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Esport i educació

Enguany se celebra l’ANY EUROPEU DE L’EDUCACIÓ MITJANÇANT L’ESPORT. En aquesta revista hi ha

una aportació amb l’escrit del professor Carles González, sobre un tema de molta transcendència educativa:

l’actuació dels jugadors de futbol com a models a imitar, especialment per part dels nens. L’article fa unes

propostes concretes dins l’objectiu general de millorar l’educació mitjançant l’esport.

En aquest con text de ce le bra ció i do na da la preo cu pa ció ní ti da ment edu ca ti va d’a ques ta pu bli ca ció i l’in terès

de ser vir els pro fes sio nals de l’e du ca ció fí si ca i l’en tre na ment es por tiu, vo lem su mar-nos a aque lla apor ta ció

amb unes re fle xions més ge ne rals.

Cons ta tem, d’u na ban da,  l’im pac te me dià tic dels Jocs Olím pics que se ce le bren aquest ma teix any, i de l’al tra,

la man ca de ressò que la ce le bra ció d’a quest Any Eu ro peu està te nint en els ma tei xos mit jans in for ma tius. La

des pro por ció és molt gran i posa en evidè ncia la re llevà ncia so cial de cada tema. És ben clar que tots dos te -

mes to quen as pec tes di fe rents i, a més, in te res sen di fe rents sec tors de la so cie tat. Això no obs tant, no dei xa

de ser un fet que la re llevà ncia edu ca ti va de l’es port es pre sen ta com un tema me nor, al cos tat de l’es port es -

pec ta cle i de l’or ga nit za ció es por ti va com pe ti ti va, for ta ment lli ga da a l’or ga nit za ció econò mi ca i so cial occi -

dental.

La  des pro por ció en l’in terès efec tiu so bre aquests dos as pec tes de l’es port ens por ta a te mes hist òrics i so -

cials de fons quant a la re la ció en tre l’es port i la cul tu ra. Un dels te mes ob vis és que l’es port no és un uni vers

so cial ideal i aï llat, cons truït so bre va lors  o com por ta ments purs. Tal com ha es tat afir mat per part d’his to ria -

dors i so ciò legs, l’es port és so cie tat i, doncs, s’hi tro ben els ma tei xos con flic tes i con tra dic cions que en la so -

cie tat que l’a cull. Des d’a ques ta pers pec ti va, no ha d’es tran yar que, per exem ple, els va lors olím pics de joc

net, es forç in di vi dual i su pe ra ció, com pe ti ció i res pec te mutu, i al tres, es tro bin com ple ta ment ama gats per la

ma ni pu la ció po lí ti ca de les com pe ti cions –l’e xal ta ció na cio na lis ta que gira al vol tant de les me da lles no n’o fe -

reix– cap dub te i les mos tres de co rrup ció a ni vell de l’or ga nit za ció po lí ti ca, ad mi nis tra ti va i tècni ca. Te mes com 

el do pat ge, l’‘a mi guis me’ en la se lec ció dels at le tes par ti ci pants o les de ci sions més que dis cu ti bles d’al guns

jut ges o ar bi tres, s’im po sen com una rea li tat que pot arri bar a ofe gar la gràcia i el res pec te que ens me rei xen,

d’en tra da, les ac tua cions dels at le tes i els es por tis tes en ge ne ral.

Pot ser opor tú co men tar una si tua ció vis cu da per so nal ment a Olím pia, en una tro ba da de di rec tors de cen tres

d’e du ca ció fí si ca i es ports, abans dels Jocs de Bar ce lo na ‘92. De for ma con gruent amb els in te res sos de

l’Acadè mia Olím pi ca, es va pro po sar, en una ses sió de tre ball, un acos ta ment de l’o lim pis me cap a va lors més

edu ca tius, tot apar tant-lo dels in te res sos co mer cials que apa rei xien com a fo na men tals en l’or ga nit za ció d’a -

quell mo vi ment so cial. Una pro pos ta com aques ta ha via de ser ben vin gu da, en tre al tres co ses, per què s’a deia

amb l’i dea ri olím pic i, a més a més, era ino fen si va. Però la reac ció vehe ment i, fins i tot ira da,  d’un re pre sen tant 

d’un país oc ci den tal, que va ame na çar de no in cor po rar-se a un con sell de no ta bles d’a que lla or ga nit za ció si

pros pe ra va la idea, va sor pren dre i va con vi dar a re fle xio nar els presents. 
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A ban da de l’anè cdo ta, crec que és le gí tim pen sar que l’or ga nit za ció po lí ti ca i econò mi ca oc ci den tal im po sa a

l’es port uns va lors que no so la ment s’a llun yen dels va lors de l’o lim pis me, sinó que es con tra diuen amb va lors

edu ca tius teò ri ca ment tan as su mits com ara la sa lut a ni vell fi siolò gic o l’au to no mia i l’ho nes te dat a ni vell de

cons cièn cia  in di vi dual.  Han apa re gut di fe rents es crits en els dia ris so bre aquest tema, arran de les in cidè ncies 

dels re cents jocs d’Ate nes.

Da vant d’a ques ta rea li tat so cial hi ha els edu ca dors i en tre na dors que s’o cu pen dels qui fan ac ti vi tat fí si ca i es -

port, a to tes les edats i en di fe rents àmbits. Hi són com a pro fes sio nals que, tot i ado nar-se de tot el que s’es de -

vé en “l’es port-es pec ta cle”, sa ben que hi ha un uni vers d’ac ti vi tat pro fes sio nal di fe rent i ne ces sa ri per al con -

junt dels ciu ta dans. És l’u ni vers de l’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va que els in di vi dus rea lit zen com a ac tors i no com a 

es pec ta dors. Aquest és l’u ni vers que els preo cu pa prin ci pal ment. Cal dir que, en aquest àmbit, sí que hi ha la

pos si bi li tat de de sen vo lu par un pro gra ma edu ca tiu cons truït so bre va lors que són fa vo ra bles a la sa lut i be nes -

tar dels in di vi dus. Aques ta és la seva preo cu pa ció i la seva tasca.

Això no obs tant,  l’es port que es mag ni fi ca per la seva presè ncia acla pa ra do ra en els mit jans au dio vi suals, i

que om ple les ho res de lleu re de la gent, per sis teix. Els pro fes sio nals de l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ne ces si ten,

ales ho res, po si cio nar-se so bre aquest fet i les polè mi ques que s’hi ge ne ren, en ca ra que no més si gui per re -

que ri ment de la gent que els co neix. A més a més, molts d’ells te nen càrrecs en l’or ga nit za ció es por ti va i en la

qual hi ha as pec tes que els de sa gra den,  els frus tren o que han de su por tar. En aquest punt és quan es fa ne -

ces sa ri dis tin gir en tre el que és l’àmbit d’ac tua ció edu ca ti va i l’àmbit d’ac tua ció po lí ti ca. L’e du ca dor fí sic i es -

por tiu, i  el ma teix en tre na dor o tècnic es por tiu, te nen un àmbit d’ac tua ció clar, que és la for ma ció in di vi dual en

les ha bi li tats fí si ques i es por ti ves, in clo sos els de sen vo lu pa ments tècnics i tàctics de l’es port més com pe ti tiu.

Co rres pon al po lí tic, en can vi, pro cu rar d’as so lir una or ga nit za ció es por ti va fa vo ra ble als ideals i als ob jec tius

que so cial ment s’ha gin po gut es ta blir, i vet llar pel pa per que l’es port as su meix  en la vida de les co mu ni tats

humanes.

Cal dir, en tot cas, que en ca ra que els edu ca dors i els en tre na dors no són els res pon sa bles de l’or ga nit za ció

es por ti va i de la pree minè ncia de de ter mi na des con cep cions de l’es port en l’àmbit so cial, sí que ho són, en can -

vi, de la for ma ció in di vi dual quant al co nei xe ment de la rea li tat de l’or ga nit za ció es por ti va, de la seva com ple xi -

tat i de les se ves con tra dic cions, i de la ma ne ra com l’or ga nit za ció po lí ti ca i so cial ge ne ral l’a fec ta. Els edu ca -

dors i els en tre na dors, per dir-ho d’u na al tra ma ne ra, no són els qui han de pla ni fi car ni exe cu tar el can vi so cial

pel que fa a l’es port, però sí que són els qui han de fa ci li tar i pro mo cio nar el co nei xe ment ob jec tiu, l’es pe rit crí tic 

i la in ter pre ta ció més ri go ro sa dels es de ve ni ments que re gu lar ment em ple nen els mit jans au dio vi suals. Es

trac ta, en definitiva, d’admetre i d’assumir que educar no és només formar la persona, sinó també preparar el

ciutadà.

JOSEP ROCA I BALASCH
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Adolescència i esport al Principat
d’Andorra a l’inici del segle XXI.
Perspectiva des d’una triangulació
de fonts d’informació

§ JOSÉ ANTONIO EDO HERNÁNDEZ
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport

Resum

De ter mi nar com in flueix la pràcti ca es por -

ti va en l’e du ca ció dels jo ves és d’u na gran

com ple xi tat. La re fle xió so bre aquest tema

mo ti va la rea lit za ció d’a quest es tu di, que

se cen tra en els hàbits i ac ti tuds vers l’es -

port per part dels ado les cents, i en les opi -

nions dels pa res i en tre na dors, prin ci pal -

ment so bre el seu va lor edu ca tiu. 

El tre ball, por tat a ter me a Ando rra, es

basa en una trian gu la ció de fonts d’in for -

ma ció que pro por cio nen els qües tio na ris

es pe cí fics per a ca das cun dels tres sec tors

de po bla ció més im pli cats en aques ta ac ti -

vi tat. Els re sul tats re pre sen ten una so cio -

gra fia de la pràcti ca es por ti va dels ado les -

cents en aquest país, que des criu, des de la 

pers pec ti va es men ta da, la rea li tat d’a ques -

ta ac ti vi tat a l’al ba del se gle XXI. 

Introducció 

Els grans be ne fi cis atri buïts a l’es port són

les prin ci pals raons per les quals, tant ins -

ti tu cions com pa res, en co rat gen els jo ves a

la pràcti ca es por ti va. La for ma fí si ca, la sa -

lut, la so cia lit za ció, la re crea ció i les pos si -

bi li tats edu ca ti ves que com por ta cons ti -

tuei xen al guns dels prin ci pals àmbits

afavorits. 

Mal grat tot, creiem que aquests su po sats

efec tes tan po si tius no es tan com ple ta -

ment exempts d’un cai re de carà cter so cio -

cen tris ta (Com bes sie, 2000), pel qual la

so cie tat ac tual po dria ator gar a qual se vol

pràcti ca es por ti va els be ne fi cis es men tats.

Tan ma teix, són qües tio nats so vint, per què

no to tes les ac ti vi tats, ni la di ver si tat de

con texts en què es desenvolupen, ho

permeten. 

D’al tra ban da, una re vi sió de pu bli ca cions

a ni vell in ter na cio nal, mos tra l’absència de

da des em pí ri ques que de mos trin aquests

efec tes i fal ten pro ves con cloents so bre el

de sen vo lu pa ment de va lors a tra vés de la

par ti ci pa ció es por ti va (Gu tié rrez, 1995).

Enca ra que l’ex pli ca ció po dria es tar en la

di fi cul tat de tro bar un ins tru ment apro piat

que ho com pro vi in de pen dent ment d’al tres 

fac tors, es pe cial ment per les grans di -

vergències ex is tents en tre les diferents

especialitats esportives.

I tam bé so bre aquest tema, molts pro fes -

sio nals de l’e du ca ció fí si ca i, doncs, com -

pro me sos al ho ra amb l’e du ca ció i amb

l’es port, de ve ga des ens hem pre gun tat de

qui na ma ne ra i en qui na me su ra es tan re -

la cio na des aques tes dues di men sions. És a 

dir, com in flueix aques ta ac ti vi tat en l’as so -

li ment d’u na mi llor edu ca ció? La seva

pràcti ca, in flueix en al tres hàbits? Po dria

re duir el temps de di cat a l’es tu di o afec tar

les qua li fi ca cions es co lars? Enca ra que la

nos tra in ves ti ga ció no ofe reix unes res pos -

tes con cloents a aques tes qües tions, apor -

ta una re co pi la ció i una anà li si d’u nes opi -

nions que ofe rei xen un in te res sant punt de

vis ta. 

L’absència d’es tu dis es pe cí fics so bre l’es -

port dels jo ves al Prin ci pat i l’in terès ge ne -

ra lit zat, cada dia més, en la pràcti ca d’un

ti pus d’es port amb con no ta cions edu ca ti -

ves, són raons im por tants que jus ti fi quen

el pre sent tre ball. El seu ob jec tiu fo na men -

tal és con èi xer els hàbits i ac ti tuds dels jo -

ves an do rrans cap a l’ac ti vi tat es por ti va i

les se ves opi nions, però prin ci pal ment les

dels seus pa res i els seus en tre na dors, so -

bre di ver sos as pec tes re la cio nats amb la

in cidè ncia d’a ques ta ac ti vi tat so bre l’e du -

ca ció. El tre ball in clou d’al tres ob jec tius

se cun da ris, com ara, es bri nar les su po sa -

des as so cia cions en tre aques ta pràcti ca,

d’al tres hàbits i les qua li fi ca cions es co lars,

i una anà li si com pa ra ti va d’o pi nions en tre

pa res i tècnics es por tius.

Metodologia

La tècni ca em pra da com bi na el mèto de

quan ti ta tiu, usat prin ci pal ment, i el qua li -
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Abstract

De ter mi ning the way in which sport in fluen ces

young peo ple’s edu ca tion is a very com plex

mat ter.  Re flec tion on this sub ject is the ba sis

of the pre sent study, which fo cu ses on

ado les cents’ ha bits re gar ding and at ti tu des

to wards sport, to get her with their opi nions and 

tho se of their pa rents and coa ches, mainly on

the edu ca tio nal va lue of sport.   

The study, which was carried out in the

Principality of Andorra, is based on a

triangulation of information sources provided

by specific questionnaires answered by each of 

the three population sectors that are most

involved in this activity.  The results represent

a sociograph of the sports habits of the

adolescents in this country, which describes

the reality of this activity in the dawn of the

21st century from the perspective described.

Key words

Sport, Adolescence, Habits, Education,

Academic achievement

Esport, Ado lescència, Hàbits, Edu ca ció,
Ren di ment es co lar 
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ta tiu. Com par tim amb Be ri cat (1998) que

l’ús del pri mer, en ca mi nat a la de ter mi na -

ció de la me su ra, i el se gon, orien tat a la

cap tu ra del sig ni fi cat, lluny de ser con tra -

po sats, se gons el con cep te tra di cio nal, po -

den in te grar-se en dis senys mul timè to de

que mi llo ren tant la va li de sa com la fia bi li -

tat de les in ves ti ga cions so cials. 

Les mos tres 

Per a aquest es tu di s’han es ta blert tres

mos tres. La pri me ra està for ma da per

350 ado les cents d’en tre 15 i 16 anys d’e -

dat, per tan yents al ni vell de 4t d’ESO

de tots els cen tres es co lars del país, i és de

carà cter uni ver sal per coin ci dir pràcti ca -

ment amb l’u ni vers de po bla ció co rres po -

nent. La se go na va per me tre la rea lit za ció

de 85 en tre vis tes a pa res d’a quests jo ves,

se lec cio nats de for ma aleatò ria sim ple sen -

se re emplaçament. I la ter ce ra, com pos ta

per 75 en tre na dors d’a quests es co lars a

par tir d’un mos treig pro ba bi lis ta es tra ti fi cat

pro por cio nal. Els mar ges d’e rror mos tral en

cada sec tor, per a un ni vell de con fian ça del

95,5 % (p = 0,5) són: un 2,5 %, un 9,7 % i

un 10 %, per a es tu diants, pro ge ni tors

i tècnics es por tius, res pec ti va ment. 

In stru ment 

Es van dis sen yar tres qües tio na ris es pe cí -

fics, un per a cada mos tra, apli cats du rant

l’any 2000. Les va ria bles es co lli des ex pres -

sen con cre cions dels in di ca dors per ti nents,

de ter mi nats pels ob jec tius tra çats; són ca -

rac te rís ti ques ob ser va bles, sus cep ti bles de

can vi o de va ria ció d’uns ado les cents a al -

tres, en les quals hi ha la pos si bi li tat que les

va ria cions es ti guin vin cu la des les unes amb

les al tres (ac ti vi tat es por ti va, d’al tres hàbits, 

da des per so nals i opi nions de pa res i d’en -

tre na dors). La ma jor part de les res pos tes

als qües tio na ris són tan ca des, però algunes

són obertes i, per tant, han requerit una

anàlisi qualitativa. 

Anàli si

es ta dís ti ca 

Per a l’ús de les ei nes es ta dís ti ques es re -

que reix que les va ria bles so ciolò gi ques si -

guin quan ti fi ca des, per això to tes les con si -

de ra des te nen una re la ció d’e qui valè ncia

numè ri ca, cosa que ha permès de po der as -

sig nar a cada pos si ble res pos ta un nú me ro, 

més gran o més pe tit en fun ció de la seva

me su ra, i així po der ope rar es ta dís ti ca -

ment. El trac ta ment es ta dís tic ha es tat en -

fo cat cap a l’ob ten ció de da des des crip ti -

ves, com pa ra ció de mit ja nes i tau les de

con tingència en tre grups d’a do les cents dis -

tri buïts d’a cord amb la seva as si duï tat es -

por ti va i una sin gu lar anà li si de con glo me -

rats (anà li si ti polò gi ca).

Resultats 

Acti tuds i hàbits es por tius

dels jo ves an do rrans 

Entre les ca rac te rís ti ques de la po bla ció an -

do rra na, pot ser la més pe cu liar és la coe -

xistència de jo ves de di fe rents na cio na li -

tats: es pan yols (21 %), por tu gue sos

(12 %) i fran ce sos (3 %), da vant d’un

59 % d’an do rrans (Insti tut d’Estu dis

Ando rrans, 2000). En con cor dan ça amb

això, el nos tre tre ball evi den cia una gran

si mi li tud de les ca rac te rís ti ques d’a -

quests ado les cents, pel que fa a hàbits,

amb les que es do nen als seus paï sos

d’o ri gen o al seu en torn. Així, la pri me ra

dada, molt sem blant, és que el 54 % són

es por tis tes as si dus, con si de rant que ho

són els qui prac ti quen pel cap baix dos

dies per  set ma na, al mar ge de les clas -

ses d’Edu ca ció Fí si ca.

L’esquí és l’es port

més representatiu 

L’es quí és l’es port més prac ti cat: un

17 % dels en ques tats l’as sen ya la com a

pre fe rit, i un 42 % l’in clou com un dels

tres per so nal ment més im por tants.

Aques ta és la gran di ferè ncia, en re la ció

amb les pre di lec cions es por ti ves, res -

pec te de la ma jo ria de paï sos con tras -

tats, on el fut bol man té un pre do mi nant

pri mer lloc. Cal fer no tar que el 77 %

dels que l’a pun ten com la seva pràcti ca

prin ci pal són do nes. La gran ofer ta de

les es ta cions i les suc ces si ves cam pan -

yes ins ti tu cio nals d’es quí es co lar, l’han

con ver tit en l’es port es tre lla de la jo ven -

tut an do rra na. El fut bol és el se gon es -

port més im por tant per a ells, així l’as -

sen ya len el 16 %; en ter cer lloc el

bàsquet, amb l’11 %, i en quart, la na -

ta ció, amb el 8 % (gràfic 1). 

L’e mergència

de les ac ti vi tats

en el medi na tu ral 

Molts es tu dis ac tuals as sen ya len un pro -

gres siu aug ment d’a fi cio nats que unei xen

la pas sió per l’ac ti vi tat fí si ca i el medi

 natural (Gi mé nez, Sáenz-Ló pez i Díaz,

1997). Tam bé en el nos tre tre ball, l’anà li si 

dels es ports més prac ti cats mos tra una

pre ferè ncia sig ni fi ca ti va per aquells que es

rea lit zen a la na tu ra, prin ci pal ment l’es -

quí, l’ex cur sio nis me i el ci clis me. Pel que

fa al més de sit jat, des ta ca que els es ports

d’a ven tu ra han es tat els més as sen ya lats

(24 %), cosa que fa evi dent, tam bé a

Ando rra, l’a po geu de la tendència a la par -

ti ci pa ció en aques ta mena d’ac ti vi tats

(gràfic 2). 
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L’es quí és l’es port més prac ti cat pels ado les cents d’An -
dorra.

Els es ports d’a ven tu ra són els més de sit jats pels ado les -
cents an do rrans. 



La tendència

cap a la pràcti ca re crea ti va 

Tra di cio nal ment, l’es port s’ha con ce but

com una ac ti vi tat de na tu ra le sa com pe ti -

ti va, ex pres sió que, des del nos tre punt

de vis ta, no en cai xa ple na ment en l’ac -

tual con cep ció, atès que avui en dia no es 

con tem pla la com pe ti ció d’u na ma ne ra

tan pre pon de rant. De fet, igual que en al -

tres es tu dis re cents so bre hàbits es por -

tius, la ma jor part dels es co lars an -

dorrans, el 52 %, fan un ti pus d’es port no 

com pe ti tiu, da vant del 36 % que és fa vo -

ra ble a aques ta pre ferè ncia. 

Actual ment, “l’e vo lu ció de l’es port cap

a con duc tes i ac ti vi tats di fe rents de la

clàssi ca com pe ti ció es por ti va” (Gar cía

Fe rran do, 1997, p. 105), “l’e xi gent se -

lec ti vi tat es por ti va” que re par teix mol tes

més frus tra cions que no pas afanys de su -

pe ra ció (La gar de ra, 1999, p. 105), “la

nova cul tu ra es por ti va on l’im por tant

mai no és el re sul tat” (Bláz quez, 1995,

p. 27), i d’al tres con cep cions apli ca des

cada dia més a aques ta ac ti vi tat, po sen

de re lleu una tendència a con si de rar la

com pe ti ció en l’àmbit de l’es port es co lar

com un carà cter se cun da ri. Aques ta mo -

di fi ca ció, tam bé pa le sa en els nos tres re -

sul tats, és un dels can vis qua li ta ti va ment 

més re lle vant, i mar ca una de les més

des ta ca bles pers pectives de l’es port es -

co lar del fu tur.

El gène re

és una va ria ble de ter mi nant

en l’es port i en d’al tres hàbits 

El 64 % d’a do les cents es por tis tes ha bi -

tuals de la mos tra són ba rons, da vant del

36 % de do nes. El gràfic 3 ex pres sa la

dis tri bu ció de nois i noies, se gons la seva

fre qüèn cia es por ti va set ma nal. Aquests

re sul tats co rro bo ren els ob tin guts en

molts es tu dis an te riors, que po sen de

ma ni fest una ma jor afec ció a l’es port per

part del gène re mas cu lí (De Knop, 1996;

Gar cía Fe rran do, 1997; La com be, 1995; 

Men do za, Sa gre ra i Ba tis ta, 1994; i Ro -

drí guez, 2000). 

Igual ment, les tau les de con tingència per -

me ten d’a pre ciar que les noies gau dei xen

més del medi na tu ral i de sit gen, més que

els ba rons, es ports en aquest medi. Són

cir cumstàncies que re for cen la idea que el
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n GRÀFIC 3.
Dis tri bu ció dels ado les cents, se gons la fre qüèn cia es por ti va set ma nal i el gène re (%).
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gène re fe me ní es mos tra cul tu ral ment una

mica més lli gat a la na tu ra i a l’e co lo gia,

una pers pec ti va con cor dant amb el co rrent

ideolò gic de l’e co fe mi nis me. 

Tam bé s’han tro bat di ferè ncies en tre els

gène res pel que fa a la mo ti va ció cap a l’ac -

ti vi tat es por ti va. La ma jo ria sub rat llen la

di ver sió com l’ar gu ment més atraient. Tan -

ma teix, el per cen tat ge de nois que prac ti -

quen per di ver tir-se o per com pe tir, és su -

pe rior al de les noies, les quals te nen més

en comp te que no pas aquells, d’al tres mo -

tius, com ara la sa lut, l’est èti ca o les re la -

cions amb amics. 

D’al tra ban da, tam bé en re la ció amb el

gène re, s’han ob ser vat as so cia cions en tre

les va ria bles re la ti ves al temps de di cat a

l’es tudi i a la lec tu ra. Si con si de rem aquests 

fac tors com a de ter mi nants en la for ma ció

dels jo ves, i les qua li fi ca cions com un dels

seus in di ca dors, els re sul tats pro nos ti quen

un fu tur cul tu ral ment més alt per a les do -

nes, atès que s’han tro bat di ferè ncies im -

por tants fa vo ra bles a elles en aques tes tres

sig ni fi ca ti ves va ria bles. 

Esport

i l’es til de vida 

Les va ria bles no s’han es tu diat de ma ne -

ra aï lla da per tal com for men part del

con text so cio cul tu ral es pe cí fic d’Ando rra

du rant l’any 2000. Se gons els agru -

paments rea lit zats, qual se vol va ria ble

 esportiva man té re la ció amb in di ca dors

so cio de mogr àfics i d’al tres hàbits per so -

nals. Aques tes con si de ra cions ens han

permès de cons truir una ti po lo gia que fa

pa tent aquest punt de vis ta. Així, una de

les ope ra cions es ta dís ti ques rea lit za des,

l’anà li si de con glo me rats, pro por cio na

una clas si fi ca ció ti polò gi ca que agru pa

els es co lars en fun ció de trets co muns, i

con fi gu ra ti pus so cials de con duc tes.

Aques ta ope ra ció de ter mi na tres con -

junts d’in di vi dus, en ca das cun dels quals

coin ci dei xen els que te nen una si mi li tud

en la fre qüèn cia amb què fan es port i en

al tres com por ta ments. 

El pri mer grup, for mat pels que hem ano -

me nat no es por tis tes –ma jo rità ria ment

noies que amb prou fei nes prac ti quen l’es -

port (el 30 % de la mos tra)– ob te nen qua li -

fi ca cions es co lars bo nes, són afec cio nats a

la lec tu ra, no tre ba llen, sur ten poc amb

amics i te nen va lors mit jans res pec te al

temps de di cat a l’es tu di, a veu re la te le vi -

sió i pel que fa al con sum de ta bac i al -

cohol. 

El se gon grup comprèn els es por tis tes mo -

de rats (25 %); prac ti quen l’es port amb bai -

xa fre qüèn cia, te nen més edat (alum nes re -

pe ti dors de curs) i pre sen ten els pit jors ín -

dexs en la res ta de va ria bles conside rades. 

El ter cer grup, d’es por tis tes ha bi tuals

(45 %), són els prac ti cants més as si dus.

Enca ra que amb es cas ses di ferè ncies res -

pec te del pri mer, pre sen ten les mi llors

qua li fi ca cions es co lars, gai re bé no fu men i

te nen va lors mit jans en totes les altres

variables. 

Plan te ja da aques ta dis tri bu ció, s’ob ser va

que coin ci dei xen en el ter cer grup els ado -

les cents que te nen la ma jor fre qüèn cia es -

por ti va i els mi llors hàbits. Cosa que pot in -

duir a con si de rar que l’es port pu gui te nir

al gu na in fluèn cia fa vo ra ble en els com por -

ta ments que han es tat con si de rats. Mal -

grat tot, creiem que això no im pli ca ne cess -

ària ment que aques ta ac ti vi tat pos seei xi

una re la ció cau sa-efec te de ter mi nant so bre 

al tres hàbits o de sen vo lu pi va lors i ap ti tuds 

po si ti ves que in fluei xen en el que so cial -

ment es con si de ra una bona edu ca ció, ja

que, a més a més d’a ques ta ac ti vi tat, hi ha

molts al tres agents que hi in ter ve nen. Mal -

grat tot, d’a cord amb els pa res i en tre na -

dors en tre vis tats, i amb l’o pi nió d’au tors

 diversos, creiem que aquests re sul tats con -

tri buei xen a es ti mar que la pràcti ca d’es -

port, en ca ra que en di fe rent me su ra que

d’al tres fac tors, sí que exerceix algun tipus

d’influència positiva en els hàbits dels

adolescents, encara que aquesta sigui de

difícil precisió. 

Esport i qua li fi ca cions

dels es co lars 

Les nom bro ses in ves ti ga cions que han

pretès de tro bar re la ció en tre la pràcti ca i

el ren di ment es co lar s’han ba sat en l’anà -

li si com pa ra ti va en tre par ti ci pants i no

par ti ci pants. A mol tes, s’hi es men ta la di -

fi cul tat de fer una in ves ti ga ció que ofe rei -

xi re sul tats ve ri ta ble ment fia bles, car no

exis teix una pràcti ca es tan dar dit za da i el

con text on es de sen vo lu pi pot ser de ter -

mi nant. 

La gran ma jo ria dels ado les cents de la

mos tra, el 54 %, creu que l’es port no in ci -

deix so bre les se ves qua li fi ca cions i el

16 % pen sa que re per cu teix ne ga ti va ment. 

Mal grat això, re co nei xen ma jo rità ria ment

que, al menys al gu na ve ga da, re dueix el

temps d’es tu di (49 %). 

El 59 % dels es tu diants va lo ren que l’es -

port no in flueix en el ren di ment acadè mic

o, si ho fa, és de ma ne ra po si ti va. Alguns

coin ci dei xen a as sen ya lar que afa vo reix

com a re sul tat in di rec te, ja que pot de sen -

vo lu par ap ti tuds que afa vo rei xen el ren di -

ment es co lar, com ara la mi llor pre dis po si -
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n GRÀFIC 4.
Qua li fi ca cions es co lars mit ja nes, fi nals de curs, 
de cada grup d’a do les cents, se gons la seva fre -
qüèn cia es por ti va set ma nal. 
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ció o el de sen vo lu pa ment de la dis ci pli na i

la per se ve ran ça. 

L’anà li si dels re sul tats ob tin guts mos tra

l’absència de da des cla res que per me tin

de su po sar l’as so cia ció en tre aques tes va -

ria bles. Tant els va lors mit jans de no tes

es co lars fi nals de curs, com el temps de di -

cat a l’es tu di de cada grup, se gons la seva

fre qüèn cia de pràcti ca (gràfics 4 i 5), no

evi den cien cap as so cia ció po si ti va ni ne -

ga ti va en cap cas-grup. Això re for ça la

hipò te si que plan te gem, tam bé a la llum

dels re sul tats de les in ves ti ga cions pre ce -

dents, molt nom bro ses, so bre tot als

Estats Units (Emmons, 1994; Da ley i

Ryan, 2000; Fer nán dez, Her nán dez, Sán -

chez i Ve láz quez, 1994; Hau ser, Luep tow 

1978; Ha rris, 1991; Ho ney, 1995;

McPer son, 1980; i Phi llips, 1979, en tre

d’al tres). Hem d’a fe gir que en aques ta in -

ves ti ga ció s’a pre cien in di cis que els alum -

nes més es por tis tes són els que mi llor

apro fi ten el temps d’es tu di. Mal grat tot,

aques ta dada la plan te gem a ma ne ra

d’hipò te si, ja que les pro ves de sig ni fi ca -

ció es ta dís ti ca (X2) apli ca des a les tau les

de con tingència (fre qüèn cia es por ti va

amb qua li fi ca cions i amb temps d’es tu di)

ofe reixen una es cas sa sig ni fi can ça. 

La pers pec ti va dels pa res 

La im portància de l’es port

en l’e du ca ció dels ado les cents 

El 85 % dels pa res creu que l’es port té mol -

ta o for ça im portància en l’e du ca ció i for -

ma ció (gràfic 6). Opi nen que l’e fec te po si -

tiu que exer ceix so bre la sa lut és la raó

prin ci pal per la qual és acon se lla ble, i així

ho indica el 54 %. 

En re la ció amb l’es port com pe ti tiu, molts

pa res de la mos tra, el 29 % dels en ques -

tats, no el de sit gen per als seus fills. For ça

as sen ya len que aques ta mena de pràcti ca

és una de ci sió que han de pren dre els ma -

tei xos ado les cents i que la re col za rien sem -

pre que no re per cu tís ne ga ti va ment en la

seva sa lut, en els seus estudis o en la seva

formació. 

Pel que fa a les se ves pre ferè ncies, la ma jo -

ria, un 32 %, des ta quen que l’es port és

l’ac ti vi tat ex traes co lar que més de sit gen

per als seus des cen dents, se guit per l’a pre -

nen tat ge de llen gües i els es tu dis d’infor -

màtica (gràfic 7). Mal grat tot, el 31 % opi -

nen que els seus fills hau rien de por tar una

vida esportiva més activa.

