (Flex_Br).

n FIGURA 6.
Agi li tat (Agil).

PUNTUACIONS MITJANA±SD NIVELL p

(1) F_CMA
D 14,86 ±  1,98

<0,01
H 18,27 ±  4,94

(2) F_BR
D 20,10 ±  3,62

<0,01
H 25,00 ±  4,80

(3) RESIST
D 71,64 ±  9,11

<0,001
H 89,18 ± 11,45

(4) FLEX_CMA
D 0,22 ±  2,37

>0,5
H –0,44 ±  4,02

(5) FLEX_BR
D –0,37 ±  1,85

<0,001
H –6,50 ±  5,98

(6) AGIL
D 5,27 ±  0,92

>0,05
H 4,57 ±  0,86

D: dona; H: hom e.

n TAULA 1.
Pun tua ció de cada prova.



nal del sub jec te i les con se qüèn cies ne ga -

ti ves que això com por ta per la seva qua li -

tat de vida (Ian nuz zi-Su cich i cols., 2002;

Doherty, 2001). La fle xi bi li tat tam bé es

veu afec ta da en aques tes edats (Bell i

Hos hi za ki, 1981), igual com l’a gi li tat

i equi li bri (Era i Heik ki nen, 1985; Has sel -

kus i Sham bes, 1975) i són nom bro sos els 

es tu dis que re la cio nen aques tes dues ca -

pa ci tats amb el fet de les cai gu des en la

po bla ció de més edat. 

Ara com ara hi ha po ques pro ves per

ava luar la con di ció fí si ca, que es ti guin

adap ta des a les ca rac te rís ti ques de les

per so nes grans (Cress i cols., 1996; Gu -

ral nik i cols., 1995). En aquest es tu di

es va uti lit zar el SFT per les di ver ses 

qua li tats que pre sen ta a prio ri; aques -

tes són: 

n Ava lua els prin ci pals com po nents de la

con di ció fí si ca 

n Abas ta un am pli rang de ni vells de con -

di ció fí si ca, des de les per so nes més li -

mi ta des fí si ca ment fins a les de ma jor

con di ció fí si ca 

n Pro po sa estàndards de re ferè ncia per a

la com pa ra ció de re sul tats. 

Pel que fa als re sul tats ob tin guts cal

des ta car que els ho mes mos tren va lors

su pe riors a les pro ves de for ça que no

pas les do nes. Per con tra, les do nes pre -

sen ten mi llors re sul tats en les dues pro -

ves de fle xi bi li tat, en ca ra que en el cas

de la fle xi bi li tat de ca mes les diferèn -

cies no arri ben a és ser sig ni fi ca ti ves.

Així con fir mem que, en el nos tre grup,

les di ferè ncies en tre home i dona, pel

que fa a for ça i fle xi bi li tat, i que exis tei -

xen en ge ne ral en jo ves i adults, tam bé

s’es de ve nen en les úl ti mes dèca des de

vida. (Gràfic 1)

Els ho mes tam bé te nen una major re -

sistència aerò bi ca que les do nes, re sul -

tats si mi lars als tro bats en al tres es tu dis

que re la cio nen ca pa ci tat aerò bi ca amb

en ve lli ment (Shvartz i Rei bold, 1990).

Tan ma teix, tots dos se xes te nen ni vells si -

mi lars d’a gi li tat en ca ra que és lleu ge ra -

ment me nor en les do nes; aquest com po -

nent de la con di ció fí si ca és un dels

menys es tu diats en la po bla ció de més

edat, tan ma teix, el con si de rem molt im -

por tant per la seva re la ció amb la coor di -

na ció i la pos si bi li tat de caigudes amb les

seves fatals conseqüències (Skelton i

Beyer, 2003). 

Si com pa rem els nos tres re sul tats amb

els va lors nor ma tius en fun ció del sexe i

l’e dat que pro po sa aques ta ba te ria va li -

da da en la po bla ció d’e dat ame ri ca na,

veiem que ja no hi ha di ferè ncies en tre

ho mes i do nes. El com po nent de for ça és

el més de sen vo lu pat, se guit pel com po -

nent d’a gi li tat i fle xi bi li tat. Tan ma teix,

ens cri den l’a ten ció els bai xos per cen tat -

ges que as so leix el nos tre grup en la pro va 

de re sistència. 
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PERCENTATGES MITJANA±SD NIVELL p

(1) F_CMA
D 60,91 ± 18,75

>0,05

H 70,00 ± 28,28

(2) F_BR
D 78,95 ± 18,97

>0,05

H 83,64 ± 18,32

(3) RESIST
D 27,50 ± 12,98

>0,05

H 37,27 ± 19,79

(4) FLEX_CMA
D 37,50 ± 15,49

>0,05

H 46,67 ± 27,04

(5) FLEX_BR
D 57,81 ± 18,65

>0,05

H 39,44 ± 34,41

(6) AGIL
D 59,18 ± 23,08

>0,05

H 66,00 ± 24,59

D: dona; H: hom e.

n TAULA 2.
Per cen tat ges de cada pro va.
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Pun tua ció de cada prova per sexe.



En l’ac tua li tat no dis po sem de va lors

nor ma tius del SFT re fe rits a la po bla ció

es pan yo la, de ma ne ra que po dem con -

si de rar aquests va lors com de re ferè ncia 

d’un grup de po bla ció es pan yo la que

rea lit za un pro gra ma d’ac ti vi tat fí si ca.

En com pa rar els nos tres re sul tats amb

els va lors de re ferè ncia pro po sats per

les au to res del SFT, in tro duïm un biaix

que po dria afec tar la in ter pre ta ció d’a -

quest; de tal ma ne ra que es fa ne ces sa ri 

de sen vo lu par tau les de re ferè ncia per

a la po bla ció que es ti guem va lo rant.

(Gràfic 2)

Con clu sions

La va lo ra ció de la con di ció fí si ca del grup

es tu diat mit jan çant el SFT ens por ta a les

con clu sions següents:

n Els ho mes del nos tre grup te nen més

for ça que no pas les do nes, igual com

més re sistència aerò bi ca. 

n Les do nes te nen més fle xi bi li tat de bra -

ços que no pas els ho mes. 

n El grup en ge ne ral i pel que fa als va lors 

nor ma tius del SFT, té ele vats ín dexs de

for ça i una ac cep ta ble fle xi bi li tat i agi li -

tat, tan ma teix la ca pa ci tat de resis -

tència és molt li mi ta da. 

n Com a con clu sió ge ne ral, el SFT és un

test molt útil i de fàcil ad mi nis tra ció,

tan ma teix ca len va lors nor ma tius re fe -

rits a la po bla ció es pan yo la per a una

ma jor fia bi li tat. 
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Resum

La fre qüèn cia crí ti ca de fu sió ocu lar (FCF)

es de fi neix com la fre qüèn cia d’un es tí mul

llu mi nós, a par tir de la qual es per cep com

una sen sa ció es ta ble i con tí nua. La seva

uti li tat en el con text de l’entrenament es -

por tiu se cen tra en la seva pro ba ble re la ció

amb el ni vell d’activació i fa ti ga del sis te ma 

ner viós cen tral (SNC). Si la FCF aug men ta

es con si de ra que el ni vell d’activació és su -

pe rior i si bai xa, l’activació és in fe rior. Va -

lors in fe riors al de la lí nia base es re la cio -

nen amb una fa ti ga del SNC. Com és evi -

dent cada dis ci pli na es por ti va re que reix un 

ni vell òptim d’activació per ob te nir el

màxim ren di ment. 

El tre ball que pre sen tem in tro dueix la

FCF en el con trol de l’en tre na ment. El seu 

prin ci pal ob jec tiu va ser de ter mi nar si hi

ha al gu na re la ció en tre la FCF i di fe rents

ti pus d’es forç fí sic que im pli quen di fe -

rents ma ni fes ta cions de la re sistència

aerò bi ca i anaerò bi ca làcti ca. Els re sul -

tats ob tin guts in di quen di ferè ncies es ta -

dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves en tre el ni vell

d’ac ti va ció de la FCF abans i des prés dels 

di fe rents ti pus d’es for ços fí sics que s’han

plan te jat. En to tes les si tua cions ex pe ri -

men tals, els en tre na ments que s’han

apli cat han com por tat un aug ment de la

FCF. Des ta quem que no s’han de mos trat

di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves 

pel que fa al ni vell d’ac ti va ció de la FCF

en tre es for ços de carà cter aerò bic in ten -

siu i anaerò bics làctics. 

Intro duc ció 

El con trol de l’en tre na ment cons ti tueix

un ele ment més del pro cés de l’en tre na -

ment es por tiu. Aques ta fase ens per met

de con èi xer el ni vell de pres ta ció d’u na

de ter mi na da ha bi li tat de l’es por tis ta.

Una de les ca rac te rís ti ques que de fi nei -

xen l’en tre na ment ac tual és l’ús de di ver -

sos mit jans que com por tin un con trol

més am pli i pre cís de les càrre gues d’en -

tre na ment que s’a pli quen. En les úl ti mes

dues dèca des s’ha in cor po rat pro gres si -

va ment al con text de l’en tre na ment es -

por tiu una gran va rie tat de tec no lo gia que 

n’ha fa ci li tat el mo ni to rat ge (pul sí me tres, 

ana lit za dors d’àcid làctic, ana lit za dors

de ga sos port àtils, etc.). 

A ho res d’a ra, el con trol de l’en tre na ment

de la re sistència es de sen vo lu pa ava luant

fac tors fi siolò gics com ara el VO2 màx, el

llin dar aerò bic i l’a naerò bic, l’a dap ta ció a

l’es forç dels sis te mes energ ètics, les re ser -

ves d’e ner gia, la com po si ció mus cu lar i la

con duc ta hor mo nal, en tre d’al tres. Si -

mult ània ment, es re gis tren fac tors bio -

mecà nics com ara la fre qüèn cia i am pli tud 

de mo vi ments, la ve lo ci tat i l’e co no mia.

Tam bé s’a va luen els fac tors tàctics que

ens pro por cio nen in for ma ció so bre la dis -

tri bu ció de l’e ner gia din tre de l’es forç fí sic

(el rit me). 

Fi nal ment, es po den con tro lar els fac tors

psi colò gics que com por ten aques ta mena

d’activitats a tra vés d’escales sub jec ti ves

de per cep ció de l’esforç i si mi lars. 
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Abstract

Cri ti cal Flic ker Fu sion (CFF) is de fi ned as

the light sti mu lus fre quency from which it is 

per cei ved as a sta ble and con ti nuous

sen sa tion. Its uti lity in sports trai ning

con text is fo cu sed in its re la tion with the

ac ti va tion and fa ti gue le vel of cen tral

ner vous system (CNS). If CFF in crea ses it is 

con si de red that the ac ti va tion le vel is

hig her, and ob viously, if it de crea ses, the

ac ti va tion le vel is lo wer. Sco res be low

ba se li ne are re la ted to a fa ti gue of CNS. As

it can be ea sily as su med, each spor ting

mo da lity re qui res an op ti mum level of

activation in order to obtain peak sporting

performance.

The pre sent study in tro du ces CFF in sports

trai ning con trol. The main goal was to find

out if it exists any re la tions hip bet ween CFF

and va rious physi cal ef fort types that evol ve 

dif fe rent de mands of ae ro bic and lac tic

anae ro bic en du ran ce. The ob tai ned re sults

show sig ni fi cant sta tis tic dif fe ren ces

bet ween the ac ti va tion le vel, and the CFF

va lues be fo re and af ter the va rious physi cal

ef fort tasks. In all of the ex pe ri men tal

si tua tions, the ap plied trai ning has im plied

a CFF in cre ment. Fi nally, we have not find

sig ni fi cant sta tis tic dif fe ren ces in re la tion to 

the CFF le vel of activation between aerobic

intensive and anaerobic lactic efforts.

Key words

Critical flicker fusion, Sports training control,

Endurance training

Fre qüèn cia crí ti ca de fu sió ocu lar, Con trol
de l’en tre na ment, Entre na ment de la
re sistència

n Pa ra ules cla u



El tre ball que es pre sen ta en aquest ar ti -

cle va en aques ta úl ti ma di rec ció, la de

mi llo rar i en ri quir el con trol de l’en tre na -

ment de re sistència, mit jan çant l’a va lua -

ció d’u na va ria ble de na tu ra le sa psi co fí si -

ca: la fre qüèn cia crí ti ca de fu sió ocu lar

(FCF). 

Con cep te de Fre qüèn cia
Crí ti ca de Fu sió (FCF)

Mi llo dot (1990) de fi neix la FCF com la

fre qüèn cia d’un es tí mul llu mi nós, a par tir 

de la qual es per cep com una sen sa ció

es ta ble i con tí nua. Bue no del Romo

(2002), des criu amb més pro fun di tat

aquest fe no men tot in di cant que quan

una llum bri lla de for ma in ter mi tent, la

seva per cep ció depèn en gran me su ra de

la fre qüèn cia. Si con si de rem una llum

que emet es clats de du ra da breu amb

una fre qüèn cia de N llam pa des per se -

gon, quan la N és pe ti ta, les llam pa des de 

llum es cop sen se pa ra des. Tan ma teix, si

s’in cre men ta la fre qüèn cia N, apa reix el

fe no men ano me nat “par pe lleig” o “flic -

ker”. Si aug men tem en ca ra més la fre -

qüèn cia de les llam pa des, el “par pe lleig”

es tor na cada copa menys apa rent fins

que as so lim una cer ta fre qüèn cia per a la

qual l’ull ob ser va els es clats de llum com

si es trac tés d’u na llum con tí nua. 

Així, es cons ta ta que quan la fre qüèn cia

d’un es tí mul pe riò dic és in fe rior a un de ter -

mi nat va lor, el sis te ma vi sual per cep real -

ment una sen sa ció de par pe lleig llu mi nós

en el temps. Quan al con tra ri, la fre qüèn cia 

és su pe rior al va lor es men tat, la va ria ció de 

lu minà ncia dei xa de per ce bre’s i el re sul tat

és la sen sa ció de llum es ta ble. Aques ta fre -

qüèn cia de tran si ció en tre amb dues si tua -

cions es co neix com a fre qüèn cia crí ti ca de

fu sió (FCF). 

La FCF es me su ra en ci cles per se gon o

hertz (Hz) i cons ti tueix una me su ra ob jec ti -

va del po der de re so lu ció tem po ral del sis -

te ma vi sual. 

La FCF es veu afec ta da per di fe rents parà -

me tres. Sens dub te el de més im portància

a l’hora d’avaluar-la és la lu mi na cia. La llei

de Ferry-Porter ens in di ca que la FCF és di -

rec ta ment pro por cio nal al lo ga rit me de la

lu mi na cia mit ja na. 

FCF = a log L + b

Les cons tants a i b de pe nen del fet que es

trac ti de vi sió fotò pi ca (sen se llum) o es cotò -

pi ca (amb llum), i en ge ne ral, de les con di -

cions d’ob ser va ció. Ja el 1936, Hecht i

Smith van ob ser var que un dels fac tors que

més afec ta les cons tants a i b és la di men sió

del test, i van de mos trar que la FCF és més

gran com ma jor és la di men sió del test. 

Per fi na lit zar aques ta in tro duc ció, es men -

ta rem molt breu ment d’altres parà me tres

dels quals depèn tam bé la FCF. Els més

im por tants són la lon gi tud d’ona, la in -

fluèn cia de la for ma de l’estímul, el co lor,

l’excentricitat, el ti pus d’observació (mo no -

cu lar o bi no cu lar), i l’edat (s’ha de mos trat

una re duc ció de la FCF amb l’augment de

l’edat, a cau sa, d’una ban da, de la pèrdua

de la trans parè ncia del cris tal·lí, i d’altra

ban da, de la pèrdua de re fle xos del sis te ma 

ner viós (Si mon son et al. 1941 i Mi siak,

1947 i 1951). 

De ter mi na ció de la FCF

La va lo ra ció de la FCF es rea lit za a tra vés de

l’Analy ser flic ker fu sion. En el mer cat exis -

teix una va ria da ofer ta d’a quest pro duc te. El

flic ker és un apa rell a l’in te rior del qual

s’il·lu mi na un pe tit led a de ter mi na des fre -

qüèn cies d’ac ti va ció (el rang de fre qüèn cies

és d’1 a 100 Hz). El con trol (¯) de la fre -

qüèn cia es rea lit za de for ma ma nual mit jan -

çant un pe tit in te rrup tor i l’ins tru ment tam bé

pre sen ta un mar ca dor de pan ta lla. La fre -

qüèn cia de par pe lleig aug men ta o dis mi -

nueix de 1/2 Hz o 1 Hz en fun ció de la so fis -

ti ca ció del mo del. (Ve geu fo to gra fies)

Apli ca ció de la FCF
en el con text del ren di ment 
es por tiu 

En el context de l’en tre na ment es por tiu ac -

tual la FCF és un parà me tre molt poc uti lit zat 

pels en tre na dors, so bre tot si el com pa rem

amb al tres, com ara la fre qüèn cia car día ca,

l’àcid làctic... Tan ma teix, en al tres àrees de

co nei xe ment, com l’op to me tria i la psi co lo -

gia, el seu ús és més ha bi tual en àrees molt

con cre tes d’ac tua ció. Per exem ple, en op to -

me tria, la FCF es va lo ra per aju dar a des car -

tar de ter mi na des al te ra cions del sis te ma vi -

sual (Bue no del Romo, 2000). 

La in tro duc ció de la FCF en el món de l’es -

port arri ba des de la psi co lo gia es por ti va,

prin ci pal ment, a tra vés dels pro fes sio nals

dels an tics paï sos de l’est. El seu her me tis me 

di vul ga tiu, a cau sa de la si tua ció po lí ti ca que 

vi vien, va ser par cial ment res pon sa ble que

ara com ara la ma jo ria dels nos tres tècnics

en des co ne guin les pos si bles uti li tats. Per les 

fonts bi bliogr àfi ques que hem re vi sat, ob ser -

vem que en l’ac tua li tat des ta quen en tre d’al -

tres, dues co mu ni tats cien tí fi ques que pre -

sen ten un mar cat in terès per aquest tema,

con cre ta ment, la ja po ne sa i la cu ba na. En la

pri me ra, la prin ci pal àrea d’in ter ven ció és la

la bo ral (de sen vo lu pa ment tec nolò gic i ren di -

ment en el tre ball). D’al tra ban da, els tre balls 

rea lit zats a Cuba te nen la seva apli ca bi li tat

en el ren di ment es por tiu. 

La uti li tat de la FCF en el con text de l’en tre -

na ment es por tiu se cen tra en el fet que al -

guns au tors la re la cio nen amb el ni vell

d’ac ti va ció del sis te ma ner viós cen tral (Si -

mon son i Bro sek, 1952; Bas che ra i Grand -

jean, 1979, Gor tel me yer i Wie mann,

1982; Grun ber ger et al., 1982;). Si la FCF

aug men ta es con si de ra que el ni vell d’ac ti -
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va ció és su pe rior i si bai xa, l’ac ti va ció és

in fe rior. Com és evi dent, cada dis ci pli na

es por ti va re que reix un ni vell òptim d’ac ti -

va ció per ob te nir el màxim ren di ment. En

aquest apar tat creiem ne ces sa ri co men tar 

que al guns au tors tam bé re la cio nen la

FCF amb el ni vell de fa ti ga del SNC, de

ma ne ra que va lors in fe riors al de la lí nia

base in di quen que el SNC està fa ti gat.

(Sai to, 1992; Cos ta, 1993). 

És co ne gut per tot hom que en aquests mo -

ments els mèto des de con trol de les càrre -

gues d’en tre na ment es ba sen gai re bé ex clu -

si va ment en parà me tres fi siolò gics (ana lí ti -

ca, fre qüèn cia car día ca...) però, fet i fet,

des co nei xem gai re bé del tot l’e fec te que

aques tes càrre gues te nen so bre el sis te ma

ner viós dels nos tres es por tis tes. No hem

d’o bli dar que el SNC és el prin ci pal res pon -

sa ble de la pro gra ma ció, re gu la ció i con trol

dels mo vi ments tècnics. Per això, el co nei -

xe ment del seu es tat se ria molt in te res sant

a l’ho ra de com pren dre al guns ni vells de

ren di ment dels nos tres es por tis tes, que no

s’ex pli quen so la ment mit jan çant una anà li -

si fi siolò gi ca. D’al tra ban da, el co nei xe ment 

de l’es tat del SNC, tam bé se ria de gran aju -

da en els es ports en què el màxim ren di -

ment no ve con di cio nat per la ma ni fes ta ció

de les qua li tats fí si ques sinó per l’e ficà cia

tècni ca, com per exem ple, el golf. 

Ara com ara hi ha di ver ses ex pe rièn cies

em pí ri ques i es tu dis ex pe ri men tals que

apli quen el flic ker en l’àmbit es por tiu. A

con ti nua ció en pre sen tem una breu anà li si

amb l’ob jec tiu d’e xem pli fi car per al lec tor

les pos si bles uti li tats d’a quest ins tru ment. 

Cruz i Gar cía (1991), van ana lit zar la con -

duc ta de la FCF du rant el cam pio nat na -

cio nal de judo. Van ob ser var un aug ment

sig ni fi ca tiu de la FCF des prés dels com -

bats. De les di ver ses con clu sions que

apor ta aquest es tu di, res sal tem la que es

re la cio na més di rec ta ment amb el flic ker.

Es va cons ta tar que la càrre ga a la qual es

van veu re sot me sos du rant la com pe ti ció,

no va pro vo car fa ti ga del SNC sinó, ben al

con tra ri, va com por tar-ne una ade qua da

ac ti va ció. Un al tre au tor cubà, Mar tí nez

Mesa (2000), des criu el se gui ment que es

rea lit za, du rant tota la tem po ra da, de la

FCF en ne da dors d’e lit cu bans. S’ob ser va

que aquest parà me tre es mo di fi ca d’a cord

amb les res pos tes adap ta ti ves que el ne -

da dor pre sen ta da vant dels es tí muls de

càrre ga que li són apli cats. S’in di ca que la

FCF dis mi nueix en pe río des on l’ac ti vi tat na -

tatò ria és molt anaerò bi ca, prin ci pal ment en

els pe río des es pe cí fics. L’au tor ho atri bueix a

la fa ti ga que com por ten aques ta mena de

càrre gues. El tre ball con clou in di cant la uti li -

tat que aques ta va ria ble pot pre sen tar en la

po sa da a punt i tam bé per a la pre ven ció del

so breen tre na ment. El ma teix au tor, Mar tí nez

Mesa (2002), pre sen ta un al tre es tu di que té

com a ob jec tiu de ter mi nar qui na re la ció hi ha 

en tre la per cep ció sub jec ti va de can sa ment

(es ca la de Borg) i la FCF en el me su ra ment

de la fa ti ga abans i des prés dels en tre na -

ments. El tre ball de mos tra que tots dos mèto -

des brin den re sul tats in de pen dents i que no

exis teix cap re la ció en tre les dues va ria bles. 

Com es pot apre ciar, aques tes ex pe rièn cies

cien tí fi ques ma ni fes ten la va ria bi li tat de la

FCF amb l’esforç de l’exercici fí sic. En

aques ta ma tei xa lí nia pre sen tem aquest es -

tu di, que té com a prin ci pal ob jec tiu con ti -

nuar avan çant en aques ta àrea de co nei xe -

ment apli cat. 

Objec tius de l’estudi 

La fi na li tat d’aquest es tu di va ser plan te jar

un pro to col ex pe ri men tal adient per po der

acon se guir els ob jec tius se güents: 

n De ter mi nar si hi ha al gu na re la ció en tre la

FCF i di fe rents ti pus d’es forç fí sic que im -

pli quen di ver ses ma ni fes ta cions de la re -

sistència. 

n Obser var si exis teix al gu na re la ció en tre la

FCF post es forç i el con sum màxim d’o xi -

gen (VO2 màx). 

n Cons ta tar si hi ha al gu na re la ció en tre la

FCF post es forç i la per cep ció de fa ti ga

sub jec ti va (Esca la de Borg). 

Mèto de 

Sub jec tes

En la rea lit za ció d’a quest es tu di van col·la -

bo rar els alum nes ma tri cu lats en l’as sig na -

tu ra d’Opti mit za ció de les Càrre gues d’En -

trenament, del quart curs de la lli cen cia tu ra

en Edu ca ció Fí si ca a l‘INEFC de Bar ce lo na,

en el curs acadè mic 2001-2002. 

A cau sa del fet que en aquest es tu di s’a pli -

quen qua tre si tua cions ex pe ri men tals, les

ca rac te rís ti ques i el nom bre de sub jec tes

que han par ti ci pat en ca das cu na es des -

criuen en l’a par tat dels re sul tats. 

Ma te rial i ins tal·la cions

Per al de sen vo lu pa ment del nos tre pro jec te 

es va uti lit zar la llis ta de ma te rial se güent: 

n Analy ser flic ker fu sion 501B (La fa yet te).

n Pul sí me tres “Po lar”. 

n Equip de me ga fo nia. 

n Cas set de Le ger Bou cher. 

n Esca la de Borg (Ra ting Per ci ved Exer -

tion).

Les ins tal·la cions uti lit za des per a la rea lit -

za ció d’aquest es tu di han es tat: 

n Camp d’her ba ar ti fi cial de l’INEFC Bar -

ce lo na. 

n Aula il·lu mi na da (200 lux) de l’INEFC

Bar ce lo na. 

n Pis ta d’at le tis me del Se rraï ma (Bar ce -

lo na).

Pro ce di ment

L’elaboració d’aquest es tu di ex pe ri men tal

es por ta a ter me du rant l’últim qua dri mes -

tre del curs acadè mic i es va de sen vo lu par

a tra vés de les fa ses se güents: 

1r. Ses sió in for ma ti va i de fa mi lia rit za ció

amb l’Analy ser flic ker fu sion 501B i amb el 

pro to col de va lo ra ció de la FCF. 

El mèto de em prat per de ter mi nar la FCF en 

cada una de les si tua cions ex pe ri men tals

és el dels dos lí mits, con cre ta ment una de

les se ves va riants ano me na da “up and

down” (Pon cia no, 1998), de fi ni da per

qua tre re gis tres que es rea lit zen de for ma

al ter na ti va amb aquest or dre:

a) Ini ciar la pre sa a par tir de 20 Hz i arri -

bar a la FCF aug men tant cada ve ga da

1 Hz. 

b)  Ini ciar la pre sa a par tir de 60 Hz i arri -

bar a la FCF dis mi nuint cada ve ga da

1 Hz. 

Una ve ga da s’han en re gis trat les qua tre va -

lo ra cions es cal cu la la mit ja na (x) i aquest

és el va lor que es re gis tra com a FCF i so bre 

el qual ha es tat rea lit za da l’anàlisi es ta dís -

ti ca d’aquest tre ball. 



Tots els en re gis tra ments es van rea lit zar a

la ma tei xa aula i res pec tant les ma tei xes

con di cions d’il·lu mi na ció. Tam bé cal es -

men tar que des de l’au la on hi ha via si tuat

el flic ker fins el camp d’her ba ar ti fi cial hi

ha un re co rre gut de 5¢ apro xi ma da ment. 

2n. De ter mi na ció de la ve lo ci tat màxi ma

aerò bi ca (VMA), de la fre qüèn cia car día ca

màxi ma i del VO2 màx, de for ma in di rec ta

mit jan çant el test de cur sa de Le ger i Bou -

cher (1980). Aquest test es va rea lit zar a la 

pis ta d’at le tis me i tots els sub jec tes el van

exe cu tar amb pul sí me tre. 

3r. De ter mi na ció de la FCF abans i des prés 

de ca das cu na de les se güents si tua cions

ex pe ri men tals i va lo ra ció de la per cep ció

d’es forç sub jec tiu en fi na lit zar l’en tre na -

ment (Esca la de Borg): 

Si tua ció ex pe ri men tal A 

Objec tiu

Entre na ment de la ca pa ci tat i potè ncia

aerò bi ca.

Mèto de uti lit zat

Interv àlic llarg in ten siu.

Ses sió

n 1x15¢ de cur sa al 80% de la VMA. 

n 5¢ de pau sa. 

n 1x10¢ de cur sa al 90% de la VMA. 

n 7¢ de pau sa. 

n 1x 5¢ de cur sa al 100% de la VMA. 

Si tua ció ex pe ri men tal B 

Objec tiu

Entre na ment de la potè ncia aerò bi ca. 

Mèto de uti lit zat

Interv àlic curt in ten siu.

 

Ses sió 

20x1¢ de cur sa al 100% de la VMA amb

30¢¢ de pau sa en tre re pe ti cions. 

Si tua ció ex pe ri men tal C

Objec tiu

Entre na ment de la ca pa ci tat anaerò bi ca

làcti ca. 

Mèto de uti lit zat

Interv àlic curt in ten siu. 

Ses sió

6x300 m (45¢¢ - 50¢¢) de cur sa al 90% de

la ve lo ci tat màxi ma de la distància amb 1¢

30¢¢ de pau sa en tre re pe ti cions. 

Si tua ció ex pe ri men tal D

Objec tiu

Entre na ment de la potè ncia anaerò bi ca

làcti ca. 

Mèto de uti lit zat

Re pe ti cions mitjà.

 

Ses sió 

3x300 m (45¢¢ - 50¢¢) de cur sa al 100%

de la ve lo ci tat màxi ma de la distància amb

7¢ de pau sa en tre re pe ti cions. 

Anàli si es ta dís ti ca
i pre sen ta ció de re sul tats 

Per a la rea lit za ció de l’anà li si de les da des

s’ha uti lit zat el pro gra ma es ta dís tic

SPSS.v10. Les pro ves es ta dís ti ques que

s’han apli cat han es tat l’es ta dís ti ca des -

crip ti va de les va ria bles ana lit za des i la

pro va de la t de Stu dent per com pro var l’e -

xistència o no de di ferè ncies es ta dís ti ca -

ment sig ni fi ca ti ves de la FCF ava lua da

abans i des prés de cada ti pus d’es forç fí sic

rea lit zat. Pa ral·le la ment, s’ha apli cat el

coe fi cient de Co rre la ció de Pear son en tre

FCF post es forç i les da des ob tin gu des mit -

jan çant l’Esca la de Borg, així com en tre la

FCF pre/post es forç i el VO2 màx ob tin gut

de for ma in di rec ta. 
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Si tua ció ex pe ri men tal A (Interv àlic llarg. Potè ncia aerò bi ca)

Nom bre de sub jec tes 12

Edat x = 24,50 Sd = 2,12

VO2 màx ml·kg/min (in di rec te) x = 57,80 Sd = 4,44

VMA m/sg (ve lo ci tat màxi ma aerò bi ca) x = 16,62 Sd = 1,29

FC màx puls/min (fre cuen cia car día ca) x = 194,11 Sd = 8,91 

Ca rac te rís ti ques de la mos tra

FCF abans FCF des prés t de Student

x = 35,72 x = 39,29
<0,005*

Sd = 6,10 Sd = 6,05

Anàli si de la FCF abans i des prés de l’es forç

* Obser vem di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves.

x = 7,25 Sd = 0,75

Esta dís ti ca des crip ti va de la per cep ció sub jec ti va de l’es forç (E. Borg) VARIABLES E. Borg VO2 màx

FCF (Des prés es forç) r = 0,18 r = 0,74*

FCF (Repòs) – r = 0,79*

Coe fi cients de co rre la ció 

* p < 0.01.

L’anà li si es ta dís ti ca in di ca que exis teix una co rre la ció po si ti va im por tant en tre FCF abans i des prés de l’es forç, i el con sum

màxim d’o xi gen (p < 0.01).
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Si tua ció ex pe ri men tal B (Interv àlic curt. Potè ncia aerò bi ca)

Nom bre de sub jec tes 17

Edat x = 23,25 Sd = 2,50

VO2 màx ml·kg/min (in di rec te) x = 57,90 Sd = 4,39

VMA m/sg (Ve lo ci tat màxi ma aerò bi ca) x = 16,73 Sd = 1,26

FC màx puls/min (fre qüèn cia car día ca) x = 195    Sd = 8,39 

Ca rac te rís ti ques de la mos tra

FCF abans FCF després t de Student

x = 35,65 x = 37,55
<0,005*

Sd = 3,76 Sd = 3,24

Anàli si de la FCF abans i des prés de l’es forç. 

* Obser vem di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves. 

x = 8,88 Sd = 1,16

Esta dís ti ca des crip ti va de la per cep ció sub jec ti va de l’es forç (E. Borg). 

VARIABLES E. Borg VO2 màx

FCF (Des prés es forç) r = –0,05 r = 0,30*

FCF (Repòs) – r = 0,24*

Coe fi cients de co rre la ció 

L’anà li si es ta dís ti ca mos tra que amb un ni vell de sig ni fi ca ció de p < 0.10 no exis teix co rre la ció en tre les va ria bles es tu -

dia des.

Si tua ció ex pe ri men tal C. (Interv àlic curt. Ca pa ci tat anaerò bi ca)

Nom bre de sub jec tes 16

Edat x = 23,55 Sd = 2,45

VO2 màx ml·kg/min (in di rec te) x = 57,96 Sd = 4,67

VMA m/sg (ve lo ci tat màxi ma aerò bi ca) x = 16,65 Sd = 1,25

FC màx puls/min (fre qüèn cia car día ca) x = 195,65  Sd = 8,64 

Ca rac te rís ti ques de la mos tra

FCF abans FCF després t de Student

x = 36,48 x = 38,91
<0,005*

Sd = 3,50 Sd = 4,01

Anàli si de la FCF abans i des prés de l’es forç 

* Obser vem di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves. 

x = 9,18 Sd = 0,75

Esta dís ti ca des crip ti va de la per cep ció sub jec ti va de l’es forç (E. Borg)

VARIABLES E. Borg VO2 màx

FCF (Des prés es forç) r = –0,53* r = 0,33

FCF (Repòs) – r = 0,42**

Coe fi cients de co rre la ció 

* p < 0.05; ** p < 0.10.

L’anà li si es ta dís ti ca mos tra una co rre la ció ne ga ti va mo de ra da en tre FCF (des prés) i l’es ca la de Borg (p < 0.05). Contrària ment,

es tro ba una co rre la ció po si ti va mo de ra da en tre FCF (repòs) i vo lum d’o xi gen màxim (p < 0.10). 



Dis cus sió
Des prés de l’anà li si dels re sul tats que

s’han pre sen tat, cons ta tem que al nos tre

es tu di es ma ni fes ta una re la ció evi dent en -

tre l’es forç fí sic i la FCF. Con cre ta ment, en

to tes les si tua cions ex pe ri men tals que

s’han plan te jat s’ha ob ser vat que la FCF

aug men ta de for ma es ta dís ti ca ment sig ni -

fi ca ti va des prés de l’es forç (p < 0.05). Els

re sul tats ob tin guts coin ci dei xen amb els

pre sen tats en al tres es tu dis de na tu ra le sa

si mi lar (Kirk caldy 1980; Cruz i Gar cía,

1991). 

Com ja s’ha co men tat en la in tro duc ció

d’a quest tre ball, la bi blio gra fia re la cio na 

la FCF amb el ni vell d’ac ti va ció del sis te -

ma ner viós cen tral. Si això és real ment

així, ob ser vem que l’es forç fí sic que han

rea lit zat els sub jec tes en cada una de les 

si tua cions ex pe ri men tals els ha com por -

tat una ac ti va ció del SNC. So bre aquest

as pec te, tan ma teix, te nim l’o pi nió que

en ca ra fal ten més es tu dis ex pe ri men tals

que de mos trin la re la ció es men ta da. 

En el tre ball s’han rea lit zat en tre na ments

que im pli quen di fe rents ma ni fes ta cions

de re sistència, con cre ta ment, la re -

sistència aerò bi ca i l’a naerò bi ca làcti ca.

La FCF més ele va da es va pre sen tar en fi -

na lit zar els en tre na ments de VO2 màx

(+ 2,82 Hz). A les ses sions anaerò bi ques 

làcti ques, l’aug ment de la FCF tam bé va

ser no ta ble, + 2,36 Hz. Mal grat aquests

re sul tats, no hem tro bat di ferè ncies es ta -

dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves en tre tots dos

sis te mes energ ètics (p = 0.87). Pel que

fa a aquest tema, vo lem res sal tar que

hau ria es tat molt in te res sant in clou re

una si tua ció ex pe ri men tal que com por tés 

un carà cter més ex ten siu de l’en tre na -

ment de la re sistència. Ens re fe rim a es -

for ços de menys in ten si tat (70-85 % de

la VMA) i un ma jor vo lum. Vam rea lit zar

aques ta ob ser va ció per què els en tre na -

ments de potè ncia aerò bi ca tam bé com -

por ten una alta de man da del sis te ma

anaerò bic làctic (Bi llat, 2002). En mol -

tes oca sions, si l’at le ta no comp ta amb

una gran ex pe rièn cia i no es con tro la la

in ten si tat de l’es forç mit jan çant di fe rents

parà me tres i de for ma molt con ti nua da,

és fàcil que un en tre na ment de potè ncia

aerò bi ca es trans for mi en un de ca pa ci tat 

anaerò bi ca làcti ca. En el nos tre es tu di

ob ser vem que en al guns sub jec tes es va

do nar aques ta si tua ció, que po dria ex pli -

car l’es cas sa di ferè ncia que pre sen ta la

FCF en tre to tes dues con di cions ex pe ri -

men tals. 

Un al tre ob jec tiu d’a quest tre ball era com -

pro var si exis tia al gu na re la ció en tre la FCF

i la per cep ció sub jec ti va de l’es forç, ava -

lua da mit jan çant l’es ca la de Borg. Com es

pot apre ciar, des prés de de ter mi nar el coe -

fi cient de co rre la ció de Pear son, ob ser vem

que, ex cep te en la si tua ció ex pe ri men tal B

(r = –0,53) el re sul tat de la qual no po dem 

jus ti fi car, no exis teix cap co rre la ció en tre

amb dues va ria bles. Aquests re sul tats

també coincideixen amb els presentats

Martínez Mesa (2001). 

Aquest es tu di tam bé pre te nia d’a na lit zar

si exis tia al gu na re la ció en tre la FCF i el

VO2 màx. Per aquest mo tiu, hem uti lit zat

el coe fi cient de co rre la ció de Pear son en -

tre aques tes va ria bles, la FCF pre i post

es forç i la del VO2 màx de ter mi nat mit jan -

çant el test de Le ger Bou cher. En referèn -

cia a la re la ció en tre la FCF prèvia a l’es -

forç i el VO2 màx, els re sul tats ens in di -

quen que en les qua tre si tua cions ex pe ri -
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Si tua ció ex pe ri men tal D. (Re pe ti cions mitjà. Potè ncia anaerò bi ca)

Nom bre de sub jec tes 16

Edat x = 23,55 Sd = 2,45

VO2 max ml·kg/min (in di rec te) x = 57,96 Sd = 4,67

VMA m/sg (ve lo ci tat màxi ma aerò bi ca) x = 16,65 Sd = 1,25

FC max puls/min (fre qüèn cia car día ca) x = 195,65  Sd = 8,64 

Ca rac te rís ti ques de la mos tra

FCF abans FCF des prés t de Student

x = 35,68 x = 37,99
<0,005*

Sd = 3,55 Sd = 4,21

Anàli si de la FCF abans i des prés de l’es forç

* Obser vem di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves. 

x = 8,06 Sd = 1,28

Esta dís ti ca des crip ti va de la per cep ció sub jec ti va de l’es forç (E. Borg) 

VARIABLES E. Borg VO2 max

FCF (Des prés es forç) r = –0,01 r = 0,42*

FCF (Repòs) – r = 0,19 

Coe fi cients de co rre la ció

* p < 0.10.

L’anà li si es ta dís ti ca úni ca ment mos tra una co rre la ció po si ti va mo de ra da en tre FCF (des prés) i vo lum d’o xi gen màxim

(p < 0.10). 



men tals plan te ja des exis teix una co rre la -

ció po si ti va, més o menys im por tant, en -

tre to tes dues va ria bles (si tua ció A: 79 %,

si tua ció B: 24 %, si tua ció C: 40 % i si tua -

ció D: 18 %). S’ha tro bat una co rre la ció

si mi lar en tre la FCF post es forç i el

VO2 màx (si tua ció A: 74 %, si tua ció B:

30%, si tua ció C: 33 % i si tua ció D: 42%). 

Així, sem bla ser que el fet de pos seir un

VO2 màx més ele vat per met una ma jor ac -

ti va ció del SNC en els en tre na ments de les 

di fe rents ma ni fes ta cions de re sistència.

Com a hipò te si, se’ns acu deix pre gun -

tar-nos si aques ta ma jor ac ti va ció té al gu -

na re la ció amb la mi llor coor di na ció en tre

el sis te ma ner viós simp àtic i pa ra simp àtic

que ma ni fes ten els es por tis tes que te nen

més de sen vo lu pa da aques ta qua li tat fí si -

ca (Neu man, 1994). Amb tot ple gat, es ta -

ríem par lant d’u na adap ta ció a l’entre -

nament del sis te ma ner viós, i se ria molt

in te res sant for mu lar-se nous es tu dis que

in ves ti guin en aques ta di rec ció. 

Per fi na lit zar, en la in tro duc ció hem co -

men tat la im portància del ni vell d’ac ti va ció 

del SNC en el con trol dels mo vi ments, i en -

ca ra que en aquest es tu di no se n’ha gi con -

tem plat ni con tro lat la tècni ca, ens qües tio -

nem si els re sul tats que hem pre sen tat

hau rien es tat els ma tei xos si els en tre na -

ments rea lit zats ha gues sin pre sen tat una

exigè ncia tècni ca més com ple xa o fins i tot

si haguessin comportat alguna presa de

decisió. 

Con clu sions 

S’han tro bat di ferè ncies es ta dís ti ca ment

sig ni fi ca ti ves en tre el ni vell d’ac ti va ció de

la FCF abans i des prés dels di fe rents ti pus

d’es for ços fí sics que s’han plan te jat. En to -

tes les si tua cions ex pe ri men tals, els en tre -

na ments que s’han apli cat han comportat

un augment de la FCF.

No s’han de mos trat di ferè ncies es ta dís ti -

ca ment sig ni fi ca ti ves pel que fa al ni vell

d’ac ti va ció de la FCF en tre es for ços de

carà cter aerò bic in ten siu (potè ncia aerò -

bi ca) i anaerò bics làctics (to lerà ncia i

màxi ma pro duc ció del lac tat). Els au -

tors cons ta ten la im portància d’am pliar

aquest es tu di tot in tro duint-hi una nova

si tua ció ex pe ri men tal de carà cter més

aerò bic ex ten siu. 

S’ha ob tin gut una mo de ra da co rre la ció po -

si ti va en tre el VO2 màx d’o xi gen i la FCF.

Aques ta es ma ni fes ta tant en si tua cions de

repòs com de post es forç. 

No s’ha ma ni fes tat una co rre la ció es ta dís -

ti ca en tre el ni vell d’ac ti va ció de la FCF i

l’es ca la de Borg. 

El flic ker pot re sul tar una eina útil per al

con trol de l’en tre na ment de la re sistència i

es pe cial ment en les se ves ma ni fes ta cions

de més in ten si tat. 

Es re que rei xen més es tu dis que re la cio nin

ob jec ti va ment la FCF amb el ni vell d’ac ti -

va ció del SNC. 
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Variació de la potència
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d’handbol d’alta competició 
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Resum 
En aques ta in ves ti ga ció s’ha me su rat i

ana lit zat la mo di fi ca ció dels va lors de la

potè ncia màxi ma de les ex tre mi tats in fe -

riors, da vant de càrre gues ex ter nes re pre -

sen ta ti ves del pes cor po ral (PC), en dos

mo vi ments es tan dar dit zats:

a) Exten sió de ca mes (ac ció mus cu lar

de su pe ra ció da vant de càrre ga ex ter -

na re pre sen ta ti va del 50 % i 100 %

del PC). 

b) Fle xió-ex ten sió de ca mes (ac ció mus -

cu lar de re ten ció i su pe ra ció da vant

de càrre ga re pre sen ta ti va del 50 % i

100 % del PC). 

Tot ple gat en fun ció de dos ti pus d’en tre -

na ment di fe ren ciat –mèto de pliomè tric

vs mèto de tra di cio nal amb pe sos lliu res–

en ju ga do res d’un equip d’hand bol du -

rant el seu pe río de de com pe ti ció. Van

par ti ci par en aquest es tu di vo lunt ària -

ment vuit do nes. 

Dels re sul tats es desprèn que exis teix un 

aug ment dels va lors de la potè ncia

màxi ma en tre el test ini cial –TI– i el test

fi nal –TF– que fa re ferè ncia a la for ma

d’e xe cu ció concèntri ca 50 % PC i res -

pec te del grup d’en tre na ment ti pus 1

–plio me tria–, i en ca ra que no hi  ha sig -

ni fi ca ció es ta dís ti ca (p  > 0,05), tècni -

ca ment es con si de ra que l’aug ment és

re lle vant per a al gu nes ju ga do res, so bre -

tot ate sa la seva di men sió qua li ta ti va.

Tam bé re sul ten de ter mi nants els aug -

ments de potè ncia màxi ma acon se guits

pels sub jec tes que van uti lit zar l’en tre -

na ment ti pus 1 en la for ma de d’e xe cu -

ció excèntrica-concèn trica 100 % PC,

els quals ad qui rei xen una mi llo ra en els

seus va lors de potè ncia màxi ma en tre

els dos tests (+ 95 watts de mit ja na)

(p < 0,05). Altres re sul tats con fir men

de cre ments en la uti lit za ció de l’en tre -

na ment ti pus 2 –pe sos lliu res– en tre tots 

dos tests, tant en la for ma d’e xe cu ció

concèntri ca 50 % PC i 100 % PC, com

en l’excèntrica-concèn trica 50 % PC i

100 % PC. 

Introducció 

Avui en dia, l’o pi nió do mi nant en matè -

ria de teo ria de l’en tre na ment es por tiu

in di ca que la mi llo ra de la for ça apli ca da 

cons ti tueix un ele ment es sen cial de l’en -

tre na ment en la ma jo ria de les ac ti vi tats

es por ti ves i, en al gu nes d’a ques tes, es

pot arri bar a con si de rar com a de ter mi -

nant. Mai no pot ser per ju di cial, per a

l’es por tis ta que re cla ma pres ta cions ele -

va des, el seu de sen vo lu pa ment de ma -

ne ra co rrec ta. So la ment un tre ball mal

orien tat, on es bus qui l’aug ment de la

for ça in dis cri mi na da, per ella ma tei xa,

sen se te nir en comp te les ca rac te rís ti -

ques de l’ac ti vi tat o de l’es port, pot in -

fluir ne ga ti va ment en el ren di ment es -

pecífic (Gon zá lez-Ba di llo i Go ros tia ga,

1995). 