L’as si duï tat es por ti va

dels pa res és un fac tor

de ter mi nant en la dels fills 

L’es tu di com pa ra tiu en tre la pràcti ca dels

pa res i la dels seus fills evi den cia una cla ra

as so cia ció li neal po si ti va, és a dir: els fills

de pa res i/o ma res que fan es port són més

es por tis tes (tau les 1 i 2). Tot i amb això, i

coin ci dint amb al tres au tors, con si de rem

que la in fluèn cia de la fa mí lia en l’a fec ció

es por ti va dels fills, igual que en al tres

hàbits, va més enllà de la sim ple pràcti ca

dels seus pa res, per què hi ha, a més a

més, d’al tres fac tors que determinen

aquesta adhesió (Bourdieu, 2000). 

El va lor de l’es port

per als pa res i la seva re la ció

amb l’ac ti vi tat es por ti va

dels fills 

La dis tribució dels pa res de la mos tra en

grups, se gons la fre qüèn cia es por ti va

dels seus fills i les se ves opi nions so bre el 

va lor de l’es port, ha permès de rea lit zar
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Acti vi tat pre fe ri da pels pa res per als seus fills. 

Poc
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ACTIVITAT ESPORTIVA DE PARES

PERCENTATGE DE FILLS

 ESPORTISTAS HABITUALS

Pa res es por tis tes ha bi tuals 65,1

Han es tat es por tis tes ha bi tuals 59,5

Prac ti quen o han prac ti cat al gu na ve ga da 58,3

Mai no han prac ti cat 45  

n TAULA 1.
Pràcti ca de pa res i per cen tat ge de fills as si dus a l’es port.

ACTIVITAT ESPORTIVA DE MARES

PERCENTATGE DE FILLS

ESPORTISTES HABITUALS

Ma res es por tis tes ha bi tuals 73,5

Han es tat es por tis tes ha bi tuals 60,7

Prac ti quen o han prac ti cat al gu na ve ga da 60  

Mai no han prac ti cat 48,2

n TAULA 2.
Pràcti ca de ma res i per cen tat ge de fills as si dus a l’es port.
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una anà li si com pa ra ti va que cons ta ta,

tam bé en aquest as pec te, un alt ni vell

d’as so cia ció en tre aques tes va ria bles. Es

com pro va que el grup de pa res amb fills

molt es por tis tes qua li fi quen més fa vo ra -

ble ment els efec tes de l’es port en la for -

ma ció, el de sen vo lu pa ment de va lors i

apre cien més la com pe ti ció i l’e fec te

d’hàbits ne ga tius (ta bac i al cohol). En

con se qüèn cia, els pa res que te nen una

mi llor opi nió de l’es port, in ci dei xen més

en els seus fills per què prac ti quin? O,

pot ser, aques ta opi nió tan po si ti va és es -

biai xa da per ser pa res de fills es por tis tes? 

D’al tra ban da, tam bé aquests pro ge ni tors 

con si de ren que l’e fec te edu ca tiu és el

més im por tant, a di ferè ncia de la ma jo ria

que con si de ren que és la sa lut. Aquests

pa res, pot ser més co nei xe dors de l’es port 

dels es co lars, te nen una opi nió de més

va li de sa que la res ta? Po dria ser tam bé,

aques ta, una opi nió in fluï da i, en aquest

cas, per això pen sen que és mi llor l’e fec te 

edu ca tiu que no pas el que exer ceix so bre 

la sa lut? 

La in fluèn cia 

del ni vell d’es tu dis

dels pa res 

D’al tra ban da, no s’a pre cia re la ció sig ni fi -

ca ti va en tre el ni vell d’es tu dis dels pa res i

la fre qüèn cia de la pràcti ca dels fills. Tan -

ma teix, s’ha ob ser vat que els de més alt ni -

vell de for ma ció (es tu dis uni ver si ta ris), do -

nen més im portància a l’e fec te d’a ques ta

ac ti vi tat so bre l’e du ca ció i que llurs fills te -

nen una ma jor afi ció a l’es port; però més

cap a l’es port no com pe ti tiu, cosa que

coin ci deix amb re sul tats d’es tu dis pre vis

rea lit zats a Espan ya (Gar cía Fe rran do,

1997). A més a més, s’a pre cia que són

més afec cio nats a es pe cia li tats com ara la

na ta ció i l’es quí, men tre que els qui te nen

pro ge ni tors amb menys nivell d’estudis són 

més assidus al bàsquet, les arts marcials i

el futbol. 

La pers pec ti va

dels en tre na dors 

El 57 % dels pro fes sio nals es por tius pos -

seeix una ti tu la ció de mo ni tor o en tre na -

dor, amb un baix per cen tat ge (35 %) de ti -

tu la cions d’alt ni vell (en tre na dor na cio nal,

di plo mat o lli cen ciat) i un escàs 4 % que no 

en té cap. So la ment el 43 % es de di ca de

ma ne ra ex clu si va a l’es port i la ma jor part

de la res ta exer ceix pro fes sions per a les

quals no més es requereix un nivell mitjà de 

formació. 

Un va lor

pre do mi nant ment edu ca tiu 

La ma jo ria, el 51 %, opi na que l’es port és

es sen cial ment una ac ti vi tat molt edu ca ti -

va. Tan ma teix, creiem que di fí cil ment un

en tre na dor pot con si de rar la seva tas ca

prin ci pal ment d’a ques ta for ma quan el seu 

tre ball serà qua li fi cat so bre tot en fun ció

dels seus re sul tats es por tius. Enca ra que

aques ta opi nió pot ser de gu da al crei xent

va lor edu ca tiu que la so cie tat con fe reix a

l’es port, co ne gu da per aquests es pe cia lis -

tes, i per una al tra ban da, al ju di ci in te res -

sat, pot ser rei vin di ca tiu, d’uns pro fes sio -

nals en ca ra no prou va lo rats. 

A les se ves en tre vis tes, des de la seva pers -

pec ti va, as sen ya len les prin ci pals ac ti tuds

que es veuen mi llo ra des com a con se qüèn -

cia de la pràcti ca ha bi tual: se gu re tat en

ells ma tei xos, de sen vo lu pa ment de la coo -

pe ra ció, dis ci pli na per so nal, adap ta ció so -

cial, to lerà ncia i cura de la sa lut (tau la 3).

Així ma teix, l’in di vi dua lis me i l’a gres si vi tat

són els dos com por ta ments ne ga tius més

es men tats, sus cep ti bles de veu re’s in cre -

men tats per al gun ti pus de pràcti ca. 

Con sonà ncies

i dis crepà ncies

en tre en tre na dors i pares 

L’o pi nió dels pa res i dels en tre na dors dels

ado les cents an do rrans és for ça si mi lar, en -

ca ra que s’hi apre cia al gu na dis cor dan ça.

El re sul tat més re lle vant d’a ques ta con -

fron ta ció és el sig ni fi cat di vers que con ce -

dei xen a l’hàbit es por tiu: per a la ma jor

part de pa res és sa lut i per als en tre na dors

una for ma d’e du ca ció (gràfic 8). 
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n GRÀFIC 8.
Raons més im por tants per les quals con vé de prac ti car l’es port a l’a do lescència, se gons pa res i en tre -
na dors (%). 
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Pel que fa al de sen vo lu pa ment de va lors,

tots dos sec tors el con si de ren molt po si tiu.

Enca ra que és des ta ca ven que els en tre na -

dors, més que no pas els pa res, creuen que 

in flueix en més me su ra so bre els ano me -

nats per so nals, pro ba ble ment els més re la -

cio nats amb l’èxit es por tiu (se gu re tat en

ells ma tei xos, dis ci pli na, am bi ció, etc.).

Els pa res, més que no pas els tècnics, ator -

guen pre pon derà ncia als ano me nats so -

cials, els que fa ci li ten la mi llor in cor po ra ció 

a la so cie tat (coo pe ra ció, to lerà ncia, adap -

ta ció so cial, so li da ri tat, amis tat, etc.).

Tam bé de for ma ma jo rità ria, el 76 % i el

84 % de pa res i en tre na dors creuen que

con tri bueix molt o for ça a no cau re en el

con sum de ta bac i al cohol. Contrària ment

a aques ta opi nió, no hem tro bat cap re la ció 

en tre la fre qüèn cia es por ti va i el seu con -

sum en els ado les cents de la mos tra. 

En con junt, tant els pa res com els en tre na -

dors ator guen a l’es port un gran po ten cial

edu ca tiu. Les da des que apor ten llurs en -

tre vis tes, pel que fa a la im portància en l’e -

du ca ció, el de sen vo lu pa ment de va lors, les 

raons més im por tants per a la con ve nièn -

cia de prac ti car-lo, la in fluèn cia so bre

hàbits ne ga tius i d’al tres in ter pre ta cions

qua li ta ti ves de les se ves in ter ven cions, in -

di quen que aquest as pec te su po sa un dels

prin ci pals efec tes de fer-ne una pràcti ca

fre qüent. 

Consideracions finals

Per la in for ma ció que apor ta, el nos tre es -

tu di de ter mi na l’he ge mo nia dels es ports

d’hi vern a Ando rra, la na tu ra com a medi

fo na men tal, les pre ferè ncies dels jo ves cap 

a ac ti vi tats més re crea ti ves que com pe ti ti -

ves i, doncs, les di rec trius d’un mo del es -

por tiu fu tur pro pi per a aquest país. 

Els seus re sul tats mos tren quins són els

hàbits es por tius ac tuals d’a quests jo ves,

que po dran ser vir de re ferè ncia per què

es tu dis fu turs en va lo rin l’e vo lu ció. Tam -

bé es ta bleix di ver sos in te rro gants in te res -

sants: per què hi ha tants ado les cents

que no prac ti quen ha bi tual ment? Què im -

pul sa l’e mergència dels es ports en el

medi na tu ral, els es ports d’a ven tu ra i una 

ac ti vi tat emi nent ment re crea ti va? Per

què els ba rons són molt més es por tis tes

que les do nes i, tan ma teix, aques tes són

més afec cio na des als es ports en el medi

na tu ral que no pas els ba rons? Són qües -

tions que sus ci ten fu tu res in ves ti ga cions

d’in terès. 

D’al tra ban da, les opi nions que apor ten els

pa res i els en tre na dors es por tius i les da des 

que fan re ferè ncia a la re la ció de la pràcti -

ca es por ti va amb al tres hàbits, con tri buei -

xen a des ta car el gran va lor que té com a

mitjà educatiu. 

Fi nal ment, des ta quem la im portància de

con ti nuar tre ba llant dins d’a ques ta via

d’in ves ti ga ció. Les apor ta cions al vol tant

de l’e ficà cia de l’es port en edat es co lar i la

con cre ció dels as pec tes que n’a fa vo rei xin

una rea lit za ció òpti ma, re for ça ran l’àmplia

creen ça so cial dels be ne fi cis edu ca tius que 

pro dueix i n’im pul sa ran el fa vo ra ble pro -

grés. 
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Excursionisme i canvi so cial.
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Fa cul tat de Cièn cies Cièn cies Econò mi ques i Empre sa rials.
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Resum 
Les ac ti vi tats de mun tan ya (ex cur sio nis -

me, es ca la da, al pi nis me...) re pre sen ten un 

cas pe cu liar en el pa no ra ma de les es pe -

cia li tats es por ti ves. No so la ment pel seu

carà cter di fu sa ment com pe ti tiu, o per ser

les pe rifè ries més re mo tes el seu te rreny de 

joc, sinó so bre tot per què des bor den el

marc es tric te de la pràcti ca es por ti va, tant

en la tra di cio nal di vul ga ció de les ac ti vi tats 

de base com per les con no ta cions d’a ven -

tu ra –per tant, es cas sa ment re gu la des– de

les rea lit za cions ex tre mes. 

L’a pa ri ció de l’ex cur sio nis me –la seva in -

clu sió apro xi ma da en els cànons de la con -

cep ció re cent de l’es port– és un fe no men

l’o ri gen del qual pot ser si tuat en pa ral·lel

al des ple ga ment del món mo dern. És, tot i

amb això, un pro duc te es trany de la so cie -

tat on neix, per què aques ta pe cu lia ri tat el

fa ser re fu gi dels grups so cials de ca dents i

mar gi nals unes ve ga des, i an ti ci pa ció dels

ac tors emergents, d’altres.

Obser var l’e co no mia i la so cie tat mo der na

des de la mun tan ya, tal com il·lus tra la

hist òria so cial de l’ex cur sio nis me, ens ofe -

reix una nova, sug ge ri do ra i par ti cu lar

pers pec ti va de l’ob jec te de l’o fi ci socio -

lògic. 

Introducció
Vo sal tres mi reu en lai re quan vo leu ele -

var-vos; jo miro cap avall per què sóc a les

al tu res. Qui de vo sal tres pot riu re’s i al ho -

ra ser a les al tu res? Qui es ca la els cims

més alts se’n riu, de to tes les tragè dies, ja

si guin reals o fic tí cies” (Nietzsche, 1988,

pàg. 164). 

Per tant, quin va lor té l’es tu di acadè mic (és

a dir, no pràctic, allun yat-de-la-vida) d’un

tema? Tam bé la gent es fa aques ta pre gun -

ta. Aques tes pre gun tes són di fí cils de res -

pon dre, per què els qui se les plan te gen mai

no han es ca lat una mun tan ya i no te nen in -

terès per cap tema. La meva opi nió és que

es tro ben molt allun yats de la vida (Ri chard

Emer son, 1960. Cit. a Rit zer, 1995,

pàg. 559). 

No hi ha dub te que, si exis teix un es port

sin gu lar, aquest és l’ex cur sio nis me. S’a tri -

bueix a He ming way la fra se “no més els to -

ros i l’ex cur sio nis me són es ports. La res ta

són jocs”. Els es ports de mun tan ya te nen

molt d’ex pe rièn cia vi tal to tal, de com pro -

mís, i arri ben fins i tot a im pli car la su per -

vivè ncia dels qui els prac ti quen. A més a

més, da vant de la pràcti ca to ta li tat dels es -

ports, la com pe ti ció for mal no més afec ta

àmbits i es pe cia li tats molt res trin gi des de

mo da li tats, com ara l’es ca la da, i això des

d’èpo ques re la ti va ment re cents. Tam bé és

cert que la pràcti ca dels es ports de mun -

tan ya no se cir cums criu a una edat o eta pa

vi tal dels in di vi dus, sinó que l’ac ti vi tat pot

adap tar–se a les di fe rents ca pa ci tats fí si -

ques, tal ve ga da pel fet que no hi pre do mi -

na una lògi ca com pe ti ti va. Expe rièn cia to -

tal, romà nti ca, fàcil ment no vel·la ble –no

de ba des l’al pi nis me és un dels es ports que

més nom bre de re lats li te ra ris ha ins pi rat,

si no el que més–, po dríem su po sar que a

tra vés de l’es tu di de la pràcti ca de l’ex cur -

sio nis me, el so ciò leg in te res sat en allò que

és so cial ment “pa tolò gic” i “anor mal” ac -

ce di ria a un ob jec te in te res sant en la seva

ex cep cio na li tat. 

En aques tes pàgi nes, però, s’ex po sarà

una idea for ça di fe rent. Aque lla que en tén

la pràcti ca de l’ex cur sio nis me com a ex -

pres sió d’al guns dels agents, tendèn cies i

con flic tes claus en la hist òria mo der na de

les so cie tats oc ci den tals, en ca ra que és

cert que no so la ment dels més ar que tí -

pics, sub stan tius o, si es vol, “nor mals”

din tre d’a ques tes so cie tats. Amb el que la

hist òria so cial d’a quest es port ens mos tra, 

da vant de les vi sions re duc cio nis tes o ma -

ni quees, el carà cter irre duc ti ble ment

com plex, dinà mic i plu ral d’allò que és so -

cial, al ho ra que la con si de ra ció de l’ex cur -

sio nis me com a ob jec te so ciolò gic ens pot

aju dar a en ten dre les claus del can vi so -

cial en l’ac tua li tat.

apunts 77 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (12-17)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

12

So cio lo gia de l’es port, Can vi so cial,
Excur sio nis me 

n Pa ra ules cla u

Abstract

Mountain activities (mountaineering, scaling

and climbing) represent an unusual case in

the panorama of sports specialities.Not only

for their widely competitive character or for

their “field of play” being so far away, but

also, especially, because they exceed the

strict framework of sports practice, both in

the traditional popularizing of basic activities 

and also in the bold connotations –therefore

barely regulated– of the extreme

achievements. 

The appearance of mountaineering –its

approximate inclusion in the canons of the

recent understanding of sport– is a

phenomenon whose origin can be situated

in a paral lel way to the opening of the

modern world. Overall, it is a strange

product of the society in which we live,

because its mentioned peculiar ities makes

it both a refuge for the socially decadent

and marginal groups, and also a foretaste

of emerging actors. To see the economy an

modern society from a mountain top, as

the social history of mountaineering shows, 

offers us a new, thought provoking special

perspective of the object of the

sociological profession.

Key words

Sport sociology, Social change,

Mountaineering



La mun tan ya
com a un es pai
simb òlic uni ver sal 
La im portància atri buï da a la mun tan ya és

un ele ment pre sent en la gran ma jo ria de

les cul tu res hu ma nes. A ve ga des, les se ves

con di cions so vint hos tils a la su per vivè ncia 

hu ma na la con ver tei xen en un lloc ate rri -

dor, si nis tre. Tan ma teix, d’al tres ve ga -

des, l’es forç asc ètic que la seva cul mi na ció 

 requereix la fan es ce na ri de la trans -

cendència. Els ar que tips dua lis tes de la

mun tan ya ma leï da da vant per da vant de la

mun tan ya màgi ca re flec tei xen, per tant,

aques tes dues ves sants mit jan çant el pen -

sa ment mí tic. 

El te mor d’allò que no es con tro la, l’es glai 

que des de sem pre sen tim els hu mans

da vant del que no ens és fa mi liar, ex pli -

quen el pri mer dels atri buts mí tics de les

alç àries. Del se gon n’e xis tei xen molts

més exem ples no ta bles, i les mun tan yes

apa rei xen com a fi tes claus en l’o ri gen de

la cul tu ra ju deo cris tia na oc ci den tal: el

Mont Si naí, l’Olimp, la Mun tan ya de les

Oli ve res...1 D’a quí que, du rant el des ple -

ga ment i la con so li da ció de la cul tu ra

cris tia na, els llocs triats per a la ubi ca ció

de mo nes tirs se rien so vint mun tan yes o

pu jols, un fet, d’al tra ban da, fàcil ment

cons ta ta ble tam bé als llocs de cul te i ve -

ne ra ció d’al tres creen ces des de l’o ri gen

de la nos tra esp ècie. 

Les dues ca res
de la mo der ni tat 

A l’al ba del món mo dern es re co neix tam bé 

la do ble faç de la mun tan ya: la mun tan ya

sa gra da, la mun tan ya ma leï da. La trans -

cendència d’a quest fet, com a ex pres sió de

les ten sions cul tu rals i ideolò gi ques que

do nen for ma a la Mo der ni tat i, per ex ten -

sió, al nos tre pre sent, és més que no ta ble.

El mas sís del Mont Blanc, als Alps, és un

te rreny per fec ta ment exem pli fi ca dor d’a -

ques tes tendències. D’u na ban da, és un

lloc que la Mo der ni tat no pot dei xar de co -

ro nar i com pren dre, per així ser do mes ti cat 

i in te grat en un món que es con si de ra re git

per un or dre ra cio nal. Ho ra ce Be ne dict de

Saus su re, fi gu ra des ta ca da de la il·lus tra -

ció gi ne bri na –i ales ho res im pul sor de la

pri me ra as cen sió als 4.807 m del Mont

Blanc per part de Bal mat i Pac card, a la fi

del se gle XVIII– és la quin ta essència d’a -

ques ta tendència cien tí fi ca, ra cio na lis ta,

des mi ti fi ca do ra. 

Però tam bé tro bem el seu con tra punt en el

mo vi ment romà ntic. Un exem ple ní tid n’és

l’o bra de Mary She lley “Fran kes tein, o el

Mo dern Pro me teu”, l’ar gu ment de la qual

és co ne gut per tot hom –en el fons, una re -

crea ció del mite de Pig ma lió–, en ca ra que

no ho si gui tant el seu mis sat ge: la crí ti ca

de la creen ça en el po der ab so lut de la

cièn cia i la tècni ca, en el fons, una cri da

d’a vís per a la hu mi li tat de l’esp ècie hu ma -

na, ama ra da de triom fa lis me mo der nis ta.

Així, en la no vel·la, l’és ser creat pel doc tor

Fran kes tein –com si fos una ma te ria lit za ció 

del lema de Goya “el som ni de la raó pro -

dueix mons tres”– cer ca re fu gi pre ci sa ment

al mas sís del Mont Blanc.2 Més con cre ta -

ment, a “La Mer de Gla ce”, la gla ce ra més

llar ga del con ti nent. La gla ce ra, Mon ten -

vers –avui un en cla va ment tu rís tic–, la

cara Oest de l’Ai gui lle du Dru –en l’ac tua li -

tat un dels més grans rep tes al pi nis tes del

mas sís– re sul ten per fec ta ment re cog nos ci -

bles en la des crip ció que l’au to ra fa del

lloc, la qual des til·la tota l’essència de la

te mor, en cer ta me su ra fas ci nant, que pro -

vo ca la mun tan ya. 

Al cap da vall, la mun tan ya es re sis teix a ser 

un ve dat més en el pro grés mo dern. La

seva hos ti li tat i gran dio si tat la con ver tei -

xen, com tan tes d’al tres ve ga des en la his -

tòria, en un re duc te ind òmit. Tot i amb

això, els Alps co men cen a és ser ex plo rats,

co ro nats els seus cims, mi llo rats els ac ces -

sos. Aques ta tendència és més tar da na als

mas sis sos de la Pe nín su la Ibèri ca, però és

igual ment il·lus tra ti va des del punt de vis ta 

so ciolò gic. Així, a la fi del se gle XIX, co men -

ça l’ex plo ra ció sis temà ti ca dels Pi ri neus i

dels Pi cos de Eu ro pa, les se rra la des més

abrup tes i re pre sen ta ti ves del Nord Pe nin -

su lar. I en aques ta des co ber ta, la mun tan -

ya tor na a exer cir el pa per de tau ler on es

con tra po sen –de ve ga des fins i tot s’hi ba -

rre gen– les dues ca res contradic tòries de la 

Mo der ni tat: d’u na ban da, en gin yers, geò -

legs, cartògrafs... com Ca sia no de Pra do o

Schulz, als Pi cos de Eu ro pa, els quals for -

men part del grup que, enllà del seu gust

per les al ça des, cer quen de de fi nir el te rri -

to ri ju ris dic cio nal dels seus paï sos, a cau sa 

de la po sa da en va lor de la munta nya com

a font de mer ca de ries –mi ne rals, fo na men -

tal ment–; d’u na al tra ban da, re pre sen tants 

d’u na clas se so cial an tany he gemò ni ca en

ter mes ab so luts, però ales ho res de ca dent i

as set ja da per l’em pen ta bur ge sa: la no ble -

sa. Alguns per so nat ges no ta bles des ta quen 

en tre els se gons: el com te Henry Rus sell,

als Pi ri neus, el com te de Saint Saud als Pi -

cos de Eu ro pa... No sem bla ca sual que els

pri mers ex plo ra dors de to tes dues se rra la -

des per tan yes sin a una na ció pa ra digm àti -

ca de la Mo der ni tat i pio ne ra en el fet de

de can tar–se per la for ma re pu bli ca na com

a sis te ma de go vern, amb el que això su po -

sa per a la no ble sa: Fran ça. Tam bé a

Espan ya, però, dis po sem d’un per so nat ge

des ta cat en aquest sen tit: Pe dro Pi dal i

Ber nal do de Qui rós, Mar quès de Vi lla vi cio -

sa d’Astú ries. Empre sa ri, po lí tic, es crip tor,

ca ça dor... però tam bé es ca la dor, i ales ho -

res pri mer a co ro nar el mí tic Picu Urrie llu,

més co ne gut com a Na ran jo de Bul nes,

de la mà de Gre go rio Pérez Demaria

“Cainejo”.

Des prés d’u na es bo rro na do ra es ca la da,

el 15 d’a gost de 1904 Pe dro Pi dal i el

“Cai ne jo” van cons truir so bre el cim del

Picu tres pirà mi des de ro ques, per tal de

dei xar un sen yal ine quí voc de la seva

“ges ta”:

 

Vo sal tres tes ti fi ca reu la nos tra as cen sió,

ni per a afa lac de nècia va ni tat, que no

sen tim, sinó com a exem ple i emu la ció als

es for ços, i com a tim bre de glòria per

fer-nos cre di tors d’u na im mor ta li tat al Pa -

ra dís dels Pi cos, en el ve ri ta ble, ge nuí i vi -

ril Olimp dels déus!... (P. Pi dal, cit. a Fon -

tán, 1986, pàgs. 80-81). 
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1 A Les Lleis, Pla tó, fent re ferè ncia al di lu vi, va dir: “Els qui ales ho res es van es ca par d’a ques ta de so la ció uni ver sal, de vien ser els ha bi tants de les mun tan yes [...] Era una ne ces si -

tat que aquells ha bi tants de les mun tan yes ig no res sin com ple ta ment les arts i to tes les in ven cions que l’am bi ció i l’a va rí cia ha vien ima gi nat a les ciu tats, i tots els re cur sos de què 

els ho mes ci vi lit zats s’han ser vit per fer-se mal els uns als al tres [...]. A to tes les so cie tats on no es co nei xen l’o pulè ncia, ni la ri que sa, els cos tums deuen ser molt purs, per què ni

el lli ber ti nat ge, ni la in jus tí cia, ni la ge lo sia, ni l’en ve ja hi po den te nir un lloc” (Pla tó, 1970, pàgs. 52-54).
2 Aques ta obra és es cri ta, en molt pocs dies, des prés d’u na vi si ta a la zona del Mont Blanc –a la vall de Cha mo nix–, rea lit za da en com pan yia de dues fi gu res des ta ca des del ro man -

ti cis me li te ra ri: el seu ma teix espòs, el poe ta She lley, i Lord Byron..



Rea lit za ció per so nal trans cen dent, rei vin -

di ca ció de va lors simb òlics i mo rals da vant

del crei xent ma te ria lis me i mer can ti lis me

del món mo dern, un com po nent im por tant

de na cio na lis me... són els in gre dients

bàsics de la mo ti va ció que per so nat ges

com Pi dal ex pres sen a l’ho ra de pu jar mun -

tan yes: 

Qui na idea em for ma ria de mi ma teix i dels

meus com pa trio tes, si un dia arri ba va a les

me ves ore lles la no tí cia que uns al pi nis tes

es tran gers ha vien enar bo rat amb les se ves

per so nes, la ban de ra de la seva Pàtria, so -

bre el cim ver ge del Na ran jo de Bul nes, a

Espan ya, a Astú ries i al meu in dret de caça

d’i sards fa vo rit? (Íbid, pàgs.  68-69).3 

Crí ti ca i in te gra da al ho ra, la no ble sa re cull

així l’e le ment més es pi ri tual de l’or dre

burgès, el na cio na lis me, tot su mant-se als

es for ços ideolò gics i de de li mi ta ció del te -

rri to ri dels nous es tats na cio nals. Cosa que

és cohe rent amb el crei xent in terès pels re -

cur sos que es tro ben en àrees de di fí cil ac -

cés, com les mun tan yes, la so bi ra nia de les 

quals es tro ba va fins ales ho res re la ti va -

ment in de fi ni da. 

A Espan ya, doncs, l’ac ti vi tat no bi lià ria,

l’in terès cien tí fic i mi ner, les ca ce res

reials... ani rien di fo nent el gust per la

mun tan ya –en al tres temps em bol ca lla da 

per un halo romà ntic i con si de ra da re fu gi

de ban do lers i mal fac tors–, amb la qual

cosa, a poc a poc, co men çarà a aug men -

tar el nom bre de vi si tants als mas sis sos

pe nin su lars. Gai re bé sem pre, al co men -

ça ment, re pre sen tants de les clas ses més 

be nes tants, acom pan yats per guies lo -

cals –so vint pas tors. Cada ve ga da més

gent, però amb fre qüèn cia mar cats pel

tret de la pe cu lia ri tat: fo na men tal ment, a 

més a més de no bles, bur ge sos il·lus -

trats, so vint im buïts de la men ta li tat hi -

gie nis ta4 i re ge ne ra cio nis ta que es de sen -

vo lu pa en el pri mer terç del se gle XX de

la mà de fi gu res com Gi ner de los Ríos i la 

Insti tu ció Lliu re d’Ensen yan ça. Aquest

con text do na ria lloc a una de les so cie tats 

mun tan yen ques de l’Estat  més pio ne res i 

im por tants: la “Real So cie dad Es pa ñola

de Alpi nis mo Pe ña la ra”. 

Elits so cials, al cap i a la fi, en ca ra que per -

tan yents a una sub cul tu ra par ti cu lar, re la -

ti va ment di fe rent dels prin ci pis i va lors he -

gemò nics de l’in dus tria lis me. Pro po sen un

es pi ri tua lis me asc ètic, ben di fe rent del ma -

te ria lis me mer can til emer gent en d’al tres

grups de les elits econò mi ques i po lí ti ques. 

Amb això, la mun tan ya es de vé, per a ells,

un lloc simb òlic i de re pre sen ta ció,5 és a

dir, un es pai per po sar en pràcti ca for mes

de vida i de re la ció de ti pus al ter na tiu, rei -

vin di cant-los així com a mo del per al

 conjunt de la so cie tat, per a la seva re ge ne -

ra ció. Pre ci sa ment el carà cter par ti cu lar

d’a quests agents so cials fa que molts d’ells 

es tro bin en tre els per de dors de la gue rra

ci vil, amb la qual cosa el con flic te bèl·lic

i les se ves conseqüències polítiques,

socials, ideològiques, es deixaran sentir

també a la muntanya. 

La di fu sió dels es ports
de mun tan ya en la
ma du re sa de la so cie tat
indus trial 

El pai sat ge so cial de l’ex cur sio nis me a

Espan ya des prés de la gue rra s’hau ria anat 

anun ciant ja, an te rior ment, a d’al tres

 països eu ro peus. Pre ci sa ment, les con se -

qüèn cies als paï sos germ ànics d’un al tre

con flic te bèl·lic, la Pri me ra Gue rra Mun -

dial, ha vien co men çat a va riar la com po si -

ció so cial d’a quells que es di ri gien a la con -

ques ta dels cims. Als ja co ne guts s’hi

 comencen a afe gir jo ves de les clas ses po -

pu lars, en ca ra que amb un con cep te com -

ple ta ment di fe rent de la pràcti ca al pi na,

que se ria so vint cri ti cat per la “aris tocr àcia

al pi nís ti ca”: da vant la mera per se cu ció del

cim, es co men cen a cer car ales ho res els

ves sants més abrup tes o di fí cils de les

mun tan yes. Neix així el con cep te con tem -

po ra ni d’es ca la da, vin cu lat a la ver ti ca li tat, 

a l’“ex trem”. Una pràcti ca qua li fi ca da pels

seus de trac tors, amb unes cer tes res sonà -

ncies des pec ti ves, com a “al pi nis me

acrobà tic”. La col·li sió de di fe rents ma ne -

res de con ce bre la pràcti ca de l’ex cur sio -

nis me evi den cia, per tant, un cert xoc

 social. Les òbvies di ferè ncies de po der i

d’in fluèn cia llan ça ran un cert halo de ‘ma -

le dic ció’ so bre els pri mers al pi nis tes ex -

trems, pro vi nents de fora de les elits bur ge -

ses i no bi lià ries. Que l’al pi nis me ex trem

 sigui molt més pe ri llós que la pràcti ca con -

ven cio nal és un dels ariets fo na men tals de

les crí ti ques que s’hi abo quen en contra. 

Sens dub te, la con ques ta de la cara Nord de 

l’Ei ger, als Alps Suïs sos, és l’e pi so di que

més clar i net re ve la el des ple ga ment i con -

so li da ció d’a ques ta mena de pràcti ques. A

cau sa dels des pre ni ments, els can vis me -

teo rolò gics... els in tents d’es ca lar la sum -

ma ment pe ri llo sa pa ret cònca va de l’“Ogre”

o “L’Aran ya Blan ca”, de gai re bé dos quilò -

me tres d’al ça da, es comp ta rien per tragè -

dies, fins que dues cor da des ger ma noaus -

tría ques –Heck mair, Vorg, Kas pa rek i

 Harrer6– acon se gui ren la seva pri me ra as -

cen sió el 1936. El fet va te nir un no ta ble

efec te na cio na lis ta i va ser uti lit zat com a

acte de pro pa gan da pel règim nazi. Aquest

re co nei xe ment ser vi ria com a ex pres sió de

l’a lian ça for ja da a Ale man ya en tre l’a ris tocr -

àcia bur ge sa més tra di cio na lis ta i les clas -

ses bai xes –pre ci sa ment els grups so cials

dels quals hist òri ca ment ha vien pro vin gut

els mun tan yencs i al pi nis tes–, en front dels

sec tors bur ge sos més in no va dors. 

Fets com aquest an ti ci pa rien el que se ria,

des prés de la Se go na Gue rra Mun dial, el

pa no ra ma so cial de l’a vant guar da al pi nís ti -

ca. Estem da vant d’un fe no men de jo ves,

per re gla ge ne ral poc in te grats en les for -

mes de vida més con ven cio nals, amb la

qual cosa la mun tan ya es con ver teix, no va -
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3  Aques ta obra re pro dueix ín te gra ment l’ar ti cle de Pe dro Pi dal pu bli cat al dia ri La Épo ca, el di marts 20 de de sem bre de 1904. Més en da vant va apar èi xer tam bé al lli bre que el

ma teix Pi dal va es criu re amb José Za ba la el 1918 i que por ta el tí tol de Pi cos de Eu ro pa.
4 “Els al pi nis tes som cer ca dors de sa lut per al cos i  per a l’àni ma. A la mun tan ya el cos tro ba els agents sa ni ta ris que l’a mun te ga ment de l’urbs li nega i l’es pe rit s’ei xam pla i s’en -

for teix, i es blin da con tra les bai xes misè ries hu ma nes” (“Edi to rial”, Pyre nai ca, vol. I, núm 1, 1926).
5 La mun tan ya és un “es pai de re pre sen ta ció”, per tal com s’hi des ple guen “com ple xos simb òlics i no cions que con te nen opo si ció o hos ti li tat vers les con cep cions do mi -

nants”, és a dir, un es pai on, mit jan çant for mes de vida al ter na ti ves, es fo na men ta una crí ti ca so cial més àmplia. (Urry, 1995, pàg. 228.) Per a l’o ri gen d’a quest con cep -

te, ve geu Le febv re (1974).
6 Ha rrer es autor tam bé del best se ller, por tat al ci ne ma de fa poc, Set anys al Ti bet, que na rra les se ves pròpies pe ripè cies en aquell país llunyà, on s’ha via des pla çat amb mo tiu

d’u na ex pe di ció a l’Himà laia, pre ci sa ment com a re com pen sa per l’as cen sió a l’Ei ger. L’es clat de la Se go na Gue rra Mun dial el va fer cau re pre so ner dels an gle sos, dels quals va

fu gir du rant el pe río de que re la ta el lli bre.



ment, en un es ce na ri al ter na tiu, un més

dels que an ti ci pen el mo vi ment con tra cul -

tu ral dels anys 60 i 70. So bre tot brità nics

–com Chris Bo ning ton, Whi llans, Scott...–, 

en ca ra que tam bé nord-ame ri cans, com

ara Rob bins i tot el mo vi ment ge ne rat al

vol tant de la vall de Yo se mi te, a Ca lifò rnia.

Men tres tant, en el prin ci pal país alpí, Fran -

ça, la re gu la ció ins ti tu cio nal de l’ex cur sio -

nis me i la im portància de la fi gu ra del guia, 

que pro por cio na un mitjà de pro fes sio na lit -

za ció als al pi nis tes, di bui xa un es ce na ri

més tra di cio nal i encotillat, on destacaria

la figura de Gastón Rebuffat, guia i un dels

principals escriptors alpins. 

El fe no men de l’es ca la da i la re cer ca de la

di fi cul tat en les as cen sions ex pe ri men ta

tam bé una im por tant di fu sió tan bon punt

Espan ya es re cu pe ra de la post gue rra. La

na tu ra sal vat ge, l’es forç i les “mun tan yes

ne va des” en cai xa ven per fec ta ment en les

ico nes de la ideo lo gia del fei xis me, fins i

tot en la seva orien ta ció fran quis ta, com

tam bé s’ha com pro vat res pec te a l’Ei ger.

Així, una ins ti tu ció del règim, el “Fren te de 

Ju ven tu des”, se ria un im por tant plan ter

d’a ques tes pràcti ques. Hi par ti ci pa rien

–pos si ble ment no po dia ser al tra ment–

Alber to Ra ba dá i Ernes to Na va rro, les fi -

gu res més re pre sen ta ti ves de l’al pi nis me

ex trem es pan yol, els quals con tri bui rien a

for jar, amb la seva pri me ra es ca la da de

1962, el prin ci pal mite i sím bol munta -

nyenc es pan yol: la cara Oest del Na ran jo

de Bul nes. Pre ci sa ment, al gun dels ac ci -

dents que es pro dui rien en aques ta pa ret,

en l’a fany d’a con se guir-ne la pri me ra es -

ca la da hi ver nal –com el d’Ortiz i Be rrio, o

el que cos ta ria la vida a S. Arra bal–,

col·lo ca rien la mun tan ya en el cen tre de

l’in terès d’u na nai xent in dús tria de mit -

jans de co mu ni ca ció, amb la qua si aca ba -

da d’es tre nar te le vi sió al cap da vant.7 Pel

que fa a la pràcti ca més po pu lar, es pro -

dueix un in cre ment con ti nuat en el nom -

bre de prac ti cants, tant a Eu ro pa en ge ne -

ral com a Espan ya, cosa que com por ta, a

prio ri, el des di bui xa ment dels ní tids per -

fils so cials dels mun tan yencs, en ca ra que

això serà ma ti sat més en da vant. Un fe no -

men des ta cat és el crei xe ment de so cie -

tats i clubs de mun tan ya –els quals ja no

te nen el carà cter eli tis ta d’an tany–, so vint

vin cu lats o sor gits en el si de les grans em -

pre ses in dus trials, un fe no men, aquest,

for ça fre qüent al nord. 

Des prés de la Se go na Gue rra Mun dial es

con so li da tam bé una ac ti vi tat de re la ti va

im portància en la hist òria so cial de l’ex cur -

sio nis me: les ex pe di cions a l’Himà laia.

Aques tes cons ti tuei xen un fe no men jus ti fi -

cat so cial ment en la seva ves sant na cio na -

lis ta, ini ciat pri mer per ale manys i brità nics 

abans de la Se go na Gue rra Mun dial. En ge -

ne ral, és una pràcti ca de les prin ci pals

potè ncies co lo nials, la qual té un sig ni fi cat

simb òlic, de rea fir ma ció de la ca pa ci tat na -

cio nal de con ques ta, més que no pas

pràctic. 

Un fe no men que re sul tarà tardà, i en oca -

sions polè mic a Espan ya, on co men ça ria

tam bé amb una re lec tu ra co lo nial de ca -

ràcter ideolò gic, com mos tra el lema de la

pri me ra ex pe di ció es pan yo la als Andes, el

1961: “Cinc-cents anys més tard”. Tan -

ma teix, aviat es con ver ti ria en símp to ma

d’al guns dels con flic tes de l’Espan ya ac -

tual. Per què les pri me res ex pe di cions del

nos tre país als Andes i a l’Himà laia ser vi -

rien d’ex pres sió a la ten sió en tre el na cio -

na lis me es pan yo lis ta i els na cio na lis mes

pe rifè rics. Pot ser el cas més il·lus tra tiu si -

gui la pri me ra ex pe di ció bas ca als Andes,

el 1967, que aca ba ria a la pre só per ha ver 

col·lo cat –se gons de nun cia ria una car ta

anò ni ma– una “ban de ra se pa ra tis ta”8 al

Cam pa ment Base de Que bra da Hon da, a

la Se rra la da Blan ca pe rua na (Itu rri za,

1996). Alguns dels seus mem bres, com

Ángel Ro sén, for ma rien part de la pri me ra

ex pe di ció es pan yo la que co ro na l’Eve rest,

l’ex pe di ció bas ca de 1980, que no més

durà la iku rri ña en la “con ques ta” del cim. 

Mar tín Za ba le ta, au tor de l’as cen sió, en

tre pit jar el cim cri darà “Egin dugu, egin

dugu. Gora Eus ka di Aska tu ta”. En sen tit

con tra ri, es de nun cia va que fins als no ran -

ta “la ban de ra es pan yo la no ha via one jat

al sos tre del món”, mal grat ha ver es tat as -

so lit per bas cos i ca ta lans. Una ex pe di ció

fi nan ça da par cial ment per l’exè rcit ho

acon seguiria, amb tots els ho nors, el

1992.

Anècdo tes com aques tes re ve len que, des -

prés del “Fren te de Ju ven tu des”, a Espa -

nya tam bé la mun tan ya s’ha via con ver tit

en un con text con tra cul tu ral i re fu gi de l’o -

po si ció al règim fran quis ta, de ve ga des en

un lloc on anar per par lar de po lí ti ca en un

en torn “dis cret” i con fi den cial. Tot an ti ci -

pant, així tam bé, l’es ce na ri so cio po lí tic

con tem po ra ni. 

Alter na tius
i/o in te grats: la mun tan ya
en la so cie tat pos tin dus trial

Cu rio sa ment, l’al pi nis ta més em blemà tic

sor git en l’en torn de les ins ti tu cions del

fran quis me, Cé sar Pé rez de Tu de la, se ria

el prin ci pal res pon sa ble de la di fu sió pú -

bli ca d’a quest es port al nos tre país; en

molts sen tits, se ria un cap da van ter a la

seva èpo ca: no so la ment per la seva tas ca

di vul ga do ra en di fe rents mit jans, sinó

tam bé per ser un pio ner en el pa tro ci ni co -

mer cial de les se ves ac ti vi tats, una cosa

ales ho res blas ma da –par lem dels anys

sei xan ta i se tan ta– i avui com ple ta ment

ge ne ra lit za da. 

El pa tro ci ni i la di fu sió li terà ria de les

vivè ncies al pi nes se rien tam bé les prin ci -

pals ei nes del sud ti rolès Rein hold Mess -

ner, el prin ci pal di vul ga dor de l’al pi nis me 

a es ca la in ter na cio nal. Els uns i els al tres

con tri buei xen a fer que es pro duei xin un

se guit de fets que can vien ra di cal ment el

cai re de l’ex cur sio nis me, amb la uni ver -

sa lit za ció dels  prac ti cants, uni da a una

pro fun da di fe ren cia ció de les ac ti vi tats

en glo ba des en el mun tan yis me: ex cur sio -

nis me, es ca la da de bloc, es ca la da es por -

ti va, es ca la da de grans pa rets, es ca la da

en gel i mix ta, al pi nis me, Himà laia...

cada una amb con tin guts i re gles ben di -

fe rents, així com prac ti ca des per un per fil 

so cial par ti cu lar, que po dríem dir que és

apro xi ma da ment crei xent –en sen tit es -

truc tu ral, de més baix a més alt– en l’or -

dre es men tat.9 
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7 Els ma tei xos Ra ba dá i Na va rro van mo rir d’ac ci dent d’es ca la da, però no al Na ran jo, sinó in ten tant l’as cen sió d’un al tre gran mite de l’al pi nis me in ter na cio nal: la cara Nord de

l’Ei ger.
8 Evi dent ment, es re fe ria a una iku rri ña.
9 Enca ra que hi ha ex cep cions, com ara l’ex cur sio nis me, que mal grat ser la fa ce ta més “po pu lar” del mun tan yis me, re cent ment ha ex pe ri men tat un crei xe ment de la pràcti ca en tre 

les clas ses su pe riors. Com a exem ple d’a quest fet po dem es men tar les so vin te ja des as cen sions pi ri nen ques de Jor di Pu jol, que va ser pre si dent de la Ge ne ra li tat ca ta la na. 



Mal grat tot, això úl tim no dei xa de ser una

con jec tu ra que haurà d’és ser con tras ta da

per la via em pí ri ca. Pas sa ria, així, a for -

mar part d’un pro gra ma d’in ves ti ga ció que 

per se gui ria la de fi ni ció dels trets so ciolò -

gics de la pràcti ca de l’ex cur sio nis me en

l’ac tua li tat, en te nent-los com a ex pres sió

d’al gu nes de les grans tendències de la so -

cie tat con tem porà nia. Tot con si de rant,

doncs, la mun tan ya com un ob ser va to ri,

fo na men tal ment a ni vell ‘mi cro’, del can vi

so cial. 

Per fer-ho, par ti ria de la com pren sió i la

cons ta ta ció del pro cés mit jan çant el qual

les ac ti vi tats de mun tan ya, apa rent ment

al ter na ti ves i mar gi nals se gons les re pre -

sen ta cions de sen tit comú, es van in se rint i 

in te grant per fec ta ment en la so cie tat de

con sum. Atès que ex pe ri men ten, com s’ha

plan te jat, l’i ni ci d’u na pràcti ca co mer cial

més o menys mas si va: amb la mul ti pli ca -

ció del nom bre d’em pre ses i guies pro fes -

sio nals; amb la for ma ció d’a quests en el

marc de l’en sen ya ment re glat; amb la de fi -

ni ció de pro duc tes tu rís tics, com ara les ru -

tes de sen de ris me o el ba rran quis me, arri -

bant tam bé a con ver tir-se en negoci

l’escalada de la muntanya més alta de la

terra: l’Everest o Chomolungma:

L’e xem ple més cri da ner de la for ma com el

pro cés d’es ca lar mun tan yes ha pas sat a for -

mar part del tu ris me de mas ses es tro ba en

re la ció amb el Mont Eve rest. Esca lar l’Eve -

rest es tro ba a ho res d’a ra en di ver sos iti ne -

ra ris tu rís tics, tant que, en un dia dels pri -

mers no ran ta, 32 es ca la dors van arri bar al

cim [...] Tam bé se sug ge reix que fer un

“trek king” a l’Eve rest ha pas sat a ser part de

la iden ti tat de Holly wood, una mena de ri -

tual de pas per a les es tre lles més ge nuï nes

(Mac nagh ten i Urry, 1998 pàg. 206). 

Tan ma teix, la ini cia ti va per so nal con ti nua

pre do mi nant en les ac ti vi tats mun tan yen -

ques, cosa que ex pli ca ria el seu alt ni vell

de di fu sió. Aquest fet por ta com a con se -

qüèn cia la im portància econò mi ca que ad -

qui reix la fa bri ca ció i co mer cia lit za ció dels

ma te rials que s’u ti lit zen en la pràcti ca del

mun tan yis me, tot con fi gu rant-se, amb l’es -

quí, com una ac ti vi tat cap da van te ra en ge -

ne ra ció de ne go ci per a les fir mes de ma te -

rial es por tiu.10 Això és de gut al fet que el

con sum de ma te rial no so la ment es pro -

dueix per a la pràcti ca es tric ta de l’ac ti vi tat

es por ti va, sinó tam bé en la vida dià ria, per

tal com la roba i el cal çat de mun tan ya

–bo tes de trek king, fol res po lars...– han

es de vin gut una ico na de l’et hos post mo -

dern, com a ex pres sió del re tro ba ment

amb la na tu ra. Això ex pli ca ria que les

grans mul ti na cio nals del sec tor, com Nike,

Adi das i d’al tres, no no més apos tes sin for -

ta ment per la con so li da ció de lí nies pròpies 

de pro duc tes per a l’ex cur sio nis me, sinó

tam bé que aca bes sin ad qui rint al gu nes de

les em pre ses es pe cia lit za des cap da van te -

res en aquest camp. 

Però la im portància co mer cial de l’ex cur -

sio nis me no aca ba aquí, sinó que es re co -

neix en un dels sec tors claus de les eco -

nomies pos tin dus trials: les ano me na des

 indústries cul tu rals. Amb au dièn cies en al -

tres temps im pen sa bles en els mit jans de

co mu ni ca ció de mas ses, en ca sos com el

del pro gra ma Al filo de lo Impo si ble al nos -

tre país; amb el se gui ment d’ex pe di cions

per les te le vi sions o llocs a la xar xa, tam bé

per Mar ca –pri mer dia ri es pan yol en nom -

bre de lec tors–; amb l’a po geu de re vis tes i

edi to rials es pe cia lit za des...

Per tant, l’in terès de l’es tu di so ciolò gic de

l’ex cur sio nis me en la so cie tat con tem porà nia 

ra di ca en el fet que, a tra vés d’ aques tes

pràcti ques es por ti ves, es mos tren amb ni ti -

de sa els va lors i ar que tips he gemò nics –els

de carà cter més con ven cio nal, com ara l’èxit, 

l’o rien ta ció de l’ac ció per ob jec tius, la ma xi -

mit za ció, co mer cia lit za ció, com petè ncia, el

con su mis me...–, coe xis tint es tre ta ment amb 

els que per a al guns11 es tan pas sant a ser els 

va lors ge nuïns de les so cie tats pos tin dus -

trials o post mo der nes: au to no mia, re fle xi vi -

tat, in di vi dua lis me... 

Com a re sul tat, en l’àmbit es tric ta ment al -

pi nís tic co men cen a ma ni fes tar-se les crí ti -

ques que de nun cien fins a quin punt al gu -

nes mo da li tats o pràcti ques al pi nes s’han

con ver tit en una hipè rbo le de l’es pe rit com -

pe ti tiu orien tat a l’èxit d’un ob jec tiu con -

cret: el cim, una ruta d’u na di fi cul tat de ter -

mi na da. L’al pi nis ta i es crip tor Joe Simp son 

posa en evidè ncia ca sos reals en els quals

els an hels de co ro nar el cim de l’Eve rest

por ten no no més  -li te ral ment– “a pas sar

per da munt de cadà vers" d’al pi nis tes, sinó

tam bé, en ca sos do cu men tats,12 a fer-ho

so bre mo ri bunds, que són aban do nats a la

seva sort per no po sar en pe rill l’èxit que

pas sa, ne cess ària ment, per fer el cim.

L’as cen sió a l’Eve rest, con ver ti da així en

un joc de mi lio na ris, on s’a rri ben a “pa gar

de se nes de mi lers de dòlars per pu jar amb

‘Ju mars’ per una cor da fixa, res pi rant prou

oxi gen com per anar a la llu na i tor nar”

(Simpson, 2002, pàg. 52).13 

Qui pu gui per me tre’s pa gar les ta ri fes d’un

bon equip co mer cial, si està de ci dit i prou

en for ma, té pos si bi li tats rao na bles d’a rri bar 

avui el cim de l’Eve rest, en ca ra que la seva

ex pe rièn cia si gui poca o cap [...] L’Eve rest

no és sinó un al tre des tí de va can ces, amb

l’ú ni ca di ferè ncia que és més car que la res -

ta, com co rres pon a la seva im portància

(Simp son, 2002, pàgs. 66-67). 

Al cap da vall, un es tu di de la so cie tat con -

tem porà nia, a tra vés de l’ex cur sio nis me,

con ce but en clau plu ra lis ta, haurà de mos -

trar que a la mun tan ya es con tra po sen, com 

en un tau ler d’es cacs amb múl ti ples pe ces,

tendències, agents i trets molt di fe rents.

Alguns in tel·li gi bles en clau mo der nis ta

 –ra cio na lit za do ra, ins tru men tal, de sen ci -

sa do ra, uti lità ria...–, men tre que d’al tres

s’a cos ten més al mo del post mo der nis -

ta-trans cen dent, màgic, sen ti men tal, per so -

nal... Els uns con se qüents, com s’ha vist,

amb la le gi ti mi tat econò mi ca i mer can til

 hegemònica, d’al tres amb la de fen sa d’u na

le gi ti mi tat al ter na ti va, de ti pus vi ven cial, fo -
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10 Per veu re una pa norà mi ca ge ne ral de la im portància so cioe conò mi ca d’a ques tes pràcti ques, que s’a tu ra tam bé en llur ta xo no mia i en tra mat or ga nit za tiu, ve geu Da vid Mos co so

(2003)
11 Em re fe rei xo a les di fe rents tra di cions que res sal ten el carà cter de rup tu ra que ad qui reix el can vi so cial con tem po ra ni, com és el cas del post mo der nis me (Lyo tard, De rri da, Li -

po vetsky...) o la mo der nit za ció re fle xi va (Beck, Lash...), en tre d’al tres.
12 Entre d’al tres, el de Dee pak Kul ka ni, mem bre d’u na ex pe di ció ín dia,  que va mo rir prop del Co lla do Sur, a 8.000 m, da vant la pas si vi tat de di ver ses  ex pe di cions asià ti ques i oc -

ci den tals. Això va pas sar la pri ma ve ra del 1992, quan tam bé jo ma teix em tro ba va in ten tant es ca lar l’Eve rest. Simp son re cull tam bé el tes ti mo ni de l’es ca la dor ja ponès E. Shi -

ge ka wa, el qual, des prés d’a ban do nar a la seva sort dos al pi nis tes mo ri bunds, de camí cap al cim pel ves sant nord, va dir que “per da munt dels vuit mil me tres la gent no pot

es tar per mo ra li tats” (Simp son, 2002, pàg. 50).
13 Con cre ta ment, la ta ri fa per par ti ci par en una ex pe di ció co mer cial a l’Eve rest pu ja va 65.000 dòlars el 1996.



na men ta da en el com pro mís i en l’au to re gu -

la ció d’in di vi dus i agents col·lec tius, en una

èti ca re fle xi va. Això es re la cio na amb no ves

for mes d’es truc tu ra ció so cial més mul ti di -

men sio nals i dinà mi ques, que fan de la

mun tan ya un es ce na ri més de la nos tra so -

cie tat de con sum al ho ra que tam bé es de vé

“es pai de re pre sen ta ció”. 

Per això, un pro gra ma d’in ves ti ga ció en els

ter mes in di cats haurà de qües tio nar-se fins 

a quin punt la uni ver sa lit za ció, co mer cia lit -

za ció, di ver si fi ca ció i es pe cia lit za ció de les

di fe rents fa ce tes de l’ex cur sio nis me coe xis -

teix amb el seu com po nent romà ntic, ètic,

re ge ne ra cio nis ta. Aquest úl tim és po sat en

evidè ncia per què les pro fu ses re gla men ta -

cions del joc com pe ti tiu dels al tres es ports

són sub sti tuï des aquí per au to re gu la cions

èti ques –es tils d’as cen sió, ús o no de mit -

jans ar ti fi cials...– i ecolò gi ques –ti pus d’e -

qui pa ment per a les ru tes amb ma jor o me -

nor im pac te, llocs i èpo ques en què es pot

escalar o no, per no destorbar als ocells,

formes de tractar els residus... 

Una dada re lle vant en l’es tu di de la so cie -

tat con tem porà nia “des de la mun tan ya” el

cons ti tueix que, pa ra do xal ment, mal grat

aques tes au to re gu la cions i mal grat que els

mun tan yencs han es tat so vint els prin ci -

pals rei vin di ca dors d’un es ta tus de pro tec -

ció per a les mun tan yes –ve geu el cas dels

Pi cos de Eu ro pa (Gon zá lez Fer nán dez,

2002)–, tam bé són, so vint, les se ves pri -

me res “víc ti mes”. Les nor mes in for mals i

èti ques, pròpies de la pràcti ca mun tan yen -

ca, xo ca rien així amb les for mals, pròpies

dels es pais pro te gits; les nor ma ti ves le gals, 

els règims de pro tec ció es tra duei xen en

pro ble mes d’ac cés a les mun tan yes, com si 

fos una re ven ja bu rocr àti ca per part dels

ges tors cap als menys “in te grats” dels

usua ris de la na tu ra. Pot ser pel seu de sa -

fia ment a la con cep ció mer can ti lis ta dels

Parcs Na tu rals, com a es pai nor ma lit zat i,

per tant, cons truït com a ob jec te apte per

al con sum mas siu. Per què la tendència

més ge nuï na de l’ex cur sio nis me, so bre tot

en la seva pràcti ca més ex tre ma, i mal grat

la trans cendència econò mi ca que se li ha

re co ne gut més amunt, sem bla con ti nuar

con ser vant, als ulls dels ges tors ins ti tu cio -

nals, un cert halo de mar gi na li tat, de ca -

ràcter asc ètic, de ‘ma le dic ció’ indòmita:

Un tret de l’ex cur sio nis me i l’es ca la da és la

idea de l’es forç. Es con si de ra que no més si

una en ti tat na tu ral im pli ca es forç per es ca -

lar-la o as so lir-la pot ser pròpia ment apre -

cia da; el ter me ‘tra vel’ [viat jar], fet i fet, ve

de ‘tra vail’, tre ball (Mac nagh ten i Urry,

1998, pàg. 206). 

I pot ser no van errats, per què l’es ca la da,

l’al pi nis me... per a molts con ti nua man te -

nint el sen tit romà ntic dels pio ners: al ter na -

tiu, de sa fia dor, de re pre sen ta ció... com a

pro pos ta de re la ció amb el món que posa en 

qües tió les ba ses d’allò que hi ha es ta blert.

Una pe cu lia ri tat so cial que, empí ricament,

hau ria ad ver tit ja par cial ment Pie rre Bour -

dieu a “La Dis tin ció” en afir mar:

La for ma més asc èti ca de l’ac ti tud est èti -

ca i les pràcti ques més le gí ti mes cul tu ral -

ment i menys cos to ses econò mi ca ment,

com ara, en matè ria de pràcti ques cul tu -

rals, la fre qüen ta ció de mu seus o, en

matè ria es por ti va, l’al pi nis me o l’ex cur sio -

nis me, te nen to tes les pro ba bi li tats de tro -

bar-se for ça so vint en les frac cions més ri -

ques (re la ti va ment) en ca pi tal cul tu ral i

més po bres (re la ti va ment) en ca pi tal

econò mic (1988, pàg. 266).14 

Cal dria in ves ti gar, per tant, si es tem da vant

d’u na pràcti ca que, en la seva ves sant més

“ge nuï na”, i de for ma pot ser no cons cient,

se si tua i pren par tit, com ho fan tota una

sèrie de mo vi ments con tem po ra nis de ca -

ràcter al ter na tiu –eco lo gis tes, “an ti glo ba lit -

za ció”–, en el gran de bat con tem po ra ni,

l’autè ntic di le ma de la Mo der ni tat Tar da na:

el que s’es ta bleix en tre la le gi ti mi tat vi ven -

cial i la lògi ca mer can til do mi nant; en tre di -

ver si tat i plu ra lis me com a símp to ma de la

lli ber tat, i la lògi ca de la “raó im pe ria lis ta”

que res ta sub ja cent des prés de l’ho mo ge -

neït za ció de fen sa da pel “pen sa ment únic”

(Bour dieu i Wac quant, 2001). De fen sant,

doncs, l’es pi ri tua lis me romà ntic en ver sió

post mo der na da vant la hi per mo der ni tat

mer can ti lis ta i ins tru men tal. Tot pro po sant

que, de la ma tei xa ma ne ra que l’essència de 

les co ses no s’ex hau reix en la seva for ma

tan gi ble, el sen tit de l’e xistència tam poc no

es basa en el sim ple guany de les co ses ma -

te rials, sinó so vint en “la con ques ta d’allò

que és inú til”, que di ria Te rray.15 Com be -

lla ment ho ex pres sa ria l’al pi nis ta francès

Gui do Mag no ne, des prés de su pe rar la te -

mi ble cara Oest dels Drus –al mas sís del

Mont Blanc–, vers l’any 1952: 

Els  meus dits es cor xats aca ri cien suau ment

el gra nit... aques tes pe dres pe sa des, te rri -

bles i sen se àni ma, ho són tot per a no sal tres: 

la deu del nos tre sen ti ment de ple ni tud.16 
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Resum 
Es con si de ra pro vat que l’ac ti vi tat fí si ca i

la pràcti ca es por ti va te nen una re la ció di -

rec ta amb l’au to con cep te i que la re la ció

es men ta da és bi di rec cio nal. Cal, però,

ma ti sar  aques ta afir ma ció, per què tam bé

se sap, per exem ple, que no de tota ac ti vi -

tat fí si ca se’n de ri ven, ras i curt, efec tes

be ne fi cio sos, que s’han tro bat as so cia -

cions en tre la in sa tis fac ció cor po ral i l’e -

xer ci ci fí sic ex ces siu o que re sul ta ina de -

quat al·lu dir a l’au to con cep te de for ma

genè ri ca sen se di fe ren ciar-ne di men sions. 

En aquest es tu di, rea lit zat amb 343 es tu -

diants de 13 a 16 anys, s’o fe rei xen da des

ob tin gu des mit jan çant un nou Qües tio na ri

d’Au to con cep te Fí sic (QAF) que per me ten

de pre ci sar la re la ció exis tent en tre l’au to -

con cep te fí sic i va ria bles com ara la pràcti -

ca es por ti va, el gène re, l’e dat, l’ín dex de

mas sa cor po ral i el grau de sa tis fac ció cor -

po ral. 

Introducció 

Entre l’ac ti vi tat fí si ca i l’au to con cep te exis -

teix una re la ció po si ti va bi di rec cio nal, fet

al qual ja hem tin gut oca sió de re fe rir-nos

en aques tes ma tei xes pàgi nes (Goñi i Zu -

lai ka, 2000a), tot apor tant da des que

mos tren que l’au to con cep te dels qui prac -

ti quen l’es port es co lar, als 10 i 11 anys, és 

su pe rior al dels qui no el practiquen. 

Però se ria un error pen sar que es co neix a

la per fec ció la na tu ra le sa de la re la ció es -

men ta da. En pri mer lloc, re sul ten poc

apro pia des les re ferè ncies a l’au to con cep -

te quan es rea lit zen de for ma genè ri ca, és

a dir, sen se di fe ren ciar-ne les di men sions.

Per exem ple, si es trac ta de cla ri fi car la re -

la ció exis tent en tre l’au to con cep te i la

pràcti ca es por ti va, el que im por ta con èi xer 

no és l’au to con cep te glo bal sinó l’au to con -

cep te fí sic de les per so nes. D’u na al tra

ban da, tam poc no és cert que de tota ac ti -

vi tat fí si ca se’n de ri vin au tomà ti ca ment

efec tes be ne fi cio sos per al de sen vo lu pa -

ment per so nal; és més, en els nos tres dies

van aug men tant els ca sos en què l’e xer ci ci 

fí sic ina de quat té mol ta re la ció amb la in -

sa tis fac ció cor po ral (Bai le, 2003) i les si -

tua cions en què es com pro va una re la ció

ne ga ti va en tre la pràcti ca es por ti va ha bi -

tual i la imat ge cor po ral (Da vis, 1990; Lo -

land, 2000). Tot i amb això, l’a fir ma ció

ac tual ment més sos te ni ble és que es trac -

ta d’u na re la ció am bi gua (Hau sen blas i

Fa llon, 2002) i, per des comp tat, no in ves -

ti ga da de ma ne ra ex haus ti va (Raich et al., 

1996). 

Tam poc no es dis po sa d’u na in for ma ció

com ple ta so bre com es cons trueix evo lu ti -

va ment l’au to con cep te fí sic i, par ti cu lar -

ment, en aques tes eta pes de ci si ves de la

prea do lescència i de l’a do lescència, en les 

quals pre ci sa ment la tas ca del pro fes so rat

d’Edu ca ció Fí si ca re sul ta tan im por tant i,

ben sovint, tan difícil. 

Ara bé, hi ha una carè ncia que re sul ta es -

pe cial ment im por tant, tant des del punt de 

vis ta edu ca tiu com des de la preo cu pa ció

per l’a venç del co nei xe ment: no comp tem

amb un ins tru ment de me su ra ade quat, en 

cas tellà, de l’au to con cep te fí sic. És cert

que en el nos tre en torn s’han dut a ter me

im por tants in ves ti ga cions, bo i uti lit zant

tra duc cions de qües tio na ris re dac tats ori -

ginà ria ment en llen gua an gle sa, com ara

els SDQ-Self Des crip tion Ques tion nai res

(Elex pu ru i Vi lla, 1992; Nú ñez i Gon zá -

lez-Pien da, 1994)) o el PSPP-Physi cal

Self-Per cep tion Pro fi le (Mo re no, 1997;

Goñi i Zu lai ka, 2000b; Goñi i Zu lai ka,

2001). Però es trac ta d’ins tru ments de

me su ra no co mer cia lit zats, amb les li mi ta -

cions que això su po sa per al seu ús, men -

tre que els qües tio na ris d’au to con cep te

més uti lit zats en tre no sal tres (AFA, de Mu -

si tu, Gar cía i Gu tie rrez, 1994; AF5, de

Gar cía i Mu si tu, 2001) no con tem plen, o

no ho fan prou de ta lla da ment, l’au to con -

cep te físic. 