Tra di cio nal ment, la va lo ra ció de la ma ni -

fes ta ció de la for ça apli ca da ha par tit del

co nei xe ment dels seus re gis tres da vant la 

su pe ra ció d’u na càrre ga ex ter na màxi -
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Abstract

In the pre sent in ves ti ga tion, the mo di fi ca tion of

the ma xi mum po wer va lues of lo wer ex tre mi ties

was mea su red and analy sed in re la tion to

ex ter nal loads, re pre sen ta ti ve of body weight

(BW), through two standardised movements:

a) ex ten sion of legs (mus cu lar ac tion of lif ting

with re gards to ex te rior load re pre sen ting a 50 %

and 100 % BW). 

b) fle xion-ex ten sion of legs (mus cu lar ac tion of

lif ting and hol ding on re pre sen ta ti ve load of a

50 % and a 100 % BW). 

The abo ve men tio ned de pen ding on two dif fe rent

trai nings –plyo me tric met hod against tra di tio nal

one with free weight, for wo men of a hand ball

team du ring com pe ti tion time. Eight wo men

vo lun ta rily took part in this study .

From the re sults, we can see that the re is an

in crea se of the ma xi mum po wer va lues bet ween

TI and TF in re la tion to the con cen tric per for ming

way 50 %BW and to the type 1 trai ning group

–plyo me trics– and though it doesn’t exist a

sta tis ti cal mea ning (p>0,05), tech ni cally we

con si der the in crea se as im por tant for some

pla yers, es pe cially ta king in account their

qualities. 

Furt her mo re, the ma xi mum po wer in crea ses

re sult to be de ter mi nant when they are ob tai ned

by per sons who also used type 1 trai ning in the

con cen tric per for ming way 100 % BW. They

im pro ve their ma xi mum po wer va lues wit hin the

two tests (+95 watts ave ra ge) (p<0,05). The

des cri bed dif fe ren ces re flect in crea ses in the

po wer-strength met hod for lo wer ex tre mi ties in

the women doing plyometrics training. 

Other results confirm the variations (decreases)

using type 2 training –free weight– between TI

and TF, as much in the concentric performing way 

50% BW and 100 % BW as in the

eccentric-concentric performing way 50 % BW

and 100 % BW. 

Key words

Explosive strenght, Free weight, Plyometric

method, Power, Isocontrol, Handball

Ma ni fes ta ció ex plo si va de la for ça,
Pe sos lliu res, Plio me tria, Potè ncia,
Iso con trol, Hand bol 

n Pa ra ules cla u



ma (en ge ne ral dinà mi ca, FDM –1RM–).

Enca ra que sem bla ser que, tan vi tal com 

el co nei xe ment de la for ça da vant aquest

ti pus de si tua ció, re sul ta tam bé de gran

in terès el co nei xe ment de la que s’as so -

leix da vant de càrre gues in fe riors a la

dinà mi ca màxi ma FDMre la ti va. (Gon zá -

lez-Ba di llo, 2000). 

En aquest sen tit, re sul ta tam bé sum ma -

ment in te res sant unir al con cep te de la

for ça apli ca da el de potè ncia; aques ta

cons ti tueix una mag ni tud fo na men tal per 

a l’e fi caç pro gres sió en l’en tre na ment de

la pri me ra. Sa bem, te nint en comp te la

dinà mi ca, que la potè ncia s’as so cia al

trac ta ment comú que es fa en tre una

càrre ga ex ter na i la seva ve lo ci tat de mo -

bi lit za ció, i és per això que es pot ex pli car 

el seu pa per en con si de rar el tre ball com

al pro duc te de la for ça per la distància en 

un temps de ter mi nat, i és sota aquest

con cep te quan s’in tro dueix la mag ni tud

de la potè ncia mecà ni ca per donar una

idea de la rapidesa amb què es realitza el 

treball esmentat. 

Des d’a ques ta lí nia de pen sa ment la

potè ncia cons ti tueix, sens dub te, el parà -

me tre més im por tant a l’ho ra de des criu -

re la con duc ta mecà ni ca de l’or ga nis me.

De fet, po dem ser ca pa ços de fer un tre -

ball con si de ra ble ment gran si se’ns dóna

el temps ne ces sa ri, però per sa ber el rit -

me al qual s’e fec tua ria aquest tre ball és

in dis pen sa ble disposar de la dada de la

potència. 

D’a ques ta for ma, de fi nim la potè ncia en

fun ció de la quan ti tat de tre ball que pot

efec tuar-se en la uni tat de temps, així, si

en te nem que el tre ball pro duït és equi va -

lent al pro duc te de la for ça per la

distància a què es des pla ça la massa,

tenim que:

P = w/t = F Dx/t = F vt/t = F v.

I en con se qüèn cia P = F v.

Hem po gut com pren dre que el pro cés de 

me su ra ment i anà li si dels va lors que

acon se gueix la potè ncia, en de ter mi nats 

mo ments de la pre pa ra ció de l’es por tis -

ta, re sul ta vi tal per ob ser var l’o rien ta ció

de l’en tre na ment de la for ça i, per tant,

la co rrec ta evo lu ció del ren di ment es -

por tiu –eficà cia. La màxi ma potè ncia

ge ne ra da per un grup mus cu lar és ano -

me na da: llin dar de ren di ment mus cu lar

–URM. Mi llo rar aquest llin dar sem pre

s’ha de con si de rar com un aug ment en

el ren di ment de la for ça apli ca da de l’es -

por tis ta (Bos co, 1994; Gon zá lez-Ba di -

llo i Go ros tia ga, 1995; González-Ba -

dillo, 2000; Tous, 1999); per tant, ser

po tent sig ni fi ca, pri mer que tot, ser ca -

paç de ge ne rar gran quan ti tat de tre ball

en el temps més curt pos si ble, o igual -

ment, te nir la ca pa ci tat d’a pli car una

gran quan ti tat de for ça a la ma jor ve lo ci -

tat que pu guem. 

Per aquest mo tiu, l’ob jec te d’a quest es -

tu di con sis teix a me su rar i va lo rar la

potè ncia màxi ma (W) –màxi ma po ten cia 

acon se gui da en tot el des pla ça ment de

la càrre ga ex ter na su pe ra da– del tren in -

fe rior i ana lit zar-ne la va ria ció, en fun ció 

del ti pus d’en tre na ment es pe cí fic que

s’ha pro gra mat en un equip de ju ga do -

res d’hand bol, i l’in terès de ren di ment

de les quals os cil·la, en tre d’al tres as -

pec tes, a acon se guir un òptim ni vell de

potè ncia mecà ni ca per a la seva apli ca -

ció en la com pe ti ció es ta tal on parti -

cipen. 

Material i mètode 

Sub jec tes 

Es van se lec cio nar per a aquest es tu di

tret ze sub jec tes que es tro ba ven en bon

es tat fí sic a l’i ni ci de la in ves ti ga ció, tots 

ells de sexe fe me ní, que prac ti quen l’es -

port de l’hand bol en ca te go ria na cio nal

de Di vi sió d’Ho nor, equip PlusF resh, de

Llei da. Tan ma teix, a cau sa de la du re sa

d’a quest es port, amb fre qüents pro ble -

mes de le sions, es van pro duir cinc

morts ex pe ri men tals, amb la qual cosa

la mos tra s’ha re duït a vuit sub jec tes

dis tri buïts irre gu lar ment en dos grups,

per tant aquests han que dat de se qui li -

brats (tau la 1). 

Els va lors an tro pomè trics (mit ja na, DE)

de la mos tra són: edat: 20,63 (3,58)

anys; pes: 73 (8,14) kg; ta lla: 171,13

(2,47). Les es por tis tes, prèvia ment in -

for ma des so bre els ob jec tius del nos tre

es tu di i d’al tres qües tions de ti pus ètic,

com ara par ti ci pa ció vo lunt ària, apli ca -

ció de tècni ques no in va si ves ni agres si -

ves, as pec tes con fi den cials dels re sul -

tats, etc., vo lunt ària ment han do nat el

seu con sen ti ment per par ti ci par en l’ex -

pe ri men ta ció, i s’han com promès a la

realització de l’entrenament específic i

dels tests. 

Ma te rial 

n Ba rra de pe sos lliu res de 10 kg i dis -

cos apro piats per a l’in cre ment de la

càrre ga.

n Cin tu rons per a la pro tec ció de la zona

lum bar. 
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SUBJECTE SEXE

EDAT

(anys)

PES

(kg)

TALLA

(cm)

TIPUS

D’ENTRENAMENT

1 F 21 81 170 1

2 F 18 82 174 2

3 F 28 72 166 1

4 F 19 67 172 1

5 F 23 64 172 1

6 F 18 69 170 2

7 F 21 84 172 1

8 F 17 65 173 2

n TAULA 1.
Ti po lo gia dels subjectes.



n Ca lai xos de fus ta de di ver ses alç àries

–10 fins a 50 cm– per al tre ball

pliomè tric. 

n Bàscu la electròni ca Ba lay 1050 de pe -

sat ge en kg. 

n Pla ta for ma de con tac tes: Ergo Jump.

Bos co-System, soft wa re mo di fi cat pel

la bo ra to ri de bio mecà ni ca de l’INEFC-

Llei da. 

n Iso con trol dinà mic. Ver sió 3.0.

JLMLi+d. Com po nents: mòdul cen tral;

ali men ta dor de 24 v; sen sor for ça

dinà mi ca; ca ble de con ne xió del sen -

sor de for ça dinà mi ca al mòdul cen tral; 

soft wa re es pe cí fic. Aquest apa rell con -

sis teix en un di namò me tre, el qual està 

com post per un sen sor ex tern que rea -

lit za un me su ra ment di rec te de l’es pai

–pre ci sió de 0,2 mm– re la cio nat amb

el temps –fre qüèn cia 1 KHz. El temps

es me su ra amb una pre ci sió de re llot ge 

de 0,2ms, i s’ob té un re gis tre cada

mil·li se gon, amb la qual cosa s’a con -

se guei xen les da des dinà mi ques

gràcies als càlculs ma temà tics de ri vats 

dels an te riors. 

n Pro gra ma es ta dís tic SPSS v.10. 

Mèto de 

Pre vi al pri mer test s’a pli ca un pro gra ma

de qua tre mi cro ci cles de per fec cio na -

ment tècnic en el ma neig dels exer ci cis

de pe sos lliu res –fo na men tal ment fle xió

de ca mes–, i exe cu ció co rrec ta del DJ

–no ció de llis ca ment i temps més curt

pos si ble en la fase d’a co bla ment– (Bos -

co, 1994; Co met ti, 1989-1998; Verk -

hos hansky, 1999). El càlcul del per cen -

tat ge de la càrre ga ex ter na –tant per a

amb dós tests, com per a l’a pli ca ció de

l’en tre na ment de pe sos lliu res en el

grup 2–, es rea lit za en fun ció del pes cor -

po ral (PC) de cada sub jec te –con cep te

de for ça re la ti va– (Vé lez, 1992; Thé -

paut-Mat hieu et al., 1997). 

Tot se guit es rea lit za el test ini cial ba sat

en dues for mes d’e xe cu ció:

a) For ma d’e xe cu ció concèntri ca. Ma ni -

fes ta ció ex plo si va de la for ça: ex ten -

sió de ca mes –ac ció mus cu lar de les

ex tre mi tats in fe riors su pe rant el

50 % i el 100 % del PC. 

b) For ma d’e xe cu ció excèntri ca-con -

cèntrica. Ma ni fes ta ció elà sti coex plo -

si va: fle xoex ten sió de ca mes –ac ció

mus cu lar de les ex tre mi tats in fe riors

re te nint i su pe rant el 50 % i el 100 % 

del PC– (Bos co, 1994). 

En ca das cu na d’a ques tes si tua cions ex -

pe ri men tals, es me su ren i es re gis tren els 

va lors de la mag ni tud de la potè ncia

màxi ma en watts: W = J s–1; si s’ex pres -

sa en uni tats bàsi ques: W = m2 kg s–3

L’en re gis tra ment s’ha efec tuat amb la

im ple men ta ció tec nolò gi ca: Iso con trol

dinà mic. Ver sió 3.0. JLMLi+d. Abans del

test, es por ta a ter me el ca li brat ge

del sis te ma dinà mic. Els re sul tats apa rei -

xen de for ma numè ri ca a la pan ta lla de

les da des de ta lla des.

Tot se guit, s’in tro dueix un pro gra ma

d’en tre na ment de mi llo ra de la ma ni fes -

ta ció ex plo si va de la for ça a par tir de dos

mèto des diferents: 

n Un grup rea lit za els exer ci cis pliomè -

trics –im puls en el mo ment del con -

tac te amb tots dos peus–, tot dei -

xant-se cau re des d’al tu res di fe ren -

cia des per a cada sub jec te, en fun ció

del mi llor re gis tre de l’al tu ra as so li da

en el test ini cial –DJ en Ergo Jump–,

apli cant-hi el mèto de de sèries re pe -

ti des 4 x 6 x DJmh. Ti pus d’en tre na -

ment 1. 

n Un al tre grup exe cu ta els exer ci cis de

fle xió de ca mes (mig es quat) –pe sos

lliu res– amb la càrre ga ex ter na re pre -

sen ta ti va del 50 % del PC de cada sub -

jec te, tot uti lit zant el mèto de de sèries

re pe ti des 4 x 6 x 50 % i im pli cant-hi

una ve lo ci tat d’e xe cu ció ele va da. Ti pus 

d’en tre na ment 2. En tots dos grups es

van efec tuar dues ses sions set ma nals

des de fe brer fins a maig –onze mi cro -

ci cles. 

El test fi nal es por ta a ter me un cop

conclòs el pro cés d’en tre na ment, i con -

sis teix en la re pe ti ció del test ini cial, re -

gis trant els nous va lors de la mag ni tud de 

la potè ncia màxi ma. En re sum, s’han es -

ta blert dos tests: un, abans de l’a pli ca ció

del pro cés d’en tre na ment –test ini cial

(TI)–, i un al tre, al fi nal del pro cés –test

fi nal (TF). 

Cal in di car que de for ma con ti nua da i

ho mogè nia, tots dos grups se guei xen el

pro gra ma d’en tre na ment i de com pe ti -

ció es ta blert per a la tem po ra da. I pel

que fa a l’es truc tu ra de les ses sions,

aques tes co men cen amb un es cal fa -

ment –exer ci cis dinà mics ge ne rals,

tot se guit, exer ci cis imi ta dors amb

menys pes i menys ni vell de re sistència

ex ter na, d’u na du ra da apro xi ma da de

15 mi nuts–, pas sant a con ti nua ció

a efec tuar els exer ci cis pres crits per a

cada grup. 

Es trac ta, doncs, d’un es tu di amb dis -

seny de me su res re pe ti des de dos mo -

ments (ini cial-fi nal) per dos fac tors (en -

tre na ments). Els re gis tres s’in di quen en

fun ció dels per cen tat ges de càrre ga ex -

ter na su pe ra da res pec te al pes cor po ral

de cada sub jec te, di fe ren ciant el 50 % i

el 100 % del PC. 

Anàli si es ta dís ti ca 

El trac ta ment es ta dís tic de les da des s’ha 

exe cu tat efec ti va ment mit jan çant el pro -

gra ma SPSS, apli cant-hi una anà li si es -

ta dís ti ca ba sa da en el Mo del Li neal

 General, del qual s’ha triat el ni vell de

sig ni fi ca ció es ta dís ti ca p < 0,05. 

Resultats 

Aquest és un es tu di lon gi tu di nal que se

cen tra en el se gui ment d’un grup de sub -

jec tes als quals se’ls re gis tra la potè ncia

màxi ma mit jan çant dues va lo ra cions:

una a l’i ni ci i una al tra al fi nal de dos en -

tre na ments es pe cí fics cen trats en el de -

sen vo lu pa ment de la for ça ex plo si va, du -

rant el pe río de de com pe ti ció. Di fe ren -

ciem, al ho ra, la rea lit za ció dels tests de

dues for mes: for ma d’e xe cu ció concèntri -

ca i for ma d’e xe cu ció excèntri ca-concèn -

trica. Per a cada for ma d’e xe cu ció es fa la 

ma tei xa anà li si. 
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For ma d’e xe cu ció
concèntri ca 

A con ti nua ció es des criuen a la tau la 2 i

s’il·lus tren a les fi gu res 1 i 2, els re gis -

tres de la potè ncia màxi ma ex pres sats en 

watts (W), co rres po nents a aques ta for -

ma d’e xe cu ció. 

A la tau la 2 i fi gu ra 1, que fa re ferè ncia

al test concèntric 50 % PC, s’ob ser va

que gran part de les ju ga do res –2, 3, 4, 5 

i 7–, in de pen dent ment del mèto de d’en -

tre na ment se guit, man te nen el seu ren di -

ment o el mi llo ren. Contrària ment, tres

d’e lles –1, 6 i 8– acon se guei xen re sul tats 

que ma ni fes ten una dis mi nu ció de la

potè ncia. Tan ma teix, tant en la con tras -

ta ció in tra sub jec tes del TI res pec te al TF,

com en la in te rac ció en tre na ment vs mo -

ment, no s’han ob ser vat di ferè ncies es ta -

dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves (p > 0,05).

Pel que fa a la com pa ra ció de l’en tre na -

ment ti pus 1 vs ti pus 2, en tre els di fe -

rents sub jec tes, tam poc no s’han tro bat

di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves 

(p > 0,05). 

A la tau la 2 i fi gu ra 2, es pre sen ten els

re gis tres del test concèntric al 100 % del

PC; es per cep que sis ju ga do res ex hi bei -

xen re sul tats lleu ge ra ment in fe riors en el

test fi nal en com pa ra ció a l’i ni cial. Per

con tra, dos dels sub jec tes, el 3 i el 4
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SUBJECTES

TIPUS

D’ENTRENAMENT

TI -POT-50

W

TF -POT-50

W

TI -POT-100

W

TF -POT-100

W

S 1 1 1.001,77 822,30 1.132,91 1.110,80

S 2 2   752,62 847,94 1.320,50 1.301,85

S 3 1   734,26 774,69   868,21   993,25

S 4 1   609,73 765,63   808,80 1.186,11

S 5 1   766,87 766,10 1.161,63 1.093,11

S 6 2   923,07 750,29 1.296,36 1.227,89

S 7 1   668,73 790,81 1.325,66 1.256,23

S 8 2   811,43 705,74 1.177,44 1.010,51

VARIACIÓ TI-TF ENTRENAMENT vs MOMENT TIPUS 1 vs TIPUS 2

p p p

50 % ns ns ns

100 % ns ns ns

n TAULA 2.
Re sul tats dels tests de potè ncia màxi ma en watts (W), en fun ció de la for ma d’e xe cu ció concèntri ca del mo vi ment, del ti pus d’en tre na ment i del % del pes
cor po ral mo bi lit zat.
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S = sub jec te. W = watts. POT = potè ncia. TI = test ini cial. TF = test

fi nal. 50 = 50 % del PC. 100 = 100 % del PC. Concèntri ca = un ci -

cle mo vi ment d’ex ten sió. Ti pus d’en tre na ment: 1 = plio me tria

2 = pe sos lliu res. ns = di ferè ncia es ta dís ti ca ment no sig ni fi ca ti va

(p > 0,05) 
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n FIGURA 1.
Re sul tats in di vi duals dels tests ini cial i fi nal de la potè ncia màxi ma, que fan re ferè ncia a la for ma
d’e xe cu ció concèntri ca 50 % del PC re gis trats en watts. 
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Re sul tats in di vi duals dels tests ini cial i fi nal de la potè ncia màxi ma, que fan re ferè ncia a la for ma
d’e xe cu ció concèntri ca 100 % del PC re gis trats en watts.
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(grup d’en tre na ment ti pus 1), mos tren

una mi llo ra des ta ca ble en els seus ni vells 

de potè ncia. 

Des del punt de vis ta de la sig ni fi ca ció,

tant en la con tras ta ció in tra sub jec tes del

TI res pec te al TF, com en la in te rac ció en -

tre na ment vs mo ment, no s’han ob ser vat

di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves 

(p > 0,05). Pel que fa a la com pa ra ció

de l’en tre na ment ti pus 1 vs ti pus 2, en tre 

els di fe rents sub jec tes, tam poc no s’han

tro bat di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni -

fi ca ti ves (p > 0,05). 

For ma d’e xe cu ció

excèntri ca-concèntri ca 

A la tau la 3 es des criuen i s’il·lus tren a

les fi gu res 3 i 4, els re gis tres de la

potèn cia màxi ma ex pres sats en watts

(W), co rres po nents a aques ta for ma

d’e xe cu ció. 

A la tau la 3 i fi gu ra 3, in di ca ti ves del

test excèntric-concèntric 50 % PC, es

cop sa que la ma jo ria de sub jec tes min -

ven els seus re gis tres en el TF, úni ca -

ment el sub jec te 7 –grup d’en tre na -

ment ti pus 1– mi llo ra lleu ge ra ment, i el 

sub jec te 5 –tam bé del grup d’en tre na -
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SUBJECTES

TIPUS

D’ENTRENAMENT

TI -POT-50

W

TF -POT-50

W

TI -POT-100

W

TF -POT-100

W

S 1 1 866,66 805,24 1.214,32 1.205,90

S 2 2 872,07 781,33 1.489,64 1.256,97

S 3 1 838,17 763,33 1.016,13 1.046,35

S 4 1 765,98 727,83 1.003,37 1.272,51

S 5 1 636,56 635,79 1.128,79 1.209,46

S 6 2 986,84 787,04 1.427,18 1.181,92

S 7 1 845,75 871,79 1.296,17 1.399,53

S 8 2 738,21 604,89 1.256,05 1.043,60

VARIACIÓ TI-TF ENTRENAMENT vs MOMENT TIPUS 1 vs TIPUS 2

p p p

50 % <0,05 <0,05 ns

100 % <0,05 <0,05 ns

n TAULA 3.
Re sul tats dels tests de potè ncia màxi ma en watts (W), en fun ció de la for ma d’e xe cu ció excèntri ca-concèntri ca del mo vi ment, del ti pus d’en tre na ment i del
% del pes cor po ral mo bi lit zat. 
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fi nal. 50 = 50 % del PC. 100 = 100 % del PC. Exc-conc = do ble ci cle 

mo vi ment de fle xió i ex ten sió. Ti pus d’en tre na ment: 1 = plio me tria

2 = pe sos lliu res. ns = di ferè ncia es ta dís ti ca ment no sig ni fi ca ti va

(p > 0,05) 
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Re sul tats in di vi duals dels tests ini cial i fi nal de la potè ncia màxi ma, que fan re ferè ncia a la for ma
d’e xe cu ció excèntri ca-concèntri ca 50 % del PC re gis trats en watts. 
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d’e xe cu ció excèntri ca-concèntri ca 100 % del PC re gis trats en watts.
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ment ti pus 1– man té els ni vells ini cials. 

Pel que fa a la sig ni fi ca ció, tant a la

con tras ta ció in tra sub jec tes del TI res -

pec te al TF, com a la in te rac ció en tre na -

ment vs mo ment, sí que s’hi han tro bat

dife rències es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti -

ves (p < 0,05). En aquest sen tit, po -

dem de ter mi nar que amb una con fian -

ça del 95 % s’a pre cia ran de cre ments

d’en tre 43’806 i 127’308 watts, com -

pa rant el TI amb el TF. En la com pa ra ció 

de l’en tre na ment ti pus 1 vs ti pus 2, en -

tre els di fe rents sub jec tes, no s’han tro -

bat di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi -

ca ti ves (p > 0,05). 

A la tau la 3 i fi gu ra 4, test excèntric-

concèntric al 100 % PC, es per cep que

les ju ga do res del grup d’en tre na ment ti -

pus 1 han acon se guit de man te nir

–sub jec te 1–, o mi llo rar –sub jec tes 3,

4, 5 i 7– els re sul tats que van ob te nir

en el TI. Mal grat tot, tots els sub jec tes

que for ma ven part del grup d’en tre na -

ment ti pus 2 –sub jec tes 2, 6 i 8– em -

pit jo ren els seus re sul tats res pec te del

TI. Així, en re ferè ncia tant a la con tras -

ta ció del test in tra sub jec tes del TI res -

pec te del TF, com en la in te rac ció en tre -

na ment vs mo ment, s’han tro bat dife -

rències es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves

(p < 0,05). En aquest sen tit, po dem

de ter mi nar que amb una con fian ça del

95 % es do na ran in cre ments en tre

10¢701 i 145¢834 watts si com pa rem

el TI amb el TF. 

A la in te rac ció en tre na ment vs mo ment

s’han tro bat di ferè ncies es ta dís ti ca ment

sig ni fi ca ti ves (p < 0,05); en el grup d’en -

tre na ment de plio me tria s’ha re gis trat

una mit ja na d’in cre ment de 95 watts,

men tre que en el grup d’en tre na ment de

pe sos lliu res s’ha de tec tat una mit ja na de 

de cre ment de 230 watts. 

A la com pa ra ció de l’en tre na ment ti pus 1 

vs el ti pus 2, en tre els di fe rents sub jec -

tes, no s’hi han tro bat di ferè ncies es ta -

dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves (p > 0,05). 

Discussió

Dels es tu dis efec tuats so bre la for ça

màxi ma apli ca da a ju ga do res d’hand bol

des ta quen els d’Hoff i Almas bakk (1995) 

que van in ves ti gar l’e fec te que té l’en tre -

na ment màxim de for ça en l’e xer ci ci de

màqui na de pres sió so bre banc en la ve -

lo ci tat en els llan ça ments d’hand bol fe -

me ní. En aquest es tu di es van re ve lar

efec tes po si tius en l’en tre na ment de la

for ça, i es va de mos trar que la ve lo ci tat

de llan ça ment, des de la po si ció d’a tu rat, 

va va riar de 19,8 m · s–1 a 23,3 m · s–1

(p < 0,05), i amb tres pas sos de cur sa

prèvia, la ve lo ci tat de llan ça ment es va

mo di fi car de 22,6 m · s–1 a 24,6 m · s–1

(p < 0,05). Per a Let zel ter (1990), els

cri te ris de me su ra ment de la for ça màxi -

ma en els exer ci cis de màqui na de pres -

sió so bre banc per al mem bre su pe rior i

el de l’es quat per al mem bre in fe rior,

mos tren una ele va da co rre la ció amb els

tests de llan ça ment (0,74 i 0,75 per

0,73 i 0,74), contrària ment, la for ça

màxi ma no co rre la cio na amb la ve lo ci tat

de mo vi ments cí clics –cur ses de 30 m o

test d’es quat cro no me trat– (–0,20/

–0,32 i –0,37/–0,12). 

Tan ma teix, des del punt de vis ta de la

dinà mi ca, el tre ball re pre sen ta una me -

su ra de l’e ner gia mecà ni ca que es trans -

fe reix al sis te ma per l’ac ció d’u na for ça, i

la potè ncia im pli ca la ra pi de sa amb què

es fa aquest tre ball. Hem de con si de rar,

doncs, que els re sul tats de la mag ni tud

de la potè ncia se ran  els que se’ns ma ni -

fes ten com els de ma jor eficà cia en el

trac ta ment de la for ça en qual se vol gest o 

ac ció es por ti va que se’ns pre sen ti, ja que 

aques ta –la potè ncia– cons ti tueix la

mag ni tud de re ferè ncia en la re la ció for -

ça-ve lo ci tat (Gon zá lez-Ba di llo i Go ros tia -

ga, 1995; Gon zá lez-Ba di llo, 2000; Gar -

cía et al., 1996; Gar cía, 1999; Ola so i

La puen te, 1997; Man no, 1999). Aquest 

ar gu ment es con so li da en l’a no me nat en -

tre na ment fun cio nal de la for ça (Tous,

1999), el qual bus ca de mi llo rar l’ac ti vi -

tat de les uni tats mo to res amb vis ta a la

pro duc ció d’un ren di ment mus cu lar

òptim (Co met ti, 1989-1998). 

En aquest sen tit, exis tei xen po ques re -

ferè ncies so bre la im portància de l’es -

tu di i va lo ra ció de la potè ncia mecà ni -

ca, so bre tot pel que fa als es ports de

 situació, com és el cas que ens ocu pa; i

en con se qüèn cia, com ja s’ha des crit a

la in tro duc ció, l’ob jec te d’a ques ta in -

ves ti ga ció ha con sis tit no a me su rar i

con tro lar la for ça màxi ma de les ju ga -

do res, sinó a me su rar la potè ncia màxi -

ma del tren in fe rior i ana lit zar-ne la va -

ria ció, ja que els va lors d’a ques ta mag -

ni tud són els que han d’o rien tar l’en tre -

na ment de la for ça en aquest ti pus d’es -

por tis tes. 

Així, en fer l’anà li si dels va lors de la po -

tència màxi ma del tren in fe rior ob tin guts

en el trans curs dels tests als quals han

es tat sot me sos els sub jec tes –in de pen -

dent ment de la for ma d’e xe cu ció sol·li ci -

ta da–, en una pri me ra mi ra da, es per cep

que apa reix una tendència a la dis mi nu -

ció en els va lors dels re gis tres par cial -

ment de les si tua cions ex pe ri men tals

plan te ja des, en ca ra que tam bé s’ob ser -

ven aug ments con si de ra bles que des ta -

ca rem a con ti nua ció. 

Re fe rent a la pri me ra si tua ció ex pe ri -

men tal co rres po nent a la for ma d’e xe -

cu ció concèntri ca 50 % –tau la 2, fi gu -

ra 1–, s’ha po gut cons ta tar en el grup

d’en tre na ment ti pus 1, que els sub jec -

tes S1, S3, S4, S5 i S7 aug men ten,

sen si ble ment, els va lors de la potè ncia

(+27 watts de mit ja na). Res pec te de

l’en tre na ment ti pus 2, tots els sub jec -

tes S2, S6, S8, bai xen en els va lors de

la mag ni tud sot me sa a test (–62 watts

de mit ja na). 

La pri me ra re fle xió ens in dueix a con si de -

rar que la ca pa ci tat contràctil mus cu lar

–ca rac te rís ti ca de la for ma concèntri ca-

en al gu nes ju ga do res –aque lles en què es 

pro dueix mi llo ra– es veu re fer ma da pel

ti pus d’en tre na ment pliomè tric. Això es

pot per ce bre com una con tra dic ció, per -

què la plio me tria, teò ri ca ment, in ci deix

en la ca pa ci tat elà sti ca i so bre tot en l’es -

ti mu la ció re fle xa –re flex miotà tic– (ma ni -

fes ta ció de la força reflexoelasti co ex -

plosiva –Bos co, 1994–). 

Això té una ex pli ca ció di fí cil; pot ser hi

hagi una tendència a una va ria bi li tat sis -

temà ti ca –efec tes d’a pre nen tat ge en ca -

sos d’aug ments po si tius– (Atkin son i Ne -

vill, 1998) o bé si gui la presè ncia de fac -
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tors de va ria bi li tat psi co biolò gi ca –aug -

ments vs des cen sos de la mo ti va ció en la

se go na va lo ra ció– la cau sa de les mo di fi -

ca cions es men ta des. En aquest sen tit,

exis teix con cor dan ça en l’ex pli ca ció que

fa ci li ten Mar tín et al. (2001), que van

tro bar di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en la re -

pro duc ti bi li tat tem po ral en els re sul tats

mit jans d’u nes cer tes pro ves de for ça

com el CMJ i CMJA i 30 m, atri buï bles,

en el seu cas, a les cau ses ja in di ca des.

Tan ma teix, mal grat pro duir-se un in cre -

ment de la mag ni tud en tres dels vuit

sub jec tes sot me sos a test, en re ferè ncia

a la con tras ta ció in tra sub jec te, contrària -

ment a l’es tu di de Mar tín et al. (2001),

aquest aug ment no ens re sul ta es ta dís ti -

ca ment sig ni fi ca tiu (p > 0,05). 

Mal grat això, en te nem que cal con si de -

rar aquests aug ments com a re lle vants

tècni ca ment per a al gu nes ju ga do res, so -

bre tot ate sa la seva di men sió qua li ta ti va, 

ja que la seva ca pa ci tat contràctil apa reix 

mi llo ra da fa vo ra ble ment, tot i no se guir

un règim d’en tre na ment ba sat en el

guany de for ça màxi ma. En aquest sen tit, 

con si de rem que aquest guany pot ser de -

gut, pro ba ble ment, a l’e fec te de re clu ta -

ment i sin cro nit za ció de les fi bres mus cu -

lars, les quals s’han vist afec ta des per

l’estimulació pliomè tri ca –gran capacitat

d’activació neural. 

Per tant, i sen se pre ten dre d’in fe rir els re -

sul tats con crets de la for ma concèntri ca

50 % PC, en te nem que, en el nos tre cas,

s’han pre sen tat efec tes re la ti va ment sa tis -

fac to ris per a l’e ficà cia en el ren di ment

quan s’han se guit règims d’en tre na ment

de ti pus pliomè tric, i s’han re flec tit en un

aug ment de la potè ncia màxi ma en

aques tes ju ga do res amb res pec te a

aquest sec tor de mo bi lit za ció de càrre -

gues ex ter nes. 

Pel que fa a la for ma d’e xe cu ció

concèntri ca 100 % –tau la 2, fi gu ra 2–,

s’ob ser va cla ra ment que la ma jor part

dels sub jec tes, sen se di ferè ncies en tre

les dues ti po lo gies d’en tre na ment, em -

pit jo ren els re sul tats de la potè ncia

màxi ma. So la ment els sub jec tes S3 i S4

–de l’en tre na ment ti pus 1– aug men ten

el po ten cial en tre els dos tests. Des del

punt de vis ta de la sig ni fi ca ció, mos tren

re sul tats es ta dís ti ca ment no sig ni fi ca -

tius (p > 0,05), amb la qual cosa  ens

ado nem, doncs, que les va ria cions de la

potè ncia màxi ma en el 100 % PC, han

de ser atri buï des a va ria cions de ti pus

alea to ri. 

D’al tra ban da, i pel que fa a l’al tra si tua -

ció ex pe ri men tal re la ti va a la for ma d’e -

xe cu ció excèntri ca-concèntri ca 50 %

–tau la 3, fi gu ra 3–, pràcti ca ment tots

els sub jec tes bai xen en el va lor dels re -

gis tres, tret d’S5, que els man té es ta -

bles i S7, que els mi llo ra lleu ge ra ment

–tots dos del grup en tre na ment ti pus 1.

Atès que exis tei xen di ferè ncies es ta dís ti -

ca ment sig ni fi ca ti ves (p < 0,05) tant en 

la con tras ta ció in tra sub jec tes, com en la 

in te rac ció en tre na ment vs mo ment, de -

duïm que les di ferè ncies ad ver tei xen

d’u na im por tant dis mi nu ció dels re gis -

tres de la potè ncia màxi ma, amb la qual

cosa el pro ce di ment de potè ncia-ve lo ci -

tat (Thé paut-Mat hieu et al., 1997) no

es veu afa vo rit, en el nos tre es tu di.

Aquest as pec te, des del punt de vis ta de

l’e ficà cia, no ens re sul ta cru cial, per què

es trac ta d’un tram lleu ger de la so -

brecà rre ga –1/2 del PC–, i les nos tres

es por tis tes in clouen el 100% del PC

com a càrre ga ex ter na a mo bi lit zar –for -

ça útil. 

Des del punt de vis ta de la sig ni fi ca ció,

en la com pa ra ció de l’en tre na ment ti -

pus 1 vs ti pus 2, en tre els di fe rents sub -

jec tes, no s’han tro bat di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves es ta dís ti ca ment (p > 0,05). És

evi dent que l’es tí mul de la càrre ga ex ter -

na uti lit za da pels dos ti pus d’en tre na -

ment, no ha pro duït adap ta cions fun cio -

nals en la mo bi lit za ció del 50% del pes

cor po ral. 

Al con tra ri, sí que re sul ten de ter mi nants 

els re sul tats que con fir men que els sub -

jec tes –S1, S3, S4, S5, S7– que van uti -

lit zar l’en tre na ment ti pus 1 en la for ma

excèntri ca-concèntri ca 100 % –tau la 3,

fi gu ra 4–, ad qui rei xen una mi llo ra en els 

seus va lors de potè ncia màxi ma en tre

els dos tests (+ 95 watts de mit ja na).

Tan ma teix, dis mi nuei xen S2, S6, S8 del 

ti pus d’en tre na ment 2 (–230 watts de

mit ja na). Així, pel que fa tant a la con -

tras ta ció del test in tra sub jec tes, com a

la in te rac ció en tre na ment vs mo ment,

s’han tro bat di ferè ncies es ta dís ti ca ment 

sig ni fi ca ti ves (p < 0,05). Aques tes di -

ferè ncies des cri tes, re flec tei xen in cre -

ments en el pro ce di ment de la potèn -

cia-força en les ex tre mi tats in fe riors

(Thé paut-Mat hieu et al., 1997) en el

grup de ju ga do res ads cri tes a l’en tre na -

ment pliomè tric. 

Aquests re sul tats es di fe ren cien, en al -

guns as pec tes, dels de Ka bit sis i Ne vill

(1993), els quals tro ben di ferè ncies en el 

re sul tat de la for ça i de la potè ncia, se -

gons quin si gui el grup mus cu lar es tu diat 

i la mo da li tat es por ti va rea lit za da; així,

en el cas dels llan ça dors de disc des -

criuen co rre la cions ele va des i sig ni fi ca ti -

ves (p < 0,05) en tre la potè ncia i la for ça 

dels mús culs del tronc (r = 0,62) i de les

ca mes (r = 0,63). I en exa mi nar les qua -

tre es pe cia li tats de llan ça ment en at le tis -

me –disc, pes, mar tell i ja ve li na–, ob ser -

ven que hi ha co rre la cions en tre les dues

for mes de ma ni fes tar-se la for ça (potèn -

cia vs for ça màxi ma) en el mem bre su pe -

rior (0,54, 0,63 i 0,70, 0,45); no obs -

tant això, pel que fa a la mus cu la tu ra

de les ca mes i el tronc, no s’es de vé el

ma teix. 

Des de la nos tra po si ció, apa reix cla ra -

ment de fi ni da l’e ficà cia en l’in cre ment

dels va lors de la potè ncia màxi ma a fa -

vor de l’en tre na ment ti pus 1 –plio me -

tria–, res pec te de l’en tre na ment ti pus 2 

–pe sos lliu res 50 % PC. Així, sem bla

que els re sul tats de la potè ncia màxi ma 

en la mus cu la tu ra dels ex ten sors de les

ca mes re sul ten ma ni fes ta ment mi llo ra -

bles, sem pre que s’u ti lit zin mit jans de

de sen vo lu pa ment que in ci dei xin tant

en la ca pa ci tat elà sti ca com en la ca pa -

ci tat re fle xa del mús cul –la plio me tria

apa reix com un mèto de sum ma ment

efi caç. No s’es de vé el ma teix amb l’en -

tre na ment tra di cio nal de so brecà rre -

gues amb pe sos lliu res. Enca ra que

aques ta anà li si ens crea al guns dub tes

en l’e lec ció de l’es tí mul re pre sen ta tiu

del 50 % del PC com a càrre ga ex ter -

na de l’en tre na ment.
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En aquest sen tit, ens hem dei xat por tar

per les opi nions d’au tors que afir men que 

qual se vol ac ció con tra re sistències ex ter -

nes mit ja nes o lleu ge res de les quals tin -

guin pos si bi li tat d’e fec tuar im por tants

ve lo ci tats de des pla ça ment en la seva

exe cu ció, pos si bi li ta ran un aug ment de

la for ça ve loç (Gar cía, 1999). Per això,

les re sistències uti lit za des per a l’en tre -

na ment de la for ça-ve lo ci tat han de ser

del 50 % d’1 RM (Behm, 1991). D’al tra

ban da, Ka ne ko et al. (1983) ens in di -

quen que la mi llor càrre ga per a l’in cre -

ment de la potè ncia se si tua en el 30 %

de la for ça màxi ma; per cen tat ge sem -

blant –1/3 de la FIM– ens pro po sen Mo ri -

ta ni et al. (1987). Per a Thé paut-Mat -

hieu et al. (1997), el de sen vo lu pa ment

de la potè ncia màxi ma, es tro ba de ter mi -

na da per sus ci tar ten sions màxi mes a la

zona de les càrre gues i de les ve lo ci tats

d’e xe cu ció on s’ex pres sa la qua li tat es -

men ta da (80 % al 100 % de la potè ncia

màxi ma) amb re sistències del 45 % -

55 % d’1 RM, però és im por tant que es

tin gui en comp te el pes ad di cio nal que

exer ceix la mas sa mus cu lar del sub jec te. 

En la nos tra in ves ti ga ció, l’in cre ment

dels re sul tats de la for ma d’e xe cu ció

concèntri ca-excèntri ca 100 % acon se -

guits pel grup d’en tre na ment ti pus 1,

pos seei xen pa ral·le lis mes amb l’es ta blert 

per Häkki nen i Komi en Gar cía (1999),

que van es tu diar du rant 24 set ma nes l’e -

fec te de l’en tre na ment ex plo siu en la cor -

ba de for ça-ve lo ci tat, amb dos pro ce di -

ments de salt di fe ren ciat, amb càrre gues

i sen se càrre gues; els re sul tats van con -

fir mar que els sub jec tes que van uti lit zar

càrre gues mit ja nes van mi llo rar un 6,9%

(p < 0,05) en el test d’es quat i van aug -

men tar en el SJ un 21,2% (p < 0,05) i

en el CMJ un 17,6 % (p < 0,05). 

Fi nal ment, po dem con si de rar que l’en -

tre na ment de la plio me tria rea lit za da des 

d’al tu res se lec ti ves de ter mi na des pels

mi llors re sul tats en el test de DJmh, ha es -

tat ca paç d’o ca sio nar al gu nes adap ta -

cions fun cio nals, les quals es ma ni fes ten

a par tir d’u na mi llo ra en la mit ja na de la

potè ncia màxi ma en el grup d’en tre na -

ment ti pus 1. Per això en te nem que

aquest in cre ment afa vo reix l’im puls de

for ça, amb la qual cosa la ca pa ci tat bio -

mo to ra s’ha vist aug men ta da i ha de ser

ca paç d’es ti mu lar el ren di ment en as pec -

tes cru cials de la com pe ti ció –salts i llan -

ça ments. 
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Resum 
En la pràcti ca es por ti va s’ha estès l’ús de

ti re tes col·lo ca des al nas amb el propò sit

de mi llo rar la res pi ra ció na sal du rant l’es -

forç. Per va lo rar-ne l’e ficà cia en un tre -

ball de for ça-re sistència que si mu la l’es til 

bra ça de na ta ció so bre un banc iso cinè -

tic, s’han com pa rat en set triat le tes els

va lors de con sum d’o xi gen, la fre qüèn cia

car día ca i la ven ti la ció en rea lit zar-ho

amb una ti re ta na sal i sen se. 

No més les es cas ses dis mi nu cions del

con sum d’o xi gen (en tre 1,58 i 2,53 ml/

kg·min), fent ser vir la ti re ta, van pre sen tar 

di ferè ncies (p < 0,05) fa vo ra bles a la

seva uti lit za ció. Per con tra, els va lors de

fre qüèn cia car día ca van su po sar aug -

ments mit jans no sig ni fi ca tius (p > 0,05)

com pre sos en tre –1,36 i 6,7 pul/min i

la ven ti la ció va dis mi nuir en tre 2,42

i 16,05 l/min (p < 0,05). 

L’ús de la ti re ta na sal va su po sar una

dis mi nu ció de la des pe sa energ èti ca

du rant la rea lit za ció d’un tre ball de for -

ça-re sistència en sec, on la res pi ra ció

era ex clu si va ment na sal. Tan ma teix, en 

la pràcti ca es por ti va i, es pe cial ment en

el medi aquà tic, els triat le tes i ne da -

dors re co rren a la res pi ra ció oral o oro -

na sal, es pe cial ment du rant l’es pi ra ció

en la fase aquà ti ca, per la qual cosa els

be ne fi cis de l’ús de la ti re ta na sal po -

drien que dar mi ni mit zats o fins i tot de -

sa par èi xer. 

Introducció

El triat ló és un es port de pres ta ció de re -

sistència on l’esportista man té una càrre -

ga de tre ball du rant un pe río de de temps

pro lon gat in ten tant de su pe rar la fa ti ga

que en com por ta la pràcti ca. 

Aquest es port reu neix di fe rents con -

texts na tu rals, mit jans de lo co mo ció i

ma te rials, i a par tir d’a ques ta s’han ori -

gi nat va riants amb la ma tei xa fi lo so fia

de com bi nar di ver ses es pe cia li tats es -

por ti ves; com per exem ple, el duat ló,

l’‘a quat ló’, el triat ló d’hi vern i el ‘qua -

drat ló’. El triat ló tra di cio nal combina

tres dis ci pli nes di fe rents: la na ta ció, el

ci clis me en ruta i la cur sa a peu, en or -

dre co rre la tiu, amb di fe rents distàncies

a cada pro va en fun ció de la seva ca te -

go ria. 

En aques ta es pe cia li tat es por ti va cal re -

pe tir ni vells de for ça pro duïts per di fe -

rents ti pus de tre ball mus cu lar tot al llarg

de la du ra da de la com pe ti ció. La ma ni -

fes ta ció de la ca pa ci tat con di cio nal que

per met de fer front a aques tes ne ces si -

tats com pe ti ti ves re sul ta d’una com bi na -

ció ade qua da de for ça i de re sistència,

que rep ha bi tual ment la de no mi na ció de

for ça-resistència. L’objectiu del seu en -

tre na ment és man te nir alts ni vells de for -

ça i tècni ca du rant el temps que dura la

com pe ti ció, en fun ció del ti pus de con -

trac ció mus cu lar ne cess ària du rant

aques ta. 

El ren di ment en el triat ló, i en to tes les

dis ci pli nes de for ça-re sis ten cia, es tro -

ba in fluït, a ni vell fi siolò gic, per fac tors

mus cu lars, car dio vas cu lars, me tabò -

lics i tam bé res pi ra to ris o pul mo nars.

És pre ci sa ment en re la ció amb aquest

úl tim fac tor on han apa re gut re cent -

ment al gu nes in no va cions tec nolò gi -

ques per tal de mi llo rar-ne l’e ficà cia du -

rant l’en tre na ment i la com pe ti ció; una

d’a ques tes in no va cions són les ti re tes

na sals. 