I no té cap jus ti fi ca ció que un qües tio na ri

d’au to con cep te dei xi de ban da l’au to con -

cep te fí sic. La di men sió fí si ca fi gu ra des
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Abstract

 It is con si de red pro bed that the physi cal

ac ti vity and the sport prac ti se keep di rect

re la tion with the self-concept and that this

re la tion is bi di rec tio nal. But this af fir ma tion

pre ci ses to be cla ri fied sin ce also it is known,

for exam ple, that they don’t de ri ve wit hout

more be ne fi cial ef fects of all physi cal ac ti vity,

that as so cia tions have been found bet ween the

cor po ral dis sa tis fac tion and the ex ces si ve

physi cal exer ci se or that turns out ina de qua te

to allu de to self-concept of ge ne ric form

wit hout dif fe ren tia ting di men sions from the

same one.

In this study, made with 343 stu dents of 13 to

16 years, facts from a new Ques tion nai re of

Physi cal Self-concept are of fe red that allow

nee ding the exis ting re la tions hip bet ween the

physi cal self-concept and va ria bles such as,

sport prac ti se, ge nus, age, the in dex of cor po ral 

mass and the de gree of cor po ral sa tis fac tion.

Key words

Physi cal self-con cept, Sport, Prea do les cen ce,

Cor po ral mass

Au to con cep te fí sic, Esport, Prea do lescència,
Mas sa cor po ral

n Pa ra ules cla u



d’un prin ci pi en el mo del jerà rquic i mul ti -

di men sio nal de l’au to con cep te co mu na -

ment admès en els nos tres dies (Sha vel -

son et al., 1976). Però des de fa uns quin -

ze anys di ver sos au tors (Fox i Cor bin,

1989; Marsh i Sha vel son, 1985; Marsh i

Peart, 1988; Whi tehead, 1995...) s’es tan 

es for çant per acon se guir una des crip ció

més pre ci sa de l’au to con cep te fí sic i tam -

bé la iden ti fi ca ció de pos si bles sub do mi nis 

o sub di men sions d’a quell. Una de les pro -

pos tes més sòli des pel que fa a aquest

tema, la de Fox (1997), con tem pla qua -

tre sub di men sions es pe cí fi ques (ha bi li tat,

con di ció, atrac tiu i for ça) que se si tuen en

un ni vell de menor con cre ció que no pas

 l’autoconcepte fí sic ge ne ral, el qual, pa -

ral·le la ment, apa reix en un rang jerà rquic

in fe rior al de l’au to con cep te ge ne ral. La

na tu ra le sa d’a ques tes fa ce tes de l’au to -

con cep te res pon a la des crip ció se güent:

n L’Ha bi li tat Fí si ca fa re ferè ncia a la per -

cep ció de la com petè ncia atl èti ca i es -

por ti va, en te nent com a tals les qua li tats 

(“sóc bo/bona”; “tinc qua li tats”) i ha bi li -

tats (“em veig hàbil”; “em veig de sim -

bolt”) per a la pràcti ca dels es ports, la

ca pa ci tat d’a pren dre es ports, la se gu re -

tat i la pre dis po si ció per so nal da vant els

es ports. 

n La per cep ció de la Con di ció Fí si ca, o

for ma fí si ca, in clou l’a va lua ció de la re -

sistència i l’e ner gia i tam bé de la con -

fian ça en l’es tat fí sic pro pi. 

n Per Atrac tiu Fí sic s’en tén la per cep ció

de l’a pa ren ça fí si ca pròpia, la se gu re tat i 

sa tis fac ció amb la imat ge cor po ral. 

n For ça és la di men sió de l’au to con cep te

fí sic con sis tent a veu re’s i/o sen tir-se

fort, amb ca pa ci tat per ai xe car pes, amb 

se gu re tat da vant d’e xer ci cis que exi gei -

xen for ça i amb pre dis po si ció a rea lit zar

aquests exer ci cis. 

n Com a Au to con cep te fí sic ge ne ral s’en -

tén l’o pi nió i sen sa cions po si ti ves (fe li ci -

tat, sa tis fac ció, or gull i con fian ça) en el

fí sic. 

n L’Au to con cep te ge ne ral es fa palès en el 

grau de sa tis fac ció amb un/a ma teix/a i

amb la vida en ge ne ral. 

Des d’u na pers pec ti va edu ca ti va, la iden -

ti fi ca ció de sub do mi nis de l’au to con cep te 

fí sic té con si de ra ble im portància, atès

que la mo di fi ca bi li tat de l’au to con cep te

s’in cre men ta a me su ra que les se ves di -

men sions són més es pe cí fi ques i con cre -

tes; això vol dir, per exem ple, que la per -

cep ció de l’ha bi li tat fí si ca pròpia és més

edu ca ble i can via ble que no pas l’au to -

con cep te ge ne ral. Les pos si bi li tats de

pro vo car can vis aug men ta ran en la me su -

ra en què s’a con se guei xi d’i den ti fi car els

fac tors que s’as so cien de ma ne ra di fe ren -

cial amb el de sen vo lu pa ment d’u nes di -

men sions o al tres de l’au to con cep te fí sic;

dit d’u na al tra ma ne ra, pren un in terès

enor me con èi xer de què depèn un de sen -

vo lu pa ment ade quat de les au to per cep -

cions so bre l’a trac tiu fí sic, o so bre la

 condició fí si ca, o so bre la for ça, o so bre

l’ha bi li tat. I ja co men cem a dis po sar d’al -

gu na in te res sant in for ma ció pel que fa a

aquest tema.

Enca ra no es co neix gran cosa so bre la

tra ject òria evo lu ti va de l’au to con cep te fí -

sic ge ne ral tot i que, pel que ha es tat do -

cu men tat fins ara, sem bla ex pe ri men tar

un des cens du rant la prea do lescència

(12 a 14 anys) i una ma jor di fe ren cia ció

in ter na du rant l’a do lescència i la jo ven -

tut (Nú ñez i Gon zá lez-Pien da, 1994),

sen se que s’ha gin rea lit zat en ca ra prou

es tu dis di fe ren cials so bre cada una de

les se ves di men sions (Goñi et al.,

2002). Tan ma teix, es tan ben con fir ma -

des les di ferè ncies de gène re: les noies

acos tu men a es tar més preo cu pa des pels 

as pec tes fí sics que no pas els nois, so -

bre tot per l’a pa ren ça fí si ca i pel con trol

del pes (Co llins, 1991). 

Les re la cions en tre au to con cep te i ac ti vi -

tat/edu ca ció fí si ca han es tat ob jec te de

nom bro sos es tu dis des de fa dèca des (Zu -

lai ka, 1999); ara bé, les úni ques in ves ti -

ga cions que ara com ara man te nen in -

terès, i que re pas sem a con ti nua ció, són

les que s’han dut a ter me des de la mo der -

na com pren sió de l’au to con cep te com a

una en ti tat mul ti di men sio nal i jerà rqui ca

(Fox, 1997). 

Les res pos tes al qües tio na ri PSPP per me -

ten de dis cri mi nar quins ado les cents de -

sen vo lu pen ac ti vi tat fí si ca i quins no, i fins

i tot quins des ple guen una ac ti vi tat es por -

ti va alta o bai xa, en fun ció de com per ce -

ben la seva for ça, con di ció fí si ca i ha bi li -

tat fí si ca (Fox, 1988); aquells que pun -

tuen baix en con di ció i en ha bi li tat fí si ca

per ce bu des ten dei xen a evi tar l’e xer ci ci fí -

sic men tre que els que ofe rei xen les per -

cep cions més altes en aquestes dues

dimensions són els més actius. 

Tam bé s’han com pro vat els efec tes be ne fi -

cio sos de l’e xer ci ta ció aerò bi ca (Brown et

al., 1988) i de la dan sa (Black man et al.,

1988) so bre al gu nes di men sions de l’au -

to con cep te, i en par ti cu lar so bre l’au to -

con cep te fí sic ge ne ral, en ca ra que no

 sobre l’au to con cep te ge ne ral. 

Marsh i Peart (1988), d’al tra ban da, van

tro bar que la par ti ci pa ció en ac ti vi tats

aerò bi ques te nia un im por tant efec te so -

bre l’ha bi li tat fí si ca per ce bu da i for ça

me nor so bre la per cep ció de l’atrac tiu fí -

sic. Bak ker (1988) va com pro var amb

sor pre sa que les ado les cents que par ti ci -

pa ven en clas ses de ball pre sen ta ven un

au to con cep te fí sic més baix que no pas

les no par ti ci pants, con cre ta ment en la

per cep ció de dues di men sions, l’ha bi li tat

fí si ca i l’a trac tiu fí sic, cosa que por ta a

pre gun tar-se si pot ser és l’am bient ob ses -

siu i crí tic de de ter mi nats gim na sos el que 

aca ba fo men tant aquests efec tes con tra -

pro duents. Ha yes et al. (1995) van tro bar 

que so la ment la sub es ca la de con di ció fí -

si ca man te nia re la ció amb l’ac ti vi tat fí si -

ca en el cas de les do nes, men tre que les

au to per cep cions dels ho mes en to tes les

sub es ca les co rre la cio na ven amb l’ac ti vi -

tat fí si ca. 

Obser va cions d’a ques ta mena con te nen

un in terès con si de ra ble i, so bre tot, en co -

rat gen a con ti nuar in ves ti gant en un camp, 

amb prou fei nes es bros sat, que ge ne ra no -

ta bles ex pec ta ti ves: les d’i den ti fi car de for -

ma pre ci sa els fac tors que in ci dei xen de

ma ne ra di fe ren cial en el de sen vo lu pa ment 

d’u nes di men sions o d’al tres de l’au to con -

cep te fí sic, ate ses les pos si bi li tats d’in ter -

ven ció edu ca ti va que aquest co nei xe ment

pro cu ra ria. 

El propò sit de la nos tra in ves ti ga ció va

con sis tir a in da gar fins a quin punt unes i

al tres di men sions de l’au to con cep te fí sic

po den apar èi xer as so cia des amb di ver ses

va ria bles com ara la pràcti ca es por ti va

(fre qüèn cia i ti pus d’es port), el gène re, l’e -

dat, l’ín dex de mas sa cor po ral i el grau de

satisfacció corporal. 
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SUBESCALES GÈNERE N (%) MITJANA s t SIG.

Ha bi li tat fí si ca Hom e 46,7 26,08 5,64
3,898 ,000**

Dona 53,3 22,71 5,51

Con di ció fí si ca Hom e 46,7 26,19 5,70
5,142 ,000**

Dona 53,3 21,33 6,44

Atrac ti u fí si c Hom e 46,7 25,74 6,41
4,264 ,000**

Dona 53,3 21,13 7,42

For ça Hom e 46,7 25,82 5,22
6,759 ,000**

Dona 53,3 20,06 5,73

Au to con cep te fí sic ge ne ral Hom e 46,7 29,17 5,83
5,040 ,000**

Dona 53,3 24,11 7,12

Au to con cep te ge ne ral Hom e 46,7 28,87 5,30
2,129 ,035*

Dona 53,3 27,02 5,85

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 1.

Di ferè ncies
de pun tua ció

en les di men sions
de l’au to con cep te fí sic

en fun ció del gène re.

SUBESCALES FREQÜÈNCIA DE PRÀCTICA N (%) MITJANA s t SIG.

Ha bi li tat fí si ca Esporà di ca 51,20 22,21 6,02
–4,996 ,000**

Ha bi tual 48,8 26,43 4,76

Con di ció fí si ca Esporà di ca 51,20 21,18 6,31
–5,206 ,000**Ha bi tual 48,8 26,11 5,88

Atrac tiu fí sic Esporà di ca 51,20 22,21 7,04
–1,880 ,062

Ha bi tual 48,8 24,33 7,50

For ça Esporà di ca 51,20 21,41 6,41
–2,958 ,004**

Ha bi tual 48,8 24,20 5,68

Au to con cep te fí sic ge ne ral Esporà di ca 51,20 25,09 6,75
–2,586 ,011*

Ha bi tual 48,8 27,86 7,05

Au to con cep te ge ne ral Esporà di ca 51,20 27,39 5,73
–1,130 ,260

Ha bi tual 48,8 28,38 5,60

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 3.

Pun tua ció
en les sub es ca les

del QAF asso cia des
amb la fre qüèn cia

amb què es prac ti ca
l´es port.

SUBESCALES EDATS N (%) MITJANA s F SIG.

Ha bi li tat fí si ca 13 10,9 23,89 5,73

,588 ,624
14 27,3 23,42 5,97

15 32,7 24,91 6,38

16 29,1 24,54 5,13

Con di ció fí si ca 13 10,9 25,67 6,49

1,869 ,137
14 27,3 23,02 6,74

15 32,7 24,48 6,51

16 29,1 22,13 6,29

Atrac tiu fí sic 13 10,9 23,39 7,11

1,744 ,160
14 27,3 21,91 8,82

15 32,7 25,07 6,89

16 29,1 22,63 6,15

For ça 13 10,9 24,22 5,53

1,500 ,217
14 27,3 21,36 6,32

15 32,7 22,54 6,32

16 29,1 23,71 6,18

Au to con cep te fí sic ge ne ral 13 10,9 26,56 6,96

1,281 ,283
14 27,3 24,93 7,63

15 32,7 27,65 6,72

16 29,1 26,79 6,52

Au to con cep te ge ne ral 13 10,9 27,78 6,84

1,308 ,274
14 27,3 27,47 5,49

15 32,7 29,13 5,57

16 29,1 27,04 5,44

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 2.
Di ferè ncies

en les sub es ca les
del QAF en fun ció

de l´edat.



Mètode 
Mos tra 

Van par ti ci par en aquest es tu di 343 es tu -

diants prea do les cents, de 13 a 16 anys,

per tan yents a di fe rents col·le gis pú blics de 

les pro vín cies de Bur gos i de Gui pús coa,

dels quals 160 eren nois i 183 eren noies.

La dis tri bu ció per edats va ser la se güent:

37 (10,9 %) de 13 anys; 94 (27,3 %) de

14 anys; 112 (32,7 %) de 15 anys; i 100

(29,1 %) de 16 anys. 

Instru ments 

Van em ple nar el QAF-Qües tio na ri d’Au to -

con cep te Fí sic, un ins tru ment cons truït

re cent ment, que en els es tu dis pre li mi nars 

ha ofert ín dexs psi comè trics sa tis fac to ris, i 

que cons ta de 36 ítems dis tri buïts en les

sub es ca les se güents: Ha bi li tat Fí si ca,

Con di ció Fí si ca, Atrac tiu Fí sic, For ça, Au -

to con cep te Fí sic Ge ne ral i Au to con cep te

Ge ne ral (Goñi, Li be ral i R. de Azúa, en im -

prem ta).

Es van re co llir di ver ses da des so bre la

pràcti ca es por ti va dels es co lars, per tal de

po der agru par-los en fun ció de la fre qüèn -

cia de pràcti ca (es porà di ca/ha bi tual) i del

ti pus d’es port (lliu re, es co lar o fe de rat). 

Es va cal cu lar l’ín dex de Mas sa Cor po ral

de tots els sub jec tes, des prés de pren dre

nota del seu pes i al ça da, mit jan çant la

fór mu la se güent: IMC = pes/al tu ra2. A

par tir d’a quest ín dex se’ls va clas si fi car

 en tres grups: pes baix = pun tua cions in -

fe riors a 20; pes nor mal = pun tua cions

en tre 20 i menys de 25; so brepès =

puntuacions de 25 cap amunt. 

Se’ls va apli car, fi nal ment, l’EDI: Inven -

ta ri de Tras torns de la Con duc ta Alimen -

tària (Gar ner, 1990; TEA, 1998). Es

trac ta d’un qües tio na ri uti lit zat pri mor -

dial ment amb fins de diagnòstic clí nic.

Cons ta de 64 ítems que s’a gru pen en

vuit es ca les, però per a aquest es tu di van 

in te res sar tan sols els re sul tats do nats en 

l’es ca la ge ne ral (EDI-to tal) i en al tres

qua tre par ti cu lars, les d’im puls per apri -

mar-se, bu lí mia, in sa tis fac ció cor po ral i

au toa va lua ció ne ga ti va. Unes pun tua -

cions al tes en aquest qües tio na ri in di -

quen un ele vat grau d’in sa tis fac ció cor -

po ral i un po ten cial risc de pa tir tras torns 

de com por ta ment ali men ta ri.

Resultats 

Els nois mos tren unes pun tua cions su pe -

riors a les de les noies en to tes les es ca les

del qües tio na ri (tau la 1). Es trac ta, a més

a més, de di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti ves en ca ra que és en la sub es ca la

de l’Au to con cep te Ge ne ral on la distància

és menor.

No re sul ten sig ni fi ca ti ves, en can vi, les di -

ferè ncies as so cia des amb l’e dat (tau la 2).

Les pun tua cions no se guei xen a més a

més unes tendències evo lu ti ves que res -

pon guin a un patró determinat. 

En qua tre di men sions de l’au to con cep te

(ha bi li tat fí si ca, con di ció fí si ca, for ça i au -

to con cep te fí sic ge ne ral) les per cep cions

dels qui prac ti quen l’es port de for ma ha bi -

tual (tres o més dies per set ma na) són su -

pe riors a les dels qui el prac ti quen es porà -

di ca ment (gai re bé mai o al gun cop per set -

ma na). No s’ob ser ven en can vi di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves ni en la per cep ció de l’a trac tiu 

fí sic ni en l’au to con cep te ge ne ral en tre

prac ti cants es porà dics i ha bi tuals (tau la 3).

Es re pe tei xen les di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

en con tras tar les pun tua cions ob tin gu des

pels sub jec tes de la mos tra en fun ció de la

mo da li tat es por ti va. Se’ls va agru par en

tres ca te go ries: els qui no prac ti quen cap

es port (15,5 %), els qui prac ti quen l’es -

port tant per lliu re com es port es co lar

(64,5 %) i els qui fan es port fe de rat

(20 %). En to tes les sub es ca les d’au to con -

cep te fí sic (però no en la d’au to con cep te

ge ne ral) les pun tua cions més bai xes les

ofe reix el grup que no prac ti ca l’es port i

les més al tes el grup que prac ti ca l’es port

fe de rat, men tre que el grup que prac ti ca

l’es port per lliu re i/o es port es co lar aca ba

en po si ció in term èdia (taula 4). 
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SUBESCALES TIPUS D´ESPORT N (%) MITJANA s F SIG.

Ha bi li tat fí si ca Cap 15,5 19,54 6,61

18,653 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 23,86 5,31

Fe de rat 20 28,19 3,55

Con di ció fí si ca Cap 15,5 18,29 7,45

19,830 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 23,15 5,94

Fe de rat 20 28,32 4,20

Atrac tiu fí sic Cap 15,5 19,08 6,97

8,860 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 22,69 7,10

Fe de rat 20 27,03 6,97

For ça Cap 15,5 18,83 6,20

6,430 ,002**Esco lar i lliu re 64,5 22,84 5,63

Fe de rat 20 24,45 6,62

Au to con cep te fí sic ge ne ral Cap 15,5 23,38 7,37

8,265 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 25,57 6,90

Fe de rat 20 30,29 5,57

Au to con cep te ge ne ral Cap 15,5 27,29 5,50 4,701 ,010**

Esco lar i lliu re 64,5 26,96 5,70

Fe de rat 20 30,42 4,97

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 4.
Di ferè ncies
de pun tua ció
en les sub es ca les del
QAF en fun ció del ti pus
d’es port que es prac ti ca.



Tam bé es cons ta ten as so cia cions es ta -

dís ti ca ment molt sig ni fi ca ti ves en tre les

pun tua cions en to tes les sub es ca les del

QAF i la clas si fi ca ció dels sub jec tes en

tres grups se gons la seva mas sa cor po ral

(tau la 5). 

La pun tua ció més alta en au to con cep te

l’a por ta el grup de per so nes pri mes, men -

tre que les per so nes amb so brepès mos -

tren l’au to con cep te més baix; la cosa

 canvia, sen se que re sul ti sor pre nent, en el

do mi ni de la for ça on els qui te nen so -

brepès s’au to per ce ben com els més forts. 

L’au to con cep te fí sic, en to tes les sub es ca -

les del QAF ex cep te en la de For ça, apa -

reix, fi nal ment, di rec ta ment re la cio nat

amb les pun tua cions en la sub es ca la d’In -

sa tisfacció Cor po ral de l’EDI (tau la 6); es

trac ta d’u na co rre la ció ne ga ti va amb una

alta sig ni fi can ça. 

Discussió 

En l’àmbit de l’e du ca ció fí si ca hi ha una

con vic ció ge ne ra lit za da que la pràcti ca es -

por ti va afa vo reix el de sen vo lu pa ment per -

so nal i tam bé hi ha la idea que en tre au to -

con cep te i ren di ment es por tiu es pro duei -

xen vin cu la cions im por tants. El tema d’a -

quest ar ti cle, doncs, no és es pe cial ment

nou; sí que ho és, en can vi, abor dar-lo des

d’u na con cep ció mul ti di men sio nal de l’au -

to con cep te fí sic se gons la qual po den ha -

ver di men sions que es be ne fi ciïn més que

d’al tres de la pràcti ca es por ti va i, a la in -

ver sa, la pràcti ca i fins i tot el ren di ment

es por tiu tal ve ga da po drien de pen dre més

d’u nes au to per cep cions que d’al tres, en

re ferè ncia al jo fí sic. 

Els re sul tats po sen de ma ni fest que les

noies man te nen, du rant la preadoles -

cència, per cep cions in fe riors a les dels

nois en to tes les di men sions de l’au to con -

cep te, i això pos si ble ment no és més que

un re flex fi del de la pres sió so cial molt més 

exi gent en aquest sen tit so bre la dona que

so bre l’ho me. D’u na al tra ban da, aquest

es tu di con fir ma la zig za gue jant tra ject òria

evo lu ti va, ja ob ser va da en in ves ti ga cions

prèvies (Goñi et al., 2002), que ex pe ri -

men ta l’au to con cep te fí sic du rant l’a do -

lescència. To tes dues da des in vi ten, en

una ma tei xa di rec ció, a pres tar una aten -

ció edu ca ti va es pe cial als prea do les cents,

i so bre tot a les prea do les cents, per tal d’a -

ju dar-los a ela bo rar un marc in ter pre ta tiu

ade quat del seu jo fí sic. 

En par ti cu lar, però, ens in te res sa va pre ci -

sar les as so cia cions en tre l’au to con cep te

fí sic i la pràcti ca es por ti va. I els re sul tats

són al ho ra cohe rents i es ti mu lants. No hi

ha via per què es pe rar una per cep ció més

alta de l’atrac tiu fí sic i sí, en can vi, de

l’ha bi li tat, con di ció fí si ca i for ça, dels qui

prac ti quen l’es port de for ma ha bi tual da -

vant dels qui el prac ti quen de for ma es -

porà di ca; i això és el que con fir men les da -

des; re sul ta fins i tot que el grup que no

prac ti ca cap es port és el que re flec teix un

au to con cep te més baix en to tes les sub es -

ca les del QAF. Cal de ma nar-se, tan ma teix, 

com és pos si ble que en aquest es tu di apa -

re gui una re la ció po si ti va en tre au to con -

cep te fí sic i es port, mal grat que, com s’ha

vist a la in tro duc ció, en al tres es tu dis

aques ta re la ció re ves teix un carà cter am -

bi gu i fins i tot ne ga tiu. I pot ser l’ex pli ca ció 

ra di qui en el fet que els sub jec tes es tu diats 
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SUBESCALES MASSA CORPORAL N (%) MITJANA s F SIG.

Ha bi li tat fí si ca Pes baix 47,25 25,60 5,90

5,068 ,007**Nor mal 44,05 24,47 5,98

So brepès 8,7 22,00 5,87

Con di ció física Pes baix 47,25 26,04 6,33

14,145 ,000**Nor mal 44,05 24,05 6,42

So brepès 8,7 19,57 6,14

Atrac tiu fí sic Pes baix 47,25 24,94 7,08 5,910

,003**Nor mal 44,05 24,35 6,65

So brepès 8,7 20,17 8,18

For ça Pes baix 47,25 21,61 6,00

4,075 ,018*Nor mal 44,05 23,19 6,26

So brepès 8,7 24,40 6,39

Au to con cep te fí sic ge ne ral Pes baix 47,25 27,74 6,05

6,711 ,001**Nor mal 44,05 26,30 6,66

So brepès 8,7 23,27 7,14

Au to con cep te ge ne ral Pes baix 47,25 29,08 5,65

3,652 ,027*Nor mal 44,05 27,91 5,55

So brepès 8,7 26,40 5,65

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 5.
Re la ció en tre les pun tua cions en les sub es ca les del QAF i la mas sa cor po ral.



aquí són prea do les cents es co la rit zats nor -

mal ment, men tre que d’al tres es tu dis

s’han rea lit zat amb per so nes amb unes

cer tes pe cu lia ri tats, com ara la de re bre

aten ció clí ni ca o la de prac ti car in ten sa -

ment l’es port. Les nos tres da des, doncs,

au to rit zen a afir mar, a par tir d’u na mos tra

de po bla ció ado les cent no clí ni ca, que les

per so nes que fan es port es veuen fí si ca -

ment mi llor que les qui no en prac ti quen o, 

a la in ver sa, que els qui te nen un au to con -

cep te fí sic po si tiu rea lit zen exer ci ci fí sic. 

Més pre ven cions sus ci ta la in ter pre ta ció

de la cau sa que es pro duei xin di ferè ncies 

en tre el grup dels qui prac ti quen l’es port

fe de rat i el grup d’es port es co lar/lliu re.

Vam de ci dir d’in clou re en el nos tre es tu -

di aques ta va ria ble de la mo da li tat es -

por ti va, més que res, per po sar a pro va

l’e ven tual ca pa ci tat del QAF per dis cri -

mi nar ma ti sos d’a quest cai re. I són prou

evi dents els re sul tats a fa vor de la ca pa -

ci tat dis cri mi natò ria del test. Pel que fa a 

do nar una ex pli ca ció de per què la pràcti -

ca de l’es port fe de rat s’as so cia amb mi -

llors ín dexs d’au to con cep te que no pas

d’al tres for mes de fer es port, ens es ti -

mem més que res ti com una qües tió

ober ta so bre la qual es pe rem d’in ci dir-hi

amb més pre ci sió de dis seny en fu turs

tre balls d’in ves ti ga ció. 

La re la ció ob ser va da en tre l’Índex de Mas -

sa Cor po ral (IMC) i l’au to con cep te fí sic és

con tun dent: les per so nes més pri mes són

les que ofe rei xen la per cep ció fí si ca més

po si ti va men tre que les per so nes amb so -

brepès ma ni fes ten pit jor au to con cep te fí -

sic que no pas les de pes nor mal i les de

pes baix. Aques tes da des ad me ten més

d’u na in ter pre ta ció, però és rao na ble sos -

pi tar que pot ser con fir men que l’au toac -

cep ta ció dels nos tres ado les cents depèn

de la seva adequació als estereotips

estètics socials. 

D’al tra ban da, les co rre la cions en tre les

res pos tes al qües tio na ri QAF i les res pos -

tes a les es ca les de l’EDI més di rec ta ment

re la cio na des amb els tras torns de com por -

ta ment ali men ta ri (les pre sen ta des en

aquest in for me) són al tes; per dir-ho de

for ma més gràfi ca, s’ob ser ven mol tes  cor -

relacions de sig ne ne ga tiu en tre pun -

tuacions al tes en l’EDI, que in di ca rien

 propensió a pa tir tras torns ali men ta ris, i

pun tua cions al tes en el QAF que re flec tei -

xen un au to con cep te fí sic po si tiu. I a la in -

ver sa, es com pro va l’e xistència d’u na as -

so cia ció di rec ta en tre un baix au to con cep -

te fí sic i el risc de pa tir tras torns ali men ta -

ris, amb la qual cosa que da au to rit za da la

uti lit za ció del pri mer ín dex (po bra au to per -

cep ció fí si ca) com a aler ta diagnòsti ca de

tras torns ali men ta ris. 

Tot aquest con junt de da des ob tin gu des

mit jan çant el nou test que pre sen tem re -

sul ten d’in terès; però la cosa més im por -

tant és que no pas sen de ser una mos tra

de la rica in for ma ció que a par tir d’a ra es

podrà anar ob te nint amb la uti lit za ció del

Qües tio na ri d’Au to con cep te Fí sic. El que

hem trac tat de com pro var fins ara és si el

QAF mos tra va ca pa ci tat de dis cri mi nar les 

di ferè ncies in te rin di vi duals que pre su mi -

ble ment exis tei xen en l’au to con cep te fí sic

ge ne ral i en l’au to per cep ció de les se ves

di ver ses di men sions. La con fir ma ció d’a -

quest tret psi comè tric, afe gi da a ín dexs sa -

tis fac to ris pel que fa a la fia bi li tat i es truc -

tu ra fac to rial del QAF (Goñi, Li be ral i Ruiz

de Azúa, en im prem ta), n’a va la rien l’ús. I,

efec ti va ment, l’ins tru ment ha mos trat sen -

si bi li tat per cop sar di ferè ncies as so cia des

amb to tes les va ria bles es tu dia des: gène -

re, edat, fre qüèn cia i ti pus d’ac ti vi tat es -

por ti va, ín dex de mas sa cor po ral i tras -

torns del com por ta ment ali men ta ri. Les

se ves pro pie tats psi comè tri ques en fan

molt re co ma na ble l’ús amb fi na li tats

diagnòsti ques, in ves ti ga ti ves i edu ca ti ves.

I, men tre no se’n faci una pu bli ca ció com -

ple ta, de bon grat el po sa rem a dis po si ció

de qui ens el sol·li ci ti. 

Un cop con fir ma da la via bi li tat de me su rar 

les di fe rents di men sions de l’au to con cep te 

fí sic, s’o bren ara les por tes a l’es tu di se pa -

ra da ment de cada di men sió i dels fac tors

que in ci dei xen en el seu de sen vo lu pa ment

com, per exem ple, el ti pus d’in ter ven ció

edu ca ti va que afa vo rei xi més es pe cí fi ca -

ment l’au to per cep ció de l’a trac tiu fí sic, de

la condició física, de l’habilitat física, de la 

força... 
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HA BI LI TAT

FÍSICA

CONDICIÓ

FISICA

ATRACTIU

FÍSIC FORÇA

AU TO CONCEPTE 

FÍ SI C GENERAL

AUTOCONCEPTE

GENERAL

IA –,151* –,026 –,264** –,058 –,133 –,229**

–,043 –,729 –,000 –,440 –,075 –,002

BUL –,065 –,106 –,207** –,032 –,205** –,321**

–,385 –,158 –,005 –,670 –,006 –,000

IC –,179** –,389** –,454** –,108 –,522** –,555**

–,016 –,000 –,000 –,149 –,000 –,000

AU –,010 –,155 –,301** –,024 –,274** –,385**

–,896 –,038 –,000 –,747 –,000 –,000

EDI-TOT –,105 –,083 –,294** –,033 –,229** –,397**

–,160 –,267 –,000 –,658 –,002 –,000

* p £ ,05    ** p £ ,01

Esca les de l’EDI: IA: Motivació per apri mar; BUL: Bu lí mia; IC: Insa tis fac ció cor po ral; AU: Au toa va lua ció ne ga ti va; EDI-TOT: Suma de to tes les es ca les de l’EDI.

n TAULA 6.
Co rre la ció en tre les es ca les de l’EDI i las del QAF.
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Proposta d’un programa
per a educar en valors mitjançant
l’activitat física i l’esport 

§ PE DRO JE SÚS JI MÉ NEZ MAR TÍN
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor de Mo dels d’Inter ven ció i Tècni ques de Re cer ca per a Edu car en Va lors
mit jan çant l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport. 
Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca. Uni ver si tat Po litè cni ca de Ma drid 

§ LUIS JA VIER DU RÁN GONZÁLEZ
Doc tor en So cio lo gia i Cièn cies Po lí ti ques.
Pro fes sor de Va lors So cials i Esport. 
Insti tut Na cio nal d’Edu ca ció Fí si ca.
Uni ver si tat Po litè cni ca de Ma drid 

Resum
En aquest ar ti cle vo lem pre sen tar un pro -

gra ma d’in ter ven ció per edu car en va lors

mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port fruit

d’u na tesi doc to ral pre sen ta da l’any

2000, i per fec cio nat gràcies a l’ex pe rièn -

cia que hem anat ad qui rint tot al llarg dels 

tres úl tims anys. El pro gra ma apa reix es -

truc tu rat en una se qüen cia ció lògi ca de fa -

ses d’in ter ven ció acom pan ya des d’un cert

nom bre d’es tratè gies per po der de sen vo -

lu par-les. 

Introducció 

En aquest ar ti cle pre sen ta rem un pro gra ma 

d’in ter ven ció per edu car en va lors mit jan -

çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port. Aquest pro -

gra ma té com a re fe rent ini cial una tesi

doc to ral pre sen ta da l’any 2000, l’ob jec tiu

de la qual era el dis seny i po sa da en pràcti -

ca d’un Mo del d’Inter ven ció per edu car en

va lors jo ves en risc mit jan çant l’ac ti vi tat

fí si ca i l’es port, per tal de trans for mar po -

si ti va ment els seus va lors i ac ti tuds, així

com mi llo rar la docè ncia dels pro fes sors

d’e du ca ció fí si ca. (Ji mé nez, 2000). 

La in ves ti ga ció es va rea lit zar amb 11 cen -

tres (7 au les-ta ller i 4 de ga ran tia so cial)

del Pro gra ma de Ga ran tia So cial de la Co -

mu ni tat de Ma drid en l’ho ra ri lec tiu co rres -

po nent a l’as sig na tu ra d’e du ca ció fí si ca, i

ana va adre çat a jo ves d’en tre 14-18 anys

que ha vien es tat re but jats pel sis te ma edu -

ca tiu o que hi ha vien fra cas sat, però tam bé 

a jo ves de ses co la rit zats. Jo ves que es ca -

rac te rit za ven per una gran pro blemà ti ca

so cial i per so nal. 

Aquest Mo del va su po sar la crea ció per

pri me ra ve ga da a Espan ya d’un marc

d’ac tua ció es truc tu rat amb jo ves en risc, 

on es va es tu diar de for ma cien tí fi ca, a

tra vés de nom bro ses tècni ques d’inves -

tigació, l’e ficà cia dels seus plan te ja -

ments. 

El punt de re ferè ncia en què ens re col zem

per ela bo rar el nos tre mo del d’in ter ven ció

van ser els tre balls que ha anat rea lit zant

Do nald He lli son des dels anys 70 amb

aques ta mena de po bla cions; aques ta ex -

pe rièn cia l’ha con ver tit en un fi gu ra de gran 

re llevà ncia internacional. 

El nos tre con tac te amb Do nald He lli son a

Valè ncia, gràcies al pro fes sor Mel chor Gu -

tié rrez, i la crea ció d’u na lí nia de tre ball a

l’INEF de Ma drid on s’im par tei xen les as -

sig na tu res de Va lors so cials i es port i Mo -

dels d’in ter ven ció per edu car en va lors

mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port ens

han aju dat a con ti nuar ma du rant i en for tint 

el nos tre pro gra ma i ha do nat lloc,  a més

a més, a nom bro ses in ves ti ga cions so bre

va lors.

El pro gra ma que pre sen tem re cull, doncs,

la nos tra ex pe rièn cia en aquest àmbit i s’o -

fe reix com un pos si ble re curs adre çat a Lli -

cen ciats en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i

l’Esport, per do nar res pos ta a la gran ne -

ces si tat que te nim en la nos tra so cie tat ac -

tual de tre ba llar en va lors. 

Valors socials
i esport

Enca ra que l’e du ca ció en va lors pot ser

abor da da des de mol tes matè ries, con si de -

rem que l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port cons ti -

tuei xen un con text ideal gràcies a l’e nor me

atrac tiu que exer ceix so bre els jo ves i la

seva par ti cu lar for ma de de sen vo lu par-se,

que fa ci li ta nom bro ses si tua cions de re la -

ció in ter per so nal amb els com panys i pro -

fes sors, tot ofe rint opor tu ni tats úni ques per 

de sen vo lu par qua li tats per so nals i so cials,

com ara l’au toes ti ma, la so li da ri tat, la coo -

pe ra ció... (Spen cer, 1996; Gu tié rrez,

1995, 1997; Mi ller i Jar man, 1988; Curt -

forth i Par ker, 1996; Mi ller, Bre de meier i

Shields, 1997). 
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Abstract

In this ar ti cle we in tro du ce an in ter ven tion

pro gram for edu ca ting in va lues through

physi cal ac ti vity and sport, con se cuen ce of a

doc to ral the sis sub mit ted in 2000, and

im pro ved thanks to the ex pe rien ce we have

ad qui red du ring the last three years. The

pro gram is struc tu ra ted in a lo gi cal se quen ce

of in ter ven tion pha ses with some stra te gies to

de ve lop them.

Key words

So cial Va lues and Sport, Va lues Edu ca tion,

Inter ven tion Mo dels

Va lors So cials i Esport, Edu ca ció en Va lors,
Mo dels d’Inter ven ció

n Pa ra ules cla u



Tan ma teix, hem de ma ti sar que da vant d’u -

na retò ri ca en gan yo sa, que ens pre sen ta

l’es port en qual se vol de les se ves ma ni fes ta -

cions, com una cosa bona i po si ti va, el cert

és que un mí nim de sen tit crí tic de la rea li -

tat, fa palès que aquest fe no men es pre sen -

ta, com la con di ció hu ma na, ata peït d’am bi -

valè ncies i con tra dic cions. L’ac ti vi tat fí si ca i 

l’es port po den ser font d’in te gra ció, coo pe -

ra ció i to lerà ncia, però tam bé de con flic tes,

ex clu sió, violè ncia... 

Els va lors po si tius no es pro mo cio nen pel

sim ple fet de la pràcti ca es por ti va; mit jan -

çant aques ta tan sols es po sen de ma ni fest

els va lors que ja es ta ven afir mats en la per -

so na que la rea lit za. (Gu tié rrez, 1995,

1997). 

Per què ve ri ta ble ment es doni una edu ca ció

en va lors cal es ta blir una me to do lo gia pre ci -

sa amb uns ob jec tius con crets, unes ac ti vi -

tats i es tratè gies pràcti ques que els fa cin

ope ra tius i unes tècni ques d’a va lua ció ade -

qua des que ens per me tin de con fir mar si

s’ha pro duït una mi llo ra en els va lors i ac ti -

tuds dels alum nes des prés de la nos tra in -

ter ven ció. Això su po sa que hem d’in ver tir-hi 

temps a les nos tres clas ses i eli mi nar al guns 

as pec tes del cu rrí cu lum. (Mi ller i Jar man,

1988; Gu tié rrez, 1995, 1997; He lli son,

1991, 1995; Wand zi lak, 1985; Fi gley,

1984). 

Programa d’intervenció
per educar en valors
mitjançant l’activitat
física i l’esport 

Les ba ses teò ri ques en què es fo na men ta el

pro gra ma que pre sen tem te nen com a font

prin ci pal el Mo del de Do nald He lli son, però

adap tat a la nos tra rea li tat, a Espan ya, tot

in tro duint-hi, a més a més, es tratè gies per -

tan yents als prin ci pals co rrents d’e du ca ció

en va lors com ara la Cla ri fi ca ció de Va lors;

De sen vo lu pa ment Cog ni tiu-Estruc tu ral; i

l’Edu ca ció del Caràcter. 

El pro gra ma s’es truc tu ra en tres fa ses:

a) Con fian ça i par ti ci pa ció, b) Pro mo ció

de va lors mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es -

port; c) Trans ferè ncia d’allò que hom ha

après a al tres àmbits de la vida quo ti dia -

na. Cada fase, al ho ra, pre sen ta di fe rents

ni vells o ob jec tius amb les se ves co rres po -

nents es tratè gies; es trac ta d’a nar acon se -

guint en els alum nes una pro gres sió fle -

xi ble per ni vells, tot su pe rant els ob jec -

tius pro po sats.

Fase 1. Confiança i participació 

Aques ta fase, que en glo ba els ni vells I i II, 

abas ta la pri me ra part de la in ter ven ció

i aju darà a es ta blir unes ba ses mí ni -

mes que fa ci li tin el de sen vo lu pa ment del

Model. 

Nivell I. Establiment

d’un ambient positiu entre tots

els integrants del programa basat

en la confiança 

La nos tra ex pe rièn cia con fir ma que

aques ta pri me ra fase de con tac te és es -

sen cial, de ma ne ra que, si no acon se guim 

d’es ta blir-la tro ba rem di fi cul tats a l’ho ra

de po sar en pràcti ca la res ta de les fa ses

del pro gra ma. Si els alum nes no con fien

en no sal tres o no ens veuen pro pers a ells, 

com els par la rem de va lors? El seu prin ci -

pal ob jec tiu és l’es ta bli ment d’u na re la ció

d’a fec te i con fian ça en tre els mateixos

joves, i entre ells i el/els educador/s. 

Una de les con clu sions més re lle vants que 

hem anat con fir mant a l’ho ra d’es ta -

blir aques ta con fian ça és l’e nor me im -

portància que pos seeix el per fil de l’e du -

ca dor que apli carà el pro gra ma. Per fil, pel 

que fa a les es tratè gies que adop ta l’e du -

ca dor a l’ho ra d’a fa vo rir el con tac te amb

els seus alum nes i de sen vo lu par-hi un

tracte personal. 

Pot ser la re fle xió més im por tant si gui la

pre sa de cons cièn cia per part de l’e du ca -

dor que la seva ac tua ció re pre sen ta un

mo del per als seus alum nes, i que ha de

ser el pri mer a re fle xio nar fins a quin punt

té as su mits ell ma teix els va lors que de sit -

ja de trans me tre. Les es tratè gies que

componen aquest nivell són:

Inte rac cions afec ti ves del grup 

Tot el que en sen yem a les nos tres clas ses

no té cap de sen tit si no som ca pa ços de

con nec tar amb els alum nes. Des del pri -

mer mo ment cal es ta blir con ver ses per so -

nals amb els alum nes i, molt es pe cial -

ment, amb els lí ders de la clas se, per tal

de con èi xer-los mi llor i de sa ber les se ves

cir cumstàncies per so nals. És molt im por -

tant par lar amb ells, es col tar-los, in for -

mar-se so bre les se ves as pi ra cions i il·lu -

sions, pre gun tar-los pels seus problemes,

aficions... 

En re sum, mos trar-los que són im por tants

per a tu. Si so vint ens cos ta d’es col tar el

con sell d’un amic, com par la rem de va lors

als nos tres alum nes si som in ca pa ços de

te nir un mí nim de con fian ça amb ells?

Intro duc ció dels ob jec tius

del pro gra ma 

Des del pri mer dia de clas se hem de pre -

sen tar la nos tra fi lo so fia de tre ball ba sa da

en l’e du ca ció en va lors mit jan çant l’ac ti vi -

tat fí si ca i l’es port. Aquest dia, en ca ra que

si gui breu ment, in for ma rem de la im -

portància que con ce di rem als com por ta -

ments a clas se; in tro dui rem la ne ces si tat

d’es ta blir re gles quan sor gei xin con flic tes;

re fle xio na rem so bre la im portància d’a ju -

dar a re co llir i col·lo car el ma te rial atès que 

la clas se és un be ne fi ci per a tothom... Les

estratègies més importants a utilitzar són: 

n Esta bli ment de re gles ge ne rals de clas -

se amb la idea de “po ques re gles però

cla res”. Aques tes re gles aju den a ge ne -

rar la sen sa ció de se gu re tat i su port

claus per po der rea lit zar qual se vol mena

d’ac ti vi tat i en apli car-les in ci di rem en la

im portància que te nen per al fun cio na -

ment del grup. Enca ra que aques ta es -

tratè gia es pre sen tarà el pri mer dia, es

con ti nuarà aplicant al llarg de tota la

intervenció. 

n Dis tri bu ció de res pon sa bi li tats en tre els

alum nes. Amb aques ta es tratè gia bus -

quem de do nar res pon sa bi li tat als alum -

nes, tot fent que s’im pli quin de for ma ac ti -

va en el fun cio na ment de la clas se. Dis tri -

bui rem en tre ells ac ti vi tats de col·la bo ra -

ció, com ara la col·lo ca ció ini cial del ma te -

rial, la re co lli da al fi nal... La nos tra ex pe -

rièn cia ens diu que aques ta pro pos ta cal

in tro duir-la el pri mer dia de clas se, per què 

si es fa més en da vant cos tarà més que si -

gui ac cep ta da (Stielh, 1993). 

Amb aques tes es tratè gies fa rem con èi xer

als alum nes el grau d’im pli ca ció que bus -

quem en ells, amb la idea de for mar part

d’u na co mu ni tat de mocr àti ca on se sen tin

pro ta go nis tes i res pon sa bles de la mar xa

del pro gra ma, que han de sentir com una

cosa pròpia. 
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Nivell II. Participació 

El se gon as pec te clau que ne ces si tem

acon se guir, abans de co men çar a par lar

de va lors amb els nos tres alum nes, és la

seva par ti ci pa ció en les ac ti vi tats pro gra -

ma des.

La clau de la par ti ci pa ció con sis teix a

acon se guir prou mo ti va ció per part dels

alum nes per què s’im pli quin en les ac ti vi -

tats que pro po sem. En aquest punt, hem

de re fle xio nar so bre la quan ti tat de re cur -

sos d’ac ti vi tat de què dis po sem com a pro -

fes sors per po der ofe rir di fe rents possibi -

litats. 

En pri mer lloc, hem d’es co llir les ac ti vi tats

en fun ció dels va lors que vo lem tre ba llar

amb els nos tres alum nes i, al ho ra, trans -

for mar-les en la seva lògi ca in ter na (si cal)

per adap tar-les als nos tres ob jec tius. 

Te nint com a re ferè ncia el Mo del de Do -

nald He lli son, l’e vo lu ció lògi ca se ria co -

men çar per plan te jar no sal tres les acti -

vitats (“par ti ci pa ció sota la tu te la del

 professor”) i a poc a poc anar de le gant res -

pon sa bi li tats en els alum nes (te le di rec ció)

per què dis sen yin les se ves pròpies ses -

sions o por tin al gu nes parts de la clas se.

(Escal fa ment, es ti ra ments...) (He lli son,

1995, 1993, 1991, 1978).

El dis seny de ses sió que se gui rem a cada

clas se tam bé és fo na men tal. En aquest as -

pec te vo lem des ta car el re fe rent uti lit zat

per Do nald He lli son que su po sa: pre sen ta -

ció ini cial dels ob jec tius en va lors o com -

por ta ments a acon se guir a la clas se; ac ti vi -

tat amb mo ments de re fle xió si cal; es fi na -

lit za amb deu mi nuts d’a va lua ció i referèn -

cia als es de ve ni ments que han tin gut lloc a

clas se. (He lli son, 1995). 

Entre les ac ti vi tats que po dem uti lit zar des -

ta quem: 

Esports tra di cio nals adap tats

(fut bol, bàsquet, vo lei bol, beis bol...) 

Aquests es ports te nen im por tants avan tat -

ges però al ho ra se rio sos in con ve nients. La

seva prin ci pal vir tut re si deix en la po pu la ri -

tat de molts d’ells en tre la ma jo ria dels nos -

tres alum nes i, per tant, en la seva ca pa ci -

tat per atreu re’ls cap a la pràcti ca. El més

gran de fec te que pre sen ten és quan els

prac ti cants re pro duei xen va lors propis de

l’esport d’alt rendiment. 

Per acon se guir aven ços en el tre ball en va -

lors a tra vés d’ aques tes mo da li tats es por ti -

ves cal in tro duir-hi adap ta cions reglamen -

tàries (d’o bli gat com pli ment) i tam bé

 estratègies di ver ses que afa vo rei xin ex plí ci -

ta ment els ob jec tius es men tats; per exem -

ple, pre pa rar a cons cièn cia la com po si ció

dels equips per tal de ge ne rar no ves re la -

cions en tre els i les alum nes i evi tar apro -

fun dir en les seg men ta cions ja exis tents en

el grup, o in tro duir-hi “temps morts” de re -

fle xió per afrontar els conflictes que puguin 

aparèixer durant la pràctica.

Esports al ter na tius

(ho quei pis ta, corf bol, caiac-polo...) 

A tra vés dels anys de pràcti ca hem con fir -

mat que aquests es ports, sen se dei xar de

ser com pe ti tius, d’e quip i re gla men tats, a

cau sa del seu carà cter de no ve tat, no com -

por ten que els alum nes els iden ti fi quin

amb rols se xuals dis cri mi na to ris ni amb

ap ti tuds molt di fe ren cia des tam bé dis -

criminatòries, per la qual cosa re sul ten

 extraordinàriament útils per treballar

aspectes de coeducació. 

Jocs coo pe ra tius 

Es trac ta de jocs i ac ti vi tats a rea lit zar en tre 

tot el grup, de carà cter coo pe ra tiu, di ver ti -

des i es cas sa ment re gla men ta des. Són

molt útils, per exem ple, per mo ti var els

alum nes en la fase in tro duct òria o d’es cal -

fa ment de la ses sió. Els plan te gem com

una for ma dis tin ta i més pro vo ca do ra de

treballar aspectes de condició física. 

Acti vi tats coo pe ra ti ves de rep te

i d’a ven tu ra 

Es trac ta de de sen vo lu par un se guit d’ac ti -

vi tats on con ju mi nem el rep te, l’a ven tu ra i

el risc -ele ments al ta ment pro vo ca dors per

als nos tres alum nes- amb la coo pe ra ció,

atès que re que rei xen un tre ball “en grup”

per su pe rar-les fe liç ment. Fins i tot se’ls fa

creu re que la se gu re tat passa a dependre

d’ells mateixos. 

Jocs i ac ti vi tats d’ai re lliu re

(en l’en torn urbà i en el medi na tu ral) 

Se gons les cir cumstàncies en aquest bloc

d’ac ti vi tats es po den rea lit zar des de jocs

bàsics d’o rien ta ció en parcs i po lies por -

tius, fins a ex pe rièn cies de bus seig, mun -

tar a ca vall, sor ti des en pi ra gües, sor ti des

a al bergs, or ga nit za ció de jor na des d’a -

ven tu ra, etc. 

Amb els anys hem com pro vat que amb vis -

ta a po ten ciar la fase 1 d’es ta bli ment d’un

cli ma de con fian ça, rea lit zar sor ti des dels

cen tres a l’en torn na tu ral su po sa un avenç

ex tre ma da ment po si tiu en la relació amb

els alumnes. 

Altres ac ti vi tats 

Alguns exem ples d’ac ti vi tats que es po den

de sen vo lu par: pa ti nar so bre gel, ses sions

de balls de saló o d’ex pres sió cor po ral, arts

marcials... 

Fase 2. Promoció de valors

mitjançant l’activitat física

i l’esport 

Amb aques ta fase do nem pas a un tre ball

es pe cí fic en la trans mis sió de va lors mit -

jan çant una sèrie d’es tratè gies pràcti ques

que en ge ga rem a tra vés de les ac ti vi tats fi -

si coes por ti ves que hem ex pli cat en la fase

an te rior. 

Cada edu ca dor, a l’ho ra d’a pli car aquest

pro gra ma, i en fun ció de la seva rea li tat,

haurà d’a na lit zar i prio rit zar quin va lor o

va lors vol tre ba llar amb els seus alum nes.

Aquests va lors es de vin dran el re fe rent a

par tir del qual s’a dap ta ran to tes les es -

tratè gies del pro gra ma, per la qual cosa és

im por tant l’e lec ció d’un o dos va lors prio ri -

ta ris (Wand zi lak, 1985). 

En el nos tre cas, din tre de l’he te ro ge ni

camp dels va lors, i se guint la lí nia de Do -

nald He lli son, es co llim com a va lor prin ci -

pal de tre ball en les nos tres in ter ven cions

la Res pon sa bi li tat en els seus dos ves -

sants: per so nal i so cial (He lli son, 1995;

1993; 1991; 1978; 1973). 

La res pon sa bi li tat per so nal en te sa com la

res pon sa bi li tat d’as su mir els pro pis ac tes i

ac tuar en con si de ra ció i res pec te cap al va -

lor de les per so nes i de les co ses; i res pon -

sa bi li tat so cial com la sen si bi li tat cap als

sen ti ments i ne ces si tats dels com panys,

tot res pec tant els seus drets, coo pe rant

i tre ba llant junts en la con se cu ció de fi tes i

ne go ciant con flic tes. Tots dos va lors els

hem con cre tat al ho ra en dos punts: l’au to -

con trol del com por ta ment i la in te gra ció i

cooperació amb els altres. 

Tots dos va lors els con si de rem el punt de

par ti da mí nim que hi ha d’ha ver en tot grup 

de tre ball, però, al ho ra, els hem je rar quit -

zat. El de sen vo lu pa ment de l’au to con trol
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del com por ta ment per part dels nos tres

alum nes és un apre nen tat ge pre vi a la coo -

pe ra ció, per què si a les nos tres clas ses els

alum nes no se sen ten se gurs i te nen por

dels seus com panys se’n dificultarà el

procés de cooperació. 

Tan ma teix, el cert és que en la rea li tat hem 

de tre ba llar-los ple gats, i en al guns grups

po den te nir su pe rat el pri mer va lor i caldrà

in ci dir no més en la integració. 

Nivell III. Autocontrol

dels comportaments agressius

i violents 

Aquest as pec te trac ta d’a fa vo rir el de sen -

vo lu pa ment de l’au to con trol dels com por -

ta ments agres sius i vio lents en qual se vol

de les se ves ma ni fes ta cions. Les es tratè -

gies més im por tants a utilitzar són: 

Nor mes pràcti ques a apli car

en les ac ti vi tats 

Aques tes s’a pli quen a les di fe rents ac ti vi -

tats es por ti ves pro gra ma des, i cons ti tuei -

xen la base per po ten ciar el tre ball de re -

flexió amb els alum nes en re la ció amb el

ni vell de la pre ven ció de la violè ncia. Com

a exem ple po dem po sar una re gla que

sem pre ens ha fun cio nat: “re con èi xer en

veu alta da vant els companys que s’ha

comès una falta”. 

Re so lu ció pa cí fi ca de con flic tes 

Aques ta es tratè gia s’u ti lit za al llarg de tota

la in ter ven ció sem pre que sor geix un con -

flic te. La seva fi na li tat és de sen vo lu par el

pen sa ment re fle xiu dels alum nes, per què

so lu cio nin els seus con flic tes sen se recór -

rer a con duc tes vio len tes. Es trac ta de pro -

por cio nar uns ins tants de re fle xió so bre les

con se qüèn cies dels seus ac tes dei xant

sem pre la pos si bi li tat d’in cor po rar-se no -

vament si es comprometen a canviar de

comportament. 

Nivell IV. Integració

i cooperació amb els altres 

Din tre d’a quest ni vell vam in clou re el tre -

ball d’in te gra ció per gène res o coe du ca ció,

igual com les re la cions in ter cul tu rals, per

tal de pre ve nir com por ta ments racistes o

xenòfobs. 

Vo lem tren car els es te reo tips, com ara

“l’es port és co ses de nois”, “no vull ju gar

amb les noies per què són unes po ca tra -

ça”... Entre les es tratè gies que vam in clou -

re destaquen: 

Dis tri bu ció es tratè gi ca

en la com po si ció dels equips i grups 

Es trac ta d’or ga nit zar es tratè gi ca ment la

com po si ció dels equips i grups per tal de

ge ne rar no ves re la cions en tre l’a lum nat i

evi tar apro fun dir en les pos si bles seg men -

ta cions exis tents. 

En aquest sen tit, la tècni ca del test so -

ciomè tric es de vé una eina de gran uti li tat.

El test so ciomè tric ens per met de con èi xer

a fons com és l’es truc tu ra in ter na del grup

amb què tre ba llem i la dinà mi ca re la cio nal

dels seus mem bres; in for ma ció es sen cial a

l’ho ra d’as so lir-ne el con trol (Arru ga i Va lie -

ri, 1974). 

Gràcies a la uti lit za ció d’a ques ta tècni ca en 

les nos tres in ter ven cions, po dem con èi xer

com és la dinà mi ca re la cio nal dels mem -

bres del grup i els di fe rents sub grups, els lí -

ders evi dents i en co berts de cada sub grup,

el po ten cial so cial de cada mem bre del

grup en l’as pec te de per so nes re but ja des,

ig no ra des, amis tats, ene mics... in for ma ció 

que fa ci li ta el nos tre tre ball a l’ho ra d’es ta -

blir equips i grups de treball a classe

(Arruga i Valieri, 1974). 

Nor mes pràcti ques a apli car

en les ac ti vi tats 

Es trac ta de te nir cla res un se guit de nor -

mes que es ta bli rem en les di fe rents ac ti vi -

tats, que po ten ciïn la in te gra ció i la coo pe -

ra ció amb els al tres. Com a exem ple de les

que hem uti lit zat amb èxit po dem des ta -

car: obli ga to rie tat que al menys tres per so -

nes de l’e quip ha gin to cat pi lo ta abans de

llan çar a cis te lla o por te ria; els equips han

de ser obli gatò ria ment mix tos; tothom

passa per la posició de porter...

 

Expe rièn cies es por ti ves

amb equips fe me nins d’un cert ni vell 

Enca ra que aques ta idea no la vam arri bar

a apli car, vo lem des ta car-la per la gran ca -

pa ci tat for ma ti va que ens ofe reix. En en -

fron tar-se amb equips fe me nins d’alt ni vell

pre te nem que els nos tres alum nes re fle xio -

nin i pren guin cons cièn cia que les dife -

rències ha bi tuals que ells po den ob ser var

 entre ho mes i do nes, en mol tes cir -

cumstàncies de la vida no són de gu des a

fac tors genè tics ina mo vi bles sinó sim ple -

ment a ha ver tin gut més o menys opor tu ni -

tats i ex pe rièn cies. 

Fase 3. Transferència

d’allò que hom ha après

a d’altres àmbits de la vida

quotidiana 

Aques ta fase es pot con si de rar com la més

im por tant, però tam bé la més di fí cil del

nos tre pro gra ma, per què su po sa que l’a -

lum ne ha es tat ca paç de trans fe rir, els va -

lors apre sos, a la seva vida per so nal, cosa

que els crea es tils de vida més en ri qui dors,

i això en el fons cons ti tueix la meta de qual -

se vol pro pos ta d’e du ca ció en va lors. Aquí

és on es mos tra real ment que l’ac ti vi tat fí -

si ca i l’es port es con ver tei xen en un mitjà

per acon se guir una fi na li tat més pro fun da. 

Nivell V. Transferència

dels aprenentatges a la realitat

personal 

Enca ra que aquest ni vell co rres pon a l’úl ti -

ma fase del pro gra ma, la seva apli ca ció ha

de rea lit zar-se al llarg de tota la in ter ven -

ció; te nen es pe cial in terès els di fe rents co -

men ta ris i mis sat ges que hem llan çat als

nos tres alum nes en l’ex pe rièn cia quo ti dia -

na de les nos tres clas ses. Entre les es tratè -

gies que per tan yen a aquest ni vell des -

taquen: 

Re fle xió per so nal i gru pal

amb els alum nes 

Si vo lem que es pro duei xi un can vi en els

va lors dels nos tres alum nes cal re fle xio nar

amb ells, per això al llarg de tota la in ter -

ven ció, bé du rant el de sen vo lu pa ment de

les ses sions de clas se o bé en clas ses teò ri -

ques, re fle xio na rem amb els alum nes so bre 

els va lors que s’es ta blei xen al pro gra ma.

El dià leg amb els alum nes s’o rien tarà en

base a in cul car-los unes ex pec ta ti ves de

fu tur i fer-los en ten dre que les es tratè gies

plan te ja des te nen com a ob jec tiu fa ci li -

tar-los una pre pa ra ció per a la vida pos te -

rior a ni vell la bo ral i re la cio nal... Així, en

tot mo ment po dem fer-los veu re que la

pun tua li tat no és no més per a les nos tres

clas ses sinó per a les opo si cions, el tre ball;

que la ca pa ci tat d’au to con trol en el món la -

bo ral i les ha bi li tats de co mu ni ca ció quan

es ti gui amb la seva pa re lla se ran im por -

tants... 
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El tre ball amb di le mes mo rals a aquest ni -

vell es de vé una es tratè gia de gran in terès.

Els di le mes mo rals per tan yen al co rrent

del De sen vo lu pa ment Estruc tu ral-Cog ni tiu

que s’ha cons ti tuït com una de les lí nies

prio rità ries din tre del marc de la in ves ti ga -

ció so bre la trans mis sió de va lors en Edu -

cació Fí si ca. 

Aques ta tècni ca bus ca de de sen vo lu par el

rao na ment mo ral dels alum nes a tra vés del 

plan te ja ment d’hist òries hi potè ti ques o

reals que es pre sen ten com un con flic te so -

cio cog ni ti vo de va lors en con tra po si ció. La

idea és po ten ciar la re fle xió crí ti ca a tra vés

del dià leg, per què els alum nes va gin de -

sen vo lu pant el seu rao na ment mo ral da -

vant els con flic tes, pre nent com a base els

valors universals (Hersh, Reimer i Paolitto, 

1998). 

Crea ció d’hàbits de vida sa lu da ble:

pre ven ció de dro go de pendències,

edu ca ció se xual, edu ca ció

per a la sa lut, hi gie ne... 

En re la ció amb aques ta úl ti ma fase del

nos tre pro gra ma, a més a més de les ac ti vi -

tats es por ti ves i coo pe ra ti ves que s’han

anat rea lit zant, es pro pi cia ran xe rra des i

de bats so bre la im portància de la hi gie ne

i la sa lut, les dro go de pendències o so bre

edu ca ció se xual, per tal de po ten ciar-hi

una cons cièn cia crí ti ca en vers a aques tes

si tua cions. 

Ente nem que una pro pos ta com la que

plan te gem, que in ci deix en el fo ment

d’hàbits de vida sa lu da bles, igual com en

una co rrec ta uti lit za ció del temps de lleu re, 

pot sig ni fi car un im por tant an tí dot da vant

les in fluèn cies ne ga ti ves del medi so cial on

es de sen vo lu pen ha bi tual ment els nos tres

alum nes. 

Conclusions 

Per a aque lles per so nes que es ti guin in te -

res sa des a tre ba llar aquest àmbit, vo lem

tor nar a re cor dar la ne ces si tat d’es ta blir

pro gra mes que dis po sin d’u na me to do lo gia 

pre ci sa, amb es tratè gies i re cur sos adap -

tats, així com unes bo nes tècni ques d’in -

ves ti ga ció que per me tin de con fir mar els

resultats del nostre treball. 

Tam bé con si de rem sum ma ment im por tant 

que els pro fes sio nals que vul guin tre ba llar

amb aques ta mena de pro gra mes tin guin

una bona for ma ció es pe cí fi ca, atès que

l’ex pe rièn cia ens diu que les bo nes in ten -

cions, amb fal ta de for ma ció, es tratè gies, i

re cur sos es pe cí fics, pot di fi cul tar les in ter -

ven cions. 

Enca ra que aquí hem ofert un pro gra ma de

tre ball pràctic en el marc de l’e du ca ció en

va lors mit jan çant l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, 

cal re cor dar la im portància d’ac tuar des de

mo dels ecolò gics, és a dir, pro gra mes on

s’in ten ti d’im pli car, amb els ma tei xos ob -

jec tius, la pràcti ca to ta li tat dels sec tors

que in ci dei xen en la rea li tat dels nos tres

alum nes: fa mí lia, barri, amics, mitjans de

comunicació... 

L’ac ti vi tat fí si ca i l’es port per si sols no són

la so lu ció que re soldrà tots els pro ble mes;

cal una in ter ven ció glo bal en què s’im pli -

quin tots els fac tors que en vol ten aquests

jo ves. Avui dia hem de pren dre cons cièn cia 

que la so cie tat som tots i te nim la res pon -

sa bi li tat de mi llo rar-la (He lli son, 1995;

Gutiérrez, 1995). 