Aquest pro duc te con sis teix en una tira

ad he si va, for ma da per fi la ments plàstics, 

que es col·loca do ble ga da i cen tra da en -

tre el pont i el fi nal del nas; això crea una

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (43-47)

preparació física

43

Abstract

The use of na sal di la ta tors with the aim to

fa ci li ta te breat hing du ring exer ci se has

con si de ra ble po pu la rity among ath le tes in

trai ning and com pe ti tion. The pur po se of this

study was to analy se its ef fi ciency in a mus cu lar

en du ran ce test du ring si mu la ted breaststro ke

swim ming using an iso ki ne tics bench. Se ven

triath le tes per for med two pro gres si ve tests

(9 min) with three load sta ges. In one oc ca sion

they per for med the test wea ring the na sal

di la ta tor and in the ot her one they per for med the

test wit hout the na sal di la ta tor. Du ring both tests 

oxy gen up ta ke, heart rate and ven ti la tion were

re gis te red. 

Re sults sho wed slight but sig ni fi cant (p < 0,05)

re duc tions of oxy gen up ta ke (bet ween –1,58 to

–2,53 ml/kg·min) and ven ti la tion (bet ween –2,42 

and –16,05 l/min) when using the na sal

di la ta tor. On the ot her hand, heart rate did not

chan ge sig ni fi cantly.

The use of na sal di la ta tor re du ced slightly the

energy cost of the per for man ce of a breaststro ke

test in dry land trai ning, ho we ver its mag ni tu de is 

small and its prac ti cal ad van ta ges du ring

exer ci se appear to be minimal.

Key words

Na sal di la ta tors, Mus cu lar en du ran ce, Oxy gen

up ta ke, Ven ti la tion, Heart rate

Ti re ta na sal, For ça-re sistència, Con sum
d’o xi gen, Ven ti la ció, Fre qüèn cia car día ca 
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re sistència per la qual s’obren les ales

na sals. Mit jan çant la seva col·lo ca ció es

trac ta d’exercir una trac ció la te ral so bre

les fos ses na sals de ma ne ra que n’aug -

menti l’obertura (fo to gra fia 1). 

Mal grat que l’esportista té sem pre la pos -

si bi li tat de pas sar a la res pi ra ció bu cal, la 

qual gai re bé no ofe reix re sistència, els

be ne fi cis que la uti lit za ció de les ti re tes

na sals pro por cio na per mi llo rar el ren di -

ment són: 

n Sen sa ció sub jec ti va de res pi rar mi llor

(Orlan do, 1998; Vi lli ger, 1996). 

n Dis mi nu ció de les re sistències res pi -

ratò ries (Orlan do, 1998; Seto-Poon,

1999). 

n Fa ci li tar la res pi ra ció en cas de ri ni tis

(Romo, 1998). 

La in fluèn cia de l’ús de les ti re tes na sals

ha es tat ana lit za da en di ver ses in ves ti ga -

cions, mit jan çant la uti lit za ció d’un ta pís

ro da dor per a la cur sa i d’un ci cloerg òme -

tre per al ci clis me (Pa pa nek i cols.,

1996; Schnei der, 1998). Tan ma teix, no

s’han rea lit zat tre balls que me su rin i ana -

lit zin la in fluèn cia de les ti re tes na sals

fent ser vir un erg òme tre de bra ços com

els que s’utilitzen en l’entrenament en

sec de ne da dors i   triat le tes. 

Per aquest mo tiu, l’objecte d’aquesta in -

ves ti ga ció ha es tat me su rar la mo di fi ca -

ció que pro dueix la uti lit za ció de la ti re ta

na sal so bre les va ria bles fi siolò gi ques

fre qüèn cia car día ca (FC), ven ti la ció (Ve)

i con sum d’oxigen (VO2), com a re sul tat

d’un tre ball de for ça-resistència con sis -

tent en l’execució d’una pro va pro gres si -

va, en un erg òme tre de bra ços, rea lit za da 

per triat le tes. 

Material i mètode 

Sub jec tes 

En la rea lit za ció de les pro ves hi van

par ti ci par set triat le tes ba rons que

com pe tei xen en les pro ves de mo da li tat 

olím pi ca (1,5 km de na ta ció, 40 km de

ci clis me i 10 km de cur sa). Aquests es -

por tis tes te nien un bon ni vell d’en tre na -

ment i tots por ta ven dos anys, pel cap

baix, prac ti cant aques ta es pe cia li tat

es por ti va.

Els es por tis tes van pre sen tar uns va -

lors mit jans (des via ció estàndard) (mí -

nim-màxim) d’edat de 22,6 (DE 3) anys

(20-29 anys); es ta tu ra 178 (DE 7,5) cm

(166-188 cm) i pes de 71,2 (DE 5) kg

(63,5-79,5 kg). 

Pro ce di ment 

Es van rea lit zar dues pro ves pro gres si ves

i sub màxi mes en un erg òme tre de bra ços

Bio me ter Iso ki ne tic Trai ner (Fah ne -

mann), tot imi tant el mo vi ment si mul ta ni 

de bra ços en l’estil bra ça de na ta ció, en

les fa ses aquà ti ques pro pul si ves de pre sa 

i em bran zi da (fo to gra fia 2). En una de

les pro ves els es por tis tes uti lit za ven una

ti re ta na sal Breat he Right™ (3M) i en

l’altra no la feien ser vir. L’ordre de rea lit -

za ció de les pro ves va ser de ter mi nat

aleatò ria ment per sor teig pre vi. 

El pro to col de les pro ves va con sis tir a

rea lit zar un es cal fa ment de 10 mi nuts

so bre l’ergòmetre amb una fre qüèn cia de 

35 bra ça des per mi nut amb la in ten si tat
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n FOTOGRAFIA 1.

Col·lo ca ció d’u na ti re ta na sal per fa ci li tar la
res pi ra ció du rant l’es forç.
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n FIGURA 1.
Com pa ra ció del VO2 sen se/amb ti re ta en les tres in ten si tats de les pro ves.

Sen se ti re ta

Amb ti re ta
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mar ca da amb el nú me ro 9 per l’aparell,

se guit de 10 mi nuts d’estiraments es -

tàtics del tren su pe rior i el tronc. A con ti -

nua ció, es van efec tuar, sen se des cans

en tre elles, tres càrre gues de 3 mi nuts

de du ra da amb la ma tei xa fre qüèn cia de

35 bra ça des per mi nut amb les in ten si -

tats nú me ros 7, 4 i 2 de l’ergòmetre, in -

cre men ta des pro gres si va ment. 

Du rant cada pro va es va re gis trar el con -

sum d’o xi gen i la ven ti la ció mit jan çant

un ana lit za dor de ga sos CPX (Medgra -

phics) cada 15 se gons, i la fre qüèn cia

car día ca mit jan çant un mo ni tor de rit me

car díac Po lar Accu rex (Po lar Elec tro)

amb in ter vals de cinc se gons. 

Aquest pro to col es va re pe tir amb la ti re -

ta na sal i sen se. Entre la rea lit za ció

d’amb dues pro ves van trans có rrer, com a 

mí nim, 72 ho res. Els dies de les pro ves

els sub jec tes no ha vien rea lit zat prèvia -

ment cap mena d’es forç fí sic in tens. 

Tots els es por tis tes van pro var l’erg òme -

tre de bra ços dies abans de rea lit zar to tes 

dues pro ves per tal d’a cos tu mar-se a

la po si ció a adop tar (aja gut pron) i a la

tècni ca de rea lit za ció de l’e xer ci ci (imi -

tant les fa ses de pre sa i em bran zi da del

mo vi ment de bra ços de l’es til bra ça en

na ta ció). 

Anàli si es ta dís ti ca de les da des 

El trac ta ment es ta dís tic va ser rea lit zat

em prant pro ves d’es ta dís ti ca des crip ti va

i ana lí ti ca. Els re sul tats de l’es ta dís ti ca

des crip ti va s’ex pres sen mit jan çant la

mit ja na aritm èti ca (x), la des via ció

estàndard (DE) i el rang (va lors mí nim i

màxim). La com pa ra ció en tre les mit ja -

nes s’ha rea lit zat mit jan çant pro ves no

pa ramè tri ques (test de Wil co xon per a

da des apa re lla des), i el ni vell de sig ni fi -

ca ció es co llit ha es tat  de p < 0,05. La

com pa ra ció en tre les mit ja nes s’ex pres sa 

mit jan çant la seva di ferè ncia i l’in ter val

de con fian ça (IC 95 %). 

Resultats 

A les dues pro ves rea lit za des, tant l’e -

fectuada amb la ti re ta com l’executada

sen se, es va pro duir un in cre ment de les

tres va ria bles fi siolò gi ques ana lit za des

com a con se qüèn cia de l’increment pro -

gres siu de la in ten si tat del tre ball. 

El VO2, quan es por ta po sa da la ti re ta na -

sal, dis mi nueix en les tres in ten si tats de

tre ball: 1,58 ml/kg·min (IC 95 % 1,02;

2,13); 1,57 ml/kg·min (IC 95 % 0,63;

2,51); i 2,53 ml/kg·min (IC 95 %

1,45; 3,61) res pec ti va ment. Aques tes di -

ferè ncies tro ba des són es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti ves (p < 0,05) en els tres ni vells

d’in ten si tat uti lit zats (fi gu ra 1). 

En les tres in ten si tats, la ven ti la ció mos -

tra va lors més bai xos quan es rea lit za el

test amb ti re ta na sal. Aques tes diferèn -

cies són de 2,42 l/min (IC 95 % 1,27;

3,57); 3,82 l/min (IC 95 % 1,21;

6,43); i de 16,05 l/min (IC 95 % 11,7;

20,4) res pec ti va ment, i to tes són es ta -

dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves (p < 0,05)

(fi gu ra 2).
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La FC re gis tra da va mos trar va lors su -

pe riors uti lit zant la ti re ta na sal en les

dues in ten si tats més bai xes. En la in -

ten si tat 7 es van re gis trar aug ments

mit jans de 5,09 pul/min (IC 95 %

–11,24; 1,05); en la in ten si tat 4 els

va lors mit jans més ele vats van ser de

6,7 pul/min (IC 95 % –14,74; 1,33);

men tre que en la in ten si tat més ele va da 

(12) la FC va dis mi nuir 1,36 pul/min

(IC 95 % –8,21; 5,49). Les di ferè ncies

han es tat es ta dís ti ca ment no sig ni fi ca -

ti ves (p > 0,05) en les tres in ten si tats

(fi gu ra 3). 

Discussió 

La uti lit za ció d’u na ti re ta na sal no va te -

nir efec tes so bre els va lors de la fre qüèn -

cia car día ca, però va dis mi nuir de for ma

sig ni fi ca ti va els va lors del con sum d’o xi -

gen i la ven ti la ció du rant una pro va pro -

gres si va en banc iso cinè tic si mu lant l’es -

til bra ça de na ta ció. 

Els va lors ob tin guts de VO2 du rant el

trans curs de la pro va, uti lit zant la ti re ta

na sal, han es tat sem pre in fe riors als as -

so lits sen se l’ús d’aquesta. Tot i ser les

di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti -

ves, es po dria con si de rar que aques ta

dis mi nu ció, al vol tant  de 2 ml/kg·min,

no és re lle vant en la pràcti ca es por ti va

pel seu baix va lor. A més a més, el coe fi -

cient de va ria ció del VO2 ob tin gut en pro -

ves màxi mes i sub màxi mes de la bo ra to ri

os cil·la en tre el 3,1 % i el 9 % (Fe liu,

Ven tu ra i Rie ra, 1988; Becque i cols.,

1993), va ria cions si mi lars a les pre sen -

ta des en aquest es tu di en els triat le tes tot 

al llarg del trans curs de ca das cu na de les 

pro ves. 

Els re sul tats ob tin guts en aquest es tu di

so bre la si mi li tud del VO2 amb ti re ta na -

sal/sen se,  con cor den amb els in di cats

per Re po vich i cols. (1998), quan con -

clouen que la ti re ta na sal gai re bé no té

efec tes so bre l’oxigenació en es for ços

d’intensitats sub màxi mes. Tan ma teix,

Grif fin i cols. (1997) tam bé van tro bar

dis mi nu cions sig ni fi ca ti ves del VO2, tant

en repòs com en exer ci cis d’intensitat

sub màxi ma, en com pa rar l’ús d’una ti re -

ta na sal amb un pla ce bo. 

L’aplicació de la ti re ta pro vo ca una dis -

mi nu ció de les re sistències pe rifè ri ques

(Se to-Poon, 1999; Schnei der, 1998), i

amb el seu ús, al con tra ri d’allò que es

po dia es pe rar, els va lors de ven ti la ció

han es tat sem pre in fe riors als acon se -

guits sen se la uti lit za ció de la ti re ta (en -

tre 2,42 i 16,5 l/min). 

Aquests re sul tats es di fe ren cien dels ob -

tin guts en al tres es tu dis rea lit zats pe -

dalejant en un ci cloerg òme tre i co rrent

so bre un ta pís ro da dor, en els quals la

uti lit za ció o l’absència de la ti re ta no va

 suposar di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en els

va lors de ven ti la ció (Clapp i cols., 1996:

Case i cols., 1999). 

Al con tra ri de la dis mi nu ció del con sum 

d’o xi gen i de la ven ti la ció, els va lors re -

gis trats de fre qüèn cia car día ca, en els

tres ni vells d’in ten si tat, han es tat su pe -

riors amb l’ús de la ti re ta na sal. Les mí -

ni mes di ferè ncies no sig ni fi ca ti ves ob -

tin gu des (menys de 7 pul/min), en tre

uti lit zar o no la ti re ta na sal, coinci -

deixen amb els re sul tats ob tin guts per

Chi ne ve re (1997) que afir ma que la

uti lit za ció de la ti re ta no té efec tes so -

bre els va lors de la fre qüèn cia car día ca

du rant l’e xer ci ci. 

Una res pi ra ció ex clu si va ment na sal du -

rant la rea lit za ció d’exercici fí sic és un

pa tró de res pi ra ció in fre qüent i més es pe -

cial ment en el medi aquà tic, on la ins -

piració acos tu ma a rea lit zar-se exclusi -

vament a ni vell oral. Tan ma teix, la seva

uti lit za ció pro vo ca un aug ment de la re -

sistència glo bal al flux res pi ra to ri, i això

re dueix la ca pa ci tat ven ti la do ra (Mor ton i 

Mac Dou gall, 1993) i in cre men ta el tre -

ball dels mús culs res pi ra to ris per a un

ma teix ni vell de ven ti la ció (Fe rris, Mead i 

Opie, 1964). 

Tan ma teix, en ca ra que la res pi ra ció na -

sal re dueix les ca pa ci tats ven ti la do ra i

aerò bi ca, és més efi cient en l’es cal fa -

ment i hu mi di fi ca ció de l’ai re ins pi rat

quan es com pa ra amb una res pi ra ció

oro na sal (Grif fin i cols., 1985). Aquests

avan tat ges es veuen mi ni mit zats en l’e -

xer ci ci rea lit zat en el medi aquà tic en ins -

tal·la cions tan ca des, on els va lors de

tem pe ra tu ra i hu mi tat són ele vats en

com pa ra ció amb les pis ci nes si tua des a

l’ai re lliu re o amb la na ta ció en es pais

oberts (rius, llacs, mar). 

Mor ton i cols. (1995) tam bé van tro bar

una dis mi nu ció de la ven ti la ció (35,1 %)

i del con sum d’oxigen (11,6 %) du rant

un exer ci ci pro gres siu en in ten si tat rea lit -

zat en con di cions de res pi ra ció ex clu si va -

ment na sal, en re la ció al ma teix exer ci ci

efec tuat amb res pi ra ció oro na sal. 

Les in ves ti ga cions d’Amis i cols.

(1999) i de Tong i cols. (2001a,

2001b) han mos trat que l’ús d’un di la -

ta dor na sal ex tern, com l’u ti lit zat en
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aquest es tu di, in cre men ta l’àrea trans -

ver sal de la ca vi tat na sal i re dueix la re -

sistència al flux d’ai re, així com l’es forç

de res pi rar per a un de ter mi nat ni vell de 

ven ti la ció oro na sal du rant la rea lit za ció 

d’e xer ci ci fí sic. 

Atès que hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

en el con sum d’oxigen en tre rea lit zar la

ma tei xa in ten si tat d’esforç amb la ti re ta o 

sen se, l’estrès de la res pi ra ció efec tua da

de for ma na sal, afe git a la pro duc ció me -

tabò li ca d’energia per efec tuar l’exercici,

pot ha ver afa vo rit la dis mi nu ció del cost

energ ètic i po dria afa vo rir un aug ment de 

la ca pa ci tat de ren di ment. 

Els tre balls de Tong i cols. (2001a) tam -

bé van mos trar un in cre ment de la potèn -

cia mit ja na pro duï da du rant un exer ci ci

cí clic in ter mi tent pro lon gat uti lit zant un

di la ta dor na sal ex tern, la qual cosa atri -

buei xen par cial ment a l’eliminació de la

fa ti ga del tre ball dels mús culs ven ti la -

dors. 

Du rant les tres in ten si tats de la pro -

va rea lit za da amb la ti re ta, les de man -

des ven ti la do res so bre la res pi ra ció na -

sal s’han vist dis mi nuï des, al con tra ri

dels re sul tats tro bats per Chi ne ve re i

cols. (1999) du rant un exer ci ci pro -

gres siu amb un di la ta dor na sal ex tern

si mi lar.

L’ús de la ti re ta na sal per met, per tant,

una dis mi nu ció de la des pe sa energ èti ca

du rant la rea lit za ció de tre balls en sec

quan la res pi ra ció és ex clu si va ment na -

sal. Tot i que la res pi ra ció na sal efec tua -

da amb una ti re ta ex ter na va dis mi nuir la

ca pa ci tat ven ti la do ra, les pos si bi li tats de

man te ni ment d’un exer ci ci o test d’in -

tensitat pro gres si va com pa rat amb un de

rea lit zat amb la ma tei xa res pi ra ció na sal

sen se un di la ta dor ex tern es veu rien afa -

vo ri des. 

Els re sul tats pre sen tats en aquest es tu -

di sug ge rei xen que quan es re que reix

una res pi ra ció na sal aè ria (com s’es de -

vé fora del medi aquà tic) en exer ci cis

d’in ten si tats pro gres si ves, la uti lit za ció

d’u na ti re ta na sal ex ter na pot aju dar a

dis mi nuir lleu ge ra ment el cost ener -

gètic i afa vo rir la ca pa ci tat de resis -

tència de l’es por tis ta.

Tan ma teix, en la pràcti ca es por ti va i,

es pe cial ment en el medi aquà tic, els

triat le tes i ne da dors re co rren a la res pi -

ra ció oral o oro na sal, per la qual cosa

els be ne fi cis de l’ús de la ti re ta na sal

po drien que dar mi ni mit zats o fins i tot

de sa par èi xer. 
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Resum
La quan ti fi ca ció de l’en tre na ment és un

tema que preo cu pa els pre pa ra dors fí -

sics. La nos tra tas ca prin ci pal és do si fi -

car i es ta blir càrre gues que pro duei xin

efec tes d’a dap ta ció. Les si tua cions reals

de joc són les que més en for ma po sen,

per això, hem de pre pa rar les càrre gues

se guint una me to do lo gia glo bal, tot in te -

grant els fac tors de ter mi nants del ren di -

ment. 

Aquest es tu di pre tén de do nar da des so -

bre el temps de di cat als con tin guts que

es tre ba llen als en tre na ments. 

Aquest es tu di pros pec tiu i des crip tiu

s’ha rea lit zat du rant la tem po ra da

2002-03, i ha re co llit to tes les ses sions 

d’en tre na ment rea lit za des per Fo ti cos

Sa ra gos sa, mi li tant a la Di vi sió d’Ho -

nor. El nom bre de set ma nes es tu dia des 

és de 38, amb un to tal de 177 ses -

sions, 30 par tits ofi cials i 13 d’amis -

tosos. 

Els blocs de con tin guts han es tat: es cal -

fa ment, for ça, re sistència, alà ctic en pis -

ta, es pe cí fic en par tits, au to ma tis mes,

d’al tres, es ti ra ments, par tits. 

El vo lum de la tem po ra da és de 27.060 mi -

nuts, cosa que dóna una mit ja na de

12 ho res per set ma na. 

El bloc de con tin guts si tua cions de

joc-par tits ocu pa el 23% del temps de di -

cat a l’en tre na ment, i és la fa mí lia de

con tin guts més im por tant. 

La quan ti fi ca ció de les càrre gues d’en tre -

na ment serà un re fe rent molt vàlid a te nir 

en comp te en la cam pan ya de com pe ti -

ció se güent.

Intro duc ció 

La quan ti fi ca ció de l’en tre na ment en

els es ports col·lec tius és un dels te mes

que més ens preo cu pa com a pre pa ra -

dors fí sics (A. Blan co i A. Ense ñat,

1999; A. Blan co et al., 1993; G. Mo -

ras i C. Zu ri ta, 1999; J. Pino i M. Mo re -

no, 1998). La nos tra tas ca prin ci pal és

es ta blir càrre gues d’en tre na ment que

pro duei xin efec tes d’a dap ta ció. Sa bem

que les adap ta cions que es pro duei xen

són es pe cí fi ques, i en con se qüèn cia,

les si tua cions amb un pa tró com més

sem blant mi llor a la com pe ti ció se ran

les que més en for ma po sa ran els ju ga -

dors. Les si tua cions reals de joc en els

en tre na ments s’a cos tu men a efec tuar

des prés d’un tre ball pre vi que pot ocu -

par més de la mei tat de l’en tre na ment,

per la qual cosa la càrre ga d’en tre na -

ment cal en ten dre-la des d’u na pers -

pec ti va glo bal i no de for ma frac cio na da 

i in de pen dent tot al llarg de les di fe -

rents parts d’u na ses sió d’en tre na ment. 

Les càrre gues s’han d’a jus tar per arri -

bar en aquest mo ment de la ses sió en

un es tat fun cio nal que ens per me ti de

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (48-52)

preparació física

48

Abstract

Physi cal trai ners are wo rried about trai ning

time, how we can know the in ten sity of it

and how we can im pro ve the physi cal

fit ness of our pla yers. Trai ning ses sions

must in clu de all the dif fe rent fac tors

that have in fluen ce on the pla ying

game.

The ob ject of this study is to of fer

da tes over the time we de di ca te to

all the dif fe rent sta ges of the trai ning

ses sions such as war ning-up, strength,

en du ran ce, speed, fle xi bi lity, match time,

tac tics and of fi cial match.

The study was made du ring the

2002-2003 sea son in clu ding all the

trai ning ses sions made by Fo ti cos

Za ra go za team, which plays in the top

Spa nish lea gue of five-a-side foot ball. We 

have stu died 38 weeks with a to tal of

177 trai ning ses sions and

43 mat ches.

The to tal trai ning time has been 27.060

mi nu tes, with an ave ra ge of 12 hours per

week. Match time has been the most

im por tant part of the trai ning time with a

23 % of the to tal. The quan tity of trai ning 

time of this year will be a very im por tant

re fe ren ce to pre pa re next sea son’s

com pe ti tion. 

Key words
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con ti nuar pro duint aques tes adap ta -

cions a l’es forç que ens con duei xin a un 

es tat ideal de for ma. Això es com pli ca

quan par lem de tre ba llar amb un grup

d’es por tis tes he te ro ge ni pel que fa a

mor fo tip, com po si ció mus cu lar, pre -

domini de fi bres mus cu lars, etc. Ben

se gur que aques ta rea li tat fa que de ter -

mi nats mèto des d’en tre na ment afa vo -

rei xin més uns ju ga dors que no pas

d’al tres. Les tem po ra des en aques tes

mo da li tats es por ti ves, on es com pe teix

cada set ma na, són molt llar gues i en

uns mo ments uns es veu ran be ne fi ciats 

i en al tres mo ments perju dicats. 

El pre pa ra dor fí sic ha d’es tar sem pre

atent a aquests as pec tes i mi ni mit -

zar-los el màxim pos si ble, pri mer fent

par tí cips els ju ga dors i se gon adap tant

les càrre gues, din tre de les se ves pos si -

bi li tats, a les ca rac te rís ti ques dels ju ga -

dors. Tot el que aca bem de dir ens

 condueix a fer que la ma jo ria de les càr -

regues d’en tre na ment se guei xin una

me to do lo gia glo ba lit za do ra, on s’in te -

gren els as pec tes i ob jec tius fí sics,

tècnics, tàctics i psi colò gics, és a dir un 

en tre na ment in te gral. (J. L. Arjol,

1997; J. Her nán dez, 1999; F. Pas cual

1997). “La pre pa ra ció in te gral fí si co-

tècnic -tàctica-psicològica con sis teix a

afa vo rir el de sen vo lu pa ment de les ca -

pa ci tats es men ta des en el con text en

què in ter vin dran en com pe ti ció, per

tant, l’en tre na ment de la con di ció fí si ca 

no ha de con tem plar-se com un ob jec -

tiu en ell ma teix, sinó que en té un de

su pe rior, mi llo rar la ca pa ci tat de joc o

op ti mit za ció de la ca pa ci tat es por ti va”

(J. Pino i M. Mo re no, 1998). 

Hi ha es tu dis que quan ti fi quen i es truc -

tu ren l’en tre na ment se gons parà me tres 

fi siolò gics (C. Ló pez i F. Ló pez 1997;

G. Mo ras i C. Zu ri ta, 1999), anà li si de

la com pe ti ció (J. Álva rez et al., 2002;

J. Álva rez et al., 2001; A. Blan co et al., 

1993; J. L. Chi ro sa et al., 1999; A. Dal 

Mon te et al., 1987; L. Fran co, 1998; J. 

Her nán dez, 2001; M. Mo re no, 1998;

J. Za ra go za, 1996), clas si fi ca ció dels

exer ci cis se gons l’es forç re que rit (A.

Blan co et al., 1993; J. Mas sach,

1998; G. Mo ras i C. Zu ri ta, 1999), etc. 

No sal tres pre te nem de do nar una re -

ferè ncia cla ra i sen zi lla, a les per so nes

que tre ba llin en aquest camp, mit jan -

çant la quan ti fi ca ció del temps d’en tre -

na ment, tot agru pant els con tin guts de

tre ball en di fe rents blocs o fa mí lies d’e -

xer ci cis. 

Ma te rial
i mèto des 

Per a la rea lit za ció d’a quest es tu di pros -

pec tiu i des crip tiu, rea lit zat du rant la

tem po ra da 2002-03, s’han re co llit sis -

temà ti ca ment to tes les tas ques i exer ci -

cis por tats a ter me en les ses sions d’en -

tre na ment rea lit za des per l’e quip, mi li -

tant en la Di vi sió d’Ho nor, Fo ti cos Sa ra -

gos sa. Ben entès que, prèvia ment a la

seva rea lit za ció es va ha ver de fer la pla -

ni fi ca ció de la tem po ra da, te nint com a

fac tors més im por tants: el ca len da ri de

com pe ti ció, els des can sos i els ob jec tius

del club. 

El nom bre de set ma nes es tu dia des és de

38, en les quals es van rea lit zar un to tal

de 177 ses sions i es van ju gar 30 par tits

ofi cials i 13 d’amistosos. 

Per a la re co lli da de da des vam uti lit zar

fulls de re gis tre dis sen yats per al cas i la

seva pos te rior anà li si i es tu di en un full

Excel. 

Per a la quan ti fi ca ció dels temps d’en tre -

na ment hem di fe ren ciat un se guit de

blocs de con tin guts glo bals que ens per -

me tin de te nir-ne la vi sió glo bal: 

n Escal fa ment: jocs d’ac ti va ció, par tits

d’es cal fa ment amb re gles mo di fi ca des. 

Com a nor ma vam de di car 25’ d’es cal -

fa ment si co men cem en pis ta i 10’ si

des prés anem al gimnàs i 15’ en sor tir

de rea dap ta ció al tre ball de for ça. L’es -

cal fa ment del dia del par tit té una du -

ra da real de 50’. 

n Tre ball de for ça en sala de mus cu la -

ció: to tes les set ma nes es rea lit zen, per 

re gla ge ne ral, dues ses sions de gimnàs 

on es tre ba lla se gons el mo ment: con -

di cio na ment ge ne ral i for ça resis -

tència, for ça màxi ma i for ça ve loç. En

aquest apar tat in clou ré el tre ball de

mul ti salts i plio me tria rea lit zat, en ca ra

que tam bé es dóna in te grat en l’a par tat 

d’Alàctic pis ta-xuts-cir cuit. 

n Tre ball de re sistència: aerò bi ca, fora

de la pis ta, i de potè ncia aerò bi ca

màxi ma (PAM), en ge ne ral rea lit zat

en la pis ta in te grat amb ele ments tec -

ni cotà ctics, fent ser vir mèto des

 fraccionats in terv àlics i amb can vis

de rit me. 

n Tre ball Alàctic en pis ta: in cloem els

exer ci cis de ve lo ci tat rea lit zats amb pi -

lo ta i sen se, cir cuits, plio me tria (drop-

jumps). 

n Tre ball es pe cí fic en par tits, si tua cions

reals de joc: 5 x 5, 4 x 4, 3 x 3. 

n Au to ma tis mes tàcti ca-es tratè gia: si -

tua cions de joc que s’en tre nen fins que 

s’e xe cu ten pràcti ca ment de for ma in -

cons cient. 

n Altres: hi vam in clou re exer ci cis poc

ha bi tuals de tècni ca in di vi dual, col-

lec ti va, etc. 

n Esti ra ments: cada dia, al fi nal de la

ses sió, es rea lit zen com a mí nim

10 mi nuts d’es ti ra ments di ri gits. 

n Par tits: hi vam in clou re els par tits

ofi cials i amis to sos i a ca das cun li

vam ator gar una du ra da de 75 mi -

nuts, tot i que la du ra da real en

temps es co lat és apro xi ma da ment de

90 mi nuts. 

A tots aquests con tin guts cal afe gir-hi les

xe rra des tin gu des amb els ju ga dors, set -

ma nal ment, per a la pre pa ra ció dels par -

tits i la seva pos te rior anà li si, que no han

es tat in clo ses. La du ra da d’a quests in ter -

can vis acos tu ma a ser d’u na hora/set ma -

na, di vi di da en dues parts: di lluns anà li si 

del par tit i di ven dres anà li si de l’e quip

con tra ri.

Re sul tats
i dis cus sió 

D’un to tal de 270 dies que ha du rat la

tem po ra da, s’han en tre nat 164 dies i

s’han rea lit zat un to tal de 177 ses sions,
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s’han ju gat 44 par tits i s’ha tin gut des -

cans en 61 dies (fi gu ra 1). 

La càrre ga glo bal rea lit za da en 38 set -

ma nes (vo lum) ha es tat de 27.060 mi -

nuts (451 h) dis tri buï da en 177 ses -

sions d’en tre na ment, 30 par tits ofi cials i

14 d’a mis to sos (figu ra 2). El rang os cil·la 

en tre 1.020 mi nuts i 200 mi nuts, amb

una mit ja na de 712 mi nuts set ma nals,

és a dir, 12 ho res de pràcti ca es por ti va la 

set ma na. 

La dis tri bu ció dels con tin guts de tre ball,

in clo sos els par tits, es pot apre ciar a la

tau la 1.

Si ana lit zem úni ca ment les ses sions

d’en tre na ment, la dis tri bu ció es veu re -

flec ti da a la tau la 2. 

Pel que fa al tre ball de la for ça rea lit zat

en la sala de mus cu la ció, s’han rea lit -

zat 65 ses sions i la dis tri bu ció ha es tat

de: con di cio na ment for ça re sistència

1.185 (39 %); for ça màxi ma 715

(24 %); for ça ve loç 1.095 (37 %) (fi -

gu ra 3). 

Quant al tre ball de re sistència, sen se

comp tar l’es pe cí fic de par tits on es tre -

ba lla en les con di cions més sem blants

a la com pe ti ció i que ocu pa un 23 % del 

temps to tal d’en tre na ment, ve geu fi -

gura 4. 

Els re sul tats ob tin guts ens do nen una

dis tri bu ció del temps a les ses sions de:

 

n Escal fa ment 19 % 

n Part prin ci pal 68 % 

n Tor na da a la cal ma 13 % 

Aques ta dis tri bu ció con cor da per fec ta -

ment amb la bi blio gra fia es pe cia lit za da

(J. Álva rez, 1997). 

La de di ca ció set ma nal dels nos tres ju -

ga dors és d’u na mit ja na de 12 ho res, a

la qual cal afe gir: xe rra des, els viat ges

per tota la geo gra fia es pan yo la i el

temps de di cat al des cans que, com a

bons pro fes sio nals han de rea lit zar. Tot 

això com por ta que la seva de di ca ció es -

de vin gui una jor na da la bo ral com la de

qual se vol al tre pro fes sio nal nor mal.

Aques ta de di ca ció, cada ve ga da més

ex clu si va, està fent que aquest es port
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n FIGURA 2.
Vo lum d’en tre na ment set ma nal in clo sos par tits (en mi nuts).

CONTINGUTS DE TREBALL TEMPS (mi nuts) %

Escal fa ment  5.935 22

For ça  3.390 13

Re sis tèn cia  2.055 8

Alàctic en pis ta-xuts-cir cuits  1.310 5

Si tua cions joc-par tits  4.950 18

Au to ma tis mes es tratè gia - tàcti ca  2.250 8

Altres-tècni ca   6.30 2

Esti ra ments  3.165 12

Par ti ts  3.375 12

TOTAL 27.060 100

n TAULA 1.
Per cen tat ge glo bal blocs de con tin guts in clo sos par tits.

(60 %)

(23 %)

(11 %)

(6 %)

Descanso: 61

Días entrenamiento: 164

Partidos: 30

Amistosos: 15

n FIGURA 1.
Dis tri bu ció de la tem po ra da (270 dies).

Des cans: 61

Partits: 30

Amis to sos: 15

Dies d’en tre na ment: 164

Setmana

st
u

ni
M



s’es ti gui pro fes sio na lit zant a tots els ni -

vells. 

Les set ma nes (mi cro ci cles), les vam

clas si fi car en: cons truc ció (de sen vo lu pa -

ment de ter mi na da/des qua li tats fí si -

ques), trans for ma ció (a les ma ni fes ta -

cions es pe cí fi ques de la com pe ti ció), es -

pe cí fi ques (si tua cions de com pe ti ció)

(tau la 3). 

La càrre ga set ma nal l’hem clas si fi ca da

en: as cen dent, man te ni ment, des cen -

dent (tau la 4). La dis tri bu ció dels con tin -

guts en un mi cro ci cle nor mal la po dem

veu re a la tau la 5. 

La pla ni fi ca ció ini cial de la tem po ra da te -

nia com ob jec tiu la per manè ncia en la

ca te go ria; en ob te nir la cin que na pla ça

du rant la lli ga re gu lar va cal dre mo di fi car 

allò que s’ha via pla ni fi cat per ac ce dir al

play-off pel tí tol de lli ga per la qual cosa

els úl tims me so ci cles es van veu re afec -

tats i mo di fi cats per arri bar-hi en les

millors condicions possibles.

Con clu sions

La pla ni fi ca ció prèvia dels con tin guts

de tre ball es fa ne cess ària per po der es -

ta blir les pau tes a se guir du rant la com -

pe ti ció. 
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CONTINGUNTS DE TREBALLS TEMPS (mi nu ts) %

Escal fa ment  3.960 19

For ça  3.390 16

Re sistència  2.055 9

Alàctic en pis ta-xuts-cir cuits  1.310 6

Si tua cions joc-par tits  4.950 23

Au to ma tis mes-es tratè gia-tàcti ca  2.250 11

Altres-tècni ca    630 3

Esti ra ments  2.745 13

TOTAL 21.290 100

n TAULA 2.
Per cen tat ge glo bal blocs de con tin guts en els en tre na ments.

TIPUS

SETMANA

NOMBRE

SETMANES

Construcció 20

Transformació 11

Específica  7

n TAULA 3.
Clas si fi ca ció de les set ma nes de la tem po ra da.

TIPUS

CÀRREGA 

NOMBRE

SETMANES

Ascendent 20

Manteniment 11

Descendent  7

n TAULA 4.
Clas si fi ca ció de les càrre gues dels mi cro ci cles
du rant la tem po ra da.

Fuerza veloz: 1.315

(39 %)

Acondicionamiento
Fuerza resistencia: 1.305

(38 %)
(23 %)

Fuerza máxima: 770

n FIGURA 3.
Dis tri bu ció de l’en tre na men t de la força (65 se ssio ns: 3.390 mi nu ts).

Láctico: 260
(13 %)Fraccionado: 540

(26 %)

Aeróbica: 835
(40 %)

Test PAM: 80
(4 %)

CB. Ritmo: 340
(17 %)

n FIGURA 4.
Dis tri bu ció de l’en tre na ment de la re sistència, sen se comp tar par tits i si tua cions reals de joc
(2.055 mi nu ts).

For ça màxi ma: 770 Con di cio na ment:

For ça re sistència: 1.035

For ça veloç: 1.315

Frac cio nat: 540

Làctic: 260

CB. Rit me: 340

Aerò bi ca: 835



La pla ni fi ca ció de la tem po ra da és es sen -

cial per po der quan ti fi car i rea jus tar els

en tre na ments tot al llarg d’aquesta. 

To tes les pla ni fi ca cions han de ser fle xi -

bles per tal de po der va riar-les en fun ció

de les ne ces si tats de l’e quip i dels seus

individus. 

La càrre ga de les ses sions s’ha d’en ten -

dre, pla ni fi car i exe cu tar de for ma in te -

gral, així tots els fac tors del ren di ment

s’in te rre la cio nen entre ells. 

El vo lum de la tem po ra da és de 27.060 mi -

nuts que són 451 ho res. La de di ca ció

set ma nal a l’en tre na ment, sen se comp -

tar xe rra des i viat ges, és d’u na mit ja na de 

12 ho res per set ma na, la qual cosa jus ti -

fi ca l’ac tual pro fes sio na lit za ció d’a quest

es port. 

El bloc de con tin guts si tua cions de

joc-par tits ocu pa el 23 % del temps de di -

cat a l’en tre na ment, i és la fa mí lia de

con tin guts més important. 

La quan ti fi ca ció de les càrre gues d’en tre -

na ment per blocs de con tin guts ens per -

met de sa ber la de di ca ció real de di ca da a 

ca das cun du rant la tem po ra da, i això

serà un re fe rent molt vàlid a te nir en

comp te en la cam pan ya de competició

següent. 
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DIA HORA CONTINGUTS 

DILLUNS 18:15-21 Gimnàs 

Alàctic en pis ta 

Par tit 

Xe rra da 

DIMARTS 19-21 Re sis tèn cia

Si tua cions de joc-es pais re duïts

DIMECRES 18:15-21 Gimnàs 

Alàctic en pis ta amb cir cuit, xuts 

Au to ma tis mes

Par tit 

DIJOUS 19-21 Re sis tèn cia

Par ti t

DIVENDRES 19-22:30 Ron do

Au to ma tis mes ju ga des atac i de fen sa 

Sor ti des pres sió 

Estra tègia

Xe rra da 

DISSABTE Par ti t

n TAULA 5.
Set ma na ti pus d’en tre na ment. Dis tri bu ció de con tin guts per dies.



Anàli si de l’estructura
de l’atac en equips d’alt ni vell
d’handbol

§ TO MÁS GAR CÍA CAL VO
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport. 
Pro fes sor en la Fa cul tat de For ma ció del Pro fes so rat. 
Uni ver si tat Autò no ma de Ma drid 

§ JUAN ANTONIO GARCÍA HERRERO
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor en la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Uni ver si tat d’Extre ma du ra

§ IGNA CIO ANIZ LEGARRA
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport. 
Pro fes sor en la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport. 
Uni ver si tat d’Extre ma du ra. 

Resum

Aquest tre ball d’in ves ti ga ció trac ta d’a na -

lit zar, mit jan çant una me to do lo gia ob ser -

va cio nal, l’es truc tu ra ció del joc d’a tac en

hand bol d’alt ni vell i la seva eficà cia en

fun ció del fet que es rea lit zi trans for ma ció

del sis te ma ofen siu o no. Per por tar a ter -

me aquest tre ball s’han pres com a mos tra 

tots els par tits que han en fron tat en tre ells 

els qua tre pri mers equips de la lli ga

ASOBAL; en to tal, han es tat ana lit zats

vint-i-qua tre par tits. 

Mit jan çant una anà li si es ta dís ti ca, s’ha

va lo rat la sig ni fi can ça dels re sul tats i la

seva apli ca ció a una po bla ció su pe rior. Fi -

nal ment, s’ex po sen al gu nes con si de ra -

cions per a l’en tre na ment en fun ció de les

da des tro ba des en l’es tu di. 

Intro duc ció 

Dis sen yar una es truc tu ra d’a tac amb la

qual l’e quip acon se guei xi una alta eficà cia 

és, ben se gur, una de les tas ques més

com ple xes amb què s’en fron ta l’en tre na -

dor en la cons truc ció del seu equip. L’es -

truc tu ra ció de l’a tac per met d’or ga nit zar

els ju ga dors per coor di nar-ne les ac cions

in di vi duals i col·lec ti ves en cer ca del prin -

ci pal ob jec tiu del joc ofen siu: acon se guir

el gol. 

Les pos si bi li tats en l’es truc tu ra ció del joc

d’a tac en equips d’alt ni vell han os cil·lat

enor me ment al llarg de la hist òria de

l’hand bol, en ca ra que ac tual ment s’as su -

meix que una es truc tu ra d’a tac efi caç per

a l’alt ni vell ha de ser fle xi ble i va ria da.

Con fir mant aques ta idea, l’es tu di de Czer -

wins ki (1994), on va ana lit zar 115 par tits 

d’e quips na cio nals de ni vell alt en el ci cle

olím pic comprès en tre 1988 i 1992, va

per me tre de des co brir que els equips més

efi ca ços eren els que acon se guien de de -

sen vo lu par for mes va ria des d’a tac, amb

les quals ge ne ra ven més in cer te sa en l’e -

quip de fen sor i, doncs, as so lien una ma jor 

eficà cia. Així, la va ria bi li tat en les ac cions

de l’a tac cons ti tuirà un dels parà me tres

es sen cials en l’or ga nit za ció del joc col·lec -

tiu ofen siu en els equips d’alt ni vell (Gar -

cía, 2000). 

Entre els di fe rents ele ments que els

equips d’alt ni vell po den uti lit zar per tro -

bar l’èxit ofen siu es tro ben les trans for -

ma cions del sis te ma d’a tac ini cial.

Aquest mitjà d’a tac ha es tat un dels re -

cur sos que apa reix de for ma re cu rrent en 

la gran ma jo ria dels equips d’e lit; el joc

amb trans for ma cions és un dels as pec -

tes que acos tu men a con fi gu rar l’es truc -

tu ra ció del joc d’a tac en la gran ma jo ria

dels equips. El tre ball d’Antón, Ávi la i

Gar cía (1990) so bre el Cam pio nat del

Món mas cu lí ce le brat a Txe cos lovà quia

l’any 1990, cons ta ta que el joc amb

trans for ma cions és un ele ment de joc

ha bi tual en els es que mes d’a tac dels

equips. En con cret, as sen ya la l’al ta fre -

qüèn cia d’a pa ri ció de les cir cu la cions en 

càrre ga com a for ma d’a tac en di fe rents

equips. Pel que sem bla, es dis sen yen

es truc tu res de trans for ma ció dels sis te -
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Abstract

The first aim of this re search work is to analy ze 

the of fen ce game struc tu re in high-level

hand ball and its ef fec ti ve ness re la ted the use

(or not) of un fol ding du ring the game in

of fen ce. Spe ci fic ob ser va tio nal met ho do logy

was de fi ned and used. First four Spa nish

teams were stu died, in all mat ches they

com pe ted against each ot her, and fi nally, the

to tal num ber of mat ches stu died was twenty

four (ASOBAL Spa nish Lea gue).

Sta tis ti cal analy sis was used to mea su re

re sults’ sig ni fi can ce and the pos si bi lity to

im ple ment them on a big ger po pu la tion. Lastly

some trai ning con si de ra tions are pre sen ted,

re gar ding data ob tai ned in the pre sent study. 

Key words

Hand ball, Tac tic analy sis, Of fen si ve ef fi cacy,

Of fen si ve un fol ding

Hand bol, Anàli si tàcti ca, Eficà cia ofen si va,
Trans for ma ció ofen si va

n Pa ra ules cla u



mes d’a tac per ge ne rar un de se qui li bri

en la de fen sa (bàsi ca ment errors en els

can vis d’o po nents), i a par tir d’a quí

apro fi tar les op cions de fi na lit za ció que

es pre sen tin. L’èmfa si en el joc mit jan -

çant trans for ma cions s’ha cen trat a be -

ne fi ciar-se d’a quest ins tant (3 o 4 se -

gons), en el qual els de fen sors han de

can viar d’o po nents. D’a ques ta for ma, la

cer ca ràpi da de fi na lit za ció, un cop con -

su ma da la trans for ma ció, apa reix com

una màxi ma en la con duc ta dels equips

que pre te nen d’a con se guir eficà cia amb

l’ac ció (Ro mán, 1992). 

D’al tra ban da, l’or ga nit za ció del joc

col·lec tiu ofen siu vindrà de ter mi na da pels 

sis te mes de fen sius uti lit zats. En hand bol,

es cons ta ta que els dos sis te mes de fen -

sius em prats ma jo rità ria ment pels equips

d’alt ni vell són el sis te ma de fen siu 6:0 i el

5:1; per aquest mo tiu, gran quan ti tat d’e -

quips dis sen yen es truc tu res d’a tac per

 superar aquests dos sis te mes. Al nos tre

tre ball, ana lit za rem les di ferè ncies es truc -

tu rals en els atacs de qua tre equips d’alt

ni vell con tra aquests dos sis te mes de fen -

sius. 

Mèto de 

Mos tra

Per por tar a ter me la in ves ti ga ció han

es tat se lec cio nats tots els par tits ju gats

en tre els 4 pri mers clas si fi cats de la lli ga 

ASOBAL la tem po ra da 2001/2002 (P.

San Anto nio, FC Bar ce lo na, Ade mar de

Lleó i BM Ciu dad Real). Cada equip ha

es tat ana lit zat en 6 par tits (els tres ju -

gats com a lo cal i els tres ju gats com a

vi si tant con tra els al tres tres equips se -

lec cio nats). El to tal de par tits ana lit zats

ha es tat de 24. 

Dis seny 

El dis seny uti lit zat en aques ta in ves ti ga ció 

és un dis seny preex pe ri men tal, amb es tu -

dis des crip tius de grup. 