En aquest sen tit, se ria ideal d’a con se guir,

com a mí nim, la pos si bi li tat de coor di -

nar-se amb la res ta de pro fes so rat del cen -

tre, per tal d’es ta blir una lí nia co mu na de

tre ball ba sa da en la pro mo ció de va lors,

tot ofe rint d’a ques ta for ma una ma jor

coherència davant l’alumnat. 
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El factor variabilitat
en una tasca perceptivomotriu 

§ CAR LES VEN TU RA I VALL-LLO VE RA
Lli cen ciat en Edu ca ció Fí si ca i Esports.
Lli cen ciat en Psicologia

Resum 
A l’ar ti cle es pre sen ta una in ves ti ga ció de

l’e fec te del fac tor va ria bi li tat en una tas ca

per cep ti va com ara el llan ça ment de

mòbils. Es va uti lit zar com a base teò ri ca,

“el mo del de camp” pro po sat per Roca

(1999). La tas ca con sis tia a llan çar di fe -

rents pi lo tes a una cis te lla amb un bot pre -

vi a te rra i la va ria bi li tat va ser ma ni pu la da

al te rant el rang de pres sió de les pi lo tes so -

bre una pres sió estàndard. Els sub jec tes es 

van di vi dir aleatò ria ment en 4 grups. A ca -

das cun li co rres po nia un rang di fe rent de

va ria bi li tat de la pres sió dels mòbils: 0 %,

+/-20 %, +/-40 % i +/-60 % so bre la

pres sió estàndard. Es van crear dues con -

di cions ex pe ri men tals. En la pri me ra

 condició, tots els sub jec tes rea lit za ven la

ma tei xa tas ca mo triu, sen se te nir l’o por tu -

ni tat de con èi xer la pres sió de les pi lo tes

abans de llan çar-les i en la se go na con di -

ció, la tas ca era la ma tei xa, però en aques -

ta oca sió els sub jec tes ha vien de bo tar la

pi lo ta a te rra abans de llan çar-la. Els re sul -

tats ob tin guts mos tren una dis mi nu ció en

el ren di ment com més gran és el grau de

va ria bi li tat en la si tua ció de des co nei xe -

ment de la pres sió de les pi lo tes abans de

rea lit zar el llan ça ment, però un ren di ment

sem blant en la se go na con di ció ex pe ri men -

tal. Aquests re sul tats per me ten d’ex pli car

les va ria cions en la pre ci sió que s’ob ser ven

en de ter mi na des si tua cions es por ti ves a

cau sa de la con duc ta err àti ca o va ria ble

d’e le ments fí sics (ma te rial, con di cions me -

teo rolò gi ques, etc.) i com es re sol aques ta

variabilitat. 

Introducció 

S’han rea lit zat múl ti ples in ves ti ga cions al

vol tant del con cep te va ria bi li tat en l’a pre -

nen tat ge i el ren di ment per cep ti vo mo triu,

amb pers pec ti ves teò ri ques clarament

diferenciades. 

Una de les orien ta cions que més aten ció

ha re but ha es tat la co ne gu da com la Teo -

ria de l’Esque ma (Schmidt, 1975). D’a -

ques ta teo ria sor geix “la hipò te si de la va -

ria bi li tat en prac ti car” (Mox ley, 1979) on

se su po sa que va riant les con di cions de

pràcti ca d’u na tas ca mo triu –com per

exem ple, va riar la distància en el llan ça -

ment, el pes dels mòbils, etc.– per met als

sub jec tes ad qui rir un se guit d’es que mes

mo tors i amb això, ac ce dir a mi llors ren di -

ments en con di cions d’e xe cu ció mo triu

nova (Schmidt, 1975, 1982, 1991). Sha -

pi ro i Schmidt (1982) van fer una anà li si

de les in ves ti ga cions rea lit za des so bre l’e -

fec te de la pràcti ca va ria ble i van con clou re 

que eren més els es tu dis que con fir ma ven

la hipò te si que els que la re but ja ven. Tan -

ma teix, re vi sions pos te riors com els de Van 

Ros sum (1990), Ruiz (1993) i Ba rrei ros

(1991) as sen ya len una  con si de ra ció més

cau te lo sa so bre els efec tes po si tius de la

pràcti ca va ria ble, tot in di cant que cal pa rar 

es ment a di fe rents as pec tes me to dolò gics

en les in ves ti ga cions, com ara la na tu ra le -

sa de la tasca utilitzada, l’interval en tre el

període de pràctica i el de transferència,

l’edat dels par tic i pants, etc. 

Un al tre dels mo dels teò rics que uti lit za

el con cep te de va ria bi li tat és el dels Sis te -

mes Dinà mics (Kel so, 1997; Ne well i

Cor cos, 1993). Aquest, pren el con cep te

de va ria bi li tat mo triu –“mo tor va ria bi -

lity”– com a sinò nim de va riàn cia o va ria -

ció mo triu –“mo tor va rian ce”– (Ri ley i

Tur vey, 2002). 

Es pren a l’or ga nis me com un sis te ma

dinà mic i la va ria bi li tat ob ser va da, en en -

re gis trar-se di fe rents ac cions mo trius en

un ma teix sub jec te, com ara llan çar un

mòbil o es criu re, és pro duc te de “so roll”

en el sis te ma sen so rio mo tor (Kel so,

1997). Se gons aquest mo del, la rea lit za -

ció d’al gun mo vi ment com plex com co pe -

jar una pi lo ta o es quiar, ac cions que des

d’un punt de vis ta bio mecà nic ad me ten

múl ti ples va ria cions o graus de lli ber tat,

va acom pan ya da per un in cre ment de la

va ria bi li tat en el mo vi ment. Aques ta va ria -

bi li tat en el mo vi ment, lluny de ser un

error o pro ble ma, és pro duc te d’un rea jus -

ta ment o reor ga nit za ció per adap tar-se a
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Abstract

This pa per re ports an in ves ti ga tion about the

ef fect of Va ria bi lity fac tor in a per cep tual task,

like thro wing a balls. Theo re ti cal mo del used

was “field mo del” pro po sed by Roca (1999).

The mo tor task con sis ted in thro wing the balls

into a bas ket with a boun ce on the floor, and

the va ria bi lity was ma ni pu la ted by al te ring the

ran ge of bas ket ball pres su res over a stan dard

pres su re. All sub jects were as sig ned ran domly

to one of four ex pe ri men tal groups. Each group

had a dif fe rent va ria tion rank of ball pres su res

– 0 %, +/–20 %, +/–40 % and +/–60% –.

Two ex pe ri men tal con di tion were crea ted. In

the first ex pe ri men tal con di tion the sub jects

didn’t have the op por tu nity of kno wing the

bas ket ball pres su re be fo re the thro wing. In the

se cond con di tion, the mo tor task was the same, 

but in this ex pe ri men tal con di tion all sub jects

du tied boun ce the balls on the floor be fo re

thro wing. The re sults show de crea se

per for man ce when va ria bi lity de gree in crea ses

in the first con di tion, but si mi lar per for ma ne

bet ween the groups was ob ser ved in the se cond 

one.  The se re sults can ex plain the va ria tions in 

pre ci sion that are ob ser ved in cer tain sport

cir cums tan ces owing to erra tic or va ria ble

con di tions of physics ele ments (ma te rial,

me teo ro logy, etc. ) and how this va ria bi lity is

de ter mi ned.

Key words

Psychology, Variability, Uncertainty, Perception,

Motor learning

Psi co lo gia, Va ria bi li tat, Incer te sa,
Per cep ció, Apre nen tat ge Motor

n Pa ra ules cla u



les con di cions can viants de l’am bient (Da -

vids, Wi lliams, But ton  i Court, 2001). 

Com a al ter na ti va a aques tes orien ta -

cions, Roca (1999) pro po sa que per en -

ten dre la con duc ta hu ma na cal pa rar

 esment a les di fe rents fun cio na li tats en

l’ac tua ció hu ma na, com ara les fun cio na -

li tats fí si ca, fi siolò gi ca, psi colò gi ca i so -

ciolò gi ca i que ca das cu na d’a ques tes for -

mes d’a ni ma ció de la na tu ra le sa hu ma na

com por ta fac tors de di fe rent or dre que po -

den ex pli car la va ria ció ge ne ral d’a que lla

con duc ta. Una il·lus tra ció d’a quest fet es

tro ba en l’es tu di de la me su ra del Temps

de Reac ció (TR). En una re vi sió feta per

Roca (1997), es plan te ja l’e xistència de

tres grups de fac tors di fe ren ciats se gons si 

per tan yen a la dinà mi ca fí si ca, fi siolò gi ca

o psi colò gi ca. Està de mos trat ex pe ri men -

tal ment que el TR va ria, en pri mer lloc

pels fac tors fí sics, com ara la distància i el 

mitjà de trans mis sió d’un es tí mul. En se -

gon lloc, tam bé va ria se gons els fac tors re -

la tius a la reac ció sen so rial, com ara

 intensitat, du ra da, àrea d’es ti mu la ció i si -

mul ta neï tat, po si ció de l’es tí mul res pec te

de l’òrgan sen so rial es ti mu lat, etc. Al

 costat d’a ques ta va ria ció ex pli ca da fí si ca -

ment i biolò gi ca ment, la va ria ció ex pli ca -

da psi colò gi ca ment es basa en la ma ni pu -

la ció de les ca rac te rís ti ques re la cio nals

dels es tí muls. A aquest ni vell fun cio nal,

les va ria bles o fac tors de camp (Roca,

1997, 1999) que ex pli quen la va ria ció en

el TR són els se güents: du ra da de l’in ter -

val en tre un es tí mul d’a ler ta i l’es tí mul eli -

ci ta dor, pràcti ca en la si tua ció de re la ció

d’a quells es tí muls, pro ba bi li tat que si es

pre sen ta l’un hi apa re gui l’al tre, etc. 

Un dels fac tors re lle vants que ex pli ca la va -

ria ció en el TR però que, al ho ra, es pre sen -

ta com a fac tor per a qual se vol com por ta -

ment de ti pus psi colò gic és la va ria bi li tat.

Se gons Roca (1999), el fac tor va ria bi li tat

for ma part dels fac tors hist òrics ex pli ca tius 

de la va ria ció en la for ça d’u na as so cia ció i

es de fi neix com a “grau de con sistència d’u -

na as so cia ció” (pàg. 165). Estu dis com el

de Klem mer (1956), en el qual es ma ni pu -

la va la in cer te sa tem po ral de pre sen ta ció

de l’es tí mul eli ci ta dor, o el d’Adams i Baul -

ter (1964) en què es ma ni pu la va la con -

sistència re la cio nal en tre el sen yal d’a ler ta

i l’es tí mul eli ci ta dor i es crea ven di fe rents

graus d’in cer te sa tem po ral i es pa cial, arri -

ben als mateixos re sultats: un menor ajust

perceptiu com més gran és la variabilitat. 

La nos tra in ves ti ga ció pren com a base teò -

ri ca el mo del de camp pro po sat per Roca

(1999) i és con ti nua ció d’al tres tre balls,

com els de Ven tu ra i Roca (1998), on es

con cre ta va la idea de va ria bi li tat ma ni pu -

lant l’os cil·la ció d’un in ter val tem po ral en -

tre la pre sen ta ció d’un sen yal d’a ler ta i un

es tí mul eli ci ta dor. En aquest es tu di es pre -

tén d’a na lit zar el pa per del fac tor va ria bi li -

tat en una tas ca per cep ti vo mo triu com ho

és el llan ça ment d’un mòbil a una cis te lla,

amb l’ob jec tiu d’a na lit zar l’e fec te de l’a pli -

ca ció de di fe rents graus de va ria bi li tat en la 

pres sió dels mòbils so bre el ren di ment

d’en cis te lla da i es tu diar, alhora, de quina

manera és pos si ble solucionar el problema

de la variabilitat. 

Metodologia

Mos tra 

La mos tra la com po nen 136 alum nes de

pri mer curs de l’INEFC-Bar ce lo na, 91 ho -

mes i 45 do nes, amb una mit ja na d’e dat de

19,85 anys (DT = 0,23 i de 18,84 anys

(DT = 0,23) res pec ti va ment. 

Dis seny ex pe ri men tal 

Per a la in ves ti ga ció es va uti lit zar un dis -

seny fac to rial mixt, amb una va ria ble in -

de pen dent in tra grups –amb dos ni vells– i

una va ria ble in de pen dent in ter grups

–amb qua tre ni vells– (Arnau, 1978; Gar -

cía, 1992). 

Com a va ria ble in de pen dent in ter grups es

va ma ni pu lar el grau de va ria bi li tat en la

pres sió de les pi lo tes so bre una pres sió

estàndard de 7 psi (uni tats de lliu res per

pol za da). Es van ma ni pu lar 4 ni vells: va -

ria bi li tat 0 % (to tes les pi lo tes pre sen ta ven

la ma tei xa pres sió), va ria bi li tat 20 % (les

pi lo tes va ria ven un +/–20 % de la pres sió

estàndard), va ria bi li tat 40 % (el rang de

va ria ció de la pres sió era d’un +/–40 %) i

va ria bi li tat 60 % (+/–60 % de variació en

la pressió de les pilotes). 

La va ria ble in de pen dent in tra grups va ser

la pos si bi li tat o no de con èi xer la pres sió de 

les pi lo tes abans de rea lit zar el llan ça ment

a cis te lla. Per això el tre ball es va rea lit zar

en dues fa ses. En la pri me ra, s’es tu dia va el 

fac tor va ria bi li tat sen se do nar la pos si bi li -

tat als sub jec tes de dis po sar d’in di cis per -

cep tius re lle vants, com ho és, en aquest

cas, la pres sió de les pi lo tes; i en la se go na, 

s’a na lit za va l’e fec te del fac tor va ria bi li tat

amb la pos si bi li tat de con èi xer-la. 

La va ria ble de pen dent va ser la pre ci sió en

el llan ça ment, me su rat de la for ma se -

güent: 3 punts si la pi lo ta en tra va sen se to -

car el cèrcol, 2 punts si en tra va, però

 tocant el cèrcol, 1 punt si to ca va el cèrcol i

0 punts si no to ca va el cèrcol. 

Instru ments 

n Una cis te lla de fe rro cons truï da ex pres -

sa ment per a la in ves ti ga ció, que pre -

sen ta va una base qua dra da de 50 cen tí -

me tres, un cèrcol de 44,5 cen tí me tres

de dià me tre, ele vat 65 cen tí me tres de

la base qua dra da sub jec ta mit jan çant

tres fe rros ver ti cals dis tri buïts unifor -

mement. 

n Cinc pi lo tes de bàsquet dis tri buï des per

la casa co mer cial Spal ding: Spal ding of -

fi cial size and weight NBA in door/out -

door de cuir i de co lor ta ron ja. 

n Una cin ta ad he si va que es col·lo ca va a

te rra per de li mi tar la zona de llan ça ment

del sub jec te, de 5 cen tí me tres d’am ple i

1,5 me tres de lon gi tud. La distància en -

tre la cin ta i la base de la cis te lla era de

2,5 me tres. 

n Un barò me tre per mo di fi car i va lo rar les

va ria cions de la pres sió de les pi lo tes. El

barò me tre era de la mar ca Lee Wang

Gan ge, i per me tia de va lo rar pres sions

de 0 a 15 psi amb rangs de 0,1 psi.

n Un full on s’en re gis tra ven les da des per -

so nals dels sub jec tes (nom, sexe, edat,

es port prac ti cat, anys de pràcti ca es por -

ti va) i les pun tua cions ob tin gu des en

cada as saig. 

Pro ce di ment

La in ves ti ga ció es va de sen vo lu par al La -

bo ra to ri de Psi co lo gia de l’INEFC de Bar -

ce lo na. 

Cada sub jec te es pre sen ta va in di vi dual -

ment al la bo ra to ri dues ve ga des per rea lit -

zar l’ex pe ri ment. En la pri me ra oca sió per

es tu diar l’e fec te del fac tor va ria bi li tat sen -

se pos si bi li tat d’ob te nir in di cis de la pres -

sió de les pi lo tes, i una se go na ve ga da en la 

qual sí que es do na va la pos si bi li tat d’ob te -
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nir in di cis de la pres sió de les pilotes abans 

de realitzar el llançament. 

Els sub jec tes van ser dis tri buïts aleatò ria -

ment en qua tre grups: 

n Al grup 1r (va ria bi li tat 0 %) to tes les pi -

lo tes te nien la ma tei xa pres sió (7 psi). 

n Al grup 2n (va ria bi li tat 20 %) les pi lo tes

po dien va riar aleatò ria ment un +/-20 %

com a màxim de la pres sió estàndard,

que era de 7 psi (5,6, 6,3, 7, 7,7 i

8,4 psi). 

n Al grup 3r (va ria bi li tat 40 %) les pi lo tes

va ria ven aleatò ria ment un +/-40 % com

a màxim (4’2, 5’6, 7, 8’4 i 9’8 psi). 

n Fi nal ment, al grup 4t (va ria bi li tat 60 %)

els mòbils va ria ven aleatò ria ment un

+/–60 % com a màxim (2,8, 4,0, 7, 9,1 

i 11,2 psi). 

Con di ció Expe ri men tal A 

Tots els sub jec tes pas sa ven per la si tua -

ció ex pe ri men tal on se’ls ex pli ca va breu -

ment el pro ce di ment: “Has de col·lo -

car-te da vant de la cis te lla, da rre re la lí -

nia i en el mo ment que es ti guis pre pa -

rat/da aga fa una pi lo ta de la cap sa i llan -

ça-la a te rra amb les dues mans, de la

ma ne ra que vul guis –amb un bot a

 terra–, per què des prés de bo tar en tri a la 

cis te lla sen se to car el cèrcol. Està pro -

hibit fer bo tar la pi lo ta abans de

 llançar-la, pres sio nar-la amb les mans,

pas sar-la d’u na mà a l’al tra; sim ple -

ment, tan bon punt es ti guis pre pa rat

aga fa la pi lo ta i llan ça-la”. 

Con di ció Expe ri men tal B 

Tots els sub jec tes re bien les ma tei xes ins -

truc cions: “El pro ce di ment és el ma teix

que la pri me ra ve ga da, però en aques ta

oca sió abans de llan çar la pi lo ta hauràs de 

fer-la bo tar 3 ve ga des”. 

Els par ti ci pants rea lit za ven 40 as saigs en

cada una de les con di cions ex pe ri men tals.

Des prés de llan çar 5 pi lo tes (to tes les dis -

po ni bles), l’ex pe ri men ta dor les re co llia i les 

tor na va a col·lo car a la cap sa per con ti nuar 

amb l’ex pe ri ment. Cada 15 llan ça ments es 

feia una pausa de 3 minuts. 

Re sul tats

Esta dís ti ca des crip ti va

Es van ana lit zar els es ta dís tics de

tendència cen tral i de dis per sió (mit ja na i

des via ció tí pi ca) de les pun tua cions ob tin -

gu des per cada un dels grups ex pe ri men -

tals i en cada con di ció dels úl tims 10 as -

saigs (ve geu tau la 1 i fi gu ra 1).

Tal com es pot ob ser var, hi ha una dis mi -

nu ció en el ren di ment, a me su ra que el

rang de va ria bi li tat és més gran, en la con -

di ció A, i un ren di ment més equi li brat en tre 

els grups en la con di ció B. Alho ra, es re gis -

tra una mi llo ra en la pre ci sió en els grups

amb un rang de va ria bi li tat més alt en la

con di ció B respecte de la condició A. 

Esta dís ti ca in fe ren cial

Per a l’anà li si es ta dís ti ca in fe ren cial es va

apli car el Mo del Ge ne ral per a Me su res

Re pe ti des (4 grups ex pe ri men tals x 2 con -

di cions ex pe ri men tals) de les mit ja nes de

les pun tua cions ob tin gu des en els úl tims

10 as saigs. Els re sul tats ob tin guts mos -

tren unes di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti ves en la in te rac ció grups i con di -

cions ex pe ri men tals (F(3,132) = 2,998

p < 0.05). Al cap da vall, els va lors que

pre nen els di fe rents grups, són de pen dents 

de la con di ció ex pe ri men tal par ti cu lar. 

Per com pro var els efec tes sim ples de cada

con di ció ex pe ri men tal i els efec tes sim ples

de cada grup en ca das cu na de les con di -

cions ex pe ri men tals, es van efec tuar dues

MANOVA. 

No es van ob te nir di ferè ncies es ta dís ti ca -

ment sig ni fi ca ti ves en tre les dues con di cions

en el grup Va ria bi li tat 0 % (F(1,132) = 0,81 

p > 0.05) ni en el grup Va ria bi li tat 20 %

(F(1,132) = 3,35 p > 0.05). Tan ma teix, sí

que es van ob ser var di ferè ncies en els dos úl -

tims grups: Va ria bi li tat 40 % (F(1,132) =

8,25 p < 0.005) i Va ria bi li tat 60 %

(F(1,132) = 6,45 p < 0.05). 

Pel que fa a l’anà li si in ter grups, es van ob -

te nir di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi ca -

ti ves en to tes dues con di cions: A

(F(3,132) = 11,22 p < 0.000 B

(F(3,132) = 3,70 p < 0.05). Com que la

va ria ble in ter grups (ni vell de va ria bi li tat)

té 4 ni vells, es van rea lit zar con tras tos

par ti cu lars per ob ser var les di ferè ncies en -

tre els grups en cada con di ció ex pe ri men -

tal con cre ta. Per fer-ho, es va uti lit zar com 

a es ta dís tic de con tras tos múl ti ples a pos -

te rio ri el Tu key. Per a la con di ció A, s’ob -

ser ven di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig ni fi -

ca ti ves en tre el grup Va ria bi li tat 0 % i els
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n FIGURA 1.
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ex pe ri men tal.

GRUP MITJANA D.T.

Va ria bi li tat 0 % 1,6971 0,3784

Va ria bi li tat 20 % 1,5412 0,3534

Va ria bi li tat 40 % 1,3818 0,2555

Va ria bi li tat 60 % 1,2647 0,3161

Va ria bi li tat 0 % 1,6343 0,3677

Va ria bi li tat 20 % 1,6706 0,2540

Va ria bi li tat 40 % 1,5879 0,2880

Va ria bi li tat 60 % 1,4441 0,2819

n TAULA 1.
Mit ja nes i des via cions tí pi ques de les pun tua -
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grups Va ria bi li tat 40 % i 60 %. Alho -

ra, s’ob ser ven di ferè ncies es ta dís ti ca ment 

sig ni fi ca ti ves en tre el grup Va ria bi li tat

20 % i Va ria bi li tat 60 %. Per a la con di ció

B, úni ca ment s’ob ser ven di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves en tre el grup Va ria bi li tat 0 % i el

grup Va ria bi li tat 60 % i el grup Va ria bi li tat 

20 % i el grup Va ria bi li tat 60 %. 

Tam bé es va ana lit zar la tendència de les

mit ja nes dels grups en cada con di ció A y B. 

En amb dues con di cions, les mit ja nes s’a -

jus ten a una rec ta: con di ció A F(1,132) =

38,285 p < 0.000; con di ció B F(1,132)

=  8,065 p < 0.005). 

Con clu sió i dis cus sió 

L’ob jec tiu prin ci pal de la in ves ti ga ció se

cen tra va en l’anà li si del fac tor va ria bi li tat,

ma ni pu lant la va ria ció de la pres sió de pi -

lo tes en una tas ca per cep ti vo mo triu, com

ara el llan ça ment, en dues con di cions ex -

pe ri men tals: quan no hi ha pos si bi li tat de

con èi xer la pres sió de les pi lo tes abans

de rea lit zar el llan ça ment i quan sí que

existeix aquesta possibilitat. 

Els re sul tats mos tren que els va lors de ren -

di ment en tre els di fe rents grups es tro ben

re la cio nats amb el ti pus de con di ció ex pe ri -

men tal. En la pri me ra con di ció, s’ob ser va

una dis mi nu ció pro gres si va en la pre ci sió

com més gran és el grau de va ria bi li tat o

erra tis me. En la se go na con di ció, la pre ci -

sió ob tin gu da pels di fe rents grups és més

sem blant, úni ca ment s’ob ser va una mi llo ra 

sig ni fi ca ti va res pec te de la con di ció ex pe ri -

men tal an te rior, sobretot en els grups que

tenen el nivell de variabilitat superior. 

D’a ques ta for ma es pre te nia d’ex pli car si -

tua cions que es do nen en l’àmbit es por tiu i

de qui na ma ne ra es re so len. En efec te, hi

ha si tua cions es por ti ves en les quals la

con duc ta d’un mòbil es tor na err àti ca. Per

exem ple, en tir al plat, hi ha la pos si bi li tat

que el vent al te ri la tra ject òria del plat,

cosa que afa vo reix que la con duc ta d’a -

quest es de vin gui im pre vi si ble. En aquest

cas, la va ria bi li tat del mòbil exi geix dels ti -

ra dors que, a ban da d’ob ser var la ve lo ci tat

i la di rec ció del plat –in di cis im pres cin di -

bles per an ti ci par la po si ció fu tu ra de l’ob -

jec te (Roca, 1997, 1999)–, tin guin en

con si de ra ció els can vis de for ça i di rec ció

del vent, per po der ajus tar el tret. En golf,

en rea lit zar un cop, cal pa rar es ment a les

ca rac te rís ti ques con cre tes del camp –es tat

de la ges pa (mu lla da o ei xu ta)–, a les ca -

rac te rís ti ques me teo rolò gi ques –can vis

en la in ten si tat i di rec ció del vent–, a la

 conducta de la pi lo ta –pèrdua de la con -

sistència a cau sa del des gast– etc., per

acon se guir d’e xe cu tar un cop amb les

màxi mes opor tu ni tats d’èxit. Quan els es -

por tis tes no co nei xen  aquests ele ments re -

lle vants i que són de ter mi nants de la va ria -

bi li tat o no hi pa ren aten ció, la pre ci sió en

l’e xe cu ció es veurà no ta ble ment afec ta da;

com més gran si gui el ni vell de va ria bi li tat,

pit jor serà el ren di ment. Ara bé, una de les

ca rac te rís ti ques de l’alt ren di ment es por -

tiu, i es pe cial ment en les es pe cia li tats que

re que rei xen la rea lit za ció d’ac cions per cep -

ti ves en si tua cions can viants cons tant -

ment, com per exem ple les ac ti vi tats es -

por ti ves que es rea lit zen en el medi na tu ral

–pi ra güis me, surf, etc.–, con sis teix pre ci sa -

ment en l’an ti ci pa ció que fan els es por tis tes

res pec te als can vis en la for ça i di rec ció del

vent, en la for ça del co rrent marí, etc. (Rie -

ra, 2001). Hi ha oca sions, però, en què les 

con di cions fan im pos si ble qual se vol mena

de pràcti ca es por ti va, com ara quan la di -

rec ció del vent, en la pràcti ca de la vela, és

tan err àti ca que fa im pos si ble ma ne jar els

ve lers, quan un te rreny de fut bol és tan

irre gu lar que fa im pos si ble un joc amb el

mí nim de pre ci sió o quan es pre tén de ju -

gar al bàdmin ton amb co rrents d’ai re. 

En re sum, cal as su mir, en pri mer lloc, que

en l’es port exis teix va ria bi li tat a cau sa d’u -

na con duc ta err àti ca de fac tors fí sics (con -

di cions de la su per fí cie de joc, me teo rolò gi -

ques, dels ins tru ments), i que el ren di ment

ob tin gut es tro ba re la cio nat ín ti ma ment

amb el grau de va ria bi li tat. En se gon lloc,

que aques ta va ria bi li tat que darà neu tra lit -

za da en sen yant els es por tis tes a de tec tar

els in di cis re lle vants. I en ter cer lloc, plan -

te gem que po den exis tir, i de fet exis tei xen, 

si tua cions d’e rra tis me ex trem, de di fí cil

con fi gu ra ció. 
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Relació en tre el desenvolupament motor i el
desenvolupament intel·lectual. Un estudi empíric*

§ JOSEP MORALES AZNAR
Lli cen cia t en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fe ssor de la Fa cul tat de Cièn cies de l’Esport Blan quer na.
Uni ver si tat Ra mon Llull

Resum
So vint s’ha es pe cu lat so bre els vin cles que

po den re la cio nar el de sen vo lu pa ment de la

mo tri ci tat i el de sen vo lu pa ment cog nos ci tiu;

han es tat molts els au tors que han trac tat

aquest as pec te i nom bro sos els es tu dis re sul -

tants. Des de l’àmbit de l’e du ca ció fí si ca,

tam bé s’han des per tat in quie tuds en aquest

sen tit, atès que so vint han sor git creen ces,

ba sa des ge ne ral ment en la in tuï ció, que un

bon de sen vo lu pa ment mo triu ge ne ra va ne -

cess ària ment un bon ren di ment cog nos ci tiu.

Aquest es tu di vol de tec tar les pos si bles re la -

cions en tre re gis tres mo tors i in tel·lec tuals

agru pats en tres blocs: Ha bi li tats mo trius

glo bals i fi nes, ha bi li tats mo trius im pli ca des

en l’e du ca ció es co lar i ap ti tuds men tals (ver -

bal i nu mèrica).

Introducció

Un dels grans ob jec tius d’a quest tre ball és

do nar res pos ta a un tema que ha bi tual ment 

for ma part dels de bats a l’àmbit de l’ac ti vi -

tat fí si ca. Des de la pràcti ca quo ti dia na i te -

nint en comp te l’o pi nió dels pro fes sio nals

de l’e du ca ció fí si ca, sem pre s’ha es pe cu lat

so bre la re la ció en tre mo tri ci tat i cog ni ció,

dit d’u na ma ne ra col·lo quial, els in di vi dus

que nor mal ment es de sen vo lu pen bé en tas -

ques mo trius tam bé ho fan a les tas ques

pròpia ment acadè mi ques. Els es tu dis al

res pec te han es tat nom bro sos (Sin ger,

1968; Wi lliams, Tem ple i Ba te man, 1978;

Bel ka i Wi lliams, 1980; Li na res, 1989 i,

Ba ñue los et al., 1994) i els re sul tats han

do nat res pos tes di fe rents, el pre sent es tu di

pre tén d’es ta blir els vin cles en tre con duc tes

mo trius i con duc tes cog nos ci ti ves, és a dir,

re la cio nar l’o pe ra ti vi tat mo triu amb el ren di -

ment en els apre nen tat ges es co lars, però

fent un re co rre gut en tre els di fe rents as pec -

tes que con for men aques ta rea li tat.

Aquest re co rre gut fa re ferè ncia a l’es tu di

d’as pec tes que in ter ve nen en la pos si ble

con ne xió en tre de sen vo lu pa ment mo tor i

de sen vo lu pa ment men tal, tot ana lit zant els 

ele ments que apa rei xen quan es di vi deix

aquest pro cés en di fe rents fa ses: ter me de

tot es vo len plan te jar les pos si bles in te rre -

la cions en tre con duc tes ba sa des en la mo -

tri ci tat glo bal i la mo tri ci tat fina, pos te rior -

ment ana lit zar les in te rre la cions en tre la

mo tri ci tat fina i ele ments de l’ex pres sió

gràfi ca, com ara l’es crip tu ra i el di buix, i a

l’úl tim, veu re la re la ció de les con duc tes re -

la cio na des amb l’ex pres sió gràfi ca i el ren -

di ment acadèmic.

Com s’ha dit abans, hi ha molts es tu dis re la -

cio nats amb aquests plan te ja ments; així, els

co rrents psi co mo tri cis tes (Wa llon, 1965,

1972; Va yer, 1977; Aju ria gue rra, 1974,

1980; De fon tai ne, 1978; Le Boulch, 1978,

1981, 1997; La pie rre, 1984; Gar cía-Nú -

ñez, 1994 i Da Fon se ca, 1997) par tei xen de 

la base que tot és una uni tat i que un bon de -

sen vo lu pa ment de l’es que ma cor po ral i la

mo tri ci tat, te nint en comp te les teo ries de

ma du ra ció neu ro psi colò gi ques, són els fo na -

ments d’un bon de sen vo lu pa ment a ni vell

cog nos ci tiu. Al con tra ri, tam bé hi ha au tors

(Chomsky, 1971; Toro i Cer ve ra, 1980; Co -

lo drón, 2001) que es qües tio nen aquests

pos tu lats i po sen en dub te la re la ció cau -

sa-efec te en tre de sen vo lu pa ment mo triu i

acadè mic; aquí es tro ben, per exem ple, tots

els se gui dors de les teo ries psi co lin güís ti -

ques, que do nen més im portància a les ha bi -

li tats lin güís ti ques (cons cièn cia fonè ti ca,

des co di fi ca ció, seg men ta ció, etc).

Tam bé cal des ta car, al llarg del temps i des

de di ver sos camps, la pro pos ta de nom -

brosos ins tru ments per a me su rar el de sen -

vo lu pa ment mo tor i el de sen vo lu pa ment

 intel·lec tual. Des de les ba te ries d’ap ti tud fí -

si ca, re pre sen ta des per l’Eu ro fit, l’AAHPER

i les se ves adap ta cions re gio nals, que te nen

l’o ri gen en el ren di ment i que van ser adop -

ta des per l’e du ca ció fí si ca es co lar, atès que

la de tec ció de ta lents va ser una de les

orien ta cions en l’e du ca ció fí si ca es co lar, a

ba te ries més preo cu pa des per con duc tes no 

tan “fí si ques” i més orien ta des cap a les

qua li tats per cep ti vo mo trius; hi des ta quen

per la seva di fu sió: Oze retsky (1936) adap -

ta da a Fran ça per Guil main (1981) i mo di fi -

ca da als USA per Sloan (1948), Ge -

sell (1940), Kip hard i Schi lling (1974),

Arheim-Sin clair (1976), Du rand (1988),

Ga llahue i McCle nag ham (1985) i Hen der -

son i Sud gen (1992). 

Per por tar a ter me aquest es tu di es pro po -

sen sis tests que es po den agru par en tres

blocs, tot dis tin gint una in ten cio na li tat di fe -

rent en ca das cun. En el pri mer bloc s’han
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Ha bi li tats mo trius, Ex pres sió es cri ta,
Apti tuds men tals

n Pa ra ules cla u

* Aquest tre ball ha es tat de sen vo lu pat gràcies a una llicè ncia per a es tu dis con ce di da pel De par ta ment d’Ensen ya -

ment de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya (DOGC núm. 3689, de 31-7-2002).

Abstract

The re have been some spe cu la tions in the past

about the links re la ting mo tor de ve lop ment to

cog ni ti ve de ve lop ment; many aut hors have

tac kled this as pect, re sul ting in the pu bli ca tion

of many stu dies. From the field of physi cal

edu ca tion, some con cern about this is sue has

been ap pa rent, as some be liefs, ge ne rally

ba sed on in tui tion, have of ten emer ged sta ting

that good mo tor de ve lop ment ne ces sa rily

im plies good cog ni ti ve per for man ce. This study

aims at de tec ting pos si ble re la tions hips

bet ween mo tor and in te llec tual re gis ters

ca te go ri sed in three groups: gross and fine

mo tor skills, mo tor skills in vol ved in school

edu ca tion, and men tal ap ti tu des (ver bal and

nu me ri cal).  

Key words

Mo tor skills, Hand wri ting, Men tal ap ti tu des



ubi cat unes pro ves que me su rin d’u na ma -

ne ra evi dent dues qua li tats per cep ti vo mo to -

res, una amb una cla ra im pli ca ció de la

 motricitat glo bal i l’al tra cen tra da en la mo -

tri ci tat fina. Al se gon bloc es pro po sen dues

pro ves amb un alt com po nent per cep ti vo -

mo tor, en ca ra que aques ta ve ga da im pli -

quen la coor di na ció fina dels mo vi ments,

que són la base ma te rial per a de sen vo lu par 

tas ques acadè mi ques pos te riors, com ara

l’es crip tu ra i el di buix. Fi nal ment, al ter cer

bloc, s’han se lec cio nat pro ves que es tro ben 

re la cio na des di rec ta ment amb el ren di ment

acadè mic i que me su ren l’habili tat men tal

ver bal i l’ap ti tud numè ri ca.

L’es tu di es ta dís tic dels re sul tats d’a quests

tests do narà una in for ma ció que mar carà

una tendència, per tant serà molt di fí cil

d’a fir mar que la re la ció en tre dues con duc -

tes és fruit de la cau sa-efec te d’u na so bre

l’al tra, l’ú nic que es podrà afir mar serà el

grau de coin cidè ncia quan es dóna una si -

tua ció con cre ta re la cio na da amb una altra

situació con cre ta.

Metodologia

Sub jec tes

La mos tra re pre sen ta un to tal de 385 alum -

nes de tres cen tres pú blics de Primà ria i tres 

cen tres pú blics de Se cund ària de Bar ce lo na 

i la seva pe rifè ria, amb un ni vell so cioe conò -

mic mitjà-baix. Les fran ges d’e dat se si tuen

en tre els 9 i els 16 anys, co rres po nents als

ni vells de 4t curs de Primà ria a 4t curs de

Se cund ària.

Ini cial ment van par ti ci par en l’es tu di tots

els alum nes de cada grup-clas se es co llit

de for ma aleatò ria, amb el per mís dels di -

rec tors de cada cen tre. No més van que -

dar ex clo sos els alum nes d’in cor po ra ció

re cent al sis te ma edu ca tiu ca talà, amb

menys de sis me sos din tre de l’es men tat

sis te ma, ja que po drien te nir pe tits pro -

ble mes amb la com pren sió dels qües tio -

na ris re dac tats en ca talà. La di vi sió de la

mos tra va ser per la seva edat biolò gi ca,

és a dir, l’e dat que te nien en el mo ment

de fer les pro ves.

Ma te rial

Abans de l’a pli ca ció dels sis tests es re -

gis tren en un full les va ria bles co rres po -

nents a: edat, sexe, pràcti ca d’ac ti vi tat fí -

si ca i cen tre d’en sen ya ment de tots els

sub jectes. 

Des crip ció de les pro ves

Bloc 1: Cons truc ció d’u na to rre de cubs i

llan ça ment a la dia na

La cons truc ció de la to rre de cubs con sis -

teix a me su rar el temps que cada sub jec te

uti lit za a col·lo car 10 cubs de fus ta de

2,5 cm de cos tat un da munt de l’al tre, as -

se gut da vant d’u na tau la i po sant una peça

cada ve ga da, sen se aga far-ne una al tra fins 

que no ha col·lo cat l’an te rior. El llan ça -

ment a la dia na con sis teix a col·lo car el

sub jec te a tres me tres d’u na dia na de

30 cm de dià me tre i me su rar el temps que

tri ga a fer tres llan ça ments i tres re cep -

cions apro fi tant el re bot de la dia na; el llan -

ça ment s’e fec tua amb una pi lo ta de tennis

i si se’n perd el con trol du rant els tres llan -

ça ments es pot anar a bus car una al tra pi -

lo ta al cos tat de la dia na i tor nar a la lí nia

de llan ça ment per con ti nuar la sèrie.

Bloc 2: Re pro duc ció gra fo mo to ra d’u nes

fra ses i re pro duc ció d’un di buix

Aquests dos tests es ba sen en la re pro duc -

ció d’un mo del gràfic, en el cas de l’es crip -

tu ra, sis fra ses del ti pus de lle tra Script MT

de di fe rent grand ària, se gons l’e dat, i en el

cas del di buix, una fi gu ra col·lo ca da dins

d’un qua dre. No hi ha lí mit de temps en el

mo ment d’e fec tuar la pro va i la co rrec ció

es rea lit za a par tir d’u nes plan ti lles trans -

pa rents que mar quen el grau de des via ció

de l’original respecte del model.

Bloc 3: Ha bi li tat Men tal Ver bal i Apti tud

Numè ri ca

Aques tes dues pro ves per tan yen a la ba te -

ria de tests BADyG (Yus te, 1992), se gons

les va li da cions fe tes per l’au tor, són les

dues ap ti tuds que més co rre la cio nen amb

el ren di ment es co lar. El grup de pro ves

BADyG cons ta de sis ni vells, per a aques ta

oca sió s’han tra duït al ca talà els ni vells

Ele men tal i Mitjà co rres po nents a les fran -

ges d’e dat de 9 a 16 anys. El test d’Ha bi li -

tat Men tal Ver bal cons ta de 40 ítems, si mi -

lars als de la ma jo ria de tests es til Otis,

amb els con tin guts se güents: Constància

d’u na ca rac te rís ti ca (9), Se qüèn cies lògi -

ques amb nú me ros (7), Orde na ció de pa -

rau les for mant una fra se (6), Tro bar el tret

comú d’u na sèrie de pa rau les (8), Pro ble -

mes numè rics de com pres sió lògi ca (7),

Pro ble mes de re so lu ció es pai/temps (3).

El test d’Apti tud Numè ri ca cons ta de

25 ítems amb 5 al ter na ti ves. Els con tin -

guts dels ítems són els se güents: Ope ra -

cions (suma, res ta, mul ti pli ca ció, di vi sió)

(10), Pro ble mes sen zills amb les qua tre

ope ra cions (10), Pro ble mes geomè trics

sen zills (2), Altres (3).

Pro ce di ment

En pri mer lloc, es va pre sen tar el pro jec te

als di rec tors dels cen tres co rres po nents de -

ma nant el seu vist-i-plau, per es crit, per a

po der por tar a ter me la in ves ti ga ció. Pos te -

rior ment, es van pro gra mar reu nions amb

els pro fes sors im pli cats. Nor mal ment es

van apro fi tar les ho res d’e du ca ció fí si ca,

per ex pli car les pro ves i organitzar la

recollida de dades.

Per a la re co lli da de da des de cada grup

s’han fet ser vir una mit ja na de tres ho res,

re par ti des en tres ses sions de l’ho ra ri es co -

lar, ex cep te els cen tres que te nien as sig na -

des ses sions de 90 mi nuts, on es feien

 servir dues ses sions. La col·la bo ra ció del

pro fes sor del cen tre ha es tat bàsi ca per al

con trol i or ga nit za ció dels sub jec tes. En

pri mer lloc, es van pas sar les pro ves cor -

responents al bloc 1 de for ma in di vi dual i

sen se do nar in for ma ció so bre els re sul tats,

per evi tar la in ter ferè ncia dels com panys i

per im pe dir l’e fec te com pe ti tiu si co nei xien 

els re sul tats an te riors. Pos te rior ment, en

al tres ses sions, es van pas sar les pro ves

co rres po nents als blocs 2 i 3 de forma

col·lec ti va en una aula en taules i cadires

in di vid u als.

Els re sul tats de les pro ves del pri mer bloc

s’a no ta ren di rec ta ment en un full de re gis -

tre, jun ta ment amb les va ria bles de sexe,

edat, cen tre d’en sen ya ment i pràcti ca es -

por ti va. El re sul tat dels blocs 2 i 3 s’a fe gi -

ren des prés de la co rrec ció amb les grae lles 

trans pa rents (bloc 2) i els fulls de res pos tes 

(bloc 3).

Un cop es van te nir to tes les da des dis po ni -

bles es va rea lit zar el trac ta ment es ta dís tic

dels re sul tats, mit jan çant el pro gra ma SPSS

11.0, amb llicè ncia de la Fa cul tat de Cièn -

cies de l’Esport Blan quer na. S’han cal cu lat

els parà me tres es ta dís tics bàsics, i s’ha rea -
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lit zat, en prin ci pi, una des crip ció de la dis tri -

bu ció ge ne ral per cen tres, se xes i edats. Una

des crip ció ge ne ral dels re sul tats de les pro -

ves, to tal i per edats. Pos te rior ment es va

rea lit zar la sig ni fi ca ció es ta dís ti ca de les di -

ferè ncies en tre mit ja nes i es tu di de co rre la -

cions. 

Re sul tats

Re sul tats des crip tius

A la tau la 1 s’ex pres sen els va lors ge ne rals

de la mos tra ana lit za da, la fre qüèn cia cor -

responent a cada cen tre edu ca tiu, per se -

xes i dels alum nes que prac ti quen o no al -

gun ti pus d’ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre.

S’ob ser va una ma jor presè ncia d’a lum nes

dels cen tres de se cund ària, en prin ci pi, a

cau sa del fet que abas ten més fran ges d’e -

dat co rres po nents a l’es tu di. En re ferè ncia

a la dis tri bu ció per se xes i prac ti cants d’ac -

ti vi tat fí si ca, els va lors són for ça ho mo ge -

nis, amb una presè ncia una mica més gran 

en les do nes (52,2 %) i en ca ra més

gran dels in di vi dus que no fan ac ti vi tat fí si -

ca fora del cen tre (55,8 %).

A la tau la 2 s’ex pres sen to tes les pun tua -

cions de to tes les pro ves, mit ja na i des -

via ció tí pi ca, de les pro ves per fran ges

d’e dat. 

Les fi gu res 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ex pres sen les

pun tua cions mit ja nes ob tin gu des a cada

fran ja d’e dat de to tes les pro ves pas sa des

du rant l’es tu di. Les qua tre pri me res pro ves

se guei xen una es ca la des cen dent, és a dir, a

mi llor re sul tat ob te nen una pun tua ció més

bai xa, ja que es me su ra va el temps i la des -

via ció de l’es pai de còpia; les dues úl ti mes

pro ves se guei xen un pro cés in vers, és a dir,

una es ca la as cen dent, per tal com la pun tua -

ció aug men ta va amb el nom bre de res pos tes 

co rrec tes..

És evi dent que a les qua tre pri me res pro ves 

hi ha una mi llo ra pro gres si va del re sul tat

de cada pro va en fun ció de l’e dat, molt més 

mar cat a la to rre de cubs (fig. 1) i la dia na

(fig. 2), i una evo lu ció no tan ho mogè nia

en el cas del di buix (fig. 3), on apa rei xen

salts més pronunciats.

Les dues úl ti mes pro ves, ha bi li tat men tal

ver bal (fig. 5) i ap ti tud numè ri ca (fig. 6), co -

rres po nents a ap ti tuds mar ca da ment cog -

nos ci ti ves, no se guei xen una pro gres sió pa -

ral·lela amb l’e dat, tal com pas sa a les pro -

ves an te riors, atès que s’ob ser va un des cens

molt mar cat a la fran ja dels 13 anys. Aquest

as pec te pot ha ver es tat con di cio nat pel fet

que el test uti lit zat per a me su rar aques tes

ap ti tuds can via el qües tio na ri de pre gun tes

en aques ta fran ja i pro po sa unes pre gun tes

di fe rents, amb més di fi cul tat, per a les se -

güents fran ges d’e dat. És per això que s’ob -

ser ven dos blocs de pro gres sió en fun ció del

qües tio na ri uti lit zat, per què es va uti lit zar, tal 

com in di ca ven les ins truc cions del test,

el qües tio na ri del BADyG ele men tal per a la

fran ja de 9, 10, 11 i 12 anys i el qües tio na ri

del BADyG mitjà per a les fran ges de 13, 14, 

15 i 16 anys.

Estu di de di ferè ncies
en tre mit ja nes

En aquest apar tat es com pa ren els va lors

de les mit ja nes de to tes les pro ves, di fe ren -

FREQÜÈNCIA  PERCENTATGE

CENTRE

Ro ger de Flor  73  19,0

Vin yes Velles 122  31,7

Ba rres i Ones  65  16,9

Taxonera  62  16,1

Sant Jordi

Sant Josep Oriol

 33   8,6

 30   7,8

To tal 385 100,0

SEXE

Mujer 201  52,2

Hombre 184  47,8

To tal 385 100,0

ACTIVITAT FÍSICA

No actividad 215  55,8

Sí actividad 170  44,2

To tal 385 100,0

n TAULA 1. 

Re sul tats des crip tius de les va ria bles cen tre,
sexe i ac ti vi tat fí si ca.

EDAT

 TORRE

DE CUBS DIANA DIBUIX ESCRIPTURA

HABILITAT

MENTAL

APTITUD

NUMÈRICA

 9 Mitjana 13,9088 9,4763 46,4884 433,5814 14,4884 8,4651

Desv. típ. 2,23921 2,17504 7,79918 204,87525 5,79561 2,79752

N 43 43 43 43 43 43

10 Mit ja na 13,5333 8,9542 42,5833 362,2708 17,5833 11,3125

Desv. típ. 2,44965 1,8969 7,57328 181,28475 6,17419 3,97950

N 48 48 48 48 48 48

11 Mit ja na 12,9367 8,0107 36,5238 320,8810 18,9524 12,8810

Desv. típ. 2,20947 1,8116 9,97616 170,74460 3,75436 3,00570

N 42 42 42 42 42 42

12 Mit ja na 12,1229 6,5287 28,3846 244,5192 21,0192 14,5000

Desv. típ. 2,49129 1,51129 5,23994 109,64676 4,52657 3,54523

N 52 52 52 52 52 52

13 Mit ja na 11,7464 6,1310 26,5000 200,0714 19,3095 11,5238

Desv. típ. 2,59598 1,60927 6,01725 129,41244 5,28453

N 42 42 42 42 42 42

14 Mit ja na 11,4722 5,4414 25,3966 159,7241 22,3793 11,8448

Desv. típ. 2,14001 ,75898 7,14742 80,41663 4,58766 2,27728

N 58 58 58 58 58 58

15 Mit ja na 11,2027 5,2994 24,6923 149,2500 21,5192 13,0577

Desv. típ. 2,71137 1,07504 6,65550 94,97489 4,19379 3,18953

N 52 52 52 52 52 52

16 Mit ja na 10,8196 5,1085 22,8750 145,8958 22,6042 13,0625

Desv. típ. 1,94932 ,96979 6,59344 116,69149 3,85227 2,83148

N 48 48 48 48 48 48

To tal Mit ja na 12,1611 6,7717 31,2234 245,8597 19,9195 12,1532

Desv típ. 2,55977 2,18726 10,91072 170,45334 5,41086 3,57580

N 385 385 385 385 385 385

n TAULA 2. 

Re sul tats des crip tius per edats de les va ria bles d’es ca la o raó de l’es tu di.
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ciats per la va ria ble sexe i la va ria ble de

pràcti ca d’ac ti vi tat fí si ca ex traes co lar. (Ve -

geu tau la 3).

A la tau la 3 es pot com pro var que no hi ha

di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en la ma jo ria de

pro ves en els re sul tats ob tin guts en els

grups de nois i de noies. No més apa reix una 

pro va on sí que es tro ben di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves en tre les mit ja nes ob tin gu des pel

grup de nois i de noies, aques ta pro va és la

de llan ça ment a dia na, as pec te que tam bé

apa reix en al tres es tu dis so bre el tema. Els

re sul tats ob tin guts, d’al gu na ma ne ra, ava -

len la lògi ca pre vi sió en la qual no s’hau rien

de pre sen tar di ferè ncies de mo tri ci tat i cog -

ni ció en tre di fe rents se xes, tal com la li te ra -

tu ra i els es tu dis an te riors po sen de ma ni -

fest, si no més es di fe ren cien en un as pec te

con cret, els llan ça ments. A la tau la 3 s’ex -

pres sen els va lors tro bats, des prés d’a pli car

la pro va T, de la com pa ra ció en tre diferèn -

cies de mit ja nes en tre se xes de les di fe rents

pro ves. Els re sul tats sig ni fi ca ti va ment di fe -

rents s’in di quen en ne gre ta.

En el mo ment d’a pli car la pro va T, per ana -

lit zar es ta dís ti ca ment la igual tat en tre mit -

ja nes, es pot ob ser var, a la tau la 4, que hi

ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves a to tes les pro -

ves en tre els sub jec tes prac ti cants i no

prac ti cants d’ac ti vi tat fí si ca fora del seu

cen tre d’en sen ya ment.

Estu di de di ferè ncies

en tre mit ja nes

L’es tu di de co rre la cions mar ca la re la ció

exis tent en tre dues va ria bles, és a dir, el

grau de pos si bi li tats que te nen de coin ci dir.

Mos tren la tendència en què un sub jec te

que tin gui una pun tua ció alta en una pro va

tam bé la tin gui en una pro va que co rre la cio -

ni bas tant amb la pri me ra. En cap cas mos -

tra una re la ció de cau sa-efec te en tre to tes

dues va ria bles, és a dir, que una si gui con -

se qüèn cia de l’al tra, sim ple ment mar ca una 

tendència en tre les dues va ria bles que pot

do nar joc a múl ti ples in ter pre ta cions.

A la tau la 5 es pre sen ta la ma triu de co rre -

la cions en tre les va ria bles co rres po nents a

les sis pro ves pas sa des en aquest es tu di.

S’han cal cu lat els coe fi cients de co rre la ció

a to tes les pa re lles pos si bles de les va ria -

bles de l’es tu di.

Aques ta anà li si es ta dís ti ca s’ha fet a par tir de 

la pro va de Pear son, on es con si de ren re sul -

tats sig ni fi ca tius en r, (p < 0.01). Per tant,

es pot ob ser var que to tes les pro ves co rre la -

cio nen en tre si, en ca ra que la sig ni fi ca ció

més alta es tro ba a les pro ves: Apnum/Hab -

men tal (r = 0.823), Di buix/Escrip tu ra (r =

0.789) i Tcubs/Hab men tal (r = 0.728); és

nor mal que les pro ves que per tan yen al ma -

teix bloc tin guin una alta co rre la ció i és in te -

res sant veu re com la mo tri ci tat fina (Tcubs) i

l’ha bi li tat men tal te nen una de les co rre la -

cions més al tes. En can vi les co rre la cions

més bai xes co rres po nen als apa re lla ments

de: Apnum/dia na (r = 0.299), Tcubs/dia na

(r = 0.327) i Hab men tal/dia na (r = 0.393);

cal des ta car que el llan ça ment a dia na es

tro ba pre sent a les co rre la cions més bai xes,

per tant s’està in di cant una tendència d’a -

ques ta va ria ble a com por tar-se d’u na ma ne -

ra in de pen dent de la res ta, as pec te que s’a -

na lit zarà a l’a par tat se güent.

Dis cus sió

A par tir de l’anà li si de les da des des crip ti ves 

es pot ob ser var una evo lu ció pro gres si va

dels re sul tats ob tin guts en co rres pondència

amb l’aug ment de l’e dat, tal com afir men

in ves ti ga cions re la cio na des, so bre tot, amb

l’e vo lu ció de les ca pa ci tats mo to res. Rosa,

Ro drí guez i Már quez (1996), en un es tu di

so bre po bla ció es co lar uti lit zant els tests

mo tors de Lin coln-Oze retsky, van con tras tar 

els ma tei xos re sul tats. Ruiz i Grau pe ra

(2003), en un es tu di so bre com petè ncia

mo triu amb el test M-ABC, tam bé po sen de

ma ni fest un aug ment li neal de la mo tri ci tat

en pa ral·lel a l’e dat. Ma li na i Bou chard

(1991) con clouen amb l’e vidè ncia d’un in -
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PROVA T PER A LA IGUALTAT DE MITJANES ENTRE SEXES

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERÈNCIA

DE MITJANES

ERROR

TÍPIC

DE LA

DIFERÈNCIA

95% INTERVAL

DE CONFIANÇA

PER A LA DIFERÈNCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBS ,081 383 ,935 ,0213 ,26151 –,4928 ,5354

DIANA 2,655 383 ,008* ,5880 ,22143 ,1525 1,0233

DIBUIX 1,152 383 ,250 1,2815 1,11274 –,9063 3,4693

ESCRIPTURA 1,060 383 ,290 18,4379 17,38836 –15,7506 52,6265

HABMEN TAL –,467 383 ,640 –,2583 ,55263 –1,3448 ,8282

APNUM –1,711 383 ,088 –,6225 ,36392 –1,3380 ,0930

Els va lors sig ni fi ca ti va ment di fe rents s´in di quen en ne gre ta i amb as te risc. p < 0,05

n TAULA 3.
Di ferè ncia de mit ja nes en tre se xes.

PROVA T PER A LA IGUALTAT DE MITJANES ENTRE PRACTICANTS I NO PRACTICANTS D’ACTIVITAT FÍSICA

t gl

SIG.

(BILATERAL)

DIFERÈNCIA

DE MITJANES

ERROR

TÍPIC

DE LA

DIFERÈNCIA

95% INTERVAL

DE CONFIANÇA

PER A LA DIFERÈNCIA

INFERIOR SUPERIOR

TCUBS 4,566 383 ,001* 1,1697 ,25618 ,666 1,673

DIANA 3,740 383 ,001* ,8257 ,22078 ,3915 1,259

DIBUIX 4,471 383 ,001* 4,8873 1,09310 2,738 7,036

ESCRIPTURA 4,562 383 ,001* 77,8233 17,05961 44,281 111,365

HABMEN TAL –,3,616 383 ,001* –1,9770 ,54,680 –3,052 –,901

APNUM –3,313 383 ,001* –1,2003 ,36232 –1,912 –,487

Els va lors sig ni fi ca ti va ment di fe rents s´in di quen en ne gre ta i amb as te risc. p < 0,05

n TAULA 4.
Di ferè ncia de mit ja nes en tre prac ti cants i no prac ti cants.



cre ment pro gres siu de la ca pa ci tat d’e xe cu -

ció dels es co lars en tas ques mo to res, i tro -

ben un punt d’in fle xió du rant el pe río de de

la pu ber tat.

El nos tre es tu di mos tra una evo lu ció gai re -

bé li neal en les con duc tes ba sa des en com -

po nents per cep ti vo mo trius (to rre de cubs,

dia na, di buix i es crip tu ra) amb un pe tit

salt, que tren ca aques ta evo lu ció li neal, a

la fron te ra dels 12 anys, coin ci dint amb

l’e ta pa pu be ral. Aquest as pec te posa de

ma ni fest la im portància dels pro ces sos

ma du ra tius en aquests ti pus de con duc tes.

En el cas de les con duc tes de carà cter més

cog nos ci tiu, on es po sen més de ma ni fest les 

ap ti tuds men tals, com ho són en aquest es -

tu di, l’ha bi li tat men tal ver bal (HMV) i l’ap ti -

tud numè ri ca (ApN), la to ta li tat de tests i es -

tu dis con sul tats, en aquest sen tit, es ta blei -

xen una evo lu ció que coin ci deix amb l’e dat

(Wech sler, 1981; Ca tell, 1994; Baro Vea,

1982; Eysenk, 1983 i Yus te, 1992).

Al nos tre es tu di s’ob ser va una pro gres sió

dels re sul tats quan s’ha apli cat el ma teix

qües tio na ri, però, es pro dueix un em pit jo ra -

ment dels re sul tats, a la pri me ra fran ja d’e -

dat, quan es can via de qües tio na ri. El test

uti lit zat, la ba te ria BADyG, està pen sat per

abas tar tot el ci cle acadè mic, te nint en

comp te que es dóna un pro cés d’es co la rit za -

ció pro gres siu dels 4 als 18 anys, tot pro po -

sant di fe rents ni vells per a cada fran ja d’e -

dat. Par ti cu lar ment, en aquest es tu di, han

es tat uti lit zats el qües tio na ri BADyG ele men -

tal per a la fran ja de 9-12 anys i el qües tio -

na ri BADyG mitjà per a la fran ja de 13-

16 anys. Als re sul tats ob tin guts s’a pre cia un

es glaó, en tre els 12 i 13 anys, que con tras ta

amb l’e vo lu ció ob tin gu da a la res ta de con -

duc tes, els re sul tats ob tin guts a les dues ap -

ti tuds (HMV i ApN) als 12 anys són mi llors

que als 13 anys, coin ci dint amb els alum nes

més grans (12 anys) als quals se’ls ha apli -

cat el qües tio na ri BADyG ele men tal amb els

alum nes més pe tits (13 anys) als quals se’ls

ha apli cat el qües tio na ri BADyG mitjà.

Aquest és un dels ar gu ments que dóna una

ex pli ca ció so bre la rup tu ra de l’e vo lu ció en tre 

aques tes dues edats, en ca ra que tam bé a les 

fran ges d’e dat de 14 i 15 anys es pro duei xen 

re sul tats que no s’a jus ten a l’e vo lu ció pro -

gres si va que es do na va a les 4 con duc tes an -

te riors.

Quan es com pa ren les mit ja nes en re la ció

al sexe, no es tro ben di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves en tre nois i noies, ex cep te en una pro -

va, el llan ça ment a dia na. Aquests re sul -

tats coin ci dei xen en nom bro sos es tu dis,

així en Tho mas i French, 1985 (ci tats per

Rosa, Ro drí guez i Már quez, 1996) es de -

ter mi na la ca pa ci tat de llan ça ment com la

que pre sen ta di ferè ncies més grans en tre

se xes, amb una mar ca da su pe rio ri tat a fa -

vor dels nois. Igual ment Ruiz i Grau pe ra

(2003) van tro bar di ferè ncies en el llan ça -

ment de pre ci sió a fa vor dels nois res pec te

de les noies, en el seu es tu di so bre com -

petè ncia mo triu i gène re.

La ma jo ria d’au tors jus ti fi quen aques tes di -

ferè ncies en as pec tes cul tu rals i els ti pus de

pràcti ques d’un grup i l’al tre, per què tradi -

cionalment s’ha di ri git el de sen vo lu pa ment

mo triu de les noies cap a mo dels man cats

d’al guns ti pus de com petè ncies. En aquest

sen tit, Sin ger, 1961 i Ekern, 1969 (ci tats

per Wickstrom, 1990) tam bé tro ben diferèn -

cies en tre nois i noies, en de tri ment d’a ques -

tes úl ti mes, en l’ad qui si ció del llan ça ment,

així ma teix, se si tuen els tre balls de Keogh,

1965, Glas gow i Kru se, 1960, i Han son,

1965 (ci tats per Ba ñue los, 1990).

Enca ra que no hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti -

ves a la res ta de pro ves, els re sul tats ob tin -

guts do nen a en ten dre que els tests on es

dóna una igual tat més gran són la to rre de

cubs, el di buix i l’ha bi li tat men tal ver bal,

sem pre amb una pe ti ta di ferè ncia a fa vor

dels nois. On es tro ben més di ferè ncies, tot 

i que no arri ben a ser sig ni fi ca ti ves, és a

l’es crip tu ra i a l’ap ti tud numè ri ca, tam bé,

a fa vor dels nois.

L’anà li si efec tua da mit jan çant la com pa ra -

ció de mit ja nes en tre els in di vi dus que
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TCUBS DIANA DIBUIX ESCRIPTURA HABMENTAL APNUM

TCUBS Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,654(**)

,000(**)

385(**)

,591(**)

,000(**)

385(**)

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,603(**)

,000(**)

385(**)

DIANA Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,327(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

DIBUIX Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,654(**)

,000(**)

385(**)

,694(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

ESCRIPTURA Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

,591(**)

,000(**)

385(**)

,639(**)

,000(**)

385(**)

,789(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

HABMENTAL Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,728(**)

,000(**)

385(**)

–,393(**)

,000(**)

385(**)

–,647(**)

,000(**)

385(**)

–,615(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

APNUM Co rre la ció de Pear son

Sig. (bi la te ral)

N

–,603(**)

,000(**)

385(**)

–,299(**)

,000(**)

385(**)

–,522(**)

,000(**)

385(**)

–,500(**)

,000(**)

385(**)

,823(**)

,000(**)

385(**)

n TAULA 5.
Estu di de co rre la cions en tre les di fe rents va ria bles d’es ca la o raó.



prac ti quen ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre i

els que no fan cap ti pus d’ac ti vi tat fora del

cen tre, dóna uns re sul tats on sí que es tro -

ben di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre els dos

grups a to tes les pro ves efec tua des, sem -

pre amb mi llors re sul tats en el grup que

prac ti ca ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre. Els

mi llors re sul tats ob tin guts a les con duc tes

de carà cter per cep ti vo mo tor po dria do -

nar-se per un ma jor temps de pràcti ca de

tas ques mo trius efec tuat du rant el temps

de pràcti ca ex traes co lar, però els mi llors

re sul tats a les pro ves de carà cter cog nos ci -

tiu no te nen una base sòli da que es pu gui

jus ti fi car en es tu dis an te riors, ja que els es -

tu dis que de fen sen aques ta re la ció no te -

nen una base cien tí fi ca con tras ta da.

Per a Ba ñue los et al. (1994) la re la ció en -

tre les ac ti vi tats es por ti ves ex traes co lars i

el ren di ment es co lar no és cla ra, si més no, 

la in fluèn cia po si ti va vin dria do na da per

va ria bles de ti pus cul tu ral, per so nal i so -

cial. Aquests au tors s’a va len, a més, en els

tre balls de Spreit zer i Pugh (1973),

McPher son (1980) i Klei ber i Kelly (1980)

que ob te nen con clu sions en la ma tei xa lí -

nia. Tan sols ci ten, Henry i Ander son

(1981) com a exem ple en sen tit con tra ri,

on es re co neix la im portància de la par ti ci -

pa ció en pro gra mes d’es port ex traes co lar i

les pos te riors mi llo res en els àmbits cog -

nos ci tiu i fí sic.

En la ma tei xa lí nia, Ga llach, Gon zá lez i

San tán ge lo (2001), en un es tu di so bre el

ren di ment acadè mic dels es por tis tes d’e lit

a l’àmbit uni ver si ta ri, no van tro bar dife -

rències sig ni fi ca ti ves en tre els alum nes

nor mals i els alum nes d’e lit d’al gu na dis ci -

pli na es por ti va. Mal grat les ho res de de di -

ca ció a l’es port, mol tes ve ga des ob te nien

re sul tats per so bre de la res ta d’a lum nes.

Aspec te que ve a con fir mar l’am bi güi tat

dels re sul tats ob tin guts.