Instru ments 

Els ins tru ments uti lit zats per rea lit zar l’ob -

ser va ció d’a quests par tits han estat:

n Mag ne tos co pi (ví deo) S-VHS, amb una

ve lo ci tat de re pro duc ció de 50 f/s i amb

comp ta dor per temps, gràcies al qual es 

cal cu la ven els parà me tres tem po rals de 

la nos tra in ves ti ga ció. 

n Soft wa re es pe cí fic per por tar a ter me

l’anà li si es ta dís ti ca (SPSS 10 I Mi cro -

soft Excel 2000). 

n Grae lla de re gis tre de la in for ma ció on

es re co llien les 9 va ria bles a ana lit zar

re la cio na des amb l’es truc tu ra ció del joc 

d’a tac amb trans for ma ció i sen se. Cada

va ria ble ha es tat com pos ta per una

sèrie de ca te go ries in de pen dents co di fi -

ca des numè ri ca ment, aquest nú me ro

és el que iden ti fi ca va la ca te go ria i el

que s’in tro du ïa en el pro gra ma es ta dís -

tic uti lit zat. Les 9 va ria bles es tu dia des

han es tat:

1. Par tit. 

2. Equip. 

3. Sis te ma de fen siu. 

4. Distància a què fi na lit za l’a tac. 

5. Du ra da de la trans for ma ció en va lor

     ab so lut. 

6. Du ra da de l’a tac en va lor ab so lut. 

7. Re sul tat par cial del par tit. 

8. Estruc tu ra de l’a tac (amb trans for-

     ma ció o sen se). 

9. Eficà cia o no de l’a tac. 

Pro ce di ment 

L’es truc tu ra ció de l’anà li si ha se guit les

pau tes que di fe rents au tors (Angue ra,

1997; Rie ra, 1995) acon se llen res pec -

tar per al de sen vo lu pa ment d’es tu dis si -

mi lars. S’ha fet ser vir una me to do lo gia

ob ser va cio nal on s’han es ta blert un se -

guit de ca te go ries per de fi nir les di fe -

rents si tua cions de joc (va ria bles) que es 

vo lien ana lit zar. Cada va ria ble ha es tat

for ma da per una sèrie de fi ni da de ca te -

go ries in de pen dents, amb l’ob jec tiu d’e -

vi tar errors en el pro cés de re co lli da de la 

in for ma ció. 

Se guint les apor ta cions d’Her nán dez i Mo -

li na (2002), abans d’i ni ciar l’es tu di es va

de fi nir la uni tat d’anà li si que es vo lia ob -

ser var per de li mi tar amb exac ti tud l’a bast

de l’ob ser va ció. Així, es va es ta blir la Uni -

tat Ofen si va (UO en en da vant) com a uni -

tat bàsi ca d’anà li si. Es va definir la UO

com a:

“El lap se tem po ral exis tent des que els ata -

cants i els de fen sors se si tuen en els llocs

es pe cí fics fins que hi ha una in te rrup ció en 

el joc o l’e quip ata cant perd la pi lo ta.” 

Així doncs, no s’han ana lit zat si tua cions

de joc en les quals els ata cants o els de -
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Defensa
(47 %)

Altres
(21 %)

Defensa 5:1
(32 %)

n GRÀFIC 1.
Des glos sa ment per cen tual del temps d’a tac en
fun ció del sis te ma de fen siu a com ba tre.

Sense transformar
(72 %)

Transformat
(28 %)

n GRÀFIC 2.
Per cen tat ge d’a tacs amb trans for ma ció i sen se, 
con tra el sis te ma de fen siu 6:0.

Sense transformar
(58 %)

Transformat
(42 %)

n GRÀFIC 3.
Per cen tat ge d’a tacs amb trans for ma ció i sen se, 
con tra sis te ma de fen siu 5:1.



fen sors no es tro ba ven en els seus llocs

es pe cí fics (con traa tacs o tran si cions de -

fen sa-atac). 

L’anà li si dels par tits ha es tat de sen vo lu -

pa da per qua tre ob ser va dors que es van

sot me tre a 6 ses sions d’en tre na ment. El

ni vell de con fian ça en tre els ob ser va dors,

al fi nal del pe río de d’en tre na ment, va ser

del 97 % (sobre 200 registres). 

Re sul tats 

En els 24 par tits ana lit zats, s’han pro duït

un to tal de 1.778 Uni tats Ofen si ves. En

con ver tir aques tes Uni tats Ofen si ves en

temps ab so lut han do nat lloc a 14.013 se -

gons d’a tac en els llocs es pe cí fics. Com

s’ob ser va al gràfic 1, del to tal de temps

d’a tac ana lit zat, un 47 % (6.605 s) es va

rea lit zar da vant d’un sis te ma de fen siu 6:0, 

un 32 % (4.430 s) per tany a atac con tra

de fen sa 5:1 i la res ta de si tua cions ana lit -

za des, un 21 % (2.978 s), el for men si tua -

cions d’a tac en de si gual tat numè ri ca i con -

tra un al tre ti pus de de fen ses, com ara 4:2

o 3:2:1. 

Com s’hi pot ob ser var, gai re bé un 80 % de 

les si tua cions ana lit za des co rres po nen a

atacs con tra de fen ses 6:0 o 5:1. A cau sa

de l’alt per cen tat ge que re pre sen ten

aques tes dues de fen ses, cen tra rem els

nos tres re sul tats en les ac cions con tra

aquests dos sis te mes de fen sius. Això, por -

tat a va lors ab so luts, im pli ca que s’han

ana lit zat 836 uni tats ofen si ves da vant de

6:0 i 547 unitats ofensives davant de 5:1.

Trans for ma cions

del sis te ma d’a tac

en fun ció del sis te ma de fen siu

En pri mer lloc, com s’a pre cia als gràfics

2 i 3, el per cen tat ge de trans for ma cions

en l’es truc tu ra de l’a tac que es rea lit zen

en fun ció del ti pus de de fen sa, és sig ni fi -

ca ti va ment su pe rior con tra el sis te ma

de fen siu 5:1 (p < 0,01), atès que del to -

tal d’a tacs en llocs es pe cí fics da vant

d’a ques ta de fen sa, en el 42 % es va fer

al gun ti pus de trans for ma ció, men tre

que con tra el sis te ma de fen siu 6:0 so la -

ment es va trans for mar en el 28 % de les 

oca sions. 

Si ana lit zem aques tes da des per temps

ab so lut de joc (gràfics 4 i 5), ob ser va -

rem que dels 6.605 se gons d’a tac en

llocs es pe cí fics con tra 6:0, 1.143 se -

gons trans co rren amb l’a tac en trans for -

ma ció, cosa que su po sa un 17 % del

temps to tal. Men tre que quan s’a ta ca al

sis te ma de fen siu 5:1, dels 4.430 se -

gons d’a tac en llocs es pe cí fics que hem

re gis trat, en 926 se gons s’ha ju gat amb

trans for ma ció ofen si va, cosa que equi -

val dria al 21 %. 

Com s’a pre cia en aquests gràfics, cri da

l’a ten ció que en ca ra que la fre qüèn cia del

nom bre de trans for ma cions de l’a tac és

molt su pe rior da vant la de fen sa 5:1 res -

pec te de la de fen sa 6:0 (gràfics 2 i 3), en

ana lit zar aques tes da des en el temps ab -

so lut que dura la trans for ma ció (gràfics 4

i 5), els re sul tats s’i gua len, i es tro ben no -

més 4 punts per cen tuals de de si gual tat a

favor de l’atac contra defensa 5:1. 

Se gons aquests re sul tats, en ca ra que da -

vant el sis te ma de fen siu 5:1 es pro dueix

un nom bre su pe rior de trans for ma cions,

la du ra da d’a ques tes és me nor en les

trans for ma cions que es rea lit zen da vant la 

de fen sa 6:0. Per con fir mar-ho, s’ha rea lit -

zat una com pa ra ció de mit ja nes en tre la

du ra da de les trans for ma cions res pec te

dels dos sis te mes de fen sius. En rea lit zar

la Pro va T de Stu dents, ob ser vem que

exis tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves (p <

0,01) fa vo ra bles a la du ra da de la trans -

for ma ció con tra el sis te ma de fen siu 6:0, i

que la mit ja na de du ra da de les trans for -

ma cions és qua si un se gon més gran da -

vant la defensa 6:0 que contra el siste -

ma defensiu 5:1 (4,9 segons en 6:0 i

4 segons en 5:1). 

Eficà cia

amb trans for ma ció

del sis te ma d’a tac

en fun ció del sis te ma de fen siu

Com in di quen els re sul tats pre ce dents, el 

per cen tat ge d’a tacs en què es trans for -

ma, així com el temps to tal que es ro man

trans for mat és in fe rior a la uti lit za ció del

joc sen se trans for ma ció (si tua ció més ha -

bi tual en el joc de l’hand bol). Tan ma teix,

si ob ser vem el gràfic 6, que re flec teix el
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Sense transformar
(79 %)

Transformat
(21 %)

n GRÀFIC 5.
Per cen tat ge de temps d’a tac amb trans for ma -
ció i sen se, da vant de sis te ma 5:1.

Sense transformar
(83 %)

Transformat
(17 %)

n GRÀFIC 4.
Per cen tat ge de temps d’a tac amb trans for ma -
ció i sen se, da vant de sis te ma 6:0.
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n GRÀFIC 6.
Per cen tat ge d’e ficà cia en atac amb trans for ma ció i sen se, en fun ció del ti pus de sis te ma de fen siu. 

Sen se trans for mar Trans for mat



per cen tat ge d’e ficà cia mit ja na, di fe ren -

ciant en tre atacs amb trans for ma ció i

sen se, po drem com pro var que, tant en el

sis te ma de fen siu 6:0 com en el 5:1, l’e -

ficà cia és més gran quan es pro duei xen

trans for ma cions en l’es truc tu ra de l’a tac. 

Des prés de la pro va T de Stu dents, hem

com pro vat que aques tes di ferè ncies són

sig ni fi ca ti ves per als dos sis te mes de fen -

sius (p = 0,02 en 6:0 i p < 0,01 en 5:1).

Din tre de l’e ficà cia amb trans for ma ció i

sen se, cal des ta car que en rea lit zar la

com pa ra ció de mit ja nes en tre tots dos sis -

te mes de fen sius, vam ob te nir que la di -

ferè ncia d’e ficà cia en tre l’a tac sen se

trans for ma ció a la de fen sa 5:1 (24,84 %)

i a la de fen sa 6:0 (33,33 %), era sig ni fi -

ca ti va (p < 0,01). Tan ma teix, en com pa -

rar l’e ficà cia amb trans for ma ció en tre tots

dos sis te mes de fen sius, el re sul tat no va

ser sig ni fi ca tiu, car les dades són similars

(38,86 % i 41,63 %). 

Distància de fi na lit za ció

i eficà cia de cada sis te ma de fen siu,

amb trans for ma ció

del sis te ma d’a tac i sen se 

Al gràfic 7, ob ser vem l’e ficà cia ob tin gu -

da amb trans for ma ció i sen se, da vant

dels dos sis te mes de fen sius, en fun ció

de la distància de fi na lit za ció. Com es

pot com pro var, una de les da des que

més cri da l’a ten ció és que quan exis teix

trans for ma ció, tant da vant la de fen sa

6:0 com da vant la 5:1, l’e ficà cia aug -

men ta con si de ra ble ment a la distància

de més de 9 me tres. Així ma teix, es pot

ob ser var que con tra el sis te ma de fen siu

5:1, tam bé aug men ta l’e ficà cia en tre 7 i

9 me tres quan es trans for ma, i dis -

minueix con si de ra ble ment a menys de

7 me tres. 

En fer la com pa ra ció de mit ja nes, es van 

ob te nir re sul tats sig ni fi ca tius quan con -

fron tem l’e ficà cia de la de fen sa 5:1 amb

trans for ma ció i sen se, en les distàncies

de més de 9 me tres i en tre 7 i 9 me tres

(p < 0,01). Tam bé va ser sig ni fi ca ti va la 

com pa ra ció de l’a tac a la de fen sa 6:0

amb trans for ma ció i sen se, res pec te de

la distància de més de 9 me tres

(p < 0,01).
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de 9m

6:0 sin transformación

6:0 con transformación

5:1 sin transformación

5:1 con transformación

n GRÀFIC 7.
Eficà cia amb trans for ma ció i sen se, de tots dos sis te mes de fen sius, en fun ció de la distància de fi na lit -
za ció. 
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n GRÀFIC 8.
Per cen tat ge de trans for ma cions rea lit za des da vant tots dos sis te mes de fen sius en fun ció del re sul tat.
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n GRÀFIC 9.
Per cen tat ge d’e ficà cia en fun ció del re sul tat del par tit.
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Fre qüèn cia de trans for ma cions

en fun ció del re sul tat par cial

del par tit 

A con ti nua ció es pre sen ten les da des ob -

tin gu des del joc amb trans for ma ció re la -

cio na des amb el re sul tat del par tit. Al

gràfic 8, s’ex po sa la fre qüèn cia amb què

es trans for ma l’a tac en fun ció del re sul tat 

par cial. Com es re flec teix al gràfic, les

trans for ma cions da vant la de fen sa 6:0

sem pre són in fe riors a les rea lit za des

con tra el sis te ma de fen siu 5:1, com ja

hem dit en els pri mers re sul tats; tan ma -

teix, po dem com pro var que els atacs a

to tes dues es truc tu res de fen si ves, se -

guei xen un pa tró sem blant pel que fa al

per cen tat ge del nom bre de trans for ma -

cions. Quan l’e quip que ata ca perd per

més de 3 gols, és quan menys nom bre de

trans for ma cions rea lit za. Al con tra ri,

quan guan ya per més de 3 gols és quan

rea lit za un ma jor per cen tat ge d’a tacs

amb trans for ma ció. Aques tes di ferè ncies

són sig ni fi ca ti ves en tots dos sis te mes

de fen sius (p < 0,01). És a dir, es trans -

for ma més l’es truc tu ra de l’a tac com més 

a fa vor és el mar ca dor del par tit. 

Eficà cia amb trans for ma ció

i sen se, en fun ció del re sul tat

par cial del par tit

Al gràfic 9 s’ex po sa l’e ficà cia de l’a tac

amb trans for ma ció i sen se, en fun ció del

re sul tat par cial del par tit. Com es pot ob -

ser var, l’e ficà cia quan es guan ya o es

perd per més de 3 gols, és si mi lar, tant

quan es fa trans for ma ció com quan no

s’hi fa. Tan ma teix, quan el re sul tat par -

cial del par tit es tro ba igua lat, es pro -

dueix més eficà cia si es trans for ma l’es -

truc tu ra de l’a tac que no pas quan no es

trans for ma. Aques ta di ferè ncia d’e ficà cia 

és sig ni fi ca ti va (p < 0,01) quan el par tit

es tro ba em pa tat, o es perd o guan ya d’1

a 3 gols. 

Dis cus sió 

En pri mer lloc, cal des ta car la im portància 

de la trans for ma ció de l’es truc tu ra de l’a -

tac en l’hand bol d’alt ni vell, qües tió que

coin ci deix amb allò que ha es tat ex po sat

en tre balls an te riors (Antón, Ávi la i Gar -

cía, 1990; Czer wins ki, 1994). Entre un

20 % i un 40 % del to tal dels atacs ana lit -

zats han uti lit zat aquest mitjà per in ten tar

d’a con se guir èxit ofen siu. Igual ment, prop 

del 20 % del temps to tal d’a tac en llocs

es pe cí fics s’ha de sen vo lu pat amb trans -

for ma ció del sis te ma d’a tac. Tot ple gat,

dóna una idea de l’e nor me uti li tat que té

aquest mitjà tàctic en l’handbol d’alt

nivell actual i la confirma. 

Els re sul tats per me ten de cons ta tar que

da vant el sis te ma de fen siu 5:1 hi ha via

un ma jor nom bre de trans for ma cions.

Aques ta qües tió con fir ma que da vant

d’a ques ta de fen sa les trans for ma cions

re sul ten una de les prin ci pals ei nes de

l’a tac, per què, com sug ge rei xen di ver sos

au tors (Antón, 2000a, 2000b; Ro mán,

1992, 1996, 1999; Su ter, Späte i Ro -

mán, 1996), les trans for ma cions ofen si -

ves són un bon mitjà per de se qui li brar

aquest sis te ma de fen siu, i per tant, és

nor mal que s’u ti lit zin so vint. Tan ma teix,

una dada que cri da l’a ten ció és que la du -

ra da mit ja na de les trans for ma cions és

sig ni fi ca ti va ment més gran si s’a ta ca la

de fen sa 6:0 que si s’a ta ca la de fen sa

5:1. D’a ques ta for ma, les trans for ma -

cions del sis te ma ofen siu du ren més

quan es rea lit zen da vant la de fen sa 6:0

que no pas da vant la 5:1. Aques ta dada

pot ser con fir mi la idea ex pres sa da per

Gar cía (2002), en la qual sug ge reix que

la trans for ma ció del sis te ma d’a tac con -

tra la de fen sa 5:1 re met a una si tua ció de 

fal ta de su ports en pri me ra lí nia (so bre tot 

quan és un la te ral o el cen tral qui trans -

for ma), qües tió que im pli ca ria una di fi -

cul tat en la cir cu la ció de la pi lo ta per a

l’e quip ata cant i per tant, una du ra da de

la trans for ma ció no gai re gran. 

Una al tra dada que per met de con èi xer

com s’està de sen vo lu pant la con duc ta

col·lec ti va ofen si va en hand bol, és la

ma jor eficà cia da vant tots dos sis te mes

de fen sius quan exis teix trans for ma ció.

Se gons aquests re sul tats, en rea lit zar

trans for ma cions del sis te ma ofen siu es

tin drien més pos si bi li tats d’a con se guir

èxit que si no es trans for ma l’a tac (tant

da vant la de fen sa 5:1 com de la 6:0).

Aques tes da des in di quen que, tal ve ga -

da, el joc amb trans for ma cions no s’està 

ex plo tant al màxim en els equips d’alt

ni vell, atès que mal grat acon se guir una

no ta ble eficà cia amb aques ta es truc tu ra

d’a tac, la fre qüèn cia amb què es fa ser -

vir no és gai re ele va da. D’al tra ban da,

aquests re sul tats no són con tras tats

amb els ob tin guts en l’es tu di de Gar cía,

Gar cía i Ina re jos (2002), en el qual l’e -

quip ana lit zat (Se lec ció Na cio nal Mas -

cu li na a l’Eu ro peu de Fran ça del 2001)

acon se gueix di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

fa vo ra bles al joc sen se trans for ma ció

da vant del joc trans for mant el sis te ma

ofen siu. Con si de rem que aques ta dis pa -

ri tat de re sul tats pot ser de gu da a la ca -

rac te rís ti ca de la mos tra, per tal com en

el nos tre tre ball es trac ta d’u na mos tra

amb equips de la lli ga ASOBAL, men tre

que en l’es tu di de Gar cía, Gar cía i Ina re -

jos (2002), la mos tra es ta va com pos ta

per una se lec ció na cio nal (amb un

temps de pre pa ra ció més curt que no

pas un equip d’un club). 

Pel que fa als re sul tats ob tin guts res pec -

te a la distància de fi na lit za ció, des ta ca

prin ci pal ment l’aug ment d’e ficà cia en

dis tàncies de més de 9 me tres, quan es

pro dueix trans for ma ció en l’es truc tu ra

de l’a tac. Aquest fet es veu més ac cen -

tuat da vant del sis te ma de fen siu 5:1, en 

el qual s’ob ser va cla ra ment com mi llo ra

l’e ficà cia de l’a tac a distàncies mit ja nes

i llar gues quan s’ha pro duït una trans for -

ma ció; la di ferè ncia d’e ficà cia en aques -

tes distàn cies, amb trans for ma ció i sen -

se, és sig ni fi ca ti va. En fun ció d’a quests

re sul tats, po dem afir mar que les trans -

for ma cions com plei xen un dels ob jec tius 

que hom li pres su po sa, que no és al tre

que la ca pa ci tat d’“en fon sar” la de fen sa, 

evi tant la pro fun di tat de fen si va, tot pro -

pi ciant així els llan ça ments de mit ja na i

llar ga distància d’u na for ma més còmo -

da i efec ti va. 

Pel que fa a les da des de ri va des de qui -

na era la si tua ció par cial del re sul tat del

par tit, ens agra da ria des ta car l’aug ment

del per cen tat ge d’a tacs en què es rea lit -

za trans for ma ció, a me su ra que el re sul -

tat és més fa vo ra ble a l’e quip que ata ca.

Aquest fet pot ser de gut a la re la ti va

tran quil·li tat que dóna el fet d’a nar per

da vant en el mar ca dor, i que pot ser per -
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met de de sen vo lu par més op cions en el

joc d’a tac (en tre elles la trans for ma ció

del sis te ma). Tam bé es pot ob ser var que 

la uti lit za ció de trans for ma cions en l’es -

truc tu ra de l’a tac té més eficà cia en re la -

ció amb l’a tac sen se trans for ma ció,

quan el re sul tat del par tit té un ín dex

d’in cer te sa més gran. És a dir, quan els

equips van igua lats en el mar ca dor, o la

di ferè ncia de gols és me nor de 3, l’e ficà -

cia de l’a tac amb trans for ma ció és molt

su pe rior a la de l’a tac sen se trans for ma -

ció, i aques ta di ferè ncia és sig ni fi ca ti va.

Aques ta dada con fir ma que el joc amb

trans for ma cions, lluny de ser un as pec te 

anecd òtic en l’es truc tu ra de l’a tac dels

equips d’alt ni vell, pot ser un ele ment

clau en el de sen vo lu pa ment del joc, atès 

que en les si tua cions d’i gual tat és on es

cop sa una ma jor eficà cia del can vi de

sis te ma ofen siu. 

Con clu sions
i orien ta cions
per a l’en tre na ment 

Com a re sum, ofe rim les con clu sions

i orien ta cions per a l’en tre na ment se -

güents: 

n La fre qüèn cia de trans for ma cions con -

tra la de fen sa 5:1 és més gran que no

pas con tra la de fen sa 6:0, tot i que la

du ra da mit ja na de la trans for ma ció és

més gran con tra la de fen sa 6:0 que no

pas con tra la de fen sa 5:1. Aques ta pri -

me ra con clu sió sug ge reix que pot ser en

l’en tre na ment de les trans for ma cions

pu gui di fe ren ciar-se l’a tac con tra un sis -

te ma de fen siu o l’al tre, con si de rant que

trans for mar con tra 6:0 per metrà més

con ti nuï tat de l’a tac i per tant, més pos -

si bi li tats en el pro cés com bi na tiu en tre

els ata cants. 

n S’a pre cia una di ferè ncia sig ni fi ca ti va en 

l’e ficà cia de l’a tac amb trans for ma ció

res pec te del joc sen se trans for ma ció en

els dos sis te mes de fen sius. És pos si ble

que aug men tar el temps d’a tac amb

des ple ga ment per me ti d’a con se guir un

ma jor ni vell d’e ficà cia, en ca ra que

creiem que sem pre hi haurà d’ha ver un

equi li bri en els equips en tre el joc amb

trans for ma ció i sen se. 

n L’en tre na ment del joc amb trans for ma -

cions en l’alt ni vell ha de per se guir,

igual ment, com a es pais es sen cials de

fi na lit za ció, la lí nia de 6 m i al da rre re

de la lí nia de 9 m. Sens dub te, la mi llor 

op ció per la seva ma jor eficà cia és la

pri me ra, però com sem bla evi dent, els

de fen sors no per me tran que es fi na lit zi

en aquests es pais amb fa ci li tat, per

tant, l’en tre na ment del joc amb trans -

for ma ció ha d’in sis tir prin ci pal ment a

bus car la fi na lit za ció des de més de

9 m. Aques ta és una de les con se qüèn -

cies que més cla ra ment s’in ter pre ten

dels re sul tats ob tin guts, atès que en el

joc sen se trans for ma ció l’e ficà cia des

d’a quests es pais és sig ni fi ca ti va ment

més pe ti ta que quan s’ex plo ten des -

prés de la trans for ma ció del sis te ma

d’a tac (molt pro ba ble ment per la

pèrdua de pro fun di tat de fen si va).

Aquest fet s’es de vé da vant tots dos sis -

te mes de fen sius.
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Resum
El ser vei és el pri mer atac d’un equip de

vo lei bol. Tant en l’alt ni vell com en ca te -

go ries in fe riors, el ser vei pot fa ci li tar l’ob -

ten ció de punts, es pe cial ment si s’u ti lit za 

la tècni ca més po tent, el ser vei amb salt,

o ser vei potè ncia. Si hi in cor po rem al gu -

na va riant tècni ca en la rea lit za ció d’a -

quest ser vei, l’e xe cu ció del salt so bre un

sol peu i el pos te rior cop a la bola amb un 

lif tat en con tra de les agu lles del re llot ge,

hem ob ser vat al gu nes di ferè ncies res pec -

te al ser vei potè ncia nor mal que fan, d’a -

quest, un ser vei a te nir en comp te. A

ban da de les se ves ca rac te rís ti ques

mecà ni ques, com ara un temps de vo la -

da de la pi lo ta més curt gràcies al fet que

aques ta és co pe ja da més a prop de la

xar xa, una ve lo ci tat ho rit zon tal si mi lar al

ser vei potè ncia nor mal, i un an gle de re -

bot en la re cep ció més im pre dic ti ble,

s’ex po sen d’al tres ca rac te rís ti ques que el 

fan un ser vei tan efi caç o més que el ser -

vei potè ncia ha bi tual. 

Intro duc ció 

El ser vei en el Vo lei bol mo dern és la pri -

me ra arma d’atac d’un equip. L’objectiu

prin ci pal del ser vei és acon se guir punt

di rec te, o di fi cul tar el pos te rior atac de

l’oponent per fer-lo pre dic ti ble i de fen sa -

ble fàcil ment. 

Des que el 1980 l’equip bra si ler in tro du -

ïa el ser vei amb salt, tot aug men tant el

re per to ri de va ria bles amb què sor pren -

dre les de fen ses, so la ment Se lin ger (A.

Se lin ger i J. Acker mann-Blount, 1986),

n’ha pro po sat l’evolució cap a l’“ser vei

de fi ni tiu”. Aquest en tre na dor creu que el

ser vei del fu tur haurà de com plir tres re -

qui sits: 

n Que la bola tin gui un temps de vo la da

molt re duït.

n Que la seva ve lo ci tat ho rit zon tal si gui

molt alta.

n Que l’an gle de re bot en els bra ços del

re cep tor si gui im pre dic ti ble, gràcies a

la di fi cul tat de per cep ció de la trajec -

tòria de la bola. 

En aquest ar ti cle pro po sem un ser vei

amb salt que in cor po ra dos ele ments

tècnics que ens per me ten d’a cos tar els

re qui sits des crits per Se lin ger:

n Ser vei amb salt so bre un peu amb re -

ma ta da lif ta da en con tra de les agu lles

del re llot ge. 

La des crip ció del gest tècnic l’hem rea lit -

za da per a un ju ga dor des tre. 

Des prés de llan çar la pi lo ta amb la mà

dre ta s’inicia una cur sa obli qua a la lí nia

de fons en tre les zo nes 1-6, de ma ne ra

que el peu es que rre si gui l’últim a po -

sar-se en con tac te amb el te rra. Es rea lit -

za un salt amb una alta com po nent ho rit -

zon tal que per me ti de pren dre con tac te

amb la pi lo ta so bre la zona 1. El con tac te 

de la bola es rea lit za per la seva part su -

pe rior dre ta, tot im pri mint-hi una ro ta ció

en con tra de les bus ques del re llot ge, que 

li per met la des crip ció d’una tra ject òria

cor ba, en for ma de ros ca, que ha d’anar

adre ça da a la zona 1 del camp con tra ri.

(Fi gu res 1, 2, 3 i 4) 
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Abstract

The ser ve is the first vo lley ball team’s at tack.

At high per for man ce le vels, as well as at lo wer

ca te go ries the ser ve can ease the achie ve ment 

of fa vo ra ble points. This is so spe cially if the

jump ser ve, also known as po wer ser ve, is

used. A dif fe rent way of per for ming this ser ve

is sug ges ted: jum ping on one foot only, and

im pac ting the ball lif ting it coun ter-clock wi se.

Me cha ni cal cha rac te ris tics like a shor ter flight

time due to a clo ser to the net ball’s im pact, a

si mi lar to the nor mal jump ser ve ho ri zon tal

ve lo city, and a less pre dic ta ble boun ce on the

arm’s de fen se, make this serve a similar yet a

best first team’s attack.

Key words

Bio me cha nics, pho to gra me tric analy sis,

three-di men sio nal analy sis (3D), one foot

ser ve, cen ter of mass (CM), ho ri zon tal and

ver ti cal velocities

Bio mecà ni ca, Anàli si fo to gramè tri ca,
Anàli si tri di men sio nal (3D), Ser vei xinès,
Ser vei so bre un peu, Cen tre de mas ses (CM),
Ve lo ci tats ver ti cal i ho rit zon tal 

n Pa ra ules cla u
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n FIGURA 1.
Ser vei potè ncia amb salt so bre dos peus. Vis ta la te ral.

n FIGURA 2.
Ser vei potè ncia amb salt so bre un peu. Vis ta la te ral.

n FIGURA 3.
Ser vei potè ncia amb salt so bre dos peus. Vis ta ze ni tal.

n FIGURA 4.
Ser vei potè ncia amb salt so bre un peu. Vis ta ze ni tal.



Me to do lo gia 

El nos tre es tu di va con sis tir en una anà li -

si des crip ti va de dues tècni ques rea lit za -

des 10 ve ga des ca das cu na per un únic

ju ga dor de ca te go ria FEV. 

Es va de ma nar en aquest ju ga dor, que ja

rea lit za va aquest ti pus de ser vei en la

seva tem po ra da de plat ja, que rea lit zés

10 ser veis bons de ser vei po ten cia amb

salt, i 10 ser veis bons de ser vei po ten cia

so bre un peu, se gons la des crip ció rea lit -

za da més amunt. Per ser veis bons en te -

níem els que com plien els re qui sits de

potè ncia i col·lo ca ció en tre les zo nes 1 i

6 del camp con tra ri, a més a més d’és ser

rea lit zats, a cri te ri del ju ga dor i dels ob -

ser va dors, de ma ne ra tècni ca ment cor -

recta. 

Hem uti lit zat l’anà li si fo to gramè tri ca per

a la des crip ció de les tècni ques es tu dia -

des. Es van en re gis trar vi deogr àfi ca ment

les tècni ques exe cu ta des pel ju ga dor i un

marc de ca li brat ge de 24 re ferè ncies

amb dues càme res de ví deo se miin dus -

trials (JVC TK-1280 S-VHS I Pa na so nic

WV-F70E: S-VHS, 50Hz (50 imat ges/se -

gon), 1/500–1s d’ob tu ra ció) sin cro nit za -

des mit jan çant un ge ne ra dor - lec tor - in -

crus ta dor de codi de temps (Ho ri ta). Les

càme res es van si tuar al cos tat dels pals

que sos te nen la xar xa, amb els ei xos

òptics di ri gits obli qua ment a la lí nia de

fons i abas ta ven una zona d’enregis -

trament com pre sa en tre la zona 6 i la

zona 1 apro xi ma da ment. Aquests ei xos

òptics des cri vien un an gle apro xi mat

d’uns 70º. 

Es va uti lit zar la Trans for ma ció Li neal

Di rec ta d’11 parà me tres (DLT-11) per

al càlcul de la po si ció tri di men sio nal

(3D) de 22 punts del me ca nis me-cos

del ju ga dor, més 1 per a la pi lo ta. Per al 

fil trat de les coor de na des es va uti lit zar

un fil trat di gi tal (but ter worth de 4t or -

dre) i l’e rror mitjà de l’es ti ma ció dels

punts era 3D de 0,003 m. La lo ca lit za -

ció del cen tre de mas ses va ser cal cu la -

da se gons el mèto de geomè tric d’es ti -

ma ció del mo del humà de sen vo lu pat

per Yea don (1990) i mo di fi cat per

Kwon (1993). La di gi ta lit za ció de les

coor de na des bi di men sio nals de cada

càme ra es va rea lit zar amb una re so lu -

ció de 720 x 576 pí xels en una pla ta for -

ma de tre ball Si li con Grap hics. Els

càlculs fo to gramè trics i mecà nics de fi -

nits més amunt es van rea lit zar amb el

pa quet Kwon3D (v-2.1.3). 

Re sul tats 

A la fi gu ra 5 es pot ob ser var la po si ció de 

cai gu da de la bola en cada una de les

con di cions: amb dos peus a la dre ta,

amb un peu a l’esquerra. Les lí nies re pre -

sen ta des al camp es tro ben a 1,5 m de la 

lí nia de ser vei i la lí nia la te ral dre ta. 

L’àrea de cai gu da de la pi lo ta en la con di -

ció d’un peu sem bla ser més pe rifè ri ca

que en l’altra con di ció, cosa que in di ca

més di fi cul tat per al re cep tor per po der

de ter mi nar-ne la cai gu da. 

Els re sul tats de la tau la 1 mos tren les ca -

rac te rís ti ques ci nemà ti ques de la cur sa

d’aproximació al salt. 

A les co lum nes de l’esquerra es tro ben

re pre sen tats els re sul tats co rres po nents

al ser vei potè ncia amb salt so bre dos

peus, i a les co lum nes de la dre ta els cor -

responents al ser vei potè ncia amb salt

so bre un peu. 

Els re sul tats més im por tants en aquest

cas són els me ra ment des crip tius: l’angle 

d’entrada al salt, i la ve lo ci tat ho rit zon tal

pa ral·lela a la lí nia de fons (x), que lògi -

ca ment és més alta per al ser vei so bre un 

peu, atès que la tra ject òria de co rre gu da

és obli qua. L’important d’aquests re sul -
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n FIGURA 5.
Impac tes de la bola des prés de la rea lit za ció dels 10 ser veis per al ser vei amb salt so bre un peu (One
foot - es que rra) i so bre dos peus (Two feet - dre ta).

SER VEI POTÈ NCIA SO BRE DOS PEUS SER VEI POTÈ NCIA SO BRE UN PEU 

m ° RHorz. X Y m ° RHorz. X Y

Lon gi tud úl tim pas (m) 1,6 1,6

Vel. màx. apro xi ma ció CM (m/s) 3,84 –0,61 –3,80 4,32 –2,21 –3,71

a apro xi ma ció CM (°) 0,20 31,5

n TAULA 1.
Ci nemà ti ca apro xi ma ció. 



tats és que la ve lo ci tat d’aproximació so -

bre l’altre eix ho rit zon tal (y) és molt sem -

blant en les dues con di cions, i tam bé és

molt sem blant la lon gi tud de l’últim pas. 

Pel que fa pròpia ment a les ca rac te rís ti -

ques del salt, po dem des ta car, tal i com

es mos tra a la tau la 2, que la po si ció del

cen tre de mas ses del ju ga dor en la con di -

ció de ser vei amb salt so bre un peu es

tro ba 40 cm més en da vant que en l’altra

con di ció. Aquest re sul tat ens in di ca que

amb el ser vei amb un peu par tim d’una

po si ció més avan ça da. Això, te nint en

comp te que la ve lo ci tat ho rit zon tal cap a

la xar xa és sem blant, ens ga ran teix que

el con tac te amb la pi lo ta es pro duirà més 

a prop de la xar xa en el ser vei amb un

peu. 

A la tau la 3 es mos tren els re sul tats cor -

responents a la ci nemà ti ca del cos i la pi -

lo ta en el mo ment de l’impacte. Cal des -

ta car la po si ció més avan ça da del cen tre

de mas ses en la con di ció de salt amb un

peu, mig me tre més en dins del camp,

con fir ma da tam bé per la po si ció més

avan ça da del ca nell. L’altura de con tac te 

en amb dues con di cions és molt sem -

blant. 

Així ma teix po dem ob ser var una diferèn -

cia des ta ca ble pel que fa a la ve lo ci tat

del ca nell en el mo ment del con tac te

amb la bola, on la me nor ve lo ci tat po si ti -

va pa ral·lela a la xar xa és in fe rior en la

con di ció de ser vei amb un peu, cosa que

in di ca que s’entra en con tac te amb la pi -

lo ta amb tota la in ten ció de do nar-hi ro -

da ment, i per tant bus cant la tra ject òria

cor ba en for ma de ros ca. Això tam bé es

veu con fir mat pel fet que la po si ció de la
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SER VEI POTÈ NCIA SO BRE DOS PEUS SER VEI POTÈ NCIA SO BRE UN PEU 

X Y Z R X Y Z R

Po si ció CM (m) 0,46 1,28 –0,04 1,34

Ve lo ci tat CM (m/s) –0,04 –2,53 3,26 4,14 –1,34 –2,56 3,10 4,23

Màx. al tu ra CM en lai ra ment (m) –0,29 1,75 –0,73 1,73

n TAULA 2.
Ci nemà ti ca en lai ra ment.

SER VEI POTÈ NCIA SO BRE DOS PEUS SER VEI POTÈ NCIA SO BRE UN PEU 

° & °/s R Hor. X Y Z ° & °/s R Hor. X Y Z

Po si ció CM im pac te (m) -0.51 1.71 –1,00 1,68

Ve lo ci tat ho rit zon tal R CM (m/s) 2,53  2,89

Po si ció mà (m) 1,15 2.90 0,65 2,88

Po si ció ca nell (m) –0,59 2.81 –1,15 2,79

Ve lo ci tat mà (m/s) 3,03 –14,39 1.47 1,80 –14,09 1,50

Ve lo ci tat ca nell (m/s) 3,30 –12,10 1.00 2,10 –11,91 1,10

Ve lo ci tat an gu lar col ze (°/s)   700   677

Ve lo ci tat an gu lar ca nell (°/s) 1.534 1.490

Ve lo ci tat R pi lo ta (m/s) 27,03 24,25

n TAULA 3.
Ci nemà ti ca im pac te pi lo ta.



mà, abans i des prés de l’impacte amb la

bola, des criu una tra ject òria la te ra lit za da 

a la dre ta d’aquella, se gons el punt de

vis ta del ju ga dor. 

Fi nal ment, cal in di car un apunt so bre la

po sa da en pràcti ca d’a quest ser vei en

par tits ofi cials. El ju ga dor sub jec te d’es -

tu di va rea lit zar els seus ser veis du rant la

pri me ra part de la tem po ra da amb el ser -

vei amb salt amb el con tac te so bre dos

peus. La se go na part de la tem po ra da,

ju gant con tra els ma tei xos ad ver sa ris, va

uti lit zar no més el ser vei pro po sat. Enca ra 

que no més vam po der ava luar 4 par tits

de co men ça ment de tem po ra da i 4 del fi -

nal amb la nova con di ció, s’ha ob el per -

cen tat ge de ser veis fa llats va bai xar,

men tre que el per cen tat ge de punts di -

rec tes va aug men tar. 

Dis cus sió 

A la vis ta dels re sul tats po dem as se gu rar

que l’in tent de tro bar un ser vei en ca ra

més de fi ni tiu que el que s’està prac ti cant 

a ho res d’a ra po dria ser pos si ble. Els au -

tors d’a quest ar ti cle som cons cients que

l’ú ni ca ma ne ra de de mos trar de fi ni ti va -

ment l’e ficà cia d’un ser vei és veient-ne

els re sul tats a la pis ta. És per això que

hem des crit, sim ple ment, en l’úl tim

parà graf de l’a par tat de re sul tats, i com a

fet anecd òtic, l’ú ni ca i cur ta hist òria que

fins avui co nei xem de l’a pli ca ció d’a -

quest ser vei. 

Si es tem d’a cord amb la de fi ni ció rea lit -

za da per Sa lin ger so bre el “ser vei de fi ni -

tiu”, el ser vei amb salt sobre un peu:

n Ofe reix un temps de vo la da molt re -

duït.

n Man té alta la ve lo ci tat ho rit zon tal, 

n Fa que l’an gle de re bot en els bra ços

del re cep tor si gui im pre dic ti ble, atès

que la tra ject òria cor ba de la bola di fi -

cul ta la per cep ció idò nia del lloc de re -

cep ció. 

En el cas de la pri me ra afir ma ció po dem

as se gu rar que el temps de vo la da és fins i 

tot més pe tit que amb el ser vei amb salt

tra di cio nal, per què el con tac te amb la pi -

lo ta es pro dueix més a prop de la xar xa.

D’al tra ban da, res pec te de la ter ce ra afir -

ma ció, és pos si ble as se gu rar que en aug -

men tar el nom bre de va ria bles en l’a just

vi sual del receptor, aug men tarà tam bé la 

di fi cul tat de sa ber amb cer te sa el lloc on

han de ser col·lo cats els bra ços per a la

rea lit za ció d’u na re cep ció co rrec ta.

Esbri nar on caurà una pi lo ta de la qual

sa bem se gur una de les se ves trajec -

tòries, la fron tal, atès que veiem ve nir la

bola cap a no sal tres, és di fe rent d’ha ver

d’in tepre tar, a més a més, en quin ins -

tant serà just da vant nos tre. 

A aques ta di fi cul tat se li afe girà la ro ta ció 

de la bola so bre ella ma tei xa. En la si tua -

ció de re bre una pi lo ta que ens arri ba

fron tal ment, nor mal ment la bola tindrà

un lif tat amb ro ta ció ver ti cal. Al con tra ri,

una bola co pe ja da par cial ment la te ral -

ment, tal com es pro po sa en aquest es tu -

di, arri barà a la re cep ció amb una cer ta

ro ta ció ver ti cal, però tam bé amb una cer -

ta ro ta ció ho rit zon tal, per tant, la col·lo -

ca ció dels bra ços no podrà ser la nor mal

sinó que hi haurà d’ha ver un cert grau

d’in cli na ció d’a quests per as se gu rar un

co rrec te con tac te i reen ca mi na ment de la 

pi lo ta. 

Fi nal ment, i en ca ra que aquest fet no tin -

gui una re la ció di rec ta amb l’e fec ti vi tat

del ser vei pro po sat, l’es pe cia lit za ció en

la rea lit za ció d’un nou ser vei en el re per -

to ri in di vi dual o col·lec tiu, aug men tarà la 

in cer te sa de l’e quip con tra ri so bre el ti -

pus de ser vei que rebrà, i aug men ta ran,

doncs, les pos si bi li tats d’èxit del nos tre

pri mer atac. 

Con clu sions 

Do nats els re sul tats pre sen tats, pen sem

que aques ta nova tècni ca per met: 

n Aug men tar el re per to ri de ser veis efec -

tius d’un ju ga dor, aug men tant al ho ra

la in cer te sa dels re cep tors. 

n El ser vei amb salt so bre un peu per met

de con tac tar la bola més en dins del

camp, tot re duint el temps de vo la da

sug ge rit per Se lin ger. 

n Les con di cions de con tac te amb la

bola en fa ci li ten la tra ject òria cor ba i

di fi cul ten al re cep tor l’e lec ció de la po -

si ció més idò nia amb què re bre fron tal -

ment la pi lo ta. 

n La bola ser vi da amb la tècni ca de ser vei 

amb salt so bre un peu sem bla ten dir a

cau re més so bre els lí mits del camp,

amb la qual cosa, d’u na ban da di fi cul ta

l’a pre cia ció de si la pi lo ta sor tirà di rec -

ta ment a fora o no, i d’al tra ban da sem -

bla que arri ba en unes con di cions de

més al tu ra, i amb un com po nent de ve -

lo ci tat ho rit zon tal més alt, cosa que

tam bé en com pli ca la re cep ció. 

n La ro ta ció de la pi lo ta en di fi cul ta el

con trol de l’en ca mi na ment cap a la

zona de col·lo ca ció. 
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Els pro gra mes aquà tics
a les pis ci nes pú bli ques co ber tes:
ren di bi li tat so cial i econò mi ca

§ ANTO NIO M. SE RRA NO ZA FRA
Lli cen ciat en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Uni ver si tat de Gra na da 
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Pro fe sso rs Ti tu lars en la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Espor t.
Uni ver si tat de Gra na da

Resum 

En l’ac tua li tat, a Anda lu sia s’es tan pro -

duint im por tants in ver sions en la cons -

truc ció de pis ci nes co ber tes pú bli ques,

per la qual cosa sem bla ne ces sa ri de ter -

mi nar in di ca dors que per me tin d’a pli car

fór mu les que mi llo rin la ges tió i l’o fer ta es -

por ti va que s’es tan duent a ter me en

aques ta mena d’ins tal·la cions. Els pro gra -

mes aquà tics són una part fo na men tal en

la pro gra ma ció d’ac ti vi tats que es de sen -

vo lu pen a les pis ci nes co ber tes. Te nint en

comp te la seva con tras ta da im portància,

cal con èi xer la res pos ta so cial dels usua ris 

da vant l’o fer ta d’a quests pro gra mes i la

seva re per cus sió en el ba lanç econò mic

de la ins tal·la ció; d’a ques ta for ma, es

podrà arri bar a pro po sar una ofer ta d’ac ti -

vi tats en la làmi na d’ai gua, que s’a jus ti

tant a les exigè ncies dels usua ris, com a

les ne ces si tats de la ins tal·la ció, per tal

d’e qui li brar-ne el ba lanç econò mic. 

Intro duc ció 

La de man da de pro gra mes d’ac ti vi tats

aquà ti ques és una dada acla ri do ra de la 

ne ces si tat de cons truc ció de pis ci nes

co ber tes (Mo re no, 1997). Si a això afe -

gim que hi ha una sa tu ra ció en els pro -

gra mes aquà tics que es de sen vo lu pen a 

ho res d’a ra a les pis ci nes, es pot arri bar 

a con fir mar la ne ces si tat de crea ció de

nous pro gra mes d’ac ti vi tats i la cons -

truc ció de no ves ins tal·la cions per a

aquest ús (Blan co, 1991). 

Se gons Mo re no (1997), tant la pos si ble

de man da de pro gra mes aquà tics, com la

sa tu ra ció dels ja exis tents, com por ta

aten dre les ne ces si tats dels usua ris i co -

brir les ex pec ta ti ves de mer cat en aquest

àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca; tan ma teix, per

a Mes tre (1989), aquests dos as pec tes

han de ser ana lit zats te nint en comp te les 

pe cu lia ri tats dels mu ni ci pis i cal em pren -

dre es tu dis, que evi tin cau re en un error

de pla ni fi ca ció. 

Els pro gra mes d’ac ti vi tats aquà ti ques

són una part fo na men tal del fun cio na -

ment de les pis ci nes co ber tes, no és de -

ba des que aques tes ac ti vi tats són la

base de la seva pro gra ma ció. Gran part

del seu ho ra ri de fun cio na ment és uti lit -

zat per im par tir les di fe rents mo da li tats 

de cur sos en fo cats a tota la po bla ció.

Per això cal con èi xer si real ment

aquests pro gra mes te nen un su port so -

cial ade quat i si aquest es co rres pon

amb una ren di bi li tat econò mi ca o bé, al 

con tra ri, es plan te gen ac ti vi tats amb

l’ob jec tiu que aques ta ofer ta si gui com

més àmplia mi llor, ate nent els di fe rents 

ti pus d’u sua ris, sen se arri bar a va lo rar

els pos si bles cos tos. 

Des d’aquesta pers pec ti va, en aquest es -

tu di ens pro po sem com a ob jec tiu prin ci -

pal con èi xer la ren di bi li tat econò mi ca i

so cial de les di fe rents ac ti vi tats de sen vo -

lu pa des en el re cin te del vas a les pis ci -

nes co ber tes ges tio na des di rec ta ment

per les di fe rents ad mi nis tra cions pú bli -

ques a Anda lu sia. 

Aquest ob jec tiu pot acla rir-nos si a les

pis ci nes pú bli ques co ber tes an da lu ses es 

rea lit zen ac ti vi tats te nint en comp te la

ren di bi li tat econò mi ca, la ren di bi li tat so -

cial, o to tes dues, atès que po den exis tir

ac ti vi tats que com por tin pèrdues econò -

mi ques, però que tan ma teix es ti guin

com plint amb la ne ces si tat d’oferir la

pos si bi li tat de rea lit zar al gun ti pus de

pràcti ca es por ti va a sec tors mi no ri ta ris

de po bla ció. 

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (64-70)

DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA

64

Abstract

No wa days in Anda lu sía is ta king pla ce

im por tant in vest ments in the cons truc tion of

pu blic in door swim ming pools, so it seems

ne ce sary to de ter mi ne the road signs that let

ap plying pres crip tions to im pro bé the

ma na ge ment and the sport of fer in the se kind

of ins ta lla tions.

Aqua tic pro gram mes are an es sen tial part of

the ac ti vi ties de ve lop in in door swim ming

pools. Ta king this into ac count, it’s ne ces sary

to know the so cial ans wer of the users to the

of fer of the se pro gram mes and its

re per cus sion on the eco no mi cal ba lan ce of

the ins ta lla tion, then we will be able to

pro po se.

Key words

Indoor swimming pools, Economical

profitability, Social profitability

Pis ci nes cobertes, Ren dibi li tat eco nòmi ca,
Ren daibi li tat so cial

n Pa ra ules cla u



Ma te rial i mèto de 
El cens més ac tua lit zat d’ins tal·la cions

es por ti ves pu bli cat a Anda lu sia, data

de l’any 1997. Aquest cens, se gons da -

des de l’Insti tut Anda lús de l’Esport, xi -

fra en 17 les pis ci nes co ber tes pú bli -

ques i pri va des a la nos tra Co mu ni tat

Au tònoma. 

Se gons la in for ma ció re co lli da a les Di pu -

ta cions i ca pi tals de ca das cu na de les

pro vín cies an da lu ses, fins a l’a bril del

2002, el nom bre real de pis ci nes co ber -

tes a Andalusia és de 61. 

El nos tre es tu di s’ha cen trat en to tes les

pis ci nes co ber tes pú bli ques de què es té

constància i que són ges tio na des de for -

ma di rec ta per l’ad mi nis tra ció. Ara com

ara aques tes arri ben a un to tal de 39 pis -

ci nes (tau la 1). 

Les pis ci nes on es rea lit zarà l’es tu di tin -

dran en comú que la ma tei xa ad mi nis tra -

ció (Di pu ta ció, Ajun ta ment, Jun ta d’An -

da lusia, Orga nis me Autò nom, Empre sa

Pú bli ca de Ges tió) és qui ges tio na la ins -

tal·la ció, en ca ra que no vol dir que tots

els ser veis i ac ti vi tats es por tin a ter me a

tra vés d’ una ges tió di rec ta. En tots els

ca sos, hi ha un res pon sa ble de la ins -

tal·la ció o més d’un, que te nen re la ció la -

bo ral di rec ta amb l’ad mi nis tra ció, a la

qual han d’in for mar del fun cio na ment

del re cin te, com a en ti tat pro pietà ria que

n’és. 

A to tes se’ls ha fet arri bar un qües tio na ri

ela bo rat per a l’ob ten ció de da des, ha -

vent acon se guit res pos ta d’un to tal de

tret ze, cosa que su po sa un 33% del

total. 

Per a la rea lit za ció de la in ves ti ga ció s’ha

ela bo rat un qües tio na ri ti tu lat “Cos tos de 

ges tió i ofer ta es por ti va d’ins tal·la cions

aquà ti ques co ber tes a Anda lu sia”

(Annex), com post per un to tal de vint-i-

sis preguntes. 

En aquest qües tio na ri es va pre gun tar,

als res pon sa bles de les ins tal·la cions, so -

bre as pec tes de ren di bi li tat, en te nent

com a tal tant la for ma d’ob te nir be ne fi -

cis econò mics, ba sats en comp tes de re -

sul tats (anà li si del ba lanç d’in gres sos i

des pe ses que té cada ins tal·la ció), com

la d’as so lir be ne fi cis so cials, in ter pre tats

a tra vés del ni vell d’o cu pa ció (nom bre

d’u sua ris al dia en cada un dels pro gra -

mes ana lit zats) i el grau de sa tis fac ció

dels usua ris (te nint en comp te les se ves

es ti ma cions so bre preus, ad herè ncia als

pro gra mes, quei xes, de man des...), tot

uti lit zant en cada cas una va lo ra ció mit -

jan çant una es ca la en què es de ter mi na

sub jec ti va ment la ren di bi li tat, com a

“mol ta, poca, for ça o cap ren di bi li tat”

sem pre en fun ció de les es ti ma cions pel

que fa al fun cio na ment que te nen els ma -

tei xos di ri gents de les ins tal·la cions. 

Per a l’e la bo ra ció del qües tio na ri s’han

tin gut pre sents tre balls re la cio nats amb 

el nos tre tema d’es tu di, plan te jats en

al tres co mu ni tats autò no mes com

Valèn cia i Ca ta lun ya (Mo re no, 1997;

Ser vei d’Equi paments Espor tius, 1998

i 2001).

Te nint en comp te l’ob jec tiu del tre ball,

hem por tat a ter me l’ús de l’anà li si des -

crip ti va de les tau les de fre qüèn cies dels

ítems em mar cats en el qüestionari. 

En els nos tres re sul tats tin drem sem pre

en comp te que hem in ten tat d’ac ce dir a

tren ta-nou pis ci nes co ber tes, ha vent-ne

ob tin gut res pos ta d’un to tal de tret ze;

aques tes tret ze són con si de ra des com el

100 % de la nos tra po bla ció. A par tir d’a -

quest per cen tat ge se ran analitzats cada

un dels resultats. 

Les da des han es tat pro ces sa des uti lit -

zant Mi cro soft Excell i el pa quet es ta dís -

tic SPSS 10 per a PC. 

Re sul tats 

Els re sul tats se ran ex po sats mit jan çant

una anà li si com pa ra ti va dels re sul tats

ob tin guts en ana lit zar les da des que fan

re ferè ncia al grau d’im portància que té la 

ren di bi li tat econò mi ca i so cial de cada

un dels pro gra mes aquà tics (cur sos d’a -

pre nen tat ge, na ta ció te rap èu ti ca, na ta ció 

per a bebès, na ta ció lliu re, pro gra mes

aquà tics per a per so nes dis ca pa ci ta des i

gimnàsti ca a l’ai gua), en la gestió de les

piscines cobertes enquestades. 

Ren di bi li tat econò mi ca i so cial

dels cur sos d’a pre nen tat ge 

En com pa rar els re sul tats so bre la ren di -

bi li tat econò mi ca i so cial dels cur sos d’a -

pre nen tat ge que es rea lit zen a les pis ci -

nes pú bli ques co ber tes an da lu ses, vam

com pro var que aques ta mena d’ac ti vi tats 

són d’u na ren di bi li tat so cial ab so lu ta a

to tes les ins tal·la cions, i en la ma jo ria

dels ca sos tam bé són de gran ren di bi li tat

econò mi ca, per què no més en el 10% de
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PROVÍNCIA 

GESTIÓ PER

L’ADMINISTRACIÓ 

CESSIÓ

ADMINISTRATIVA 

CONSTRUCCIÓ

PÚBLICA 

CONSTRUCCIÓ

PRIVADA 

GRANADA  5 0  5  0

MÀLAGA  9 1 10  4

ALMERIA  1 0  1  3

JAÉN  2 0  2  0

HUELVA  2 0  2  0

CADIS  5 5 10  1

CÒRDOVA  5 0  5  0

SEVILLA 10 3 13  6

TOTAL 39 9 48 14

n TAULA 1.
Cens de pis ci nes co ber tes a Anda lu sia, ti pus de ges tió i en ti tat cons truc to ra.



les pis ci nes ana lit za des els in gres sos que 

ge ne ren aquest ti pus de cur sos es qua li fi -

quen com a poc ren di bles en re la ció amb

les des pe ses (fi gu ra 1). 

Ren di bi li tat econò mi ca i so cial

de la na ta ció te rap èu ti ca 

Pel que fa a la na ta ció te rap èu ti ca, els

re sul tats ob tin guts ens in di quen que

gai re bé en la mei tat de les ins tal·la -

cions, aques ta mena d’ac ti vi tat és molt

re co ne gu da des de la pers pec ti va so cial 

i poc des d’u na ren di bi li tat econò mi ca,

és a dir, són ac ti vi tats que ge ne ren pocs 

in gres sos, te nint en comp te que els

usua ris que as sis tei xen a les pis ci nes,

ho fan en un nom bre ele vat. No en va

en la mei tat de les ins tal·la cions afir -

men que la ren di bi li tat econò mi ca de la 

na ta ció te rap èu ti ca és poca o cap, i són

més de dos ter ços els que creuen que

te nen mol ta ren di bi li tat so cial o for ça

(fi gu ra 2).

Ren di bi li tat econò mi ca i so cial

de la na ta ció per a bebès 

En aquest cas ens tro bem amb una ac ti -

vi tat aquà ti ca en la qual el 50 % de les

ins tal·la cions afir men que la seva ren di -

bi li tat econò mi ca és con si de ra ble (mol ta

o for ça), da vant de l’al tre 50 % que ob te -

nen pocs in gres sos. D’al tra ban da, la

ren di bi li tat so cial està de mos tra da en

qua si dos ter ços de les pis ci nes, da vant

d’un terç que con si de ra aques ta ac ti vi tat

poc ren di ble so cial ment (fi gu ra 3). 

Ren di bi li tat econò mi ca i so cial

de la na ta ció lliu re 

La na ta ció lliu re és una de les ac ti vi tats

amb una gran ren di bi li tat econò mi ca, no

en va són el 90 % de les pis ci nes en ques -

ta des les que con si de ren els seus in gres -

sos com a for ça o molts. Aquest alt grau

de ren di bi li tat econò mi ca s’as sem bla al

que ob te nen des de la pers pec ti va so cial, 

car són més del 90 % de les ins tal·la -

cions les que ob te nen uns ín dexs de ren -

di bi li tat so cial molt ele vats (for ça o
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n FIGURA 1.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels cur sos d’a pre nen tat ge de sen vo lu pats a les pis ci nes pú bli ques co -
ber tes d’Anda lu sia. 
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n FIGURA 2.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de na ta ció te rap èu ti ca de sen vo lu pats a les
pis ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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n FIGURA 3.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de na ta ció per a bebès de sen vo lu pats a les pis -
ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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molt). En tots dos ca sos, apro xi ma da -

ment el 10 % de les pis ci nes co ber tes no

ob te nen benè fics econò mics ni so cials

dels pro gra mes aquà tics de na ta ció lliu re 

(fi gu ra 4). 

Ren di bi li tat econò mi ca i so cial

dels pro gra mes aquà tics per a

per so nes dis ca pa ci ta des

La dada que cri da més l’a ten ció de les

que hem ob tin gut en l’anà li si de les ac ti vi -

tats aquà ti ques per a per so nes amb al gun

ti pus de dis ca pa ci tat és l’es cas sa ren di bi -

li tat econò mi ca que ge ne ren aques ta

mena de pro gra mes, per tal com en un

60 % de les pis ci nes aques tes ac ti vi tats

no ge ne ren in gres sos. D’al tra ban da, la

ren di bi li tat so cial es tro ba en uns va lors

in ter me dis, i són un 65 % de les ins tal·la -

cions les que ob te nen for ça o mol ta ren di -

bi li tat so cial da vant d’un 35 % que n’ob -

te nen poca o cap (fi gu ra 5). 

Ren di bi li tat econò mi ca i so cial

de la gimnàsti ca a l’ai gua

En la mei tat de les pis ci nes la ren di bi li tat 

econò mi ca de la gimnàsti ca a l’ai gua és

poca; en una mica menys d’un terç

aques ta ren di bi li tat és for ça o mol ta. Les

da des so bre els be ne fi cis so cials són for -

ça dis per ses: en una mica més de la mei -

tat de les pis ci nes els be ne fi cis so cials

són ele vats (for ça o molt) i en la res ta

aquests be ne fi cis no es con si de ren su fi -

cients (poc o cap) (fi gu ra 6). 

Dis cus sió

L’ac ti vi tat que, tant econò mi ca ment

com so cial ment és més ren di ble, són

els cur sos d’a pre nen tat ge. La gran

afluèn cia d’u sua ris en aquests cur sos

en ga ran teix la im portància so cial i la

ren di bi li tat econò mi ca. Aques ta dada

con fir ma que els cur sets són la se go na

font d’in gres sos de les pis ci nes co ber -

tes, se gons l’es tu di rea lit zat pel Ser vei

d’Equi pa ments de la Di rec ció Ge ne ral

d’es ports de la Ge ne ra li tat de Catalu -

nya (1999, 2002). 
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n FIGURA 4.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de na ta ció lliu re de sen vo lu pats a les pis ci nes
pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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n FIGURA 5.
Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics per a per so nes dis ca pa ci ta des de sen vo lu pats a 
les pis ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia.
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Ren di bi li tat econò mi ca i so cial dels pro gra mes aquà tics de gimnàsti ca a l’ai gua de sen vo lu pats a les
pis ci nes pú bli ques co ber tes d’Anda lu sia. 
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La na ta ció te rap èu ti ca és una al tra de les

ac ti vi tats que, des del punt de vis ta so -

cial, és molt re co ne gu da; tan ma teix, la

seva ren di bi li tat econò mi ca és dis cu ti ble. 

Això pot ser de gut al fet que la ma jo ria

d’u sua ris que rea lit zen aques ta mena de

pro gra mes aquà tics són per so nes grans,

que gau dei xen d’e le vats des comp tes i

grans fa ci li tats per a la pràcti ca de l’ac ti -

vi tat. 

Els pro gra mes de com pe ti ció no són ren -

di bles econò mi ca ment, tan ma teix, des

del punt de vis ta so cial sí que són re co -

ne guts. 

La gimnàsti ca a l’ai gua és una de les ac ti -

vi tats que no te nen gran ren di bi li tat ni en

l’as pec te econò mic ni en el so cial. Les

cau ses po den ser que aques ta ac ti vi tat

en ca ra no es ti gui gai re arre la da i ne ces si -

ti un de ter mi nat temps per ade quar-hi

tant la ins tal·la ció com el grau de pre pa -

ra ció dels mo ni tors. 

La na ta ció per a bebès és una ac ti vi tat

for ça ac cep ta da a ni vell so cial, se gons

els res pon sa bles de les ins tal·la cions,

però no arri ba a te nir una gran ren di bi li -

tat econò mi ca. 

Les ac ti vi tats aquà ti ques per a dis ca pa ci -

tats no són ren di bles a ni vell econò mic;

tan ma teix, el fet d’o fe rir aquest ser vei a

per so nes amb dis ca pa ci tats fan que so -

cial ment sí que estigui reconegut. 

La na ta ció lliu re, ac ti vi tat que im pli ca

que els usua ris abo nin una quan ti tat

econò mi ca per uti lit zar la ins tal·la ció, per 

ne dar, sen se ne ces si tat d’un mo ni tor,

im pli ca que tin gui gran ren di bi li tat eco -

nòmica i for ça ren di bi li tat des del punt

de vis ta so cial. 

Con clu sions 

Les da des ob tin gu des afir men que els

pro gra mes aquà tics són una part molt

im por tant de la pro gra ma ció dià ria de les 

pis ci nes cobertes. 

Hi ha ac ti vi tats, com ara els cur sos d’a -

pre nen tat ge a di fe rents edats, que te nen

una ren di bi li tat econò mi ca i so cial molt

ele va da, la qual cosa evi den cia la im -

portància d’a quest grup d’ac ti vi tats per a

una ges tió ade qua da de les ins tal·la -

cions. 

Hi ha un al tre grup d’ac ti vi tats amb gran

re llevà ncia des d’un punt de vis ta so cial,

però que no te nen els be ne fi cis econò mics

de sit jats; aquest és el cas de la na ta ció per

a per so nes dis ca pa ci ta des. El fet de sa tis -

fer la de man da de per so nes amb ne ces si -

tats edu ca ti ves es pe cials com pen sa les

pos si bles pèrdues econò mi ques. 

Tant la na ta ció per a bebès com la na ta -

ció te rap èu ti ca són pro gra mes que ne -

ces si ten evo lu cio nar, tant en la for ma ció

dels edu ca dors com en les ca rac te rís ti -

ques de les ins tal·la cions, per tal d’a con -

se guir de mi llo rar-ne la ren di bi li tat

econò mi ca. 

Fi nal ment, els pro gra mes de com pe ti ció

te nen una gran ac cep ta ció so cial; tan ma -

teix, la seva ren di bi li tat econò mi ca és

nul·la, atès que la ma jo ria dels clubs es -

por tius no pa guen per uti lit zar les ins -

tal·la cions, per què aques tes són ce di des

a aquests clubs, en un nom bre d’ho res

de ter mi nat, per la ma tei xa ad mi nis tra ció

ges to ra, en for ma de sub ven ció, per als

seus en tre na ments dia ris i com pe ti cions

set ma nals. Tot el con tra ri del que s’es de -

vé amb la na ta ció lliu re, que és una ac ti -

vi tat on l’u sua ri paga preus ele vats, sen -

se ne ces si tat de re que rir els ser veis de

mo ni tors per a exer cir-ne la pràcti ca, i en

con se qüèn cia, la ren di bi li tat des del punt 

de vis ta econò mic és màxi ma. 
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A. DATOS DE LA INSTALACIÓN

   Nom bre de la ins ta la ción: 

   Di rec ción:   C.P.: 

   Mu ni ci pio:   Pro vin cia: 

   Nom bre de la enti dad pro pie ta ria: 

   Nom bre de la enti dad ges to ra: 

   TLF. :       FAX:      Co rreo elec tró ni co:   WEB: 

   Año de inau gu ra ción:   Últi ma re for ma: 

B. DATOS GENERALES DE GESTIÓN

   1. ¿Qué for ma de ges tión se uti li za?    Di rec ta     q        Indi rec ta     q        Otras     q          
   2. ¿Está es ta ble ci do el afo ro má xi mo de usua rios de la ins ta la ción?    No     q           Sí     q           Cuál es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   3. ¿Cuan ta gen te tra ba ja en la ins ta la ción? ¿Cuán tas ho ras al día? ¿Cuán tos días a la se ma na?

De par ta men to N.º de per so nas N.º ho ras día N.º ho ras se ma na

 Res pon sa ble ins ta la ción

 Coor di na dor ac ti vi da des

 Mo ni to res/en tre na do res

 Per so nal man te ni mien to

 Per so nal lim pie za

 So co rris tas

 Admi nis tra ción

   4. ¿Cuáles son los es pa cios com ple men ta rios o ser vi cios de la ins ta la ción?

         Sau na     q           Sala de mus cu la ción     q           Hi dro ma sa je     q           Otros     q           

   5. ¿Cual es el cos te men sual de fun cio na mien to de la ins ta la ción?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   6. ¿Cuál es el cos te anual to tal, in clui dos to dos los con cep tos, de fun cio na mien to de la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   7. ¿Có mo se des glo san apro xi ma da men te los gas tos anua les?

         Per so nal: . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Agua: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Luz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

         Com bus ti ble: . . . . . . . . . . . . . . . €    Tra ta mien to agua: . . . . . . . . . . . . €    Lim pie za: . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

         Pro mo ción y mar ke ting: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   8. ¿Cuáles son los in gre sos anua les que ge ne ra la ins ta la ción? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

   9. ¿De dón de pro vie nen los in gre sos anua les de la pis ci na?

         Abo nos: . . . . . . . . . . . . . . . . . %    Cur si llos:. . . . . . . . . . . . . . . . . %    Entra das: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

         Sub ven cio nes: . . . . . . . . . . . . . . %    Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . %

     10. De los si guien tes ser vi cios, in di que cuáles se ges tio nan con mo de lo de ges tión di rec ta, in di rec ta o mix to.

         Lim pie za: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           

         Man te ni mien to: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           

         Per so nal Téc ni co: G. DIRECTA     q           G. INDIRECTA     q           G. MIXTA     q           

     11. ¿Cuál es el nú me ro de usua rios que pa sa dia ria men te como me dia por el re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios

     12. ¿Cuál es la ocu pa ción má xi ma en hora pun ta del re cin to de va sos? . . . . . . . . . . . . usua rios

     13. ¿Cuál es el ni vel apro xi ma do de ocu pa ción que tie ne el vaso por cada hora de un día de uso?

Ni vel/Hora 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 Sa tu ra do

 Me dio

 Baja

     14. Di men sio nes de los va sos

N.º de va sos

LONGITUD (m) PROFUNDIDAD (m)

Lar go Ancho Mí ni mo Má xi mo

1

2

3

4

ANEXO. Costes de gestión y oferta deportiva de instalaciones acuáticas cubiertas
públicas en Andalucía
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     15. ¿Qué im por tan cia tie ne a ni vel so cial y cuál es la ren ta bi li dad eco nó mi ca de cada uno de los si guien tes pro gra mas de ac ti vi da des acuá ti cas?

Pro gra ma

IMPORTANCIA RENTABILIDAD

Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na Mu cha Bas tan te Poca Nin gu na

 Cur sos apren di za je

 Na ta ción te ra péu ti ca

 Be bés

 Com pe ti ción

 Entre na mien to

 Nado li bre

 Dis ca pa ci ta dos

 Gim na sia en el agua

 Otros

     16. De los si guien tes as pec tos re la cio na dos con la ges tión de su ins ta la ción, se ña le la fre cuen cia con que se pro du ce:

0: Nun ca                    1: Po cas ve ces                    2: Mu chas ve ces                    3: Fre cuen te men te

FUNCIONES FRECUENCIA

 Que jas de usua rios por pre cios de ma sia do ele va dos

 Los usua rios son es ta bles

 Que ja de usua rios por mala ca li dad del ser vi cio

 Los usua rios re cla man otra ins ta la ción si mi lar

 De man da de nue vas ac ti vi da des

 Pre cios de ma sia do ba jos para el ser vi cio que se ofre ce

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

     17. Días y ho ras de fun cio na mien to de la ins ta la ción

         Ho ra rio en días la bo ra les (de lu nes a sá ba do): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Ho ra rio días fes ti vos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         N.º de días que per ma ne ce la ins ta la ción abier ta al año: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         Me ses del año que se cie rra la ins ta la ción: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     18. Indi que el nú me ro de usua rios al día que pa san por la ins ta la ción

         Be bés:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cur sos Infan ti les: . . . . . . . . . . . . . .   Na ta ción es co lar: . . . . . . . . . . . . . .

         Ma tro na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .   Baño li bre: . . . . . . . . . . . . . . . . .   Clubs Na ta ción: . . . . . . . . . . . . . . .

         Na ta ción te ra péu ti ca: . . . . . . . . . . . .   Gim na sia en el agua: . . . . . . . . . . . .   Otros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     19. Indi que el nú me ro de usua rios que pa sa por la ins ta la ción acuá ti ca dia ria men te:

         Lu nes: . . . . . . . . . . . . .   Mar tes: . . . . . . . . . . . .   Miér co les: . . . . . . . . . .   Jue ves: . . . . . . . . . . . . . .

         Vier nes: . . . . . . . . . . . .   Sá ba do:. . . . . . . . . . . .   Do min go: . . . . . . . . . . .

     20. ¿Cuál es el pre cio me dio de las ac ti vi da des que se rea li zan en la pis ci na?

ACTIVIDADES PRECIO

 Cur sos apren di za je

 Na ta ción te ra péu ti ca

 Be bés

 Com pe ti ción

 Entre na mien to

 Nado li bre

 Dis ca pa ci ta dos

 Gim na sia en el agua

     21. Se gún la de man da que tie ne la ins ta la ción, ¿cree que exis te la ne ce si dad de cons truir nue vas pis ci nas cu bier tas en su co mar ca o mu ni ci pio?  Sí   q    No  q

     22. ¿Cuál es el pre su pues to des ti na do al de por te que tie ne el mu ni ci pio en los cua tro úl ti mos años?

AÑO PRESUPUESTO

1999

2000

2001

2002

     23. ¿Cree que es im por tan te la par ti ci pa ción de los ges to res de por ti vos en el pro yec to de cons truc ción del fu tu ro re cin to?  Sí   q    No  q

     24. ¿Ha par ti ci pa do us ted como téc ni co en el pro ce so de ela bo ra ción del pro yec to de la pis ci na cu bier ta que ac tual men te di ri ge ?   Sí   q    No  q

     25. ¿Exis te un pro yec to de ges tión de la pis ci na cu bier ta?  Sí   q    No  q

     26. ¿Ha par ti ci pa do us ted en el pro yec to o plan de ges tión de la pis ci na que di ri ge?  Sí   q    No  q

ANEXO. (Continuación)
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Dona i es port a Espan ya:
es tat de la qües tió i pro pos ta
in ter pre ta ti va

§ NÚ RIA PUIG BARATA
Pro fe sso ra de So cio lo gia de l’e spor t.
INEFC-Bar ce lo na

§ SU SAN NA SOLER PRAT
Pro fe sso ra de Mul ti cul tu ra lis me i Gène re en l’Acti vi tat Fí si ca i l’Espor t.
INEFC-Bar ce lo na

Resum
L’article des criu i in ter pre ta la si tua ció de

la dona a Espan ya. Cada part es de di ca a

ana lit zar la si tua ció en un àmbit de ter mi -

nat: lleu re, alt ni vell i llocs de de ci sió. La

in ter pre ta ció es fa des de dues pers pec ti -

ves teò ri ques: la del fe mi nis me de la di -

ferè ncia i la del de la de si gual tat.

Introducció

L’anà li si de la par ti ci pa ció de les do nes

es pan yo les a l’es port, qual se vol que en

si gui el ti pus de pràcti ca –lleu re, alt ni -

vell o càrrecs ocu pats en llocs de de ci sió

(pre si den tes, di rec to res, coor di na do -

res...)– fa palès un fe no men que re sul ta

una mica pa ra do xal. To tes les en ques tes

efec tua des so bre els hàbits es por tius de

la po bla ció des d’i ni cis dels anys vui tan -

ta mos tren que el gène re és una va ria ble

in de pen dent fo na men tal per a com pren -

dre’ls. Aques ta va ria ble mos tra rei te ra -

da ment “for mes di fe rents de re la cio -

nar-se amb l’es port” (Gar cía Fe rran do,

1997, p. 216). És a dir, a me su ra que

les es pan yo les han anat ac ce dint a

aques ta ac ti vi tat, en comp tes de re pro -

duir con duc tes mas cu li nes, l’han mo de -

lat se gons al tres parà me tres; han creat

una cul tu ra es por ti va pròpia. Les do nes

hi pro jec ten els va lors que han ad qui rit

en el curs de la seva so cia lit za ció, tot re -

pro duint així les re la cions de gène re exis -

tents. Ara bé, al ho ra, la crea ció d’a -

quests es pais i temps de l’es port fe me ní

han fet pos si ble l’e mergència d’al tres

ma ne res de fer i en ten dre l’es port. Les

do nes te nen presè ncia en el món de l’es -

port i això hi ha por tat can vis molt pro -

funds. I, tot ple gat, amb re sistències per

part de molts ho mes –so bre tot en les es -

truc tu res de l’es port fe de rat i de com pe ti -

ció– i amb enor mes obs ta cles per a les

do nes. En par lar d’un fe no men una mica

pa ra do xal ens re fe ríem a tot el que aca -

bem de des criu re: al  nos tre en ten dre, la

si tua ció de la dona a l’es port no no més

és un lloc de re pro duc ció dels es te reo tips 

he gemò nics as so ciats al gène re sinó

tam bé –igual que en al tres es fe res de la

vida so cial es pan yo la– un es pai de con -

fron ta ció i de crea ció de no ves for mes de

re la ció. De tot ple gat, ens n’o cu pem a les 

pàgi nes que se guei xen.

Esport de lleu re

A Espan ya prac ti quen un es port o més

d’un el 46 % dels ho mes i un 27 % de les

do nes.1 Des que es dis po sa d’es ta dís ti -

ques, l’aug ment de la par ti ci pa ció es por -

ti va ha es tat més gran en tre els ho mes

que no pas en tre les do nes. Entre 1968 i

1995 la dels pri mers ha es tat d’un 30 %

men tre que per a les se go nes fou d’un

25 % (Con se jo Su pe rior de Deportes,

2000, p. 23). Pel que fa a l’in terès per

l’es port, les diferèn cies tam bé són im por -

tants: el 72 % dels ho mes i el 48 % de les

do nes diuen es tar in te res sats per aques ta

ac ti vi tat. Ara bé, més in te res sant que les

di ferè ncies quan ti ta ti ves ho són les qua li -

ta ti ves. Molts in di ca dors mos tren la for -

ma dis tin ta se gons la qual ho mes i do nes

prac ti quen l’es port.

A la tau la 1 s’indiquen els es ports més

prac ti cats per les unes i els al tres. Més de

la mei tat dels ho mes que prac ti quen

l’esport ju guen a fut bol, ja si gui en camp

gran (34 %) o fut bol sala (22 %). Enca ra

que el fut bol sala tin gui un carà cter més

re crea tiu que el prac ti cat en camp gran, es 

trac ta d’una ac ti vi tat de so cia bi li tat mas -

cu li na amb la qual la gran ma jo ria de les

es pan yo les s’adiuen poc. Pre fe rei xen, en

can vi, la na ta ció –que ha de ser en te sa

com una pràcti ca de man te ni ment o re -

crea ti va, se gons les èpo ques de l’any–,

l’aeròbic, la gimnàsti ca rít mi ca, la dan sa i

la gimnàsti ca de man te ni ment. Ac ti vi tats

to tes elles que re pro duei xen els pa trons

tra di cio nals de l’estereotip de fe mi ni tat a

Es panya.

Aques ta di fe ren cia ció d’un món mas cu lí

i un de fe me ní en l’es port es re pro dueix

en ana lit zar els mo tius de pràcti ca. “Fer
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Abstract

The ar ti cle des cri bes and in ter prets the

si tua tion of wo men in sport in Spain. Each part 

ta kes into ac count the si tua tion of wo men in

sport in dif fe rent fields: lei su re sport, top le vel

sport and ma king de ci sion po si tions. The

in ter pre ta tion of the si tua tion is made from two 

theo re ti cal pers pec ti ves: the fe mi nist theo ries

of Dif fe ren ce and the one of Ine qua lity.

Key words

Wo man, Sport, Dif fe ren ce, Ine qua lity

Dona, Esport, Di ferè ncia, De si gual tat

n Pa ra ules cla u

1 La base es ta dís ti ca de la nos tra anà li si pro ce deix, fora d’ex cep cions que s’in di quen, de M. Gar cía Fe rran do, 2000.



exer ci ci” és tan im por tant per a ho mes

com per a do nes. En els al tres ca sos les

prio ri tats va rien i “man te nir la lí nia”

és un mo tiu que ex pres sa un 20 % de les

do nes da vant de so la ment un 9 %

dels ho mes.

En aques ta lí nia de re fle xió, s’ob ser va que

les di ferè ncies més grans s’a pre cien en re -

la ció amb la com pe ti ció o amb l’o pi nió que 

se’n té i si es fa o no en el mo ment de prac -

ti car al gun es port. Un 19 % dels ho mes

que prac ti quen es port par ti ci pen en com -

pe ti cions men tre que el per cen tat ge de do -

nes és d’un 8 %. El ma teix s’es de vé amb la 

pos ses sió d’u na llicè ncia fe de ra ti va (26 %

d’ho mes i 9 % de do nes). Quan es trac ta

d’es port sen se com pe tir la re la ció s’in ver -

teix: 57 % dels homes davant d’un 80 %

de les dones.

Aques ta con duc ta tan di fe rent da vant

la com pe ti ció i l’es port or ga nit zat de -

sem bo ca en el fet que la presè ncia fe me -

ni na si gui di fe rent en cada un dels tres

sec tors de què es com pon el sis te ma es -

por tiu es pan yol. Així, de pen dent de si

trac ta del sec tor vo lun ta ri, del pú blic o

del co mer cial, la par ti ci pa ció de les

 dones i el tipus d’o fer tes rea lit za des

 varien.

El sec tor vo lun ta ri –el de clubs i fe de ra -

cions– és el que menys ha in te grat les

do nes. No no més aques tes hi te nen me -

nor presè ncia sinó que, en molts ca sos

–so bre tot pel que fa a les es por tis tes d’e -

lit– el sis te ma pa triar cal im pe rant opo sa

se rio sos obs ta cles a la seva incorpo -

ració.

En ter mes ge ne rals, so la ment un 17 %

diu pertànyer a un club es por tiu en el

sen tit tra di cio nal del ter me. Mol tes d’e -

lles, tan ma teix, per tan yen a clubs mu ni -

ci pals o als ano me nats “clubs” del sec tor 

co mer cial. Les in for ma cions es po den

pre ci sar més se gons àrees geogr àfi ques i

ti po lo gies de clubs. En una en ques ta rea -

lit za da per Anto nio Mo re no a Bar ce lo na,

el 27 % de les per so nes afi lia des als

clubs eren do nes (Hei ne mann, Puig, Ló -

pez i Mo re no, 1997, p. 47-48). Ara bé,

aques ta xi fra va ria molt se gons si es trac -

ta de clubs grans o pe tits. Com més

gran és el club, més gran és la presè ncia

de do nes; així, els que su pe ren les

1.000 per so nes afi lia des comp ten amb

un 37,7 % d’a que lles, i els de menys de

100 amb el 20 %. A més a més, un

37,5 % dels clubs amb menys de 300 as -

sociats no te nen cap dona en tre els

seus mem bres (Hei ne mann et al.,

1997). A la ciu tat de Se vi lla, –on pre do -

mi nen els clubs de pe ti tes di men sions–

les do nes re pre sen ten el 25 % de les per -

so nes afi lia des i en una quar ta part dels

clubs no n’hi ha cap (Esca le ra et al.,

1995, p. 45). Igual ment, a Ga lí cia, la

presè ncia de les do nes en els clubs és

d’un 19 % (Gam bau, 2002). A més a

més, en un 33,5 % dels clubs les do nes

no hi as so lei xen el 20 % i en tre ells tam -

bé s’han clas si fi cat aquells en els quals

no n’hi ha cap.

Po dem avan çar un con junt d’ex pli ca cions

que jus ti fi quen l’es cas sa presè ncia de les

do nes als clubs. En ge ne ral, les ofer tes que 

aquests fan s’o rien ten a les mo da li tats es -

por ti ves tra di cio nals i a les orien ta des a la

com pe ti ció (Mo re no, 1997; Puig, Gar cía i

Ló pez, 1999). A la tau la 1 ja hem vist que

les do nes prac ti quen pre fe rent ment na ta -

ció re crea ti va, aerò bic, rít mi ca i dan sa i

gimnàsti ca de man te ni ment; la ma jo ria

dels clubs es pan yols no s’han obert a

aques tes no ves tendències de la pràcti ca

es por ti va. La cul tu ra or ga nit za ti va re que -

reix una cer ta im pli ca ció en la vida del

club i això pot no in te res sar mol tes do nes,

que ja te nen el seu nu cli d’in te gra ció en la

fa mí lia i en la feina (per a les que són pro -

fes sio nal ment ac ti ves). Com que les se ves

vi des es tro ben molt lli ga des als rit mes

dels al tres mem bres de la fa mí lia, bus -

quen un ti pus d’o fer ta més orien ta da a

 donar un ser vei, més fle xi ble, la qual so la -

ment es dóna als clubs grans (més pro fes -

sio na lit zats i co mer cia lit zats) o al sec tor

co mercial.

En efec te, el sec tor co mer cial, i, par cial -

ment tam bé el pú blic, és molt més atrac tiu 

per a les do nes que no pas per als ho mes.

Així, men tre so la ment el 4 % dels ho mes

que prac ti quen diuen fer-ho en un gimnàs

co mer cial, el per cen tat ge s’e le va a un

12 % en el cas de les do nes (Gar cía

 Ferrando, 1997, p.153). D’a quest sec tor

és del que dis po sem de menys in for ma ció

em pí ri ca, però, tant els tes ti mo nis de per -

so nes que s’hi tro ben vin cu la des, com les

in ves ti ga cions par cials que hi ha, in di quen 

que el seu pú blic per excel·lència són les

dones (Buñuel, 1992).

El sec tor pú blic, en els seus pro gra mes de

pro mo ció, ha cap tat mol tes do nes i tam bé

tots els col·lec tius no in te grats en el sec tor

vo lun ta ri o per als quals, a cau sa de les se -

ves pos si bi li tats econò mi ques, el sec -

tor co mer cial no era ac ces si ble (Gar cía

 Ferrando, 2001). Tot i amb això, les se ves

es tratè gies d’ac tua ció han va riat molt. A

par tir de les pri me res elec cions mu ni ci pals 

de mocr àti ques de 1979, els ajun ta ments

van co men çar a fer pro gra mes de pro mo -

ció es por ti va. Al co men ça ment, es trac ta -
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HO MES % DO NES %

Fut bol, fut bol sala 56  Na ta ció 53

Na ta ció 30,5 Aerò bic, rít mi ca, dan sa 29

Ci clis me 29  Gimnàsti ca man te ni ment 22

Tennis 16  Ci clis me 11

Excur sio nis me 14  Excur sio nis me 11

Bàsquet 13  “Jog ging”  9

“Jog ging” 12  Bàsquet  9

Gimnàsti ca de man te ni ment 11  Tennis  8

Atle tis me  9  Vo lei bol  6

Esquí i d’al tres es ports d’hi vern  4

Fon t: Gar cía Fe rran do, Puig i La gar de ra, 2002.

* La suma dels per cen tat ges és su pe rior a 100 per què la pre gun ta del qües tio na ri per me tia de do nar més d’u na res pos ta.

n TAULA  1.
Esports més prac ti cats se gons el gène re a Espan ya (en % res pec te del to tal de prac ti cants*).



va d’ac cions in dis cri mi na des que afa vo -

rien so bre tot els nens i ne nes i els ho mes

jo ves; en els ca sos en què s’ha por tat un

re comp te es ta dís tic de la par ti ci pa ció, la

pro por ció que s’ha do nat os cil·la en tre

prop d’un 58 % d’ho mes (to tes les edats

in clo ses) i un 42 % de do nes (Gar cía,

1999). Amb el temps, s’ha anat pre nent

cons cièn cia de la ne ces si tat d’o fe rir pro -

gra mes es pe cí fi ca ment adap tats a cada

col·lec tiu i, de for ma molt es pe cial, a les

do nes adul tes (Gar cía, 1999). Allà on això 

s’ha rea lit zat, els re sul tats són molt

positius pel que fa a la resposta de

participació però, de moment, no se’n

poden oferir dades estadístiques respecte

d’aquest tema.

Fi nal ment, en aques ta va lo ra ció so bre la

par ti ci pa ció de les do nes en l’es port de

lleu re, cal re fe rir-se a les di ferè ncies

exis tents se gons la con di ció so cioe conò -

mi ca. Aques tes són enor mes i po sen de

ma ni fest que aques ta va ria ble tam bé té

un ele vat po der dis cri mi na tiu en la de ter -

mi na ció dels hàbits es por tius de la po -

bla ció. Així, a l’en ques ta rea lit za da per

Gar cía Fe rran do l’any 2000, so bre els

hàbits es por tius de la po bla ció es pan yo -

la, un 53 % de les do nes per tan yents als

grups de pro fes sio nals, tècnics i es tu -

diants prac ti quen es port, men tre que les

mes tres ses de casa –que es com por ten

de for ma si mi lar als agri cul tors i ju bi -

lats– ho fan en un 20 % (Gar cía Fe rran -

do, 2001, p. 193-195). La in for ma ció, a 

més a més, no re cull la fre qüèn cia de

pràcti ca sinó que agru pa to tes les prac ti -

cants; pro ba ble ment, la re gu la ri tat i la

in ten si tat en la pràcti ca és més ele va da

en tre les do nes del pri mer grup, les

quals, a més a més d’un ca pi tal econò -

mic, comp ten amb un ca pi tal cul tu ral i

so cial que les fa més ca pa ces d’or ga nit -

zar i ges tio nar el seu temps. Re cor dem

que a l’i ni ci d’a quest apar tat es cri -

víem que el per cen tat ge de do nes que

prac ti quen l’es port sen se te nir en comp -

te di ferè ncies d’e dat i con di ció so cioe -

conò mi ca és d’un 27 %. Així, en ca ra que

ha guem po gut per fi lar uns trets co muns

que ens per me ten de par lar d’u na cul tu ra 

es por ti va fe me ni na, no hem d’o bli dar les

im por tants di ferè ncies que es do nen en

el seu el si. Unes a cau sa de la con di ció

so cioe conò mi ca, d’al tres pel ti pus de

pràcti ca rea lit za da, tal i com veu -

rem en l’a par tat se güent, que s’o cu pa de

les do nes que prac ti quen l’es port d’alt

 nivell.

Les do nes
a l’es port d’alt ni vell

Se gons les da des re fe ri des a do nes que

comp ten amb una llicè ncia fe de ra ti va o

que par ti ci pen en com pe ti cions, pre sen ta -

des a l’a par tat an te rior, ja es pot de duir que 

el nom bre de do nes que par ti ci pen en l’es -

port d’alt ni vell és molt in fe rior al dels ho -

mes. En to tal, pos seei xen llicè ncia fe de ra ti -

va en al gu na de les 55 fe de ra cions na cio -

nals exis tents a Espan ya i que han  pro -

porcionat da des dis gre ga des se gons gène -

re 375.139 (20 %) do nes i 1.860.628

(80 %) ho mes (Gar cía Fe rran do, 1997,

p. 77-78). La di ferè ncia és molt més gran

que en l’es port d’oci. A més a més, se gons

l’es port de què es trac ti, la par ti ci pa ció de

do nes és major o me nor (Gar cía Fe rran do,

1997, p. 63). L’e xistència de do nes és

molt es cas sa o nul·la en es port aeri, au to -

mo bi lis me, bi llar, bit lles, boxa, ci clis me,

co lum bo fí lia, fut bol, mo to ci clis me, pe tan ca 

i rug bi. Una dis tri bu ció més equi li bra da es

tro ba en at le tis me, bàsquet, hand bol, es -

ports d’hi vern, es gri ma, golf, na ta ció, pa ti -

nat ge i tennis. En gimnàsti ca i vo lei bol el

nom bre de llicè ncies fe me ni nes su pe ra

el de les mas cu li nes. Aques tes da des ge -

nerals tam bé es re pe tei xen en anà li sis

d’àmbits geogr àfics més re duïts, com és el

cas de l’es tu di rea lit zat per Gam bau

(2002) en re la ció amb els equi pa ments de

com pe ti ció dels clubs es por tius a Ga lí cia.

La me nor presència de do nes en el món

de l’es port fe de ra tiu tam bé es re flec teix

en la seva par ti ci pa ció en els JJOO. A la

tau la 2 fi gu ra la par ti ci pa ció es pan yo la

en els Jocs, se gons gène re. En to tal, el
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HO MES % DO NES % TO TA LS

Pa rís 1900     6 100   0 6

Anvers1920    63 100   0 63

Pa rís 1924   118 98   2  2 120

Amster dam 1928    85 100   0 85

Los Ange les 1932     5 100   0 5

Lon dres 1948    71 100   0 71

Hèlsin ki 1952    32 100   0 32

Mel bour ne 1956     6 100   0 6

Roma 1960   153  93  11  7 164

Tòquio1964    58  95   3  5 61

Mèxic 1968   151  99   2  1 153

Mu nic 1972   132  96   5  4 137

Mon treal 1976   120  92  10  8 130

Mos cou 1980   163  94  10  6 173

Los Ange les 1984   190  91  19  9 209

Seül 1988   257  87  40 13 297

Bar ce lo na 1992   503  78 141 22 644

Atlan ta 1996   307  76  97 24 404

Sydney 2000   224  72  89 28 313

TOTALS 2.644  86 429 14 3.073

Fon t: Ela bo ra ció pròpia a par tir de: Con se jo Su pe rior de Deportes, 2000: 33

n TAULA  2.
Par ti ci pa ció es pan yo la als JJOO se gons el gène re.



86 % dels par ti ci pants han es tat ho -

mes i el 14 % do nes (Con se jo Su pe rior

de Deportes, 2000). Tan ma teix, la par ti -

ci pa ció d’a ques tes úl ti mes ha anat en

aug ment; en aquest sen tit, es va pro duir

un salt molt im por tant amb mo tiu dels

JJOO de Bar ce lo na. A Seül 88 van ser el

13 % de la de le ga ció es pan yo la i a Bar -

ce lo na van pas sar a ser el 22 %. Se gons

els ana lis tes, a Bar ce lo na ’92, Espan ya

es va si tuar en la mit ja na in fe rior dels

paï sos de sen vo lu pats pel que fa a par ti -

ci pa ció fe me ni na (Sán chez Ba ñue los,

1992, p. 139). A Atlan ta’96 i so bre tot a

Sydney 2000 es va arri bar a ni vells su pe -

riors. Aques ta pro gres sió sem bla que és

ge ne ral a tot l’es port de ren di ment; a tí tol 

d’e xem ple po dem es men tar que el “pro -

gra ma d’alt ren di ment” de l’any 2000 de

la Unió de Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta -

la nes (UFEC) –en ti tat que agru pa to tes

les fe de ra cions es por ti ves a Ca ta lun ya–

va do nar su port a 43 do nes (41,3 %)  i

61 ho mes (58,6 %) i a sis equips mas cu -

lins i dos de fe me nins (El Mun do De por -

ti vo, 2000).

I en ca ra que les do nes es ti guin molt menys 

re pre sen ta des que els ho mes en l’es port

d’alt ni vell, els seus re sul tats –si més no

pel que fa a me da lles ob tin gu des en els

JJOO– són pro por cio nal ment su pe riors als

dels seus com panys. A la tau la 3 ofe rim

aques ta in for ma ció, bo i di fe ren ciant els

re sul tats de Sydney dels d’an te riors ce le -

bra cions.

Qui nes re fle xions es po den fer res pec te a

la si tua ció de la dona es pan yo la a l’es -

port d’alt ni vell? Se gons el nos tre pa rer,

hi ha di ver sos as pec tes a des ta car. El

pri mer, és la for ma amb què les es truc tu -

res pa triar cals de la so cie tat es pan yo la

es re pro duei xen de ma ne ra par ti cu lar -

ment agu dit za da en aquest àmbit; i això

de for mes molt va ria des. Mal grat els pro -

gres sos que s’han pro duït i dels quals

hem po gut apor tar evidè ncies em pí ri -

ques, l’es port d’alt ni vell fe me ní –tret

d’ex cep cions que es tro ben so bre tot en -

tre les cam pio nes con sa gra des– és la

hist òria d’u na llui ta cons tant per ob te nir

la igual tat da vant l’es port mas cu lí. Els

pro ble mes s’a gu dit zen en els es ports que 

es con si de ren mas cu lins; en aquests ca -

sos, el re buig i les di fi cul tats són en ca ra

més grans (Mar tín, 1993). En ter mes ge -

ne rals, si en un club fal ten di ners, els

més afec tats són els equips i les at le tes

fe me ni nes, per què és d’on pri mer es res -

trin gei xen els su ports tècnics (en tre na -

dors, mas sat gis tes, de le gats); els pro fes -

sio nals de pit jor qua li fi ca ció ani ran a

 parar als equips fe me nins; da vant el

dub te, se se lec cio na l’ho me; no fal ten

tam poc les hu mi lia cions vers les do nes

que viuen la seva iden ti tat de gène re se -

gons parà me tres allun yats del que es

con si de ra fe me ní, in co mo den les do nes

que re cla men els seus drets, men tre que

als ho mes no els cal ni pro tes tar, per què

es con si de ra de jus tí cia sa tis fer-los...

Aques ta si tua ció es veu re for ça da per:

1. Els mit jans de co mu ni ca ció, tal com

han de mos trat a cons cièn cia Ma ria Eu -

ge nia Ibá ñez i Ma nue la La cos ta (1998,

1999, 2003); se gons les au to res, l’es -

port fe me ní en aquests mit jans “no té

ros tre” (Ibá ñez i La cos ta, 1999, p. 3); i

2. El re par ti ment de tas ques domè sti -

ques, que con ti nuen as su mint en gran

part les do nes; en re la ció amb aquest

tema, Cris ti na Mayo, en tre na do ra d’e -

quips fe me nins d’hand bol d’e lit i pro fes -

so ra a la Fa cul tat de Cièn cies de l’Acti vi -

tat Fí si ca i l’Esport de Valè ncia, in di ca -

va, el 1992, que les po ques es por tis tes

d’alt ni vell que es tan ca sa des veuen in -

cre men tat el seu tre ball domè stic atès

que han de po sar més roba a ren tar (mit -

jons, xan dalls, sa ma rre tes, des sua do -

res...) i cui nar amb més cura per se guir

la die ta apro pia da per al seu tre ball es -

por tiu (Mayo, 1992, p. 126-127). Se -

gons les da des més re cents de què dis -

posem pel que fa a la dis tri bu ció de les

tas ques domè sti ques, pot ser que la si -

tua ció no hagi va riat gai re a co men ça -

ment del se gle XXI.

Tan ma teix, aques ta si tua ció d’e vi dent

dis cri mi na ció, que cal com ba tre i de nun -

ciar, no ex pli ca en la seva to ta li tat la rea -

li tat de les do nes es por tis tes d’alt ni vell.

Se gons el nos tre en ten dre, la re ferè ncia a 

una cul tu ra es por ti va fe me ni na tam bé és 

una pers pec ti va teò ri ca ade qua da per

en ten dre unes al tres de les se ves di men -

sions. Si ana lit zem les se ves ac ti tuds i

ma ne res de fer com pro vem que ge ne ren

un sis te ma de nor mes, de va lors i un

món de re pre sen ta cions simb òli ques

pro pi i cla ra ment di fe ren ciat del mas cu lí. 

Reac cio nen di fe rent da vant la vict òria,

te nen d’al tres es ca les de va lors, són més

au toe xi gents, te nen una gran mo ti va ció

cosa que, ben se gur, els ha permès de

su pe rar els obs ta cles d’ac cés en aquest

món... Fins i tot ens sem bla que aquest

con junt d’as pec tes són els que po den ex -

pli car els mi llors re sul tats que ob te nen.

D’u na ban da, han de su pe rar més ba rre -

res per arri bar a és ser se lec cio na des; i,

de l’al tra, un cop que ho han es tat, te nen 

ac ti tuds que afa vo rei xen més l’au to su pe -

ra ció. En una in ves ti ga ció que vam rea -

lit zar, fa ja al gun temps, so bre es por tis -

tes d’alt ni vell, vam ob te nir un re sul tat

sum ma ment pa ra do xal i que va en la lí -

nia del que apun tem (Puig, 1996). Es va

pre gun tar a ho mes i do nes res pec te a les

di fi cul tats més im por tants que tro ba ven

per por tar en da vant la seva ca rre ra es -

por ti va. Doncs bé, en ca ra que to tes les

evidè ncies em pí ri ques i l’ex pe rièn cia
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quo ti dia na in di quen que els ho mes es tan 

més re col zats per les ins ti tu cions que no

pas les do nes, es ta dís ti ca ment re sul ta va

que la di fi cul tat més sig ni fi ca ti va per a

les do nes eren elles ma tei xes (fal ta de

tre ball, in se gu re tat, poca de di ca ció...) i

per als ho mes les ins ti tu cions. No dei xa

de ser preo cu pant que elles no per ce bin

fins a quin punt tre ba llen en un en torn

que els és menys fa vo ra ble però, en tot

cas, és pos si ble que aquest ju di ci tan crí -

tic so bre elles ma tei xes les aju di a ser

més exi gents i do nar un ren di ment su pe -

rior al dels ho mes.

Fi nal ment, és molt im por tant di fe ren ciar

en tre els es te reo tips as so ciats al gène re

–que con fi gu ren un sis te ma de creen ces

se gons les quals hi ha unes ac ti vi tats es -

por ti ves més ade qua des per a ho mes o

per a do nes– i allò que aques tes per so -

nes en si tua cions con cre tes fan. És a

dir, en ca ra que el món de l’es port d’alt

ni vell es ti gui molt do mi nat per un sis te -

ma de nor mes pa triar cals i les do nes pa -

tei xin un trac te dis cri mi na to ri, els es tu -

dis de què dis po sem no mos tren que

l’en torn els afec ti en el seu dia a dia ni

que els pro duei xi un con flic te de rols

(Gar cía Fe rran do 1987, 1996; Mar tín,

1993; Puig, 1996; Mar tín i Puig,

1996). Si han fet de l’es port el seu en -

torn so cia lit za dor prin ci pal és per què les

com pen sa cions són su pe riors a les di fi -

cul tats que hi tro ben. En aquest ti pus

d’es port, exac ta ment tal i com està, han

tro bat un es pai en el qual es rea lit zen,

que –mal grat els obs ta cles– les sa tisfà i

en el qual han cons truït la seva pròpia

iden ti tat de gène re. Iden ti tat que no es

co rres pon amb l’es te reo tip he gemò nic

en la ma jo ria dels ca sos. A re fle xions si -

mi lars pot con duir l’anà li si de la si tua ció

de les do nes en llocs de de ci sió (de ci sion 

ma king po si tions), as pec te que trac tem

a l’apar tat se güent.

Do nes en llocs
de de ci sió
de l’es port

Hem in ter pre tat com a llocs de de ci sió tant 

els que s’o cu pen de for ma vo lunt ària

–càrrec di rec tiu en una fe de ra ció, per

exem ple– com els que s’e xer cei xen com a

ac ti vi tat la bo ral. En tots dos ca sos hi ha

llocs de de ci sió de més o menys rang

jeràrquic.

La presè ncia de la dona en el món es por -

tiu la bo ral és in fe rior a la seva par ti ci pa -

ció en el mer cat de tre ball en ge ne ral. A

Espan ya tre ba llen apro xi ma da ment un

35 % de les do nes, xi fra molt in fe rior a la

d’al tres paï sos eu ro peus. En l’es port,

la seva par ti ci pa ció es re dueix en ca ra

més. L’any 1991 –l’úl tim del qual dis po -

sem d’u na en ques ta per a tot el país– tre -

ba lla va una dona cada qua tre ho mes

(Mar tí nez del Cas ti llo, 1993, p. 110).

Tan ma teix, la seva presè ncia és ma jor o

me nor se gons els sec tors de què es trac -

ti, tal i com es pot apre ciar a la tau la 4.

Enca ra que en tots els ca sos la presè ncia

fe me ni na és re duï da, en el cas de l’es port

fe de rat en ca ra ho és més; as pec te que és

co rro bo rat per les anà li sis qua li ta ti ves que

hem tro bat. Mercè Cu rull, ac tual sots di -

rec to ra ge ne ral del Con sell Ca talà de

l’Esport, que an te rior ment tam bé ha via

ocu pat càrrecs re lle vants a l’Admi nis tra ció 

Pú bli ca, ex pres sa va amb aques tes pa rau -

les les se ves vivè ncies en re la ció amb la

seva arri ba da al món de l’es port: “he tin -

gut una ba rre ja de sen ti ments molt com -

pli ca da (...) m’he sen tit sola, anor mal (...)

com si fos un or na ment de Na dal (...) en -

vol ta da d’ho mes, amb un cer cle d’ho mes

que s’a na ven tan cant en el seu cer cle i jo

em que da va fora, i jo m’ha via de fer un es -

pai allà amb els col zes per po der en trar al

cercle... ” (Curull, 1999). Vegem ara, la

posició de les dones en els càrrecs de

decisió.

La re co ma na ció del COI feta el ju liol de

1996, se gons la qual l’any 2000 hi hau ria

d’ha ver pel cap baix un 10 % de do nes en

càrrecs de de ci sió es com pleix en ra res

oca sions. Co men cem pel sec tor vo lun ta ri

on s’en glo ba l’esport federat.

El nom bre de do nes pre si den tes de fe de -

ra cions ha es tat sem pre molt escàs i, de

mo ment,  no ha va riat. El 1993 n’hi ha -

via dues i el 1999 una; en tot cas, són si -

tua cions anecd òti ques. La presè ncia de

càrrecs fe me nins aug men ta a les fe de ra -

cions d’es ports en les quals el nom bre de 

do nes fe de ra des és més gran però, tot i

amb això, po ques ve ga des són ma jo ria.

A l’es tu di ja co men tat so bre els clubs es -

por tius a Ga lí cia (Gam bau, 2002), les

do nes no arri ben a ser el 10 % en els

càrrecs de pre sidè ncia o vi ce pre sidè ncia

i, com a vo cals de les jun tes di rec ti ves, la 

seva par ti ci pa ció os cil·la al vol tant del

15 %. Pel que fa a càrrecs re mu ne rats, la 

pro por ció creix una mica. Als càrrecs de

gerè ncia, coor di na ció d’àrea i tècnics es -

por tius la seva presè ncia és del vol tant

d’un 20 %.

L’es tu di més afi nat que hem lo ca lit zat so -

bre aquest tema és el por tat a ter me per la

“Co mis sió Dona i Esport” del Co mitè Olím -

pic Ca talà (COC, 2000) en tre les do nes

que ocu pen càrrecs di rec tius a les fe de ra -

cions es por ti ves ca ta la nes, a la Unió de

Fe de ra cions Espor ti ves Ca ta la nes (UFEC) i 

a la Co mis sió Exe cu ti va del COC. Entre fe -

brer i oc tu bre del 2000 n’hi ha via 59, de

les quals la mei tat van res pon dre el qües -

tio na ri que els va ser tramès. No més hi ha

dues do nes pre si den tes de fe de ra ció, al fe -

brer no hi ha via cap dona a la Jun ta di rec -

ti va de la UFEC i a l’oc tu bre se n’hi ha via

in cor po rat una; al Co mitè Exe cu tiu del

COC –or ga nis me en l’àmbit del qual s’es -

ta va rea lit zant la in ves ti ga ció– no n’hi ha -

via cap. La pro por ció d’al tres càrrecs de

res pon sa bi li tat a les fe de ra cions era d’un

7,2 % al fe brer i va aug men tar fins a

un 8,8 % a l’oc tu bre. A l’oc tu bre, el 10 %
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SECTOR
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SECTOR
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COMERCIAL

Homes 77,2 84 77,5

Dones 22,2 16 22,5

Fon t: Ela bo ra ció pròpia a par tir de: Mar tí nez del Cas ti llo et al., 1991.
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de do nes amb càrrecs de de ci sió no més

era su pe rat en un 31 % de fe de ra cions,2

en un 26  % la seva presè ncia os cil·lava

en tre l’1 % i el 10 % i a les res tants no n’hi

ha via cap; en tre fe brer i oc tu bre la si tua ció 

va mi llo rar una mica. En el cas de les

29 fe de ra cions d’es ports olím pics so la -

ment 8 su pe ren la quo ta del 10 %. Les po -

si cions en què es tan més representades

són les vocalies i comissions tècniques

que en la jerarquia de càrrecs de decisió

es troben entre les menys importants.

Qui són aques tes do nes? En més de la

mei tat dels ca sos són do nes adul tes en -

tre 40 i 55 anys, de les quals gai re bé un

terç té fills i fi lles. Tam bé prop d’un terç

són uni ver sità ries que tre ba llen a jor na -

da com ple ta. Se gons els seus tes ti mo nis, 

els mem bres de la fa mí lia de pe nen més

d’e lles en l’as pec te as sis ten cial (62 %)

que no pas econò mi ca ment (46,5 %). El

40 % rea lit za les tas ques domè sti ques o

as sis ten cials tota sola, en el 21 % dels

ca sos afir men que se les re par tei xen en -

tre els mem bres de la fa mí lia i en un al tre 

34,5 % te nen aju da re mu ne ra da de l’ex -

te rior. Gai re bé un 40 % van ser es por tis -

tes que ha vien par ti ci pat en com pe ti -

cions de ni vell in ter na cio nal. La ma jo -

ria de di ca al càrrec fe de ra tiu en tre 9 i

14 ho res la set ma na. Tan sols un 21 %

con si de ra que ser dona ha di fi cul tat la

seva tas ca en el càrrec que ocu pa, en ca -

ra que un 83 % con si de ra que cal em -

pren dre ac cions per què hi hagi més do -

nes en aquests càrrecs. Se gons aques tes

úl ti mes da des, i igual que en el cas de les 

es por tis tes d’alt ni vell, aques tes do nes

no per ce ben amb cla re dat els obs ta cles

que, com a do nes, han ha gut de su pe rar

per ac ce dir a les po si cions que ocu pen.

Tan ma teix, da vant la cons ta ta ció que

són po ques les que es tro ben en aquests

càrrecs, els sem bla ne ces sa ri que hi hagi 

més do nes i en tre els sug ge ri ments que

rea lit zen per acon se guir-ho pro po sen:

es ta blir quo tes, “aug men tar el ni vell de

cons cièn cia so cial i de les do nes en par ti -

cu lar; in tro duir-s’hi a poc a poc, de mos -

trant les ca pa ci tats i te nint més ini cia ti -

ves; alli be rar les do nes de les res pon sa -

bi li tats fa mi liars; més for ma ció; mi llor

presè ncia en els mit jans de co mu ni ca -

ció; di men sio nar les tas ques di rec ti -

ves...” (COC, 2000, p. 14). Se gons

Mercè Cu rull, fa fal ta un mo del de di rec -

ció fe me ni na en l’es port, mo del que ja es

dóna en al tres àmbits de la vida so cial,

en ca ra que no en l’es por ti va (Cu rull,

1999, p. 2). Així ma teix, aques ta au to ra

es plan te ja si les do nes vo lem en trar en

aquest àmbit de l’es port fe de rat, en el

qual és on més arre la des es tro ben les es -

truc tu res pa triar cals; és un món d’ho -

mes, amb una cul tu ra mar ca da per va -

lors i nor mes mas cu lins (Hall, 1996;

Ibá ñez, 2001; Whi te, 2003). Per què les

do nes hi ac ce dei xin cal un can vi ra di cal,

no so la ment d’ac ti tuds i d’i deo lo gies,

sinó tam bé de la cul tu ra a què ens re fe -

rim. Si les do nes con ti nuen as su mint les

tas ques domè sti ques en una ma jor pro -

por ció que no pas els ho mes, han de can -

viar al ho ra l’or ga nit za ció fa mi liar i les

for mes de fun cio na ment en l’es port fe -

derat.

Pel que fa a càrrecs de de ci sió en al tres

sec tors o tas ques dis po sem de poca in for -

ma ció. En con junt, sem bla que en tre les

per so nes que comp ten amb ti tu la cions su -

pe riors –les que, en ge ne ral, exer cei xen

càrrecs de de ci sió– les di ferè ncies en tre

ho mes i do nes es re duei xen. Així, se gons

una en ques ta rea lit za da a to tes les per so -

nes que van ob te nir la  lli cen cia tu ra en

edu ca ció fí si ca a l’INEFC de Bar ce lo na en -

tre els anys 1981 i 1997 tre ba lla una

dona cada dos ho mes i mig (Puig i Vi ñas,

2002). La seva presè ncia aug men ta en la

docè ncia,3 és in fe rior en l’es port fe de rat i,

en re la ció amb el to tal de lli cen cia des,

treballen en la mateixa proporció que els

homes en tasques de gestió.

La gran presè ncia fe me ni na en la docè ncia 

no és una sor pre sa per què és un fe no men

comú a molts paï sos. Ensen yar és un

càrrec de de ci sió, però tam bé co nei xem

els pro ble mes d’a ques ta pro fes sió a me su -

ra que s’ha anat fe mi nit zant: ha per dut va -

lo ra ció so cial i els sa la ris s’han anat re -

duint pro gres si va ment. Una al tra dada

que tam poc no sorprèn és cons ta tar que el

món de l’es port fe de rat és de di fí cil ac cés

per a les do nes, in de pen dent ment de la ti -

tu la ció que tin guin. Tan ma teix, sí que ens

ha sem blat d’in terès ob ser var que les do -

nes es tro ben im pli ca des en la ges tió es -

por ti va, àmbit res pec te del qual sem pre

s’ha via tin gut la per cep ció que era dels ho -

mes. És cert que, se gons les nos tres da -

des, els seus sa la ris són in fe riors, però

creiem que la seva presè ncia sig ni fi ca ti va

en la ges tió pot ser un in di ci de can vis que

s’es tan do nant, fa vo ra bles a una va lo ra ció

del que fer fe me ní en el sec tor serveis en

general (empatia, capacitat de treball

en equip, dià leg) (Piaz za, 1999; Puig,

2000a i 2002).

So bre la si tua ció
de la dona i l’es port
a Espan ya: pro pos ta
in ter pre ta ti va

Al fi nal d’a ques ta mi ra da so bre la si tua ció

de la dona i l’es port a Espan ya, vo lem fer

una pro pos ta so bre la for ma com, se gons

el nos tre en ten dre, ha de ser in ter pre ta da

la situació.

Ens sem bla d’u na im portància fo na men tal 

ana lit zar la in cor po ra ció de la dona a l’es -

port com el pro cés de la crea ció d’u na cul -

tu ra es por ti va fe me ni na. Des de les pri me -

res en ques tes, la seva in cor po ra ció a l’es -

port ha es tat numè ri ca ment im por tant.

Ara bé, el fet re lle vant és que les do nes no

han imi tat el món mas cu lí sinó que n’han

creat un de pro pi. Per a Mont se Mar tín

(1999), que es basa en les pro pos tes de

Bour dieu, les per so nes que prac ti quen

l’es port con fi gu ren un camp amb in te rac -

cions, di ver si tats, con flic tes ge ne rats pels

ca pi tals (econò mic, cul tu ral, so cial i sim -

bòlic) de què són por ta do res i que són es -

pe cí fics en cada si tua ció. Cada camp és

únic i di fe rent dels al tres. D’a quí ve que les 
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do nes con fi gu rin els camps es por tius de

forma distinta a la dels homes i això tant

en l’esport de recreació com en el d’alt

nivell.

Aquest fe no men no so la ment es dóna en

l’es port sinó en tots els àmbits de la vida

so cial. Nom bro sos es tu dis rea lit zats a

Espan ya so bre la per cep ció que les do nes

te nen de si ma tei xes po sen de ma ni fest

que han anat in cor po rant va lors que so -

cial ment es con si de ren po si tius (in tel·li -

gent, tre ba lla do ra, ac ti va, res pon sa ble...)

re va lo rant, al ma teix temps, va lors tra di -

cio nals, com ara l’a ten ció als al tres, la

sen si bi li tat, la ca li de sa... (Orte ga, 1996;

Vi la dot, 1993). Hi ha qui in ter pre ta que

aques ta es tratè gia de di fe ren cia ció és “un

pri mer pas cap a la cohe sió i so li da ri tat en -

tre les do nes” (Vi la dot, 1993, p. 91). Els

ho mes, tan ma teix, es man te nen en les

per cep cions tra di cio nals, es re sis tei xen i

se senten insegurs davant del canvi en les

relacions de gènere (Alberdi, 1999;

Viladot, 1993).

Aques ta pers pec ti va d’anà li si ens ha

permès de veu re els can vis es de vin guts en

el sis te ma es por tiu es pan yol. Si no ha -

gués sim se guit els es pais i els temps de

l’es port fe me ní, po dríem con ti nuar caient

en l’e rror de con si de rar que l’es port con ti -

nua sent únicament l’es port fe de rat. La in -

cor po ra ció de la dona al món de l’es port,

pa ral·lela a la cons truc ció i ac tua cions de

l’Estat del be nes tar, ha anat acom pan ya da 

de la mul ti pli ca ció d’or ga nit za cions i de

ma ne res d’en ten dre i prac ti car l’es port.

Elles han cons truït i reproduït la seva

identitat de gènere de forma distinta als

homes.

Tam bé és im por tant d’en ten dre per què

va lo rem po si ti va ment una cul tu ra es por ti -

va fe me ni na. Per fer-ho, ens ba sem prin ci -

pal ment en les teo ries fe me ni nes de la Di -

ferè ncia que es tan re sul tant l’eix ver te bra -

dor de les ac tua cions fe mi nis tes a Espan ya 

i a Itàlia.4 La cons ti tu ció d’u na cul tu ra es -

por ti va fe me ni na no sig ni fi ca, ni de bon

tros, que les do nes es li mi tin a re pro duir

l’es te reo tip he gemò nic de fe mi ni tat, tot

con so li dant així si tua cions de de si gual tat

–i fins i tot d’o pres sió– da vant dels ho mes.

És, per con tra, pro jec tar en la so cie tat va -

lors i ma ne res de fer més ajus tats als de -

sigs i ne ces si tats de les do nes. Pen sar la

cul tu ra es por ti va fe me ni na en ella ma tei xa 

és, tam bé, tren car amb ca te go ries binà ries 

de pen sa ment (Pfis ter, 1997) i ana lit zar

con cre ta ment quina és la contribució de

les dones a la vida social sense prendre

com a únic paràmetre d’anàlisi el món

masculí.

Tan ma teix, i aquest és el se gon as pec te

que hem de pren dre en con si de ra ció, tam -

poc no es pot ig no rar que en re la ció amb

al tres àmbits de la vida pú bli ca es pan yo la, 

la presè ncia de les do nes a l’es port és me -

nor. A més a més, en l’es port fe de rat hi ha

en ca ra mol tes evidè ncies res pec te al re -

buig o a la in fra va lo ra ció de la presè ncia

fe me ni na. Així, men tre veiem que les do -

nes abra cen amb en tu sias me l’es port d’alt

ni vell, ob te nen re sul tats pro por cio nal ment 

mi llors que els ho mes, i hi cons truei xen la

seva iden ti tat de gène re, con ti nuen per sis -

tint en aquest món greus obs ta cles per al

seu ple re co nei xe ment i igual tat de trac te

(Puig, 2001b). Accions en ca mi na des a

aca bar amb aques ta si tua ció són del tot

ne cess àries. Des del punt de vis ta teò ric

no es pot obli dar que la cultura esportiva

femenina ha de ser analitzada en el

context d’una societat patriarcal.

Així doncs, Di ferè ncia i De si gual tat són les 

dues pers pec ti ves d’anà li si que ens sem -

bla ne ces sa ri uti lit zar si mult ània ment per

in ter pre tar les da des que hem anat pre sen -

tant al llarg de l’ar ti cle i que pre te nen d’o -

fe rir una vi sió de la si tua ció de la dona i

l’esport a Espan ya.
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La re cer ca de mú si ca cul ta ins pi ra da en l’es -

port, ens ha pro por cio nat in te res sants tro ba -

lles en els se gles XVIII, XIX, XX i fins i tot en el

XXI. A grans trets, po dem dir que els com po si -

tors s’han vist mo ti vats per fets es por tius

pun tuals o per am bients so cio-po lí tics que

afa vo rien el sen tit lú dic de l’es port, com els

que exis tien en la Vie na dels vuit-cents o en el 

Pa ris dels nou-cents.

Pie tro Me tas ta sio (1698-1782), pre coç ta lent 

poè tic, va ser un ex cel·lent i im por tant es crip -

tor ita lià, au tor d’un gran nom bre de lli brets

d’òpe ra que es de vin gue ren ce lebè rrims i que

fo ren har mo nit zats per la ma jo ria de com po si -

tors del mo ment. Es diu que l’ària d’Eneas, de

l’òpe ra Dido ab ban do na ta, la van mu si car

64 au tors. Me tas ta sio era con si de rat el més

sig ni fi cat re for ma dor del me lo dra ma i la in -

fluèn cia dels seus lli brets en l’òpe ra ita lia na

del se gle XVIII va du rar més de cin quan ta anys.

Eren dra mes tí pics de la il·lus tra ció que de fen -

sa ven un im mo vi lis me so cial, amb in tri gues

amo ro ses ba sa des en ma len te sos. Este ban de

Artea ga es cri via: “tot hom lle gia amb plaer les

se ves obres; els ho mes, per què po dien tro bar

en elles una des crip ció real de les circums -

tàncies en què es de sen vo lu pa la vida; les do -

nes, per què cap al tra poe ta sa bia mos trar de

ma ne ra més efi caç l’ex traor di na ri po der de la

be lle sa i la in fluèn cia del seu sexe”.

El me lo dra ma pseu do mi tolò gic L’Olim pia de

(L’Olim pía da) es crit per Me tas ta sio l’any

1713, hem po gut com pro var que va ser mu si -

cat des d’a quell ma teix any per nou com po si -

tors. To tes les ver sions pre sen ta ven els ma -

tei xos per so nat ges:

Per so nat ges: Clis te ne, rei de Si cio ne; Aris -

tea, la seva fi lla, amant de Me ga cle; Arge ne,

dama cre ten ca trans ves ti da de pas to re ta

amb el nom de Li co ri, amant de Li ci da; Li ci -

da, cre gut fill del rei de Cre ta, amant d’Arge -

ne i amic de Me ga cle; Me ga cle, amant d’A -

ris tea, amic de Li ci da i cam pió olím pic;

Amin ta, pre cep tor de Li ci da; Alcan dro, con -

fi dent de Clis te ne; nim fes, pas tors, sa cer -

dots, po ble, se gui cis de Clis te ne i d’Aris tea i

guàr dia. Una gran part de l’ac ció es de sen vo -

lu pa a Eli de (re gió hist òri ca on es tro ba va el

San tua ri d’Olím pia i on cada qua tre anys se

ce le bra ven els Jocs Olím pics)

El me lo dra ma es re pre sen ta va en tres ac tes,

ex cep te en la ver sió de Ci ma ro sa que úni ca -

ment en te nia dos. En quant a l’ar gu ment, en

to tes les di fe rents ver sions es va con ser var,

amb pe ti tes va ria cions, el text ori gi nal de Me -

tas ta sio. 

En sín te si, l’Olim pia de ex pli ca els amors

con tra riats d’Aris tea i Me ga cle, el cam pió

olím pic, i d’Arge ne i Li ci da, per in tro mis sió

de Clis te ne rei de Si cio ni. Enca ra que Me ga -

cle i Li ci da eren bons amics, la pos si bi li tat

que el guan ya dor dels Jocs ob tin gués com a

pre mi la mà d’Aris tea, va tren car l’a mis tat.

Li ci da, que des co nei xia els exer ci cis at -

lètics, pre tén que Me ga cle com pe tei xi amb

el seu nom. Me ga cle des co breix l’en gany, i

des prés de molts ma len te sos, el rei per met

que amb dues pa re lles es re trobin.

Les nou ver sions de L’Olim pia de de Metas -

tasio van es tar com pos tes pels se güents

 músics:

n Anto nio Cal da ra (1670-1736), es tre na da

a Vie na el 28 d’a gost de 1733.

n Anto nio Vi val di (1678 - 1741), es tre na da

en el Tea tro Sant’Ange lo de Venè cia, el 17

de fe brer de 1734.

n Gio van ni Bat tis ta Per go le si (1710-1735),

es tre na da en el Tea tro di Tor di no na de

Roma, el ge ner de 1735. 

n Leo nar do Leo (1694-1747), es tre na da en

el Tea tro San Car lo de Na pols, el 19 de de -

sem bre de 1737.

n Bal das sa rre Ga lup pi (1706-1747), es tre -

na da en el Tea tro Re gio Du ca le de Milà, el

26 de de sem bre de 1747.

n Nic co ló Jom me lli (1714-1774), es tre na da 

en el Tea tro di cor te de Stoc car da, l’11 de

fe brer de 1761.

n Fer di nan do (Gas pa ro) Ber to ni (1725-1813), 

es tre na da l’any 1765. 

n Do me ni co Ci ma ro sa  (1749-1801), es tre -

na da en el Tea tro Ere ti no de Vi cen za, el 10

de ju liol de 1784.

n Cae ta no Don nit zet ti (1797-1848), es tre -

na da cap el 1816.

Al cos tat d’a ques tes òpe res se rio sess dels

set-cents, d’e vi dent in fluèn cia hel·le nís ti ca,

pot si tuar-se la com po si ció de Gio van ni Pai -

sie llo (1740-1816) I Giou chi di Agri gen to

(Els Jocs d’Agri gen to). Aques ta obra està de -

di ca da als Jocs Atlètics d’a ques ta ciu tat de

Si cí lia, que fou l’an ti ga Akra gas gre ga, a la

qual Pin dar va qua li fi car com la “ciu tat mor -

tal més be lla del món”. Va es tre nar-se en la

inau gu ra ció del Tea tro de la Fe ni ce de Venè -

cia, el 16 de maig de 1792. La Fe ni ce re nai -

xia com l’au Fènix –de ací el seu nom– de les

cen dres d’un in cen di oco rre gut el 1773. Re -

cent ment, a fi nals de 2003, tor na va a inau -

gu rar-se des prés de la de vas ta ció que va pa tir 

a cau sa del foc l’any 1996.
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L’esport també pot inspirar música (II)

D’Antonio Caldara (segle XVIII)
a Spiros Samaras (segle XIX)

§ RAMON BALIUS I JULIAnto nio Cal da ra

Pie tro Me tas ta sio



Gioac chi no Anto nio Ros si ni (1792-1868),

als 37 anys,  va de ci dir re ti rar-se. Ales ho res,

du rant un temps, reu nia set ma nal ment els

amics en el seu saló pa ri senc en les ano me -

na des Soi rées Mu si cals et Gas tro no mi ques

(Vet lla des Mu si cals i Gas tronò mi ques), en les 

quals es va ren fer fa mo sos els seus tour ne dos 

(tur ne dós). En aques ta èpo ca va com po sar

mol tes pe ti tes obres que, amb cer ta iro nia, va 

qua li fi car de Pé chés de Viei lles se (Pe cats de

Ve lle sa). Són tret ze re culls de pe ces cur tes,

bur les ques i mo der nes, que l’au tor en prin ci pi 

no va pu bli car. En una soi rée de 1835 va pre -

sen tar La Re ga ta Ve ne zia na so bre un text del

comp te Car lo Pe po li (1796-1881). És una

bo ni ca i joio sa com po si ció que Ma ri na Ver zo -

let to, en la re vis ta Let tu re (oc to bre de 2001),

con si de ra com la més di ver ti da re pre sen ta ció

mu si cal de cai re es por tiu. En La Re ga ta Ve -

ne zia na dues noies jo ves –in ter pre ta des per

dues so pra nos bu fes ros si nia nes– si tua des a

la vora del Gran Ca nal de Venè cia, ani men el

seu amic gon do ler que par ti ci pa en la cur sa a

llui tar per la vict òria mit jan çant vius co men -

ta ris. El pia no sug ge reix l’es forç so brehumà

de l’í dol. 

Du rant el reg nat de Fran cesc Jo sep I d’Àus -

tria-Hon gria (1848-1916), la ca pi tal de l’es -

tat, Vie na, es de vin gué una im por tan tís si ma

metr òpo li cul tu ral mun dial. Fo ren fac tors fo -

na men tals que afa vo ri ren aquest fet: un pe -

río de d’es ta bi li tat po lí ti ca en tre les di fe rents

na cions que for ma ven aque lla mo nar quia

cen treu ro pea; una bur ge sia pre do mi nant en

la so cie tat; l’e xistència d’u na Cort Reial rí gi da 

i es pec ta cu lar; i molt es pe cial ment, la pre -

sen cia de cèle bres pin tors, es crip tors i mú -

sics. Entre aquests úl tims va ob te nir gran

fama i po pu la ri tat Johann Strauss (1804-

1849), ve ri ta ble crea dor del vals vienès i de

pol ques, ga lops, qua dri lles i mar xes. L’aur èo-

la d’Strauss es va per pe tuar en els seus tres

fills: Johann II (1825-1899), Jo sef (1827-

1870) i Eduard (1835-1916), tots ells pro lí -

fics com po si tors. Les ca rac te rís ti ques de la

mú si ca dels Strauss ne cess ària ment ha via de 

veu re’s ins pi ra da pel di na mis me, la ve lo ci tat,

l’a gi li tat i la for ça con tro la da de l’es port que,

ales ho res, s’es ta va de sen vo lu pant en tre la jo -

ven tut ci vil i mi li tar vie ne sa. Qua tre pol ques

ràpi des de Jo sef Strauss duen tí tols cla ra -

ment es por tius: Sport-Pol ka op. 170; Vé lo -

cipè de, Pol ka schnell, op. 259, com po si ció

de di ca da a un es port lla vors en crei xe ment;

Eis lauf Pol ka schnell, op. 261, pol ca ràpi da

dels pa ti na dors so bre gel, ac ti vi tat de moda

en tre la so cie tat ele gant d’a quells anys; Joc -

key-Pol ka schnell, op. 278, una peça en la

qual es per cep que ge net i ca vall s’es pe ro nen

mú tua ment; Johann Strauss II és au tor del

Mo to ren, Wal zer, op. 265 (vals dels mo tors),

me lo dia molt ade qua da per a les màqui nes

en ac ció; i Eduard Strauss va crear la Bahn

frei! Pol ka schnell, op. 261 (pol ca ràpi da, via 

lliu re!), des ti na da als es ports hi ver nals. 

A l’en torn de la fa mí lia Strauss es mo via un

grup de com po si tors que pro du ïa el ma teix ti -

pus de mú si ca, amb tí tols més o menys sug -

ge ri dors d’ac ti vi tat es por ti va. Com ara el txec

Ju lius Fu cik (1874-1916), au tor de la co ne -

gu da Ein zug der Gla dia to ren, Triiumph-

Marsch, op. 68 (Mar xa-Triom fal, Entra da

dels Gla dia dors), com po si ció que s’as so cia

im me dia ta ment amb la mú si ca de circ, més

que amb l’an ti ga Roma, i que mol tes ve ga des

ha acom pan yat l’en tra da dels at le tes a l’es ta -

di. Tam bé de Fu cik és el Win ters tür me, Wal -

ser, op. 184 (Tem pes tes d’hi vern), nom que

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (79-81)

art i esport

80

La re ga ta Ve ne zia na

Voga, o To nio be nedeto,

voga, voga, arran ca, arran ca:

Bep pe el suda el bat te l’an ca,

po ve raz zo el no pò più.

Caro Bep pe el me vec chie to,

no stac car te col te remo;

za gue semo, za ghe semo,

spin ze, dag he, voga più

Ziel pie to so, una no viz za

c’ha el so ben ne lla re ga ta,

fala, o zie lo, con so la da,

no la far sten tar de più.

La Re ga ta Ve ne cia na

Voga, o To nio be neït

Voga, voga, arren ca, arren ca:

Bep pe sua, te ram pes,

po bre amic no pot més.

Esti mat Bep pe vell amic,

no dei xis que el rem et faci mal;

ja arri bem, ja arri bem,

tira, con ti nua, rema sem pre.

Cel pie tós, a una noia

que té un ena mo rat a la re ga ta,

dóna-li, oh cel, un con sol,

i no pro lon guis el seu su pli ci.

Gioac chi no Ros si ni

Entra da dels Gla dia do rs

Johann

Strauss

Johann II

Strauss 

Josef

Strauss

Eduard

Strauss 



co rres pon a l’es ce na de la ca val ca da de les

val quí ries de l’òpe ra La Walk yria de Wag ner, 

en ca ra que ací sem bla re la cio nar-se amb els

des pla ça ments so bre la neu; el tam bé txec

Leo Fall (1873-1925), en la seva ope re ta

Die Do llar prin zes sin (La Prin ce sa del Dòlar), 

in tro dueix l’Au to mo bil-Marsch (La Mar xa de

l’Au tomò bil), que ben bé pot acom pan yar la

vol ta d’ho nor d’uns ven ce dors; l’aus tríac

Carl Mi chael Zieh rer (1843-1922) en l’o pe -

re ta Der Schätzmeis ter (El Tre so rer), va

col·lo car l’Sport-Marsch (Mar xa de l’Esport)

de sem blant apli ca ció a l’an te rior com po si -

ció; l’hon garès Franz Lehár (1870-1948)

i el seu Gold und Sil ver,Wal zer (Vals de l’Or i 

l’Argent), que fàcil ment pot as so ciar-se a les

me da lles ator ga des als es por tis tes guan ya -

dors. Altres au tors va ren com po sar pe ces si -

mi lars que en l’ac tua li tat pro por cio nen rit me

i har mo nia a les re pre sen ta cions ci ne ma -

togr àfi ques i te le vi si ves de de ter mi nats es -

ports (ci clis me, pa ti nat ge, gimnàsti ca rít mi -

ca, etc.). Així, en Im Sturm und Drang, Wal -

zer, op. 135 ( Tem pes ta i Ímpe tu) del txec

Karl Kom zák (1850- 1905), sem bla en de vi -

nar-se el jo gui ne jar de les ones en els es ports 

aquà tics. El Cham pag ner-Ga lopp, op. 14

(Ga lop del Xam pany) del danès Hans Chris -

tian Lumb ye (1810-1874), ens re cor da el

xam pany que flueix desprès de mol tes cur -

ses. La Leich tfüs sig, Pol ka schnell (Pol ca

ràpi da dels peus lleu gers), de l’aus tríac Jo -

seph Hell mes ber ger (1855-1907), és un ex -

cel·lent acom pan ya ment mu si cal per a una

gran quan ti tat d’es ports, en els qual és fo na -

men tal la ve lo ci tat de la cur sa. Fins i tot l’a -

no me na da Be we gli che Let tern, Pol ka Ma -

zur, op. 41 (Pol ca Ma sur ca de les Lle tres

Àgils), de l’aus tríac Ri chard Heu ber -

ger (1850-1914), es de di ca va, simb òli ca -

ment, a la ti po gra fia mòbil de la prem sa es -

por tiva.

Ro mual do Ma ren co (1841-1907). Com po si -

tor ita lià que va acon se guir im por tant no to rie -

tat gràcies a la seva col·la bo ra ció amb el ba -

lla rí i co reò graf Lui gi Man zot ti (1835-1905).

Junts van crear el fa mós tríp tic de ba llets,

Excel sior (1881), Amor (1886) i Sports

(1887), tots pre sen tats a La Sca la de Milà.

Man zot ti rea lit za va es pec ta cles amb co reo -

gra fies en les quals des ta ca ven re cur sos at -

lètics i acrobà tics, es pe cial ment en el ba llet

Sports: grans mo vi ments de mas ses, fas tuo -

sos ves tua ris i sen sa cio nals efec tes de con -

junt. En el seu temps fo ren co ne guts com a

Ba llo Gran de (Ball Gran).

El pare de la mú si ca ame ri ca na Char les Ives

(1874-1954) va com po sar una peça irò ni ca

de dos mi nuts ti tu la da The Yale-Prin ce ton

Foot ball Game (El par tit de Fut bol Yale-Prin -

ce ton), re cor dant l’en con tre ju gat el 1897 en

el camp del Yale, en el qual aquest equip va

guan yar per 6 a 0 al Prin ce ton. Tam bé de di ca 

al se gon es port na cio nal ame ricà, un es quetx

mu si cal ano me nat Ba se ball-Take-Off (Exal ta -

ció del Beis bol).

L’any 1896, amb mo tiu de la ce le bra ció a

Ate nes dels Pri mers Jocs Olím pics de l’Era

Mo der na, el grec Spi ros Sa ma ras (1861-

1917) va com po sar l’Him ne Olím pic, amb

lle tra de Kos tis Pa la mas (1859-1948), obra

que pen sem que té una cla ra in fluèn cia wag -

ne ria na, d’a cord amb les idees mu si cals im -

pe rants en aquells temps. Exe cu tat per pri -

me ra ve ga da a Ate nes en 1896, va ser adop -

tat pel Co mitè Inter na cio nal Olím pic l’any

1957 i in ter pre tat ofi cial ment en els Jocs

Olím pics de Roma de 1960. 

La mú si ca ins pi ra da en l’es port del se gle XIX,

aca ba amb aquest him ne que ha per du rat

sen se per dre ac tua li tat, com a acom pan yant

simb òlic del més ele vat con cep te es por tiu:

l’Olim pis me.
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Him ne Olím pi c

Espe rit im mor tal de l’an ti gui tat,

Pare de la ve ri tat, bell i bo.

Des cen diu, apa re gueu,

Escam peu-nos la vos tra llum so bre aques ta te rra i sota aquest cel,

Que fou el pri mer tes ti mo ni de la teva im pe ri ble fama.

Do neu vida i vi va ci tat a aquests no bles jocs!

Llan ceu gar lan des de flors que no em pal·li dei xen als ven ce dors

En la cur sa i en la con te sa!

Creeu en els nos tres pits, cors d’a cer!

En la vos tra llum, pla nes, mun tan yes i mars

Bri llen ro sats for mant un vast tem ple

On acu dei xen to tes les na cions per ado rar-te,

Oh, es pe rit im mor tal de l’an ti gui tat!

Spi ros Samaras

Kos tis Palamas



El bar ce lo ní Lu cius Mi ni cius Na ta lis,
pri mer olím pic hisp ànic
§ FREDERIC-PAU VERRIÉ

El text que re pro duïm a con ti nua ció és el de

la con ferè ncia pro nun cia da pel Prof. Fre de -

ric-Pau Ve rrié, ex di rec tor del Mu seu d’His -

tòria de la ciu tat de Bar ce lo na, el 8 de juny

de 1991, en el marc de la Reu nió Inter na cio -

nal Extraor dinà ria de Di rec tors de Mu seus

de l’Esport, pro mo gu da per la Se cre ta ria Ge -

ne ral de l’Esport de la Ge ne ra li tat de Ca ta -

lun ya, en els me sos que van pre ce dir la ce le -

bra ció dels Jocs de Bar ce lo na, l’any 1992.

Amb aquest text, fins avui inè dit, el seu au -

tor ve nia a re su mir tots els tre balls de re cer -

ca i de di vul ga ció so bre el tema que ha via

dut a ter me des del 1972, i que, vint anys

des prés, abo ca rien en la re pro duc ció dels

ves ti gis del mo nu ment vo tiu de Lu cius Mi -

ni cius Na ta lis, con ser vats a Olím pia, en els 

jar dins de Mont juïc de la seva ciu tat na tal,

la ro ma na colò nia de Bar ci no.

Pu bli quem el text tal com va ser pro nun -

ciat, en ca talà i tra duc ció si mult ània al

cas tellà, francès i anglès, amb les se ves

re ferè ncies a les per so na li tats cien tí fi -

ques que hi van as sis tir i al pro jec te de

re cons truc ció del mo nu ment, com es va

rea lit zar l’any se güent on avui s’ai xe ca,

prop de la seu del Insti tut Na cio nal

d’Edu ca ció Fí si ca de Ca ta lun ya.

L’au tor vol apro fi tar aques ta avi nen te sa

per ex pres sar el seu agraï ment als qui

van do nar l’em pen ta de fi ni ti va per a la

rea lit za ció del pro jec te: a Jo sep Lluís Vi -

la se ca, lla vors Se cre ta ri Ge ne ral de

l’Esport i al Dr. Ra mon Ba lius, ani ma -

dor de to tes les ini cia ti ves que lli guin es -

port i cul tu ra hist òri ca o ar tís ti ca; com

tam bé als col·le gues del Mu seu d’Histò -

ria de la ciu tat de Bar ce lo na, la Dra. Ca -

mi la Gon zá lez i l’a ju dant Gre go rio Aran -

da; als tècnics del Mu seu d’Ar queo logia

de Bar ce lo na, Fe rran San cho i Jo sep Pe -

dro; amb l’e fi caç col·la bo ra ció de tots els

quals reei xí a dur en da vant amb ple èxit 

el tre ball ma te rial d’em mot llat i re pro -

duc ció de les pe ces con ser va des al san -

tua ri grec d’Olím pia.

Ben vol guts col·le gues:

Em per me treu, es pe ro, que us ano me ni

així ha vent es tat jo ma teix di rec tor d’un

mu seu, no de l’es port però sí de la his -

tòria d’a ques ta ciu tat, l’an ti ga co lo nia

Iu lia Au gus ta Fa ven tia Pa ter na Bar ci no

dels ro mans.

I em per me treu tam bé que sub rat lli,

d’en tra da, el do ble carà cter olím pic de

què pot pre su mir aques ta ma tei xa ciu tat 

on ara es teu reu nits: Olím pi ca, en pri -

mer lloc, avui a les por tes dels Jocs del

92 però cer ta ment tam bé olím pi ca d’al -

gu na ma ne ra en el pas sat, més de di vuit

se gles en re ra de la nos tra his to ria ciu ta -

da na.

És una afir ma ció, aques ta, que per al guns 

de vo sal tres pot sem blar, si no fan ta sio sa,

en qual se vol cas sor pre nent; però que és,

no obs tant, ben cer ta.

Per a sa tis fer la cu rio si tat que pot des vet -

llar aques ta afir ma ció i per a jus ti fi car-la

m’ha es tat con fe rit, il·lus tres col·le gues,

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (82-88)

art i esport

82

LA NOSTRA PORTADA

El monument
que no va ser inaugurat

§ RAMON BALIUS I JULI

* Amfo ra de coll. Mu sei Ca pi to li ni Roma Altu ra: 28 cm. Dià me tre: 17,5 cm. Ori gen: des co ne gut. Da ta ció: 530-520 aC apro xi ma da ment.

La qua dri ga re pre sen ta da en l’am fo ra* que

ocu pa la nos tra por ta da, té una do ble sig ni fi -

ca ció. D’u na ban da, quan aques ta re vis ta

vegi la llum, fal tarà poc més d’un mes per què

a Ate nes s’i ni ciïn els Jocs de la 28èna Olim -

pia da de l’Era Mo der na. D’u na al tra, i pel mo -

tiu ex pli cat abans, el dia 27 del mes de juny

haurà pas sat per Bar ce lo na la tor xa amb la

fla ma olím pi ca, camí de la ca pi tal gre ga. En

el seu re co rre gut per la nos tra ciu tat, te nim

l’es pe ran ça que els por ta dors de la tor xa hau -

ran fet una breu atu ra da al cos tat d’u nes “pe -

dres” que sus ten ten una ins crip ció gre ga, i

que es tan si tua des en front de l’e di fi ci de

l’INEF de Ca ta lun ya. Aques tes “pe dres”, em -

mot lla des a Olím pia l’any 1989 per un equip

tècnic di ri git pel pro fes sor Fre de ric-Pau

 Verrié, són la re pro duc ció del mo nu ment vo -

tiu fet pel bar ce lo ní Luci Minici Na tal Qua dro -

ni, per com me mo rar la seva vict òria en la cur -

sa de qua dri gues dels 227ens Jocs Olím pics

(any 129 de la nos tra era). La pa ra da mo -

ment ània de la tor xa, haurà sig ni fi cat un ho -

me nat ge al nos tre pri mer Cam pió Olím pic.

Aquest mo nu ment va es tar rea lit zat gràcies al

pa tro ci ni de la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport de 

la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya i amb la col·la bo ra -

ció d’un equip tècnic del Mu seu d’Arqueo lo gia

de la Di pu ta ció de Bar ce lo na. Era im por tant va -

lo rar aquest ves ti gi ar queolò gic, per què Bar ce -

lo na –fora d’Ate nes i de Roma– és l’ú ni ca seu

olím pi ca mo der na que pot jac tar-se d’ha ver es -

tat pre sent en els Jocs de l’Anti gui tat Clàssi ca,

d’ha ver-hi par ti ci pat i triom fat. El mo nu ment va 

re cons ti tuir el ba sa ment da munt del qual s’ai -

xe ca va el ca rro triom fa dor amb qua tre ca valls

de bron ze i la fi gu ra de l’au ri ga que com ple ta -

ven el con junt i que el ma teix Luci Mi ni ci Na tal,

pro ba ble ment va en ca rre gar i feu fer.

El mo nu ment que, pocs dies abans de co -

men çar el Jocs de Bar ce lo na es ta va si tuat en

el seu ac tual em pla ça ment, per raons que no

arri bem a cop sar ni a en ten dre, va res tar qua -

si ig no rat i fins i tot no va es tar inau gu rat (!).

Espe rem que aques ta ab sur da ano ma lia de

pro to col oco rre gu da en 1992 hagi es tat re pa -

ra da i es me na da. S’ho me rei xien en Luci Mi -

ni ci Na tal i el pro fes sor Ve rrié.



l’ho nor d’a dre çar-vos hic et nunc unes pa -

rau les.

Els fets, en re sum, són aquests:

En pri mer lloc:

De to tes les ciu tats que mo der na ment

–des prés de la reins tau ra ció dels Jocs el

1896– han pretès es de ve nir seu olím pi ca o 

han reei xit a ser-ho, no més Bar ce lo na

–fent la ne cess ària ex cep ció d’Ate nes i de

Roma–  pot dir que en els Jocs de l’an ti -

gui tat clàssi ca, ja hi era pre sent.

Des prés:

El pri mer ven ce dor hisp ànic del qual es

té no tí cia és un bar ce lo ní: Luci Mi ni ci

Na tal Qua dro ni Ver que par ti cipà en els

227 ens Jocs i hi guanyà la cur sa de qua -

drigues.

I fi nal ment:

Enca ra es con ser va a Olím pia una part de

la base del mo nu ment vo tiu i de la ins -

crip ció que re cor da o com me mo ra aquell

fet, tes ti mo ni epigr àfic i mo nu men tal que 

cer ti fi ca la pri me ra vict òria olím pi ca nos -

tra i la nos tra presè ncia en els Jocs de l’an -

ti gui tat.

I aquests fets vull creu re que es ta reu d’a -

cord amb mi que me rei xen un co men ta ri.

L’any 129 de la nos tra Era, als 227 ens jocs 

olím pics, va par ti ci par-hi el bar ce lo ní

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver que

triomfà a la cur sa de ca rros; or gu llós de la 

seva vict òria, Luci Mi ni ci Na tal féu do na -

ció al San tua ri d’Olím pia del ca rro triom -

fal i féu ai xe car un mo nu ment, da munt la

so co la da del qual a més del ca rro fi gu ra -

ven les es cul tu res en bron ze, a mida na tu -

ral, dels qua tre ca valls i la de l’au ri ga que

menà la cur sa fins a la vic tòria.

A Olím pia, com he dit, es con ser ven en ca -

ra una part de les pe dres de la part su pe -

rior d’a que lla so co la da amb els sen yals

dels en cai xos de les po tes dels ca valls, de

les ro des del ca rro i del peu de l’au ri ga i, a

la part fron tal, la ins crip ció en grec, gai re -

bé sen ce ra, que re cor da l’es sen cial d’a -

que lla feta.

Aques ta ins crip ció, des co ber ta el 1878 i

pu bli ca da el 1896, fou cal ca da, es tu dia da

i re pro duï da el 1972 per mi ma teix que a

més vaig iden ti fi car al tres ves ti gis dis per -

sos de la base del mo nu ment.

El se tem bre del 1989, sota el pa tro ci ni de

la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport del Go -

vern de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya i amb

la par ti ci pa ció de la Di pu ta ció Pro vin cial

de Bar ce lo na, una pe ti ta ex pe di ció ar -

queolò gi ca en cap ça la da per mi ma teix i

in te gra da per un grup de tècnics del Mu -

seu d’Arqueo lo gia de la Di pu ta ció i del

Mu seu d’Hist òria de la Ciu tat, pro ce dí a

Olím pia ma teix, a em mot llar to tes les pe -

ces iden ti fi ca des i pos te rior ment, a Bar -

ce lo na, a la re cons ti tu ció ma te rial de la

part con ser va da d’a quell tes ti mo ni ar -

queo lògic.

Per a la rea lit za ció d’a ques ta tas ca vaig

po der comp tar no so la ment amb l’au to -

rit za ció del Mi nis te ri de la Cul tu ra de

Grècia sinó tam bé amb el su port de la

Di rec ció del Mu seu d’Olím pia, de la Di -

rec ció de l’Insti tut Arqueolò gic Alema -

ny d’Ate nes i dels seus col·la bo ra dors,

com tam bé amb l’a jut del Sr. Va lia na -

tos, Cap del Ser vei de Re la cions Pú bli -

ques d’a quest ma teix or ga nis me, tots

els quals, con jun ta ment, vull re gra ciar

des d’a cí.
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L’e quip dels ar queò legs bar ce lo nins tre ba llant en l’em mot llat de les pe dres con ser va des del mo nu ment de Lu cius Mi ni -

cius Na ta lis.

Calç de la ins crip ció con ser va da a Olím pia.



La ins crip ció és la que –re pro duï da– es

mos tra al pati d’en tra da del nos tre Mu seu 

de l’Esport.

El seu text –amb el breu frag ment que hi

man ca va, res ti tuït– diu així:

“L(ou kios) Mi ni kios Na ta lis stra te gi -

kos, oly mpia di dia ko sioi ei ko si epta

ar ma ti te leio nei ke sas, anet he ken to

arma; Ypa tos anthypa tos Lib yes.”

És a dir:

El pre tor Luci Mi ni ci Na tal que a l’Olim -

pía da 227 ven cé amb un ca rro com plet, féu 

do na ció (al San tua ri) del ca rro (guan ya -

dor). (Mi ni ci Na tal ha via es tat) Cònsol i

Procò nsol de Lí bia.

Fora de l’es ment dels seus càrrecs mi li -

tars i po lí tics, pri mer de pre tor i més

tard de procò nsol, la ins crip ció no diu

res més so bre la per so na li tat d’a quest

oly mpio ni kós.

Però per la in for ma ció pro so pogr àfi ca del

món an tic acu mu la da pels es tu dio sos des

del se gle pas sat po dem sa ber –en re la ció

amb la data d’a que lla vict òria que cal si tuar 

a l’any 129 de la nos tra Era– que dels dos

per so nat ges, pare i fill, que por ta ren el ma -

teix nom de Luci Mi ni ci Na tal no més pot

trac tar-se del fill, que per dis tin gir-se del

pare afe gia als seus noms els de Qua dro ni

Ver o sim ple ment la pre ci sió de iu nior. En

aque lla data el pare sem bla que ja era mort.

La ins crip ció tam poc no diu que fos bar -

ce lo ní, però és tam bé per la Prosopogra -

phia Impe rii Ro ma ni, re sum de tota la in -

for ma ció epigr àfi ca for ni da pels Cor pus

Inscrip tio num grec i romà i per les des co -

ber tes i pu bli ca cions pos te riors d’a quest

se gle que po dem afir mar-ho.

I so bre tot per la ins crip ció con ser va da al

nos tre Mu seu d’Arqueo lo gia. En efec te,

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver en re dac -

tar el seu tes ta ment (no sa bem on, però

cer ta ment lluny de Bar ci no; ni sa bem

quan, però cer ta ment desprès del seu no -

me na ment com a procò nsol de la pro vín -

cia afri ca na de Lí bia el 152) mal grat que

el seu ata peït cur sus mi li tar i po lí tic no li

ha via permès de viu re gai re bé mai un

temps se guit a Bar ci no, es re cordà de la

seva ciu tat na tal es ta blint un lle gat de

cent mil sex ter cis “co lo nis bar ci no nen si -

bus ex His pa niae Ci te rio re, apud quos na -

tus sum” per re par tir-ne un tant per cent

en la com me mo ra ció anual del seu nai xe -

ment als de cu rions i als Au gus tals “qui

pre sen tis erunt”.

Amb aquell “apud quos na tus sum” te nim

el pri mer tes ti mo ni do cu men tal d’un bar -

ce lo ní que es de cla ra tal, per nai xen ça.

La ins crip ció del nos tre Mu seu ens dóna a 

més ex cep cio nal ment la data del nai xe -

ment: un dia dels idus de fe brer –en tre el 6 

i el 12– que, pel càlcul de l’e dat que li cor -

responia per cada un dels seus suc ces sius

càrrecs cal si tuar a l’any 96 o 97 de la nos -

tra Era.

Avui, en l’o ca sió dels nos tres jocs olím pics

–els 25 ens dels temps mo derns i els 318 ens

des de la seva mí ti ca o lle gend ària fun da ció 

el 776 abans de la nos tra Era– aquests do -

cu ments epigr àfics so bre Luci Mi ni ci Na tal 

cen tren la nos tra aten ció no so la ment per -

què és fins ara, pel que sa bem, el pri mer i

únic ven ce dor olím pic hisp ànic dels Jocs

de l’an ti gui tat sinó tam bé per què a la pri -

me ra mei tat del se gle I va ser una de les fi -

gu res bar ce lo ni nes  amb una presè ncia mi -

li tar, ad mi nis tra ti va i po lí ti ca de més re lleu

en el món romà a l’èpo ca dels em pe ra dors

Trajà, Adrià i Anto ni Pius.

I, pels tes ti mo nis con ser vats a la pròpia

Bàrci no, una fi gu ra que cal re cu pe rar

per a or gull de la memò ria hist òri ca ciu -

ta da na.

I pot ser tam bé per què d’al gu na ma ne ra la 

seva vict òria, d’a ra farà mil vuit-cents sei -

xan ta-tres anys, ha es tat el pòdium ar -

queolò gic da munt el qual hem po gut ai xe -

car la tan tes ve ga des fa lli da as pi ra ció de

la nos tra ciu tat de ser fi nal ment seu d’uns

jocs olím pics.

La Bar ce lo na ro ma na, la de Luci Mi ni ci

Na tal, era ben di fe rent; no era una ciu tat

tre pi dant com la Bar ce lo na d’a ra ni per

des comp tat una ciu tat tan gran.

Tot el que en sa bem des de l’a rri ba da dels

ro mans, l’any 218 abans de la nos tra Era,

fins a la de sa pa ri ció del seu po der, l’any

476 des prés, tot el que en diuen els tex tos

d’his to ria dors, geò grafs o poe tes d’a quells

temps; les ci ta cions de Pom po ni Mela i de

Pli ni, de Pa cià, d’Au so ni i Pau lí o d’Aviè, és 

tan poc que amb prou fei nes arri ba ria a

om plir un pa rell de fulls de  paper.

Però, en can vi, les ins crip cions con ser va -

des son nom bro ses i ens do nen, en el seu

es til sint ètic, gai re bé de llen guat ge xi frat,

gra va des en lla tí da munt les ve lles pe dres, 

una ri quís si ma in for ma ció, imat ge viva

d’u na Bar ce lo na de l’Impe ri romà avui

gai re bé del tot es vaï da: no tí cies so bre els

seus edi fi cis, so bre el seu go vern i la seva

ad mi nis tra ció, so bre la seva gent i els

seus vin cles de fa mí lia i de tri bu, els seus

càrrecs po lí tics i les se ves em pre ses mi li -

tars, les se ves de vo cions re li gio ses, els

seus in te res sos ban ca ris, el seu tre ball i

els seus lleu res i, en tre aquests, els es pec -

ta cles i els es ports.

Si els ar queò legs i els his to ria dors no

anem equi vo cats en les nos tres hipò te sis

–bas ti des a ve ga des so bre ves ti gis fràgils o

in su fi cients– poc abans de la nos tra Era,

Octa vi, el pri mer em pe ra dor de Roma, sal -

vant el nom i els tí tols an tics d’u na pri mi ti -

va Bar ke no o Bar ci no, nas cu da pot ser al

peu de Mont juïc, en tras lla da va el nu cli

urbà a aques ta zona del pla on avui hi ha el 

ba rri vell (gòtic o neogò tic a la su per fí cie,

romà i vi sigò tic en el sub sòl en molts llocs

ex ca vat). Co mençà lla vors el lent de sen vo -

lu par-se de la vida d’a que lla Colò nia que

portà els tí tols so lem nes de Iu lia Au gus ta

Fa ven tia i Pa ter na.

No fou però fins al pas del se gle I al se gle II 

de la nos tra Era i a la pri me ra mei tat del
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se gon que li arribà la seva es plen dor: era

l’èpo ca del gran em pe ra dor Trajà, his -

pànic de nai xen ça, que a Roma vol gué

vol tar-se d’hisp ànics i afa vo rir-los.

A la Bar ce lo na d’a quell temps hi ha via, a

part els ciu ta dans co muns, dos grups so -

cials im por tants. En pri mer lloc, una pe ti -

ta no ble sa de te rra ti nents he re va de la

sang dels pri mers co lons lla tins, més o

menys en tre mes cla da amb la dels grans

pro pie ta ris in dí ge nes ibè rics; cap a la fi

del se gle I aques ta no ble sa pro vin cial es

tro ba va gai re bé sem pre lluny de la Ciu tat, 

ins tal·lada a Roma, fent cor als empe -

radors.

En se gon lloc, hi ha via a la Ciu tat una

plèia de de lli berts (an tics es claus) es de -

vin guts ad mi nis tra dors o per so nes de

con fian ça d’a quells sen yors, so vint ab -

sents, i he reus no de la seva sang però sí

de les se ves ri que ses; la màxi ma dis tin ció

so cial a que po dien as pi rar aquests ciu ta -

dans de se gon or dre, era la de pertànyer al 

Col·legi de Se virs Au gus tals, ser vi dors sa -

cer do tals del cul te a Roma i a l’Empe ra -

dor; el com plex d’in fe rio ri tat del seu in -

cert o po bre ori gen el su pe ra ven so vint

amb l’us de fruit o l’os ten ta ció de les se ves

ri que ses, per mitjà de les quals arri ba ren

a cons ti tuir, de fet, una oli gar quia que do -

minà l’ad mi nis tra ció de la Colò nia.

El joc equi li brat d’a ques tes dues clas ses

féu –amb l’es forç de la clas se nom bro sí -

si ma però anò ni ma i so fer ta dels es -

claus– la ri que sa de la ciu tat. Els Se na -

dors, a Roma i per tota l’am pla da

de l’Impe ri, atre so ra ven for tu nes; els lli -

berts, aquí, les ad mi nis tra ven i, es de vin -

guts Se virs, les feien lluir ai xe cant mo nu -

ments de re cord o d’a graï ment a aquells

amos llun yans però sem pre in fluents.

A la pri me ra clas se de ciu ta dans perta -

nyien, en tre d’al tres, les fa mí lies dels Pe -

da nis i els Tro ci na, i els Mi ni ci Na tal, pare 

i fill.

Els Mi ni ci Na tal per tan yien a la tri bu

Galè ria, la que li co rres po nia a la Colò nia

ro ma na de Bàrci no; però del pare no sa -

bem del cert si era nas cut aquí o per vin gut. 

Pos se ïen un te rreny no lluny d’on su po sem 

que hi ha gué el fòrum o cen tre de la Ciu tat

–el fòrum, més o menys on ara hi ha la part 

alta de la Pla ça de Sant Jau me i el te rreny,

on avui s’o bre la nova pla ça de Sant Mi -

quel–. Allí és pro ba ble que tin gues sin, des

del se gle I, la do mus fa mi liar i que allí pre -

ci sa ment nas qués el nos tre olím pic.

Les ex ca va cions dels da rrers anys ens han 

des co bert els ves ti gis de la que po dria ha -

ver es tat la casa na tal.

Els Mi ni ci vis que ren poc a Bar ce lo na; la

ca rre ra se na to rial els va por tar a Roma on 

ocu pa ren càrrecs pro gres si va ment im -

por tants en l’ad mi nis tra ció i en la po lí ti ca 

i de Roma sor ti ren, amb càrrecs més im -

por tants en ca ra, cap a les qua tre parts del

món romà.

Del fill, sa bem que des dels dis set o di vuit

anys no va te nir oca sió de re si dir a Bàrci -

no gai re temps se guit, i a Roma tam poc

mas sa: du rant més de tren ta anys la seva

ca rre ra mi li tar, prin ci pal ment, el portà

d’un cap a l’al tre de l’Impe ri: del Mar Ne -

gre a les Illes Brità ni ques, de les pla nes

del Da nu bi al de sert de Lí bia.

Del 115 al 118 ser ví com a Tri bú Mi li tar a

les le gions de Dàcia, Mèsia i Pann ònia,

a la fron te ra da nu bia na en tre l’Àus tria i la 

Bulg ària ac tuals.

Cap al 123 el seu pare as so lia amb el Pro -

con so lat de la Pro vín cia Afri ca na un dels

llocs més im por tants i pri vi le giats de

l’lmpe ri i el punt més alt de la seva ca rre ra 

i el fill el se guia, com a Le gat Pro pre tor, a

Car ta go.

Men tres tant la re sidè ncia fa mi liar de

Bàrci no, una gran casa que sen se tan ta

fan ta sia po dem ima gi nar vol ta da de jar -

dins, de co ra da amb est àtues, pa vi men ta -

da amb mo saics, ro ma nia de ser ta. Qui

sap si per aques ta raó, cap al 125, en dei -

xar pare i fill la pro vín cia afri ca na, re tor -

nats pot ser a Bàrci no per un curt repòs,

de ci dei xen do nar una part del seu te rreny

per ai xe car-hi, a des pe sa pròpia, unes ter -

mes (o banys pú blics) vas tes i se gu ra ment 

de co ra des amb ri que sa de mar bres, mo -

saics i es cul tu res. Són les úni ques ter mes

pú bli ques do cu men ta des de la Bàrci no

ro ma na, amb un por xo al da vant i un

aqüe duc te, fet ex prés, que hi por ta va les

ai gües ne cess àries. I d’a quest aqüe duc te,

els tre balls de re for ma ur ba na dels dar -

rers anys, tam bé ens n’han des co bert ves -

ti gis no ta bles.

La hi potè ti ca es ta da a Bar ce lo na de gué

ser, en tot cas, ben cur ta. Tor nats a Roma, 

el pare hi morí cap al 128 i fou en te rrat

prop de la via Salà ria en un mau so leu que

–afir ma Ros si– cap al tre par ti cu lar, en tot

l’im pe ri, no el tin gué tan mo nu men tal.

El fill, pro gres sant en la seva ca rre ra po lí -

ti ca, des prés de ser de sig nat tri bú de la

plebs fou no me nat àu gur i pre tor i s’en -

carregà suc ces si va ment de les obres de la

Via Fla mí nia i dels pro veï ments de

la Urbs.

Però el 129, es pren gué un cert lleu re es -

por tiu: anà a Olím pia, par ti cipà en els

Jocs i guanyà la cur sa de ca rros, se gu ra -

ment de qua dri gues; més en da vant en

tor na rem a par lar.

Pocs anys des prés, cap al 131, mig ho no -

rat mig exi liat (per què, se gons al guns, ha -

via per dut l’es ti ma de l’Empe ra dor

Adrià), re bia el càrrec de Le gat Au gust

prop d’u na de les le gions de Brità nia.

De re torn a Roma fou en ca rre gat de vi gi -

lar la con ser va ció dels edi fi cis pú blics i

re li gio sos. En aquest punt de la seva bio -

gra fia hi ha un pe tit buit d’in for ma ció.

Tornà a Bàrci no? No ho sa bem. El 139 era 

a Roma, ja cònsol, i poc des prés, cap al

142, Le gat pro pre tor a la pro vín cia de la

Mèsia in fe rior, a la zona da nu bia na de

la Ro ma nia ac tual.

Fi nal ment, cap a l’any 152, es de vin gué

Procò nsol, com el seu pare, de la Pro vín -

cia Afri ca na. Hi ha raons per a creu re que

hi menà una bona ad mi nis tra ció; els de la

Colò nia de Lep tis Mag na el no me na ren

pa tró d’a que lla ciu tat i els de Car ta go li

de di ca ren una ins crip ció (i pot ser un mo -

nu ment) a Bàrci no, a l’e di fi ci de les se ves

pròpies ter mes.

I amb el pro con so lat africà Luci Mi ni ci

Na tal Qua dro ni Ver, aca bi, pel que sem -

bla, la seva ca rre ra pú bli ca; cap al 154,

quan era a prop dels sei xan ta anys.

On i quan va mo rir, ho ig no rem.

De via te nir pro pie tats a Roma i en al tres

llocs de la pe nín su la Itàli ca; de via con ser -

var-ne tam bé a Bàrci no, i pot ser en pos -

seïa, de part d’un avi, on cle o pa drí ano -

me nat Qua dro ni Pròcul a Bae tu lo, l’an ti -

ga Bad da lo na, i, fins i tot, a Tàrra co, la

Ta rra go na d’a vui. Però l’ho rit zó dels seus

re cords ha via de ser molt més vast: ha via

co rre gut tota l’ex ten sió de l’Impe ri, que

era en de fi ni ti va tot el seu món. Di fí cil -

ment po dríem pen sar que tin gués un sen -

ti ment de pàtria o de na ció a la nos tra ma -

ne ra. L’Impe ri era un con cep te d’au to ri tat 

i d’ad mi nis tra ció in ter pre tat per unes

clas ses so cials, ser vit per una llen gua i un

dret; com una cul tu ra do mi nant una geo -

gra fia cada cop més es te sa. Però una idea

de pertànyer a Hisp ània, o més con cre ta -

ment a la Pro vín cia Ta rra co nen se, sí que

la te nia. En tot cas, el que no oblidà fou

l’a rrel con cre ta del seu ori gen: la ciu tat on 

ha via nas cut.

Luci Mi ni ci Na tal Qua dro ni Ver, ge ne ral

de Trajà i d’Adrià, Procò nsol d’Àfri ca sota

Anto ni nus Pius, guan ya dor d’u na com pe -

ti ció olím pi ca, viat ger gai re bé sem pre

allun yat de la seva Ciu tat, en arri bar al

dar rer mo ment de la seva vida, mal grat

tot això, te nia en ca ra, com heu sen tit, l’or -

gull de re cor dar-se bar ce lo ní.
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Que, però com deia, l’ho rit zó dels seus re -

cords ha via de ser am plís sim ho tes ti mo -

nien els llocs di ver sos i tan allun yats en tre 

ells on es con ser ven o d’on pro ve nen ins -

crip cions que re cor den di ver ses ve ga des

el seu pas o la seva es ta da.

A Bar ce lo na i a Roma. A Ti bur (l’ac tual Ti -

vo li), Vi ter bo, Min tur no i Vul ci a la pe nín -

su la Itàli ca. A Pa ler mo, a l’i lla de Si cí lia. A

Tha go ra, a la zona de Tu ní sia. A Lep tis

Mag na, a la zona de Lí bia. A Ca lla tis i a

Troes mis al Mar Ne gre, i a Albert fal va a la

zona da nu bia na d’Hon gria. A Me ga ra i

a Olím pia, a la pe nín su la hel·lèni ca.

Avui la d’Olím pia és òbvia ment la que ens

in te res sa més.

Fa poc més d’un se gle, el ge ner de 1878,

l’e quip d’ar queò legs ale manys que sota

l’em pen ta del gran Ernst Cur tius ha via

ini ciat la re cu pe ra ció ar queolò gi ca de

la sa gra da Olím pia (un any abans que

Pie rre de Cou ber tin en res sus ci tés l’es -

pe rit es por tiu), re tro ba va en un mur fac -

ti ci da vant del Phi lip peion (el mo nu -

ment vo tiu ai xe cat pel pare d’Ale xan dre

el Gran) dues pe dres ins cri tes en grec re -

cor dant la vict òria del pre tor Mi ni ci Na -

tal a la cur sa de ca rros, als Jocs de la

dos-cents vint-i-se te na Olim pía da, l’any

129 de la nos tra Era.

El 1896, Dit ten ber ger i Pur gold en pu -

bli ca ven a les se ves Inschrif ten von

Olympia el text frag men ta ri, re cons -

truint-lo; text que des prés pas sa ria a for -

mar part dels Cor pus d’ins crip cions gre -

gues i lla ti nes del món an tic; i, en ca ra,

més tard, les no ves da des biogr àfi ques

so bre Mi ni ci Na tal iu nior que da rien in -

cor po ra des als dic cio na ris d’an ti gui tats, 

els Ono mas ti cons i la Pro so po grap hia

Impe rii Ro ma ni.

Però gai re bé cent anys des prés de la seva

des co ber ta, la ins crip ció, co ne gu da pels

eru dits de tot el món, con ti nua va es sent

ig no ra da pels bar ce lo nins. Vaig pen sar

doncs que ca lia fer-la con èi xer; que ca lia

anar a re tro bar-la. I el 1972 vaig in ten -

tar-ho.

Les pe dres d’Olím pia, que re cor da ven

aque lla ges ta, hi eren en ca ra: en tre les ruï -

nes de l’an tic re cin te sa grat, sota el sol de

Grècia i a l’om bra dels grans pins, dei xa des

en tre mig de les her bes (on, a més, vaig fer

la tro ba lla d’u na ter ce ra pe dra del con junt).

He d’a grair pú bli ca ment, ara que en tinc

oca sió, a un il·lus tre col·lega, el pro fes sor

Ni ko laos Ya lou ris, lla vors efo ros del Mu seu 

Na cio nal d’Ate nes i Inspec tor Ge ne ral de

les Anti gui tats de Grècia, la pri me ra aju da

que vaig re bre per al meu tre ball: ell en per -

so na em portà ama ble ment a Olím pia des

de l’Esco la ame ri ca na d’Arqueo lo gia d’Ate -

nes el pa per que m’ha via de ser vir per a fer

el pri mer calc de la ins crip ció.

L’anà li si, aten ta del text d’a ques ta ins -

crip ció ha do nat lloc a al gu nes contro -

vèrsies eru di tes que ara no és el mo ment

de re pren dre; jo us he do nat l’es sen cial de

la lec tu ra. Diré no més que l’ex pres sió ar -

ma ti te leio nei ke sas po dria dir que ven cé

amb un ca rro com plet –és a dir una qua -

dri ga de bons ca valls adults– o pot ser fins

i tot amb un ca rro per fec te, per fec ta ment

con ser vat, sen cer: re cor dem que so vint

(com avui a les com pe ti cions de la Fór -

mu la 1) els ca rros to pa ven i po dien arri -

bar a la meta des ba lles tats. Re cor dem

però el cas d’Arce si lau de Ci re ne (ce le brat 

per Pín dar a la pí ti ca cin que na) “que en

res no va tren car el seu ca rro”, un ca rro

“be lla ment tre ba llat per mans hàbils”,

que, ell tam bé, donà al San tua ri, que en el

seu cas era el de Del fos. I Plu tarc re por ta

una oda d’Eu rí pi des en ho nor d’Alci bía -

des on ce le bra que els ca rros d’a quest ha -

gues sin tin gut la for tu na “d’a rri bar sen se

desgràcies” o com deien els lla tins, sen -

se ha ver so fert cap nau fra gium.

Amb ho nes te dat cien tí fi ca cal fer-se ara

una pre gun ta: fou el ma teix Luci Mi ni ci

Na tal qui va guan yar la cur sa? És a dir ¿ell 

ma teix el que con duí el seu ca rro fins a la

meta i a la vict òria?

Sa bem que als Jocs Olím pi ca, com en ca ra 

avui a les cur ses d’Au teuil o de Long -

champ, al Derby o a La sar te, el guan ya dor 

no és pas el ge net sinó el pro pie ta ri del ca -

vall: el baró de Rots child o la rei na d’An -

gla terra; a Olím pia ho era tam bé l’a mo de

la qua dri ga. Tant és així que, mal grat que

les do nes no po dien par ti ci par en els Jocs, 

més d’u na –Kynis ka, fi lla d’Ar chidamos I

i ger ma na d’Age si laos II, reis d’Es parta,

sem bla ha ver es tat la pri me ra– va ser-ne

guan ya do ra i des filà triom fal ment per

l’es ta di com a pro pietà ria del tir de ca -

valls ven ce dor.

No crec sin ce ra ment que si gui el cas del

bar ce lo ní Mi ni ci Na tal. En aque lla èpo ca

en que no més gent molt rica po dia per me -

tre’s de te nir qua dra de ca valls pròpia, Mi -

ni ci Na tal de via te nir-ne no pas, o no so la -

ment, com a de mos tra ció de ca te go ria

 social i econò mi ca, de pres ti gi, sinó tam -

bé per una pas sió per so nal, pels ca valls i

els ca rros.

Mi ni ci s’ha via for mat com a ge ne ral a

les pla nes del Da nu bi en les llui tes fron -

te re res con tra els po bles bàrbars, gue rra 

de mo vi ments i no pas de po si cions, al

llarg de les quals de via ha ver tin gut oca -

sió d’en tre nar-se i el plaer de có rrer el

risc de por tar ell ma teix el seu ca rro.

Més tard, va po der re pe tir l’ex pe rièn cia

al de sert de Lí bia, on la gue rra pre sen ta -

va, lla vors com en els temps mo derns,

un joc d’a vanç i re cu la da i de con traa -

tacs ràpids. Subs ti tuïm, alleu ge rint-la,

la imat ge dels tancs de Mont go mery i

Rom mel, de To bruck a Ben ga zi, per car -

ros i ca valls i ens acos ta rem a la rea li tat

de l’èpo ca ro ma na.

Co rre gué doncs se gu ra ment duent ell ma -

teix amb mà fer ma el ca rro i les bri des

dels ca valls.

No era cosa fre qüent però tam poc un fet

ins òlit. Re cor da ré no més, re mun tant-me

als temps pri mers dels Jocs, el cas d’He ro -

dot de Te bes, ce le brat per Pín dar a la pri -

me ra íst mi ca, “per què no va dei xar mou re 

les reg nes” dels seus ca valls “per mans

d’al tri”.
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En ori gen, se gons el meu pa rer, al pe -

des tal del mo nu ment de L.M.N. no hi

ha via cap ins crip ció; no, al menys, la que 

s’ha con ser vat. La vict òria ha via es tat el

129; des prés del 154, aca ba da la seva

car rera po lí ti ca, Mi ni ci Na tal de via pas -

sar una part del seu temps a gar be llar re -

cords, a fer ba lanç d’ho res dol ces i

amar gues, d’en certs i fa lli des. Re cor da -

va se gu ra ment amb or gull aque lla jor na -

da triom fal i per què la ins crip ció no hi

era o per què s’ha via malmès vol gué

fer-la gra var en el mo nu ment que ha via

ofert a la di vi ni tat de Zeus arran de la

vict òria. És la ins crip ció que ens ha es -

tat con ser va da. Ha vien pas sat vint-i-

cinc anys i per això po gué afe gir al re -

cord olím pic, el tret per so nal, d’or gull

po lí tic, l’ho nor del màxim càrrec as so lit, 

amb la da rre ra fra se de la ins crip ció.

que diu que ha via es tat Cònsol i Pro -

cònsol de Lí bia: tant com dir Vi rrei de

l’Àfri ca del Nord.

Quan el 1972 vaig anar a 0lím pia a la re -

cer ca d’a ques ta ins crip ció, vaig fer-ne

amb les me ves pròpies mans un calc i

l’em mot llat: són les pe dres que, re pro duï -

des, ex hi beix ara a la seva en tra da el nos -

tre Mu seu de l´Esport. 

Però no so la ment vaig fer el calc de la

ins crip ció. Vaig di bui xar i me su rar una

sèrie d’al tres pe dres es cam pa des pel vol -

tant amb sen yals que jo in ter pre ta va

com els en cai xos de les fi gu res es cult òri -

ques que, ima gi na va, ha vien d’a com -

pan yar el ca rro ofert al san tua ri per Mi -

ni ci Na tal iu nior.

La res ti tu ció hi potè ti ca del con junt per -

met es ta blir que la cara fron tal ins cri ta

me su ra va 3,50 m. (l’am pla da adient d’un

sòcol que ha gués de pre sen tar al da munt

un ca rro per a una qua dri ga de ca valls).

Aques ta me su ra com por ta va que pro por -

cio nal ment el mo nu ment ha gués de te nir

una llar ga da apro xi ma da d’al menys 6 m.

La so co la da, no gai re ele va da si te nim en

comp te l‘e xem ple dels mo nu ments si mi -

lars en ca ra con ser vats a Olím pia ma teix,

de via ser for ma da per dues o tres fi la des

de pe dres ta lla des d’u na al ça da to tal d’uns 

0,90 m; tot el con junt so bre mun tant a

poca al tu ra un ba sa ment de la tí pi ca pe -

dra po ro sa d’o ri gen marí usa da en tota

aque lla zona.

A Olím pia, els mo nu ments com me mo ra -

tius de les vict òries de ca rros eren em pla -

çats a la zona veï na del gran tem ple de

Zeus i Apol·lo i en tre aquest i el re cin te

de l’hipò drom. (De l’hipò drom, to tal ment

arra sat per una cres cu da tu mul tuo sa del

veí riu Alfeu i con ver tit avui en una hor ta

flo ri da, no en que da més que un curt frag -

ment del mur que tan ca va l’es pla na da da -

vant del gran tem ple.)

Una gran part de les pe dres dels mo nu -

ments si tuats en aque lla zona va ser

apro fi ta da en l’e mergència d’ha ver de

fa bri car un mur de pro tec ció de l’Altis

(el nu cli del re cin te sa grat dels tem ples i

els tre sors) quan cap al 267 hi ha gué

veus de l’a van ça da de les hor des bàrba -

res dels hèruls. Aques ta va ser tam bé la

sort d’al gu nes de les del mo nu ment de

L.M.N., que van ser vir per al mur de re -

forç to cant al Phi lip peion; allí res ta ren

més de dis set se gles fins que, du rant la

ter ce ra cam pan ya d’ex ca va cions dels ar -

queò legs ale manys de 1877-1878, el mur 

va ser des fet i les pe dres es cam pa des per 

la zona veï na da vant l’an ti ga pa les tra,

on són en ca ra ac tual ment (avui però

una mica reor de na des per mi ma teix); la 

tro ba lla de les dues pe ces que con te nien

la ins crip ció (més tard se n’hi afe gí una

ter ce ra) fou ano ta da en el Dia ri dels tre -

balls d’ex ca va ció (l’o ri gi nal del qual he

po gut con sul tar a Olím pia); uns quants

anys des prés (1896) Dit ten ber ger i Pur -

gold van in clou re-les en el seu vo lum Die 

Inschrif ten von Olympia com ja abans he 

re cor dat.

Per als que es tu dia ven l’e ta pa més an ti ga

d’Olím pia, del San tua ri i els llocs sa grats,

aques ta ins crip ció d’un per so nat ge romà i 

de cap a fi nals de l’èpo ca dels Jocs te nia

poca im portància i els seus frag ments van 

que dar per allí te rra, amb la part ins cri ta

gi ra da de cara a la pa ret de la Pa les tra; el

lloc i les her bes de tot al vol tant la fe ren

com ple ta ment in vi si ble als vi si tants de

les ruï nes fins al 1972 en què, ha vent reei -

xit a lo ca lit zar-les, vaig po der mou re-les

per fer-ne un pri mer calc i ne te jar d’her -

bes el vol tant (però des prés les pe dres van

res tar en el ma teix lloc, no va ment de cara

a la pa ret).

Par tint de la idea que to tes elles ha vien es -

tat por ta des aquí des d’un al tre lloc del

San tua ri, que lògi ca ment ha via de ser

pro per de l’hipò drom, la meva re cer ca va

des pla çar-se cap a l’es pai si tuat a l’est de

l’Altis, da vant del tem ple de Zeus i en tre

aquest i la stoa o por xo d’Eco i el mur de

re cin te de l’hipò drom, on s’ai xe ca ven els

mo nu ments eqües tres i on, al cos tat dels

que re cor den els cèle bres Hie ró i Geló de

Si ra cu sa, que den els ves ti gis in situ i l’es -

cam pall de pe dres de molts d’al tres no

iden ti fi cats.

En aque lla zona, du rant els tre balls de

sis te ma tit za ció ar queolò gi ca dels dar -

rers anys, s’han anat agru pant les pe dres 

que pre sen ten trets co muns de ma te rial, 

de for ma o d’èpo ca; en tre elles hi ha un

grup de més d’u na tren te na de blocs de

calc ària gris clar de la ma tei xa qua li tat

de les pe dres amb la ins crip ció de

L.M.N. i que són els únics d’a quest ma -

te rial que hi ha allí; aques tes pe dres que

po dien ha ver es tat part de la so co la da

del mo nu ment (de dues fi la des en tre el

fo na ment i la fi la da su pe rior de ba sa -

ment del ca rro, amb la ins crip ció), són

to tes d’uns 0,30 m d’alt, coin ci dint

doncs amb l’al ça da de les iden ti fi ca des a 

la zona da vant del Phi lip peion, amb la

ins crip ció i les em prem tes de la base del

mo nu ment.
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El con junt mo nu men tal del san tua ri d’Olím pia, amb la si tua ció de l’hipò drom avui de sa pa re gut, d’a cord amb els tes ti mo nis 

ar queolò gics con ser vats i la des crip ció de Pau sa nias (N. Ya lou ris, The Olympic Ga mes in Ancient Gree ce, 1982).



I a poca distància d’a ques tes pe dres,

orien tat se gons l’eix que ana va de la fa ça -

na del tem ple a l’hipò drom, hi ha in situ,

gai re bé com plet, el fo na ment d’un mo nu -

ment rec tan gu lar de 3,65 m per 8,40 m

(apro xi ma da ment les mi des hi potè ti ques

del mo nu ment de L.M.N.).

En re sum, les re cer ques ini cia des la pri -

ma ve ra del 1972 i com ple ta des per mi

ma teix (amb l’a jut con ce dit per la Di rec -

ció Ge ne ral de l’Esport) la tar dor del 88

do nen com a re sul tat con junt la lo ca lit za -

ció de:

1. A la zona en tre el  Phi lip peion i la Pa -

les tra:

a) tres pe dres de la fi la da su pe rior del ba -

sa ment o sòcol amb la ins crip ció com me -

mo ra ti va de la vict òria de L.M.N., d’u na

llar ga da con jun ta de 2,825 m que amb la

peça man cant que con te nia les pri me res

lle tres del text fa ria un to tal de 3,50 m.

b) vuit o nou pe dres del pla su pe rior del

ma teix ba sa ment amb sen yals d’en cai xos

per a sos te nir els ele ments de su port del

ca rro ofert per L.M.N. al San tua ri; de

llarg ària i am pla da di ver sa, te nen to tes

uns 0,30 m d’al ça da com les tres pe dres de 

la ins crip ció. 

2. a la zona en tre el gran tem ple de Zeus i

Apol·lo i el mur de re cin te de l’an tic hipò -

drom, avui de sa pa re gut,

c) el pos si ble fo na ment rec tan gu lar de pe dra 

po ro sa blan ca (d’u nes mi des apro xi ma des

de 3,65 m per 8,40 m) del mo nu ment, con -

ser vat in situ, i, a poca distància d’a quest,

d) més d’u na tren te na de blocs de pe dra

calc ària gri sa, el ma teix ma te rial dels

blocs de la ins crip ció i, com aquests, d’u -

na al ça da d’uns 0,30 m, co rres po nents a

les fi la des in fe riors de la so co la da.

Tots aquests ele ments ma te rials em sem -

blen més que su fi cients per a sus ten tar la

hipò te si de l’em pla ça ment ori gi na ri del

mo nu ment, sug ge rir-ne la imat ge en les

se ves lí nies ge ne rals i per me tre per tant

de re fer-la.

Pel que fa a l’em pla ça ment, re cor dem que 

l’any 129 Lu cius Mi ni cius Na ta lis Qua -

dro nius Ve rus ja ha via os ten tat al guns

càrrecs pú blics im por tants; que ha via de

te nir prou pres ti gi i po dia te nir una in -

fluèn cia su fi cient, a la Grècia ja es de vin -

gu da pro vín cia ro ma na, per a ob te nir un

lloc dis tin git on ai xe car el seu mo nu ment

vo tiu (és a dir l’o fre na del seu ca rro vic to -

riós al San tua ri) to cant al por xo d’Eco,

cap a l’en tra da de l’hipò drom, no lluny

doncs, com he dit, d’on s’ai xe ca ven els

mo nu ments dels més no to ris ven ce dors

dels jocs an tics, de l’èpo ca gre ga.

Per part nos tra, no es trac ta ara, evi dent -

ment, de re cons truir el mo nu ment amb el

ca rro i tot (del qual no te nim per ara cap re -

ferè ncia ico nogr àfi ca vàli da), cosa que fóra

un ve ri ta ble pas ti che, sinó d’e vo car-ne amb

ri gor i dig ni tat la for ma i l’e xistència, en al -

tre temps, en un dels llocs més so lem nes i

pri vi le giats de l‘an ti ga Olím pia.

Re pro duir es tric ta ment la re lí quia ar -

queolò gi ca, or de nant les pe dres que en ca -

ra que den, es cam pa des per te rra, prop del 

mur de l’an ti ga pa les tra d’Olím pia.

La nos tra re pro duc ció està pre vist em -

pla çar-la al cor ma teix de l’a ne lla olím -

pi ca de Mont juïc, da vant de l’e di fi ci de

l’INEFC, jus ta ment al fi nal del pas seig

que por ta ja des d’a ra el nom del nos tre

pri mer cam pió olím pic, el bar ce lo ní Mi -

ni ci Na tal.
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Breu sem blan ça biogr àfi ca del pro fes sor Fre de ric-Pau Ve rrié

Nas cut a Gi ro na l’any 1920.

His to ria dor d’Art, Arqueò leg, Crí tic d’Art, Mu -

seò leg, Pro fes sor i Edi tor.

Ini cià la vida uni ver sità ria a l’Uni ver si tat

Autò no ma de Bar ce lo na abans de 1936.

Estu dia amb mes tres com Fe rran Sol de vi la,

Car les Riba, Pom peu Fa bra.

Pe nós parè nte si 1936-1940 per gue rra,

camps de con cen tra ció i ser vei mi li tar.

Re pre sa dels es tu dis en l’Uni ver si tat de Bar -

ce lo na.

Els anys 40 tre ba lla a l’Insti tut Amet ller d’Art

Hisp ànic amb Joan Ai naud de La sar te i Jo sep

Gu diol, amb els quals pu bli ca el Catà leg Mo -

nu men tal de Bar ce lo na. (1947).

Fun da dor de la Re vis ta Ariel (1946).

Els anys 50 i 60 rea lit za docè ncia en l’Esco la

Mas sa na, crea l’Esco la Eli sa va de dis seny i

for ma part del Ju rat de l’a no me na da “Lle tra

d’Or”, dis tin ció ator ga da al mi llor lli bre de

l’any an te rior. El pri mer guan ya dor va es tar

Sal va dor Espriu, au tor del qual Ve rrié va pu -

bli car en 1960 la co ne gu da obra La pell de

brau.

Com a edi tor pu blicà els anys 1956 i 1958

els vo lums pri mer i se gon de L’Art Ca talà,

obra fo na men tal di ri gi da per Joa quim Folch i

To rres, de la qual rea litzà la di rec ció tècni ca.

De gran in terès fo ren les se ves col·lec cions de 

pos tals d’Art.

Com Pro fes sor a fi nals dels 70 de sen vo lupà

l’as sig na tu ra d’Hist òria i Tècni ca de l’Art, en

el De par ta ment d’Hist òria de la Uni ver si tat de

Bar ce lo na.

Di rec tor en tre 1970 i 1972 i en tre 1980 i

1985 del Mu seu d’Hist òria de Bar ce lo na.

Estu dis a Olím pia i a Bar ce lo na so bre el pri -

mer Olím pic ca talà: Lu cius Mi ni cius Na ta lis.

Com Arqueò leg, s’es pe cia litzà sin gu lar ment

en Art Me die val, pu bli cant en 1953 el lli bre

La vida de l’ar tis ta me die val.

Des de 1991 és mem bre de la Jun ta de Mu -

seus de Bar ce lo na, de la qual es vi ce pre si -

dent des de 1996. 

Me da lla al Mèrit Artís tic de la Ciu tat de Bar -

ce lo na (1999).

Mem bre Nu me ra ri de l’Acadè mia de Be lles

Arts de Sant Jor di (2002).

Vis ta par cial del mo nu ment “LUCIUS MINICIUS NATALIS QUADRONIUS VERUS” ubi cat a l’a vin gu da de

l’Esta di, en l’Ane lla Olím pi ca de Mont juïc, Bar ce lo na.



“La mar d’amics”.
Una experiència pedagògica per tal d’atendre
les necessitats educatives especial (nee)
de caire social

§ ESTHER VI LAL TA CA SAS
Màster Ac ti vi tat Fí si ca Adap ta da.
Lli cen cia da en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes so ra d’Edu ca ció Fí si ca IES Bis be Be ren guer

Introducció
El pro jec te es va ini ciar a un cen tre de

se cund ària de les ro da lies de Bar ce lo -

na, con jun ta ment amb el Cen tre Mu ni -

ci pal de Vela, l’ob jec tiu pri mor dial era

aten dre i mo di fi car en lo pos si ble les

res pos tes dis rrup ti ves que pre sen ta -

ven un grup d’a lum nes de 2n i 3r

d’ESO.

A grans trets es trac ta va d’u ti lit zar l’a pre -

nen tat ge de la na ve ga ció a vela com a

cen tre d’in terès per as so lir les com petè -

ncies bàsi ques mar ca des pel De par ta -

ment d’Ensen ya ment de Ca ta lun ya. 

Era un grup d’a lum nes ho mo ge ni en

quant a les se ves ma ni fes ta cions ca rac -

te rials, i he te ro ge ni en quant a les se ves

ha bi li tats, ca pa ci tats, con di cions fa mi -

liars, etc.

Un grup d’a lum nes amb un “per què”

comú:

n Fa mí lies de ses truc tu ra des greu ment.

n Violè ncia domè sti ca.

n Mos tres d’a ten ció di rec ta ment re la cio -

na des amb des pe ses econò mi ques.

n No hi ha diagnòstic.

n Absen tis me.

n Re la cions pro pe res amb pre sons, re -

for ma to ris, etc.

n Accés al con sum de dro gues.

n Ines ta bi li tat emo cio nal.

n Man ca d’hàbits; hi giè nics, ali men ta ris.

n Comp. So cial bai xa.

n Fal ta de con cen tra ció.

n Poca re sistència a la frus tra ció.

n Re cur sos ex terns “no ac tuen”.

n Fal ta de mo ti va ció ge ne ral.

n Esco la de va lors ine xis tent.

n Fal ta de cu rio si tat.

n Re tard acadè mic.

n Grups HETEROGENIS en ex trem.

n Pa ti ment.

Els alum nes ini cia ven 2n d’ESO, ha -

vent es tat ate sos a pri mer d’ESO mit -

jan çant un Agru pa ment Fle xi ble du rant

12 ho res set ma nals. Du rant el pri mer

curs, els 13 alum nes, eren ate sos en

pe tit grup. Sem bla va que as so lien cer -

tes res pos tes “acadè mi ca ment co rrec -

tes”, però en el mo ment que pas sa ven

al grup nor ma lit zat tots ells, tard o

d’ho ra eren aco mia dats de clas se. Un

grup de pro fes sors ha via clau di cat, no

els vo lien a les au les, les se ves con duc -

tes eren tan dis rub ti ves que im pe dien el 

nor mal fun cio na ment de l’as sig na tu ra.

Els alum nes con flic tius res ta ven a la

sala de guàr dia o a pre fec tu ra d’es tu -

dis, a l’es pe ra de l’in coa ció d’un ex pe -

dient acadè mic.

Tant el claus tre de pro fes sors, com l’EAP

del cen tre veien ne ga ti va ment el fet d’o -

brir ex pe dients dis ci pli na ris que com a

mida co rrec ti va su po sa va per dre el dret

d’as sis tir al cen tre, cal te nir en comp te

que els pa res d’a quests alum nes fa anys

van clau di car com a tal, Aco mia dar als

nois i noies era fa ci li tar opor tu ni tats per

con so li dar les se ves con duc tes de risc,

però per al tre ban da es feia im pos si ble

aten dre’ls a les au les nor ma lit za des.

Gràcies a l’a pro va ció del pla es tratè gic

de cen tre, vàrem po der dis sen yar un

grup “es pe cial”, amb ob jec tius, ac ti vi -
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tats, pro fes so rat i mèto des to tal ment di -

fe ren ciats al que fins aque lla data s’ha via 

in ten tat. Ca lia co rre gir con duc tes d’u na

ma ne ra di fe rent, in no va do ra.

El grup, era mas sa gran d’a cord a les re -

co ma na cions que qual se vol psi co pe da -

gog fa ria, però ca lia do nar res pos ta a les

ne ces si tats del cen tre.

Pro fes sors vo lun ta ris van aga far la ma jor

part de l’ho ra ri lec tiu de l’AF, du rant les

ho res de CV, es va in ten tar man te nir el

cri te ri d’in te gra ció te nint en comp te que

es tre ba lla amb grups més re duïts, però

vàrem ha ver de re nun ciar de nou. Du rant 

el ter cer tri mes tre les ho res de CV eren

im par ti des per pro fes so rat vo lun ta ri sen -

si bi lit zat pel pro jec te que o bé re for ça va

al pro fes sor a l’au la, o bé im par tia con -

tin guts es pe cí fics del pro jec te.

Es va en de gar el pro jec te “La Mar d’a -

mics”, amb mol tes di fi cul tats. Va ser de -

ci si va la col·la bo ra ció econò mi ca de

l’Ajun ta ment de L’Hos pi ta let i el Cen tre

Mu ni ci pal de vela i de l’Insti tut Mu ni ci pal 

d’Edu ca ció, tant pel re forç econò mic

com tècnic que en tot mo ment van po sar

al nos tre ser vei.

“La mar d’a mics” s’es truc tu ra des de el

cen tre d’in terès de la vela, i al vol tant

d’a quest s’ar ti cu len els con tin guts tant

con cep tuals, pro ce di men tals com acti -

tudinals, ba sats en l’ad qui si ció de les

com petè ncies bàsi ques dels àmbits

cien tí fic-tec nolò gic, lin güís tic, ma temà -

tic, so cial i la bo ral, uti lit zant les no ves

tec no lo gies de l’in for ma ció . S’ha ela bo -

rat una una adap ta ció cu rri cu lar in ter na, 

apro va da per l’Inspec ció d’Ensen ya -

ment. 

I per què la “vela”?

El fet de fer vela, sem pre s’ha entès com

una ac ti vi tat re ser va da but xa ques po -

tents, l’o fe ri ment del cen tre Mu ni ci pal

de vela va sor pren dre’m, per al tre ban -

da, l’en tu sias me i pre pa ra ció dels mo ni -

tors i vo lun ta ris sem bla va ja d’en tra da

un punt im por tant per po der aten dre a

uns nois i noies, amb es cas ses o nu les

ha bi li tats so cials, tots co nei xien aquest

ti pus de “pú blic es pe cial”, i es ta ven dis -

po sats a tre ba llar, sa bien que hau rien de

su por tar reac cions col pi do res, es ta ven

dis po sats a ser “pu chings” per a nois que 

ne ces si ten treu re fora l’a gres si vi tat que

por ten dins i no tro ben “sac”, sens dub te

això és el que va en gres car-nos a in ten -

tar-ho.

El fet de acon se guir un ob jec tiu que

nin gú ha via in ten tat, era obrir una por -

ta nova, tots co men ça ven de zero, ells i

no sal tres, cap d’ells ha via ni tan sols

som niat amb una ac ti vi tat si mi lar, feia

pen sar que se ria una ac ti vi tat mo ti va -

do ra.

Per al tre ban da, el fet de na ve gar, vol dir, 

ine lu di ble ment, tre ba llar en equip, me dir 
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el risc, con tro lar les emo cions, vèncer

pors, mi llo rar l’au toes ti ma, man te nir l’or -

dre, con fiar amb els com panys, obeir or -

dres de qui re pre sen ta l’au to ri tat en el

vai xell, pre veu re i re sol dre si tua cions no

pre vis tes ... sen se as so lir aques tes com -

petè ncies no es pot avan çar a la mar.

Tre ba llar aques tes ac ti tuds ha su po sat

un curs d’e du ca ció emo cio nal d’alt ni vell

pràctic.

Si a tot aquest con tin guts hi afe gim el fet

de que la me di terr ània ha es tat el bres sol 

de la nos tra cul tu ra, la mar és font de

vida i ob jec te d’es crip tors, can tau tors, i

Ca ta lun ya un dels pun tals per en ten dre

la di ver si tat dels po bles de l’es tat es pan -

yol i d’Eu ro pa, no és di fí cil, vin cu lar ex -

pe rièn cies amb con tin guts pres crip tius

del cu rrí cu lum: His to ria i geo gra fia de

Ca ta lun ya, Espan ya i Eu ro pa, mor fo lo gia

i sin ta xi de llen gua ca ta la na i cas te lla na,

es tu di dels és sers vius, con cep tes d’e co -

lo gia i medi am bient.

Re flec tir tot el que s’ha vis cut mit jan çant

un “qua dern de bità co ra”, ini ciar-se en la 

cons truc ció de ma que tes de di fe rents

vai xells, i plas mar tots els nous co nei xe -

ments en una web, uti lit zant pro gra mes

in form àtic in no va dors i re la ti va ment

fàcils en la seva apli ca ció (Dream -

weaber, Flash...) és a l’ho ra mo ti vant i

una ma ne ra po li da i vis to sa de de mos -

trar tant a ells ma tei xos, com a tots els

qui els en vol ten, que aquests alum nes,

són ca pa ços de fer co rrec ta ment tas -

ques es co lars.

I així ha es tat, en ge ne ral, tots els alum -

nes han mo di fi cat en cert grau els seus

com por ta ments, però ha es tat do lo rós.

Tren car la pròpia iden ti tat, fa mal. I fa

mal a tots aquells que han in ten tat aju -

dar-los a acon se guir-ho. Es pre ci sa te nir

molt clar el rumb a se guir i no dei xar-se

por tar per cops de vent, s’ha de re te nir

el timó i dei xar anar vela quan el vent és

mas sa fort.

Són nois, amb n.e.e. di fí cils de va lo rar, i

im pos si bles de cer ti fi car, és com pli cat

acon se guir un cer ti fi cat que acre di ti una

dis mi nu ció mí ni ma del 33% per as so lir

un ajud. ofi cial. Els seus “mon yons” no

es tan a la vis ta, les se ves ve ri ta bles

n.e.e. s’a ma guen rera les se ves ma tei xes

cau ses (pa res ab sents, con sum ina de -

quat de sub stàncies, violè ncia, agres si vi -

tat...) però si els ob ser vem se rio sa ment

veu rem que les se ves “parà li sis” “dis mi -

nu cions” re si dei xen en cen tre re gu la dor

de les emo cions. Mai ens acos ta ríem a

un noi que uti lit za la ca di ra de ro des per

des pla çar-se, dient-li “Noi, ai xe cat i ca -

mi na...”, amb ells ho fem, “Noi, has de

mi rar als ulls quan par lis, mos tra’t agraït, 

di gues el que et sap greu, edu ca da ment,

de ma na per dó”, NO HO SABEN FER, no

ho han vist fer, i no els cal apren dre-ho

en el seu cer cle d’a mics i fa mi liars, la

vida per a ells fun cio na amb una al tre es -

ca la de va lors. Po dem op tar per dues so -

lu cions: fem veu re que no ho sa bem i els

cas ti guem per les se ves dis ca pa ci tats, o

bé, in ten tem fa bri car “pròte sis emo cio -

nals”. Al nos tre IES, i el CM de vela adap -

ta da, es tem per la se go na al ter na ti va.

Si els Ajun ta ments i el De par ta ment

d’en sen ya ment va lo ren aques ta pers pec -

ti va, po der po drem acon se guir se guir tre -

ba llant, si no hi ha re cur sos econò mics

per aques ta “pe ti ta” po bla ció, se gui rem

acu mu lant fracàs a l’en sen ya ment i a la

so cie tat.

Objectius del projecte
“La Mar d’Amics”

El pro jec te “La Mar d’a mics” pre sen ta va

els se güents ob jec tius:

n Pos si bi li tar a un grup de nois i noies

(13-16 anys) una ex pe rièn cia in no va -

do ra de cara a la mi llo ra de les se ves
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com petè ncies per so nals. Por tar un vai -

xell du rant 4 dies, on ells en se ran els

res pon sa bles.

n Rea lit zar un es tu di so bre les avan tat -

ges que pot su po sar per a un grup d’a -

lum nes amb tras torns con duc tuals, el

con tac te amb el medi na tu ral (el mar) i 

la ne ces si tat de con viu re en un es pai

re duït i ine lu di ble (el vai xell).

n De mos trar a la co mu ni tat edu ca ti va

que els nois i noies amb tras torns ca -

rac te rials, po den ser hàbils, i res pon -

sa bles en front una si tua ció de risc si

ells se sen ten res pon sa bles.

n Mi llo rar l’au toes ti ma d’un grup d’a lum -

nes amb pro ble mes de con duc ta o

tras torns de per so na li tat

n Ini ciar un pro jec te de trac ta ment a la

di ver si tat, in no va dor a se cund ària.

n Mos trar als nois amb risc so cial al ter -

na ti ves lú di ques al seu abast.

n Sen si bi lit zar a un grup d’a lum nes en -

vers el res pec te i la cura al medi am -

bient.

n Con èi xer el vo ca bu la ri bàsic de la na -

ve ga ció, i els ele ments na tu rals que

en vol ten una tra ves sia

n Co nei xe ment de la cos ta ca ta la na,

geogr àfi ca i hist òri ca ment. Des per tar

l’in terès en la ob ser va ció i la cura del

medi am bient.

n Incen ti var la pràcti ca dels va lors; la

res pon sa bi li tat, l’au toes ti ma, la ob ser -

va ció, l’au to con trol, la ima gi na ció, la

to lerà ncia, la con vivè ncia etc….

n Asso lir les com petè ncies bàsi ques

mar ca des pel pri mer ci cle d’ESO.

Continguts

Els con tin guts del pro jec te s’han es truc -

tu rat en fun ció dels ítems pu bli cats pel

de par ta ment d’en sen ya ment, se lec cio -

nant aquells que crèiem més adients tant 

per les ne ces si tats que pre sen ta ven els

alum nes, com les pos si bi li tats que ofe ria

el cen tre. 

El pro fes so rat tre ba lla va d’a cord als

àmbits, obli dant la idea d’as sig na tu ra.

Els ítems que no veiem adients de care al 

pri mer ci cle (*), s’han pos po sat pel se -

gon (**). (Tau les 1 a 6)
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CONCEPTUALS * **

Con èi xer la ma ne ra de pre sen tar-se a una fei na x

Ga ran tir la rea lit za ció d’u na tas ca amb el temps i l’es forç d’e xe cu ció pre vist x

Con èi xer l’a va lua ció, l’au toa va lua ció x x

Con èi xer els be ne fi cis i els de sa van tat ges de tre ba llar en equip x

PROCEDIMENTALS

Te nir ha bi li tat en la uti lit za ció del  llen guat ge per trans me tre sen ti ments x

Re con èi xer la fei na ben feta x x

Te nir hàbit de tre ball x

Aca bar les tas ques que es co men cen x

Sa ber ava luar el tre ball en equip x x

Con so li dar les pròpies ca pa ci tats x x

Se guir les nor mes d’e xe cu ció i de se gu re tat x x

Sa ber pren dre de ci sions x x

Sa ber re sol dre pro ble mes autò no ma ment x

Pre veu re el temps de de di ca ció a una fei na x x

Sa ber ana lit zar el mo ment de par ti da per pre sen tar una bona ini cia ti va x x

ACTITUDINALS

Con èi xer les pròpies ha bi li tats x

Ser so li da ri amb l’e quip de tre ball x

Su pe rar-se en la fei na x

Gau dir de la stis fac ció per la fei na  be feta x x

Impli car-se en la fei na x

Sa ber fer la pròpia au to crí ti ca x x

Te nir ca pa ci tat d’a dap ta ció a les in no va cions x x

Te nir au toes ti ma x x

Ser pru dent x x

Te nir afany de pro mo ció x

De sit jar apren dre i mi llo rar x x

Te nir ge ne ro si tat per apor tar  co nei xe ments im por tants per al grup x

Sa ber col·la bo rar x

Sa ber va lo rar el tre ball pro pi i els dels al tres x

Sa ber as su mir res pon sa bi li tats x

Ésser ho nest x x

Ésser cons tant x

n TAULA 1.
Àmbi t la bo ral.

* Pri mer ci cle. ** Se gon ci cle



opinió
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Con èi xer les qua tre re gles de càlcul (–, +, x, :) x x

Iden ti fi car els sím bols ma temà tics més ha bi -

tuals
x

Con èi xer el con cep te i el sig ni fi cat es pe cí fic

de les ope ra cions i els ope ra dors ma temà -

tics.

x

Inter pre tar el con cep te de pro por ció x

Com pren dre l’e nun ciat de pro ble mes ma temà -

tics
x

Con èi xer les uni tats de me su ra més fre -

qüents (mas sa, pes, vo lum, es pai, temps,

ca pa ci tat, ve lo ci tat, lon gi tud, su per fí cie,

den si tat...).

x x

Inter pre tar les es ta dís ti ques re fe ri des a la vida

quo ti dia na.

Con èi xer con cep tes bàsics de l’e co no mía x

Con èi xer el con cep te de mag ni tud x

Con èi xer els con cep tes bàsics de geo me -

tria: lon gi tud, su per fí cie, vo lum, pe rí me tre,

àrea…

x x

PROCEDIMIENTALS

Cal cu lar men tal ment ope ra cions sen zi lles x x

Uti lit zar amb fa ci li tat la cal cu la do ra per  cal cu lar 

i com pro var
x x

Cal cu lar per cen tat ges i pro por cions x

Re sol dre pro ble mes mit jan çant ope ra cions

sen zi lles
x x

Admi nis trar ren des pròpies, d’e co no mía do -

mès tica
x

Re la cio nar cos tos i des pe ses x

Pre sen tar or de na da ment ia amb cla re tat les

ope ra cions de cal cul
x x

Uti lit zar amb fa ci li tat l’or di na dor per cal cu lar i

com pro var
x x

Plan te jar pro ble mes prèvia iden ti fi ca ció d’in -

cog ni tes
x

Cal cu lar ti pus d’in terès

Inter pre tar les da des de plànols i gràfics

sen zills
x

ACTITUDINALS

Te nir pre dis po si ció per ana lit zar i co rre gir les

erra des
x x

Apli car les uni tats de me su ra a la vida quo ti -

dia na
x x

Va lo rar la uti li tat de la geo me tria a la vida quo ti -

dia na.
x

n TAULA 2.
Àmbit ma temà tic.

CONCEPTUALS * **

Te nir el con cep te de temps hist òric (pas sat, pre sent i fu tur) x x

Con èi xer el sig ni fi cat dels sím bols bàsics de la vida quo ti dia na x

Co nei xer els mo ments clau de la hist òria del món x

Con èi xer els ac ci dents geogr àfics més sig ni fi ca tius dels di fe rents

con ti nents
x

Con èi xer el con cep te de de mocr àcia i el seu fon cio na ment x x

Di fe ren ciar en tre ac ti tuds cons cients i rao na des i ac ti tuds in cons -

cients
x

Te nir sen tit de la rea li tat, sa ber com por tar-se se gons llocs i mo -

ments
x x

Te nir els co nei xe ments ele men tals i geo gra fia econò mi ca x

Con èi xer els trets fo na men tals de l’e vo lu ció his to ri ca dels sers hu -

mans
x

Con èi xer els fets re lle vants de la hist òria mun dial x

Iden ti fi car els trets bàsics de cada so cie tat x

Con èi xer els or ga nis mes bàsics de la Unió Eu ro pea x

Con èi xer les di ve re ses op cions po lí ti ques x x

PROCEDIMENTALS

Sa ber orien tar-se res pec te als punts car di nals x

Te nir ha bi li tat per do nar orien ta cions es pe cials, per pre veu re ru tes,

per cir cu lar, per si tuar-se dins d’un es pai a par tir de ma pes
x

Inter pre tar ins truc cions dels elec tro domè stics x

Te nir ha bi li tat per ob ser var as so lir l’hàbit d’au toin for mar-se x x

Uti lit zar cons cient ment els mit jans de co mu ni ca ció x

Inter pre tar els drets i els deu res de carà cter po lí tic-so cial (p.ex.

vo tar)
x x

Sa ber es col tar x x

Te nir ca pa ci tat de co mu ni ca ció amb els al tres i per di fe rents mit -

jans
x x

Ela bo rar ma pes i es que mes pro pis x

Lle gir co rrec ta ment els do cu ments car togr àfics a es ca la x

Cop sar di fe rents punts de vis ta d’un ma teix fet x

Te nir ha bi li tat de re cer ca anà li si i pro ces sa ment d’in for ma ció x

Te nir ha bi li tat de ne go cia ció (per ges tio nar con flic tes, fer d’in ter me -

dia ri)
x x

Ma ni fes tar ha bi li tats en la con ver sa te lefò ni ca o equi va lent x x

ACTITUDINALS

Accep tar les di ferè ncies fí si ques, cul tu rals i so cials. x x

Res pec tar ins ti tu cions di ver ses: mu seus, parcs, tea tres… x x

Res pec tar i de fen sar el pa tri mo ni cul tu ral pro pi, hist òric-ar tís tic i

medi am bien tal, com tam bé de les cul tu res més pro pe res

x

Te nir ac ti tud dia lo gant x x

Te nir una ac ti tud po si ti va en front de la vida x x

Te nir un codi ètic i mo ral per des triar i pren dre op cions x

Uti lit zar la crí ti ca com a eina po si ti va x

Mos trar-se par ti ci pa tiu en les ac cions de la vida quo ti dia na x x

Accep tar la crí ti ca x x

Co nei xer-se un ma teix x x

Èsser pru dent da vant si tua cions de con flic te x x

n TAULA 3.
Àmbit so cial.
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CONCEPTUALS * **

Te nir co nei xe ment de les tècni ques bàsi ques de re -

dac ció (con èi xer les nor mes or togr àfi ques, na rra ti -

ves, de dis curs,...)

x x

Con èi xer la uti li tat de la lec tu ra pel que fa a la re cer ca

d’in for ma ció
x x

Con èi xer la cons truc ció i la sin ta xi de les fra ses

orals
x

Con èi xer que les llen gües  no són im mu ta bles, evo lu -

cio nen 

Con èi xer el dis seny de les pàgi nes “webs” per a la

con sul ta 
x x

Inter pre tar la re la ció ges tual i ver bal x

PROCEDIMENTALS

Expres sar-se per es crit amb co rrec ció i coherè ncia x

Sa ber ex treu re con clu sions x x

Te nir ha bi li tat per des criu re si tua cions x

Te nir ca pa ci tat per aten dre, es col tar x x

Te nir ca pa ci tat de con cen tra ció x

Sa ber ob jec ti var un mis sat ge x

Uti lit zar ei nes del llen guat ge (dic cio na ri, en ci clopè -

dies)
x x

Com pren dre dis cur sos es crits x x

Te nir ha bi li tat en la uti lit za ció del llen guat ge per

trans me tre sen ti ments
x x

Expres sar or de na da ment i amb fluï de sa les pròpies

idees i les dels al tres
x

Com pren dre el vo ca bu la ri bàsic dels dis cur sos orals

sim ples
x x

Re con èi xer les fra ses fe tes i els re franys d’ús fre -

qüent
x x

Co men tar tex tos ate nent as pec tes for mals i de con -

tin gut.
x

Iden ti fi car les parts d’un text x x

Fer ús del llen guat ge no ver bal com a mitjà per fi xar i

de sen vo lu par el pro pi pen sa ment 
x

Sa ber trans for mar els ti pus d’in for ma ció: re cu pe rar

da des, em ma gat ze mar da des o imat ges com pac tes,

com pren dre les da des

x x

ACTITUDINALS

Res pec tar les for mes d’ex pres sió d’al tres per so nes i

va lo rar la plu ra li tat lin güís ti ca
x x

Va lo rar la pre sen ta ció i l’or dre en la co mu ni ca ció es -

cri ta
x x

Gau dir de la lec tu ra d’un text x x

Res pec tar els sen ti ments de les per so nes res pec te

del seu te rri to ri i la seva pròpia llen gua
x x

Va lo rar la im portància del llen guat ge vi sual i plàstic

en l’ex pres sió de vivè ncies i idees, i com a po ten cia -

dor  de qua li tats po si ti ves de la pròpia per so na li tat

x x

n TAULA 4.
Àmbi t llen gua tge.

CONCEPTUALS * **

Co nei xer la pe ri llo si tat de pro duc tes quí mics ha bi tuals a la llar x

Con èi xer els mèto des de pre ven ció de ma lal ties com el càncer, la

sida…
x

Te nir co nei xe ments bàsics d’e du ca ció se xual x

Con èi xer as pec tes bàsics de nu tri ció (por tar una ali men ta ció sana) x x

Con èi xer  els  afec tes  no cius de pro duc tes com es ti mu lants, ex ci tants,… x

Con èi xer els pro ces sos in terns i ex terns del pro pi cos x

Con èi xer les nor mes de pro tec ció i risc dels apa rells domè stics x

Te nir no cions bàsi ques de bri co lat ge, de mecà ni ca x x

Enten dre i con èi xer la gran di ver si tat d’or ga nis mes vius i les es tre tes in ter -

de pendències en tre ells i el medi fí sic
x

Con èi xer les pro pie tats bàsi ques ca rac te rís ti ques dels ma te rials

PROCEDIMENTALS

Sa ber va lo rar la re la ció qua li tat/preu x

Sa ber con viu re amb el medi x

Te nir co nei xe ments de pri mers au xi lis

Iden ti fi car els simp to mes de les ma lal ties més fre qüents:te nir fe bre, mal de

cap,…
x

Obser var, ana lit zar i clas si fi car ob jec tes, fenò mens i pro ces sos re la cio nats

amb l’en torn fí sic
x

Re co nei xer can vis a la na tu ra com pro vats de ma ne ra cien tí fi ca (ero sió,

fu sió)
x

Sa ber in ter pre tar un mapa del temps x

Inter pre tar la re la ció qua li tat/preu x x

Sa ber uti lit zar les pàgi nes gro gues x

Ava luar el re sul tat d’un pro jec te tècnic sen zill x x

Co nei xer el len guat ge es pe cí fic bàsic per co mu ni car-se amb els ser veis sa -

ni ta ris
x

Sa ber ma ni pu lar ali ments: con ge lar, des con ge lar, cui nar … x

Sa ber pre veu re l’estrès i sa ber al gu na tècni ca de re la xa ció x

For mar-se hàbits hi giè nics po si tius per a la mi llo ra de la sa lut i de la qua li tat

de vida
x x

Con èi xer la pe ri llo si tat de pro duc tes quí mics ha bi tuals a la llar x x

Con èi xer la im portància de la re co lli da se lec ti va de bros sa i el seu re ci clat ge x

Con èi xer la im portància de tro bar ener gies al ter na ti ves x

ACTITUDINALS

Va lo rar el man te ni ment i el bon ús de les màqui nes i ei nes es pe cí fi ques  de

cada tre ball
x

Res pec tar i pro te gir el medi x

Evi tar ris cos en si tua cions con ta mi nants x

Va lo rar l’or dre d’un en torn x x

Sa ber com prar el que és ne ces sa ri x

No au to me di car-se x x

Te nir pre dis po si ció po si ti ves da vant dels can vis tec nolò gics x

Va lo rar el pro pi cos i res pec tar-lo x x

Evi tar si tua cions de risc x x

Ma ni fes tar res pec te a les ma lal ties dels al tres x x

Va lo rar les di fe rents ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves com a re cur sos ade quats 

per a l’o cu pa ció del temps lliu re i la sa lut 
x

n TAULA 5.
Àmbit tec ni co cien tí fic.
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CONCEPTE MATÈRIA ACTIVITAT LLOC I MITJANS

< Estu di de la cos ta ca ta la na amb

l’a jut de re cur sos te le ma tics
< Estu di de la geo gra fia ca ta la na
< Estu di de la geo gra fia es pan yo la
< Estu di de la geo gra fia eu ro pea

< Cièn cies So cials
< Inform àti ca

< Ini cial ment s’es tu dia la cos ta

ca ta la na, i len ta ment es van

fent gran els lí mits, des de la

cos ta del nos tre país pa sem a

l’es tu di de Ca ta lun ya, Espan ya i 

Eu ro pa
< Prin ci pals in drets
< Co mar ques
< Co mu ni tats es pan yo les
< Pai sos i ca pi tals eu ro peas
< Prin ci pals trets fí sics

< Aula
< Uti lit za ció de ma pes
< Dos siers
< Plan ti lles
< Ela bo ra ció d’u na pàgi na dins la

web in di vi dual, uti lit zant word,

drean we ber, Flash

< Pràcti ques al  cen tre mu ni ci pal

de vela

< Edu ca ció Fí si ca < Pràcti ques de fa mi lia rit za ció amb 

el mitjà i la na ve ga ció
< CRÈDIT COMÚ
< Ni vell ta ron ja

< Les ac ti vi tats es rea lit za ran du -

rant 2 ho res set ma nals a les ins -

tal·la cions del CMV
< De ge ner a juny

< I ni cia ció o con so li da ció de la na ta -

ció

< Edu ca ció Fí si ca < Se ran ca pa ços de ne dar 200 me -

tres sen se ajut au xi liar.

< Instal·la ció adient 
< 1h. de na ta ció set ma nal dins l’ho -

ra ri es co lar de l’AF de 2n

< Re cull de can çons re la cio na des

amb el mar

< Mú si ca < Con èi xer la lle tra  i prac ti car les

to na des de  can çons re la cio na -

des amb el mar

< Uti lit zar mit jans au dio vi suals
< CD
< Ví deo
< Gra ba cio ns

< Rea lit za ció d’u na ma que ta < Tec no lo gia < Dis sen yar i cons truir una ma que -

ta dels di fe rents ti pus de vai xells 

< Mit jan çant el Crèdit Comú de tec -

no lo gía

< Co nei xement bàsic de la hist òria

de Ca ta lun ya

< Cièn cies So cia ls
< Infor màti ca

< Par tint de l’in por tan cia del mar

me di te rra ni per el seu de sen vo lu -

pa ment
< Estu di de l’e vo lu ció hist òri ca

del nos tre país, fins 11 de se -

tem bre

< PWP Ca ta lun ya
< Vi si ta al Mu seu d’His to ria de Ca -

ta lun ya
< Ela bo ra ció d’u na pàgi na dins

la web in di vi dual
< Pro gra mes word, Dream wea -

ver, Flash

< Co nei xe ment de la im por tan cia

de l’ai gua
< La cura del medi am bient
< El mar

< Cièn cies na tu rals < Estu di dels ani mals ma rins i la

im portància de la cura del medi

am bient

< Mit jan çant el Crèdit Comú 
< Vídeos
< Fit xes pro gres si ves

< Co nei xe ment i re cer ca del vo ca -

bu la ri bàsic de na ve ga ció i el

mar

< Llen gua Ca ta la na < Estu di de  tex tos es crits per Jo -

sep Pla
< Dic cio na ri re la cio nat amb la na -

ve ga ció a vela

< Mit jan çant el Crèdit Comú de

llen gua ca ta la na

< Co nei xe ment de re franys i fra -

ses fe tes re la cio na des amb el

mar

< Llen gua Ca ta la na < Di tes po pu lars < CC Llen gua es pan yo la
< Fit xes

< Re dac ció i co rrec ció. Pau tes de

pre sen ta ció
< Orto gra fia, mor fo lo gia i  sin ta xi

< Llen gua < Qua dern de Bità co ra < Els alum nes re cor da ran la ses -

sió rea lit za da al CM de vela i

con jun ta ment re dac ta ran el do -

cu ment.
< So bre la re dac ció s’es tu dia ran i

prac ti ca ran nor mes or togr àfi -

ques, de mor fo lo gia i  sin ta xi
< Do cu men t WORD

< Àmbit ma temà tic < Ma temà ti ques < A par tir de la ne ces si tat d’a cre di -

tar un nom bre de punts (eco no -

mia de fit xes), en for ma d’eu ros

de pa per, per tal po der rea lit zar

l’ac ti vi tat fi nal de creuer, es tre -

ba lla ran ope ra cions bàsi ques de

càlcul

< CC de Ma temà ti ques
< Eu ros de pa peR

n TAULA 6.
Acti vi tats d’en sen ya ment apre nen tat ge.



Crèdit de síntesi
El COS es va rea lit zar de ma ne ra que els

alum nes re cor des sin tot allò que ha vien

après apli cant els mit jans tec nolò gics

tre ba llats du rant el curs. Es va lliu rar un

dis quets i ac tual ment es tem en pro cés de 

pen jar les webs rea lit za des a la pa gi na

http://www.xtec.es/~evi lalt1/.

El COS fi na lit za va amb una tra ves sia fins

el port de Mas nou, on els alum nes te nien 

de pre veu re l’a vi tua lla ment, i les tas -

ques de na ve ga ció bàsi ques, a ban da de

com pli men tar el dossier dis quet, on hi fi -

gu ra ven ac ti vi tats de llen gua ca ta la na,

mú si ca, cièn cies so cials, na tu rals, EF

(na ve ga ció) i in form àti ca.

L’in dex d’ac ti vi tats era el se güent:

n La rosa dels vents.

n Co mar ques de Ca ta lun ya.

n His to ria de Ca ta lun ya.

n Mun tar una ma que ta d’un vai xell.

n His to ria de la na ve ga ció.

n Se rrat: “Me di te rrá neo”.

n Re cer ca d’i mat ges a in ter net

n Por ta da en flash

n Dis seny d’u na web (Dream wea ber).

n Cos ta Ca ta la na.

n Pirà mi de ali men ta ria.

n Pla ni fi ca ció tra ves sia.

n Mi des de se gu re tat en un vai xell.

n La far ma cio la en un vai xell.

n Co men ta ri de text “Jo sep Pla”

n Verbs i de ter mi nants

n Tar ge ta de vi si ta pel tri bu nal

La tra ves sia va ser molt po si ti va, tant

per ado nar-nos del ni vell as so lit com

d’a quells ítem que ca lia se guir tre ba -

llant, de ma ne ra gràfi ca us diré, que va

ser molt des mo ra lit za dor veu re com es

ne ga ven a coo pe rar amb les tas ques de

ne te ja i em ma gat ze mant fi nal, al arri -

bar a port, en aquells mo ments no en te -

nia res, nois i noies que ha vien es tat

col·la bo ra dors, en tu sias tes, oberts, es

con ver tien amb sers de sa graïts, an tipà -

tics, dis tants...

Dos dies més tard en te nia el que pas sa -

va, s’ha via aca bat el curs, co men ça ven

les se ves va can ces (cap d’ells ana va a

pas sar l’es tiu en lloc), a port nin gú els va

ve nir a re bre, pos si ble ment nin gú els pre -

gun ta ria que tal ha via anat la “seva gran

aven tu ra”...

Avaluació
de l’experiència

Ava luar aques ta ex pe rièn cia és com pli -

cat, no po dem re me tre’ns úni ca ment a

l’a va lua ció quan ti ta ti va dels ob jec tius

que plan tejà vem a l’i ni ci. Tre ba llar amb

alum nes amb n.e.e. de cai re so cial, vol

dir te nir en comp te mo vi ments, ac cions

pe rifè ri ques, que de ter mi nen pe tits can -

vis en la vida d’a quests nois i noies, ma -

ni fes ta cions a ve ga des qua si ina pre cia -

bles per a no sal tres, per exem ple, el fet

d’es mor zar a casa abans d’as sis tir a

l’IES, no se ria un ítem a va lo rar en un IES 

de se cund ària, però pos si ble ment aques -

ta con duc ta per aquest ti pus d’a lum ne es 

tra dueix en molts can vis per so nals. El fet

de que un alum ne de ci dei xi per sí ma -

teix, anar a viu re amb un dels pa res, per -

què és més exi gent, o el fet de que pa res

que han vis cut si tua cions de violè ncia

domè sti ca i que mai s’a cos ta ven a les es -

co les de primà ria per par lar amb els pro -

fes sors, ara ho fa cin, fins hi tot, tru quin

per de ma nar una en tre vis ta, en te nem

que és un can vi de con duc ta im por tant,
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mo ti vat per la pos ta en mar xa d’a quest

projecte.

L’a va lua ció del pro jec te pas sa per l’a -

va lua ció in di vi dual de cada un dels

alum nes i les se ves cir cumstàncies per -

so nals.

En ge ne ral po dem dir que de 13 alum nes 

que van ini ciar el pro jec te, 7 han as so lit

els ob jec tius acadè mics que ens plan -

tejà vem, i sis d’ells han tin gut res pos tes

di ver ses (Tau la 7).

Dels 7 alum nes que han su pe rat els ob -

jec tius que ens ha víem mar cat, se gui -

ran tre ba llant mit jan çant un agru pa -

ment fle xi ble de 2n Ci cle, i un d’ells

 integrarà un grup de 3r nor ma lit zat

amb un rit me d’a pre nen tat ge més lent,
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ALUM NE ASSOLIMENT

DEL CICLE

MODIFICACIÓ POSITIVA

DE CONDUCTES

INICI DE PARTICIPACIÓ

DELS PARES

INTEGRACIÓ

A GRUP NORMALITZAT

a Si Si No Si

b Si Si Si No

c No Ha pres cons cièn cia de la

seva rea li tat, però no sap

sol.lu cio nar-la

n Han pres cons cièn cia de la seva rea li -

tat, però no vo len re sol dre-la. La fi lla els 

fa nosa

n Els ser veis ex terns no han ac tuat

amb la ce le ri tat que ca lia

No

Es ma tri cu larà a un al tre IES

d Si Si Si Te nim dub tes, con so li da rem un curs més

e Sí Sí Ser veis ex terns han ac tuat, res pec -

tant el camí po si tiu que la noia ha ini -

ciat

Te nim dub tes, con so li da rem un curs més

f Si Si Si Si

g No No No No

h No Man tin gut Sí No

De ri va ció a EE

i No Sí Sí No

j No No No Sí

A pro pos ta dels pa res

k No Sí No No

Es ma tri cu larà a un al tre IES

l Sí Sí Sí Món la bo ral

(16 anys)

m No Sí No No

De ri va ció a una UEE

n TABLA 7.
Re sul tats dels ob jec tius acadè mics plantejats.



serà un pas pro gre siu que en aquest

curs po dem per me tre’ns gràcies al plà

es tra te gic de cen tre.

La res ta d’a lum nat ha se guit ca mins di fe -

rents, i de cara l’any vi nent in ten ta ran o

no, se guir en el sis te ma edu ca tiu obli ga -

to ri:

n 1 alum ne du rant l’any vi nent com par -

tirà es co la ri tat amb una es co la d’Edu -

ca ció Espe cial, doncs a ban da de viu re

amb si tua ció de risc greu, pre sen ta va

n.e.e. de cai re in tel·lec tual, tant l’EAP

com l’ins pec ció han re col zat la de ri va -

ció. Els dos anys que ha es tat atès en

el cen tre ha fet re ca pa ci tar a la fa mí lia, 

que es ne ga va a ma tri cu lar al seu fill a

una es co la d’EE.

n 1 alum na mi llo ra va des ta ca da ment,

però la man ca d’a ten ció dels ser veis

ex terns a l’IES (Pro tec ció de me nors,

Ser veis So cials, EAIA), han es tat in -

su fi cients, la si tua ció fa mi liar s’ha

agrau jat de tal ma ne ra que la noia ha

es tat in ca paç de se guir el camí ini -

ciat. Les se ves con duc tes eren to tal -

ment in con tro la bles, el con sum de

sub stàncies tòxi ques, la man ca de

llar, i en ge ne ral la man ca de re fe -

rents han aca bat amb un ex pe dient

dis ci pli na ri amb mida san cio na do ra,

aco mia dat la del cen tre. Cal des ta car

que en la re so lu ció de l’ex pe dient,

s’in di ca va que en cas de re gu la ció

per part dels pa res, o l’EAIA, l’a lum ne 

se ria de nou ad me sa. A data d’a vui,

no s’ha pre sen tat nin gú cer ti fi cant

“cer ta” es ta bi li tat domè sti ca”.

n 1 alum na va dei xar l’AF, doncs els

seus pa res es ne ga ven a pa gar les

des pe ses de me tro, i dos siers a can vi

de lli bres de text. La noia no mos tra -

va cap in terès en l’a pre nen tat ge de

vela, ni de cap al tre ac ti vi tat. Els pa -

res van ma ni fes tar que es ta ven més

in te res sats en un en sen ya ment tra di -

cio nal, i així es va fer (el re sul tat ha

es tat que no ha su pe rat cap as sig na -

tu ra).

n 2 nois d’ètnia gi ta na, no han es tat au -

to rit zats pels seus pa res. Assis tien

a clas ses a l’IES, però no al C.M.

de vela. Un d’ells ha man tin gut l’ab -

sen tis me que va ini ciar-se a 4rt

de primà ria i l’al tre ha mi llo rat des ta -

ca da ment en la seva re gu la ri tat a

l’IES.

n 1 alum ne no ha as so lit els mí nims,

ni ha fi na lit zat l’ac ti vi tat., se guint la

tòni ca que man te la seva mare, quan

veu que el seu fill sem bla que mos tra

in te rés per al gu na ac ti vi tat, l’es bo rra, i

jus ti fi ca les fal tes d’as sistència. S’ha

ma tri cu lat a un al tre IES per cur sar 3er

d’ESO.

Veient que la dinà mi ca edu ca ti va pre sen -

ta va certs èxits, el curs 2002-2003,

vàrem su plir les bai xes amb al tres alum -

nes de 2n ci cle que ha vien fra cas sat

acadè mi ca ment i pre sen ta ven si tua cions 

de risc, alum nes que ha vien es tat san cio -

nats, i que pre sen ta ven re buig es co lar i

ab sen tis me.

Els ob jec tius que ens plan ta ja vem en

aques ta se go na edi ció eran:

n Alum nes Ini ciats amb la na ve ga ció: as -

so lir ni vell ta ron ja i verd de na ve ga ció,

i ini ci a la na ve ga ció amb patí ca talà i

surf amb l’ob jec tiu d’as so lir un ma jor

grau de se gu re tat per so nal, re sistència

a la frus tra ció, au to no mia, res pon sa bi -

li tat etc.
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n Ini cia ció al món la bo ral; pe ti tes re pa -

ra cions i tas ques en una base Nàu -

tica.

n Alfa be ti za ció emo cio nal uti lit zant les

si tua cions que ens plan te ja ven les ac ti -

vi tats de na ve ga ció i el CMV (po sar

nom a les emo cions, des criu re emo cio -

nal ment si tua cions di ver ses, prac ti ca

d’ha bi li tats so cials etc..).

n Ne go cia ció de con flic tes (d’a cord

amb pro gra mes de re so lu ció de con -

flic tes de la Uni ver si tat de Bar ce lo -

na).(Post grau d’e du ca ció emo cio nal - 

Grup MIDE - Uni ver si tat de Barce -

lona.)

Pa ral·le la ment, es va ofe rir als alum nes de

1er de Bat xi lle rat la pos si bi li tat de de sen -

vo lu par un pro gra ma de for ma ció de vo lun -

ta riat a tra vés de l’a pre nen tat ge de la na ve -

ga ció a vela.

Els re sul tats d’a ques ta se go na eta pa te -

nen una do ble va lo ra ció, si per un cos -

tat po dem as se gu rar que la dinà mi ca

edu ca ti va ha es tat po si ti va acon se guint 

que:

n 2 alum nes van as so lir l’a cre di ta ció de

l’Ensen ya ment Se cund ària Obli ga to ri.

n 1 alum ne va re tor nar al sis te ma nor -

ma lit zant (4rt d’ESO) co rre gint l’ab -

sen tis me i ma ni fes tat in terès per les

tas ques acadè mi ques.

n 1 alum ne pas ses a pro gra mes de for -

ma ció ocu pa cio nal.

Per al tre ban da puc as se gu rar que la

man ca de tre ball “en xar xa” amb ser -

veis so cials, equips de psicò legs i pe da -

gogs de fora del cen tre edu ca tiu, Hos pi -

tals de sa lut men tal, Guàr dia Urba na

etc... va fer im pos si ble as so lir els re sul -

tats es pe rats.

Com a con clu sió fi nal, vol dria fer cons tar, 

que és ne ces sa ri i ur gent una ma ne ra di -

fe rent de tre ba llar amb els ado les cents

que pre sen ten con duc tes de risc, no n’hi

ha prou amb “pro fes sors he rois” o “pro -

fes sio nals com pro me sos” és pre cís un

tre ball en xar xa, és vi tal re si tuar els cen -

tres de se cund ària, obrint-los a al tres

agents edu ca tius, cal obrir re la cions

quo ti dia nes amb els edu ca dors de ca -

rrers, me dia dors cul tu rals, edu ca dors

so cials, pe dia tres etc.. 

En el mo ment que fi nal ment veurà llum

aquest ar ti cle, hi ha can vis po lí tics im -

por tants, tant a Ca ta lun ya com a ni vell

de l’Estat Espan yol. Tal ve ga da, ara, si -

gui el mo ment de re dis sen yar i am pliar

les com petè ncies que els IES de Secun -

dària po den ofe re rir a la so cie tat. 

Dit d’u na al tre ma ne ra, més d’a cord a

tot l’ar ti cle: “Man tin guem el timó cap

el rumb que hem triat, cen yim la vela

d’a cord amb els nous vents i no obli -

dem o menyspreem l’e quip de na ve ga -

ció que en ca ra no ha via in ten tat pu jar

al vai xel. l serà im pres cin di ble per

acon se guir un can vi real, els nos tres

de so rien tats alum nes, aquests na nos

que sen se ser cul pa bles de les se ves

si tua cions, pro vo quen un re buig ge ne -

ral al seu vol tant, po den i pos si ble -

ment vo len can viar, cal con vi dar-los a

in ten tar-ho i els pro fes sors, sols, no ho 

po dem fer”.
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19%

38%

Modifican
conducta

Reacción positiva
de padres o tutores

No modifican conductas
o empeoran

Padres no reaccionan

31%

12%

n GRÀFIC 1.
Canvis sig ni fi ca tius AF.

Reac ció po si ti va

de pa res o tutors

No mo di fi quen con duc tes

o empitjoren
Pa res no reac cio nen

Mo di fi quen

conducta