L’es tu di de co rre la cions posa de ma ni fest

si tua cions for ça in te res sants; en ge ne ral,

cal re mar car que s’han acon se guit co rre la -

cions bas tant ele va des, en com pa ra ció

amb es tu dis si mi lars (Bel ka i Wi lliams,

1980; Ohnmacht i Olson, 1968; Ba ñue los 

et al., 1994). Les co rre la cions més al tes es 

pro duei xen en tre les pro ves del ma teix

bloc: 0,82 en tre Apti tud numè ri ca i Ha bi li -

tat Men tal Ver bal; 0,79 en tre es crip tu ra i

di buix; és sor pre nent que la re la ció en tre

to rre de cubs i dia na no se guei xi aques ta

tendència, atès que dóna un dels va lors

més bai xos de tot l’es tu di 0,32. 

Aques ta si tua ció tin dria la seva ex pli ca ció

en el fet que aques tes dues con duc tes de

l’àmbit per cep ti vo mo triu te nen una natu -

ralesa for ça di fe rent. La cons truc ció de la

 torre de cubs es basa en mo vi ments de

coor di na ció fina i aquest és un con tin gut

molt tre ba llat du rant l’e ta pa prees co lar

(ma ni pu la cions di ver ses, cons truc ció d’ob -

jec tes, etc). D’al tra ban da, el llan ça ment a

la dia na im pli ca una coor di na ció molt més

glo bal, di fe rent a la pro va an te rior, i com

s’ha com pro vat, la mei tat de la mos tra (les

noies) ha ob tin gut re sul tats molt in fe riors

als nens. Hi ha es tu dis en aquest sen tit, que 

ava len que la re la ció en tre mo tri ci tat fina i

mo tri ci tat glo bal és molt es tre ta fins als

7 anys, però a par tir d’a ques ta edat es va

tren cant aques ta re la ció (Bel ka i Wi lliams,

1980; Krus, Brui ninks i Ro bert son, 1981).

Les pro ves de l’àmbit cog nos ci tiu, l’ha bi li tat 

men tal ver bal i l’ap ti tud numè ri ca, que per -

tan yen al bloc 3, co rre la cio nen for ça amb

una de les pro ves de l’àmbit per cep ti vo mo -

triu, la cons truc ció de la to rre de cubs (0,72 

i 0,60 res pec ti va ment). En can vi, te nen una 

co rre la ció molt po bra amb la pro va del llan -

ça ment a dia na (0,39 i 0,29 res pec ti va -

ment). Aquest as pec te es po dria in ter pre tar

com que els as pec tes cog nos ci tius es tro ben 

més lli gats a con duc tes re la cio na des amb la 

coor di na ció fina, és a dir, que un in di vi du

que té bons re sul tats en tests de coor di na ció 

fina tindrà més pos si bi li tats de te nir bons

re sul tats en l’àmbit acadè mic. Tot i que no

es pot dir que te nir una bona ca pa ci tat de

coor di na ció fina as se gu ri uns bons re sul tats

a ni vell cog nos ci tiu.

Les pro ves del bloc 2, l’es crip tu ra i el di -

buix, pro ves que te nen un com po nent per -

cep ti vo mo triu bas tant mar cat, però que al -

ho ra es tro ben re la cio na des amb con duc -

tes de l’àmbit cog nos ci tiu, és a dir, es tan a

mig camí en tre els dos àmbits que aques ta

in ves ti ga ció vol in ter pre tar, la seva re la ció,

la mo tri ci tat i la cog ni ció. Els re sul tats do -

nen una co rre la ció molt sem blant, tant per

una ban da com per l’al tra. Cal des ta car

que els re sul tats de la pro va de llan ça ment

a dia na, aques ta ve ga da, es tan a l’al tu ra

de la res ta de pro ves, re sul tant una co rre la -

ció de 0,69 amb el di buix i de 0,63 amb

l’es crip tu ra. Aquests re sul tats fan pen sar

que aques tes pro ves te nen un grau si mi lar

de re la ció, tant amb les pro ves de l’àmbit

per cep ti vo mo triu com amb el cog nos ci tiu.

La li te ra tu ra en aquest sen tit és abun dant,

la re la ció en tre el do mi ni cog nos ci tiu i el do -

mi ni mo tor és un de bat clàssic, són molts

els au tors que han tre ba llat el tema, però no 

sem pre amb re sul tats cohe rents. Bel ka i

Wi lliams (1980) van tro bar un alt grau de

re la ció en tre les qua li tats per cep ti vo-mo to -

res que van me su rar i els re sul tats ob tin guts 

en ba te ries de de sen vo lu pa ment in tel·lec -

tual i com pren sió lec to ra. D’al tra ban da,

Chis som, Tho mas i Bia siot to (1972) i

 Williams, Tem ple i Ba te man (1978), Sin ger 

(1968) van con fir mar aques ta re la ció a les

se ves in ves ti ga cions, però la ma jo ria d’au -

tors coin ci deix en què és molt di fí cil pro jec -

tar el ren di ment acadè mic d’un in di vi du a

par tir del seu ren di ment per cep ti vo mo tor.

Con clu sions

L’es tu di es ta dís tic te nia com a ob jec tiu de -

tec tar les pos si bles re la cions en tre el do mi -

ni per cep ti vo mo triu i el do mi ni in tel·lec tual 

o cog nos ci tiu. El plan te ja ment del tre ball

se guia la lí nia de de mos trar l’e vo lu ció pro -

gres si va de les qua li tats per cep ti vo mo to res 

en con sonà ncia amb l’e dat i amb els pro -

ces sos ma du ra tius pro pis de l’esp ècie.

Des prés, tro bar qual se vol ti pus de re la ció

en tre la coor di na ció fina i la coor di na ció

glo bal, per fi na lit zar amb la pos si bi li tat de

cons ta tar que les aptituds motrius o

esportives tenen alguna cosa a veure amb

els resultats escolars.

L’e vidè ncia que les qua li tats per cep ti vo mo -

to res, re pre sen ta des per les pro ves de cons -

truc ció d’u na to rre de cubs i el llan ça ment a

la dia na, te nen una evo lu ció lli ga da als pro -

ces sos ma du ra tius i se guei xen una pro gres -

sió pa ral·lela a l’e dat és molt cla ra. Els re -

sul tats d’a ques ta re cer ca ho con fir men així

com un se guit d’au tors que ho co rro bo ren

amb els seus es tu dis. Cal des ta car que la

res ta de pro ves dei xen veu re una tendència

molt sem blant en aquest sen tit, amb la pe ti -

ta di ferè ncia dels tests d’ap ti tuds men tals,

di ferè ncia de gu da al can vi de qües tio na ri.

La re la ció en tre el ni vell d’o pe ra ti vi tat

de tas ques mo trius re pre sen ta des per

grans mo vi ments (coor di na ció glo bal)

i pe tits mo vi ments (coor di na ció fina) no

que da gai re cla ra, ja que els re sul tats ob -

tin guts no de mos tren una re la ció de ter -
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mi nant en tre aquests ti pus de con duc tes, 

per tant, es pot afir mar que en aques tes

fran ges d’e dat, la coor di na ció fina no té

cap de pendència de la coor di na ció més

glo bal, ni vi ce ver sa. Es trac ta de dos ele -

ments bas tant in de pen dents, que se gons

al guns au tors, es tan ín ti ma ment re la cio -

nats en fran ges d’e dat més bai xes, però a

la mos tra es tu dia da dóna una co rre la ció

molt bai xa, en con tra del que es po dia in -

tuir en un prin ci pi.

Quant a la in cidè ncia que pot te nir el de -

sen vo lu pa ment de les qua li tats per cep ti vo -

mo to res i la pràcti ca es por ti va amb el ren -

di ment es co lar no es tro ben re sul tats clars; 

en prin ci pi, els alum nes que fan al gun ti -

pus d’ac ti vi tat fí si ca fora del cen tre te nen

mi llors re sul tats que no pas els que no en

fan, però aques ta re la ció no es pot con si de -

rar di rec ta, ja que a part de tre ba llar les

qua li tats per cep ti vo mo to res tam bé por ten

a ter me un pro cés de so cia lit za ció, gua -

nyen se gu re tat en ells ma tei xos i re ben una 

sèrie d’in fluèn cies, apun ta des per molts

au tors, que po den ser tan o més im por -

tants que el de sen vo lu pa ment de les qua li -

tats per cep ti vo mo to res. No obs tant això,

no dei xa de ser in te res sant l’e vidè ncia de

les di ferè ncies en tre els dos grups en to tes

les pro ves es tu dia des.

Aquest as pec te s’a cla reix una mica quan

s’ob ser ven les co rre la cions en tre els di fe -

rents ti pus de pro ves, en les quals sí que

s’es ta bleix un cert grau de re la ció en tre la

mo tri ci tat fina i les pro ves re la cio na des

amb l’àmbit cog nos ci tiu. La pro va de mo -

tri ci tat glo bal no as so leix el ni vell de re la ció 

an te rior amb les pro ves que pro jec ten el

ren di ment acadè mic, per tant, es pot con -

clou re que exis teix cert grau de se pa ra ció

en tre els dos ti pus de mo tri ci tat (fina i glo -

bal) i que és la mo tri ci tat fina la que més

in fluèn cia pot te nir so bre el ren di ment

acadè mic. En tot mo ment s’ha de te nir en

comp te que aquests re sul tats no re pre sen -

ten una re la ció de cau sa-efec te, sinó que

mar quen una tendència es ta dís ti ca en la

qual els in di vi dus que te nen bon ni vell de

mo tri ci tat fina coin ci deix que tam bé ob te -

nen bons re sul tats acadè mics.
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L’esport com a eina
d’intervenció pedagògica-so cial
en l’àmbit de l’exclusió so cial* 
§ JOSÉ MA NUEL RO DRÍ GUEZ RO DRÍ GUEZ

Di plo mat en Estu dis Avan çats i Inves ti ga dor del De par ta ment
de Teo ria i Hist òria de l’Edu ca ció.
Uni ver si tat de Bar ce lo na

Resum 
La re la ció en tre es port i ex clu sió so cial pot

és ser es tu dia da a par tir de l’anà li si del pa -

per que juga l’es port com a eina d’in ter ven -

ció en l’àmbit de l’ex clu sió. En base al seu

po ten cial pe dagò gic i so cial, és in te res sant

pen sar les in ter ven cions es por ti ves em -

mar ca des en pro jec tes d’e du ca ció so cial,

orien tats vers la re sistència dels pro ces sos

de pro duc ció i re pro duc ció de l’ex clu sió.

Per fer-ho, és con ve nient ac cep tar lí mits en 

les ac cions i, tam bé, ser cons cients dels

pro ble mes in he rents a l’ex clu sió. En la me -

su ra que aquesta té al gu na cosa a veu re

amb pro ces sos de frac tu ra i de sa gre ga ció

so cial, l’es port pot sig ni fi car una atrac ti va

eina d’in ter ven ció per crear es pais de cohe -

sió i de par ti ci pa ció so cial. De tota ma ne ra, 

fins i tot re co nei xent els avan tat ges que

ofe reix, tam bé és im por tant pres tar aten ció 

als lí mits que plan te ja la po sa da en mar xa

d’ex pe rièn cies espor tives. 

Introducció 

El tre ball que pre sen tem té re la ció amb un 

apro fun di ment teò ric so bre qües tions re la -

cio na des amb l’es port i l’ex clu sió so cial

des d’u na pers pec ti va ana lí ti ca i es sen -

cial ment pro ble ma tit za do ra.1 Per fer-ho,

hem es truc tu rat el tre ball en tres apar tats

fo na men tals. El pri mer, fa re ferè ncia a

qües tions genè ri ques so bre el tema de

l’ex clu sió so cial, plan te ja des des d’un

punt de vis ta ac tual, per tal d’es bos sar al -

gu nes idees que ens ser vei xin de punts de

su port so bre els quals as sen tar les ba ses

teò ri ques pel que fa a l’es port com a eina

d’in ter ven ció. Al se gon apar tat s’a na lit za

el pa per de l’es port com a eina d’in ter ven -

ció pe dagò gi ca i so cial, i es re fle xio na so -

bre al guns dels as pec tes més re lle vants en 

re la ció amb l’àmbit de l’ex clu sió i, fi nal -

ment, al ter cer, s’ex po sen tan sols al gu nes 

de les pos si bi li tats i dels lí mits que plan te -

gen les in ter ven cions es por ti ves desti -

nades a fer front a l’ex clu sió. En aquest

apar tat, la in ten ció no se cen tra tant a sos -

pe sar si l’es port com a eina d’in ter ven ció

comp ta amb més lí mits que no pas avan -

tat ges, o vi ce ver sa, sinó a re con èi xer i ad -

me tre que tam bé comp ta amb li mi ta -

cions, i se rioses.

Lluny d’o fe rir una imat ge dis tor sio na da

so bre la rea li tat so cial que ens in te res sa

d’es tu diar, en aquest tre ball pro po sem

una vi sió hu mil però tam bé crí ti ca so bre

la via bi li tat real i fàcti ca de l’es port en

l’àmbit de l’ex clu sió so cial, dit amb al tres 

pa rau les, una anà li si so bre la pos si bi li tat

de con nec tar l’es port i l’ex clu sió. 

Qüestions genèriques
sobre l’exclusió social.
Una aproximació hodierna

Abans d’en trar amb més de tall en el pa per

que pot ju gar l’es port en l’àmbit de l’ex clu -

sió so cial, con si de rem ne ces sa ri tre ba llar

prèvia ment qües tions re la cio na des amb

l’ex tens i com plex tema de l’ex clu sió per tal 

de po der cla ri fi car, pos te rior ment, les pos -

si bi li tats i els lí mits que plan te ja l’es port en 

de ter mi nats con texts. En aquest sen tit, a

con ti nua ció de sen vo lu pa rem al gu nes idees 

re fe rents a l’ex clu sió que ens se ran útils

per a la con fec ció d’un teló de fons so bre el

qual pro jec tar l’es port com a eina d’in ter -

ven ció pe dagò gi ca i so cial.

Per en ten dre el sig ni fi cat real i ajus tat de la

no ció d’ex clu sió és in dis pen sa ble pro ble ma -

tit zar la con fi gu ra ció del sis te ma so cial en

què es dóna l’ex clu sió, per què hi ha una

tendència ge ne ra lit za da a ana lit zar-la com

un fet so cial pro duït, un fe no men so cial ja

do nat, sen se en trar en la dinà mi ca o en els

fac tors que la ge ne ren, amb la qual cosa no

és gens es trany que la no ció es ti gui sub jec ta 

a mul ti pli ci tat d’in ter pre ta cions i tam bé opi -
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* Amb el su port del De par ta ment d’Uni ver si tats, Re cer ca i So cie tat de la in for ma ció de la Ge ne ra li tat de Catalunya.
1 Ente nem la pro ble ma tit za ció en la ma tei xa lí nia que plan te ja Fou cault, és a dir, com al “con junt de pràcti ques dis -

cur si ves o no dis cur si ves que fa que una cosa  en tri en el joc d’allò ver ta der i d’allò  fals i el cons ti tueix com a ob jec te 

per al pen sa ment” (1999,371). Dit d’u na al tra ma ne ra, la pro ble ma tit za ció tin dría a veu re amb el joc de sot me tre

a in te rro gant i a pro ble ma les co ses, tot in te rro gant-nos so bre elles, sen se ac cep tar-les a prio ri com a ja do na des i/o

com a de fi ni ti ves.

Pro ble ma tit za ció, Esport, Exclu sió so cial,
Inter ven ció, Instru men ta lit za ció

n Pa rau les clau

Abstract

The re la tion bet ween sport and so cial

ex clu sion can study from the analy sis of the

pa per that plays the sport l ike tool of

in ter ven tion in the sco pe of the ex clu sion.

Being ba sed on their  pe da go gi cal and so cial

po ten tial, the sport in ter ven tions are fra med

in pro jects of so cial edu ca tion, orien ted

to wards the re sis tan ce of the pro ces ses of

pro duc tion and re pro duc tion of the ex clu sion. 

For it, is ad vi sa ble to ac cept l i  mits in the

ac tions and, also, to be cons cious of the

in he rent pro blems to the ex clu sion. In the

mea su re ment that the ex clu sion has to do

with pro ces ses of so cial frac tu re, the sport

can mean an at trac ti ve tool  of in ter ven tion to 

crea te spa ces of cohe sion and so cial

par ti ci pa tion.Of all ways, stil l  re cog ni zing the 

ad van ta ges that of fer, also it is im por tant to

pay at ten tion to the l i mits that the be gin ning

of sport ex pe rien ces rai ses.

Key words

Problematisation, Sport, Social exclusion,

Intervention, Instrumentalization



nions, ca pa ces de ca mu flar-ne el sen tit i

la trans cendència reals. Com a co rol·lari,

qual se vol apro xi ma ció a la no ció d’ex clu sió

ha d’a nar acom pan ya da d’u na anà li si crí ti -

ca per no có rrer el risc d’a ven tu rar-se en les

tur bu len tes ai gües del dis curs co rrent i dei -

xar-se en dur per mo des, dis cur sos po lí tics i

fins i tot dis cur sos de pro fes sio nals, ca rac te -

rit zats, nor mal ment, per la uti lit za ció de

con cep tes que ni tan sols s’han pa rat a ana -

lit zar.2 Així doncs, atès que la no ció d’ex clu -

sió es ca rac te rit za prin ci pal ment per la ge -

ne ra lit za ció del ter me i pel seu pas al dis -

curs comú (Autès, 2000), cal en cerclar, re -

duir i qües tio nar el seu sig ni fi cat real. 

El fe no men de l’ex clu sió so cial es tro ba

 relacionat amb una mo di fi ca ció de l’es truc -

tu ra de la so cie tat, con sis tent en la tran si -

ció d’u na so cie tat ver ti cal, ba sa da en re la -

cions so cials jerà rqui ques en tre els que

ocu pen po si cions su pe riors da vant dels

que ocu pen po si cions in fe riors, a una so -

cie tat ho rit zon tal, en la qual la cosa im por -

tant no és tant la je rar quia com la distància 

que es pro dueix en re la ció amb el cen tre

de la so cie tat. Men tre que el pri mer ti pus de

so cie tat està més re la cio nat amb l’in dus -

tria lis me, el se gon té a veu re amb la so cie -

tat ac tual, és a dir, la de l’‘in for ma cio na lis -

me’. Des d’a ques ta pers pec ti va, ja no és

tan sig ni fi ca tiu es tar din tre o fora com la

distància que un/a pren o li és as sig na da

res pec te al cen tre, que és on les di fe rents

ex pres sions de la vida so cial, econò mi ca,

cul tu ral i po lí ti ca ad qui rei xen més re co nei -

xe ment i ator guen un ma jor es ta tus. 

A grans trets, po dríem dir que ac tual ment

vi vim un mo ment mar cat per la glo ba lit za -

ció, l’he ge mo nia del pen sa ment econò -

mic, l’a llau neo li be ral, les no ves tec no lo -

gies de la in for ma ció i la co mu ni ca ció,

l’in cre ment de les de si gual tats i la crei xent 

i in ces sant dua lit za ció so cial.3 Igual ment,

l’a pa ri ció de no ves for mes d’or ga nit za ció

po lí ti ca, econò mi ca i so cial van pos si bi li -

tant tam bé l’a flo ra ment de no ves for mes

d’ex clu sió, molt més lli ga des al des di bui -

xa ment dels mar ges so cials clàssics i al

con se qüent in cre ment de la vul ne ra bi li tat

del con junt so cial. En aquest sen tit, atès

que els nous ajusts (re)or ga nit za tius obli -

guen a una cons tant (re)adap ta ció, no és

ca sual que la so cie tat ac tual es ca rac te rit -

zi per aco llir l’e xistència d’in di vi dus i

grups que, do na des les se ves res pec ti ves

di fi cul tats per adap tar-se al rit me ver ti gi -

nós dels can vis,4 ja no tro ben un es pai en

fun ció de l’or ga nit za ció ra cio nal de la so -

cie tat (Cas tel, 1995) i, doncs, són de cla -

rats com a pres cin di bles, és a dir, in ne -

ces sa ris, tant per a la vida so cial com

econò mi ca (Nú ñez, 1999). Com a con se -

qüèn cia, de mica en mica es va con for -

mant un re si du so cial sus cep ti ble de ges -

tió i con trol i en torn del qual es dis sen yen

dis po si tius o ope ra cions d’in ser ció que

ing ènua ment po den aca bar es de ve nint

exer ci cis de mer en tre te ni ment. 

Te nint en comp te que l’ex clu sió re sul ta

d’un pro cés de de sa gre ga ció i que cada

pro cés de de sa gre ga ció és di fe rent, en la

me su ra en què és par ti cu lar, és im por tant

d’a na lit zar la na tu ra le sa de les tra ject òries

que con duei xen a les si tua cions d’ex clu sió. 

Ben di fe rent ment, la tendència ac tual dels

es tu dis so bre l’ex clu sió con sis teix a pre -

sen tar els pro ble mes so cials en ba se a la

de fi ni ció de grups es pe cí fics, amb la in ten -

ció de con clou re so lu cions es pe cí fi ques,

amb la qual cosa l’a pro xi ma ció que es fa a

la rea li tat so cial, lluny d’in da gar en la di -

men sió glo bal dels pro ble mes, és frag men -

ta da. So la ment si ad ver tim, se guint Ro san -

va llon, que allò que mar ca els ex clo sos són

distàncies i di ferè ncies i no po si ti vi tats des -

crip ti ves co rrents, com ara per exem ple els

in gres sos, la pro fes sió, el ni vell de for ma -

ció, etc. (Ro san va llon, 1995), es ta rem en

dis po si ció d’a na lit zar trets i re co rre guts vi -

tals i això ens per metrà, al ho ra, ator gar

més   ca li de sa al vin cle so cial, que és el

que es trac ta de res tau rar o re-crear. 

Da vant la si tua ció ac tual d’i nes ta bi li tat, la

qües tió so cial ha ad qui rit nous cai res.

Aques ta qües tió no so la ment es re fe reix a

la misè ria i a la po bre sa o als mar ges de la

vida so cial, cul tu ral i econò mi ca, tal com

s’ha as so ciat tot al llarg de la hist òria mo -

der na, sinó que a ho res d’a ra toca el cen tre

del con junt so cial. El que ca rac te rit za la

nova qües tió so cial és l’in cre ment alar mant 

de la vul ne ra bi li tat so cial o, dit amb pa rau -

les de Cas tel, l’a fe bli ment de les si tua cions

reei xi des i l’es vaï ment d’es ta bi li tats as se -

gu ra des (Cas tel, 1997). Per al so ciò leg

francès, el sub jec te bas cu la en tre tres zo -

nes en la vida so cial, a sa ber, una zona

d’in te gra ció, ca rac te rit za da per un tre ball

es ta ble i re la cions so cials i fa mi liars sóli -

des; una zona de vul ne ra bi li tat, que pel

que fa al tre ball es ca rac te rit za per la pre -

ca rie tat, tre balls in ter mi tents, atur, etc., i

tam bé per la fra gi li tat en les re la cions so -

cials i fa mi liars; i, fi nal ment, una zona de

mar gi na li tat o ex clu sió –de fet, in te res sa

més par lar de “de sa fi lia ció” ja que és un

con cep te que con no ta pro cés i re co rre gut,

ben al con tra ri de l’es ta ti cis me i la rup tu ra

que su po sa l’ex clu sió–, ca rac te rit za da al -

ho ra per l’absència de tre ball i l’aï lla ment

so cial. Se gons aquest es que ma,5 la zona

de vul ne ra bi li tat ocu pa una po si ció es tratè -

gi ca men tre es bas cu la d’u na con di ció

precà ria a una al tra com ple ta ment mar gi -

nal; al con tra ri, quan la zona de vul ne ra bi -

li tat es re dueix i s’es ta bi lit za, la zona d’in -

te gra ció s’am plia (Cas tel, 1992). Des d’a -

ques ta pers pec ti va, la vul ne ra bi li tat so cial

es de vé un fo cus d’a ten ció per ma nent. 

L’ac tua li tat del dis curs so bre l’ex clu sió i

el fet que aques ta no ció hagi es de vin gut

un co mo dí, tal com in dicà vem an te rior -
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2 El qües tio na ment i la pro ble ma tit za ció que ha d’a com pan yar tota no ció de moda, tant si és la d’ex clu sió com d’al tres con cep tes, com ara per exem ple mul ti cul tu ra lis me o di ver -

si tat, hau ria de ser vis ta com un exer ci ci im por tant, per què, si no, es dóna la pos si bi li tat que sig ni fi cants do mi nants, sen se crí ti ca ni ca te go rit za ció, orien tin els cur sos de les ac -

cions a se guir, i pu guin fins i tot arri bar a reforçar allò que hom intenta de combatre. 
3 Pel que fa a aques ta da rre ra ca rac te rís ti ca, Cas tells ad ver teix que tant el vèrtex com la base de l’es ca la de dis tri bu ció de la ren da o la ri que sa, crei xen més de pres sa que no pas el 

cen tre, de ma ne ra que aquest dis mi nueix no ta ble ment a fa vor de la in ten si fi ca ció de les di ferè ncies so cials en tre els dos seg ments ex trems de la po bla ció (Cas tells, 1999).
4 Re duir la qües tió de l’ex clu sió a la in ha bi li tat o la di fi cul tat per fer front, adap tar-se i ajus tar-se al con text ac tual su po sa ria una es biai xa da im por tant en l’en fo ca ment del tema;

tan ma teix, es sent cons cients d’a quest re duc cio nis me, con si de rem que aques ta idea pot ser un punt de par ti da in te res sant per a una anà li si més pro li xa so bre l’ex clu sió, per tal

com aques ta no es pot en ten dre des lli ga da del nou con text so cial, so bre tot les se ves no ves for mes.
5 Cas tel sub rat lla dues idees en re la ció a l’es que ma o mo del que pro po sa: 1) no coin ci deix amb l’es tra ti fi ca ció so cial, atès que pot ha ver-hi per so nes i/o grups molt in te grats en ca -

ra que comp tin amb pocs re cur sos –no obs tant això re co neix que mal grat que la di men sió econò mi ca no és un tret dis tin tiu es sen cial, els ris cos de de ses ta bi lit za ció pe sen més

da munt dels qui es tro ben man cats de re ser ves econò mi ques–, i 2) no es trac ta d’un mo del est àtic, per què allò que in te res sa real ment és es bri nar els pro ces sos que por ten el

sub jec te d’u na zona a l’altra i no pas d’ubicar-lo en aquestes (Castel, 1997).



ment, ha por tat a la mul ti pli ca ció de me -

su res d’in ter ven ció que, mal grat ser ur -

gents i en de ter mi nats ca sos in dis pen sa -

bles, co rren el risc de que dar re duï des a

pu res ope ra cions d’in ser ció, tot con so li -

dant, fet i fet, la con cep ció d’ex clu sió

com a es tat. En aquest sen tit, les in ter -

ven cions no no més han d’a dre çar-se a

una zona d’ex clu sió sinó que tam bé és

im por tant –en ca ra més avui dia, amb

l’ad ve ni ment de la nova qües tió so cial–

re mun tar el pro cés d’ex clu sió i pres tar

aten ció a la zona de vul ne ra bi li tat, per -

què les dinà mi ques d’ex clu sió po den es -

tar ac tuant fins i tot abans que s’a rri bi a

l’ex clu sió ma tei xa (Cas tel, 1995). Inte -

res sa igual ment no des viar úni ca ment

l’ac ció i la re fle xió vers aques tes dues zo -

nes, sinó que tam bé con vé d’in ter ve nir en 

aque lla que acos tu ma a que dar en da rre -

ri da o en un se gon pla quan es plan te ja el

tema de l’ex clu sió; ens re fe rim a la zona

d’in te gra ció, en la qual es pot tre ba llar,

so bre tot a par tir de l’e du ca ció en va lors,

per tal de no crear ac ti tuds ex cloents i

pos si bi li tar l’o ber tu ra de no ves for mes de

par ti ci pa ció en el de sen vo lu pa ment d’i ni -

cia ti ves edu ca ti ves, econò mi ques, as so -

cia ti ves i de mocr àti ques en vers els més

des fa vo rits, bo i creant, així, un cli ma

crei xent de co responsabilitat so cial (Jo -

lonch, 2000) i en for tint els compromi sos

i la im pli ca ció del con junt de la ciu ta -

dania. 

Paper de l’esport
com a eina d’intervenció
pedagògica-social

Igual com s’es de vé amb la qües tió de l’ex -

clu sió, hi ha una tendència ge ne ra lit za da a

pen sar i par lar so bre l’es port sen se gai re bé

pa rar es ment a la mul ti pli ci tat de for mes,

di men sions i con no ta cions que aquest ad -

qui reix, so bre tot en l’ac tua li tat. Do na da la

com ple xi tat que s’a ma ga rere la seva apa -

rent sim pli ci tat i la seva gran po lisè mia,

per tal com es re fe reix a rea li tats so cials va -

ria des i com ple xes, di ver ses dis ci pli nes,

com ara la so cio lo gia, l’an tro po lo gia i tam -

bé la pe da go gia, s’han apro xi mat al ter me

a fi de cla ri fi car-ne el sen tit. En aques ta lí -

nia, no és ca sual que mul ti tud d’au tors

s’ha gin in te res sat a es bri nar-ne la na tu ra -

le sa, les fun cions i tam bé la seva ín ti ma re -

la ció amb la so cie tat. 

Des d’u na pers pec ti va ho lís ti ca, po dem

afir mar que el tema de l’es port com a

eina d’in ter ven ció pe dagò gi ca i so cial6 no 

comp ta amb una teo ria àmplia i con so li -

da da que li doni su port; amb això ens

 referim al fet que mal grat comp tar amb

ex pe rièn cies pràcti ques i in ves ti ga cions

in te res sants, aques tes van més en la lí nia 

de l’es pe cia lit za ció, és a dir, es tan cen -

tra des en la uti lit za ció de l’es port com a

eina d’in ter ven ció, tot pres tant una aten -

ció es pe cial al tre ball amb sec tors es pe cí -

fics de la po bla ció mar gi na da. En aques -

ta lí nia, són sig ni fi ca tius els tre balls que

re la cio nen la po ten cia li tat pe dagò gi ca i

so cial de l’es port amb di fe rents ca te go -

ries d’ex clu sió com per exem ple, im -

migrants es tran gers/res, jo ves de ba rris

pe rifè rics mar gi nals, to xicò mans/nes,

dis ca pa ci tats/des fí sics i psí quics, etc.,

que sor gei xen, per nor ma ge ne ral, d’es tu -

dis que frag men ten la rea li tat so cial. Al

cap da vall, són tre balls que es ca rac te rit -

zen co mu na ment per la seva es pe ci fi ci tat 

pel que fa a l’ob jec te d’es tu di i que en fo -

quen la con ne xió en tre es port i ex clu sió

de for ma frag men ta da.7

La tendència a ins tru men ta lit zar l’ex clu -

sió (Jo lonch, 2000), en el sen tit que des

del po der pú blic i tam bé des d’i ni cia ti ves

so cials s’a cos tu ma a uti lit zar el lema de

“la llui ta con tra l’ex clu sió”, tot in ver tint

en la imat ge i en el be ne fi ci pro pi a fi de

le gi ti mar la pròpia ins ti tu ció, tam bé té re -

per cus sions en l’ús que es fa de l’es port

com a eina d’in ter ven ció. En base a això,

re sul ta in dis pen sa ble ana lit zar què hi ha

da rre re cada ini cia ti va o ex pe rièn cia es -

por ti va en la me su ra que al gu nes po den

te nir efec tes per ver sos, fent pre va ler es -

tratè gies po lí ti ques i par ti dis tes per da -

munt de fun cio na li tats so cials i es por ti -

ves (Sán chez, 2002). 

Si te nim en comp te que l’ex clu sió, tal com

hem vist an te rior ment, és fo na men tal ment

ara com ara, un pro ble ma de pèrdua de lla -

ços so cials i de frac tu ra de la cohe sió so -

cial, la in ter ven ció mit jan çant l’es port

 resulta sig ni fi ca ti va, atès que a par tir de

l’or ga nit za ció for mal o in for mal de grups

es por tius i, en con se qüèn cia, de l’es ta bli -

ment de punts de tro ba da i de la for ma ció

de re la cions so cials, pot aju dar a re sis tir la

ra di ca lit za ció del pro cés d’ex clu sió i fer

front a si tua cions d’aï lla ment so cial. Amb

aques ta fi na li tat, l’es port, com a fac tor de

so cia lit za ció (Pe trus, 2000), és una eina

in te res sant per ana lit zar tra ject òries in di vi -

duals d’ex clu sió i,  doncs, con se güent -

ment, tam bé per arri bar a les fonts on es

ge ne ra la pro blemà ti ca. Po der sa ber la

gène si de l’ex clu sió en cada cas pos si bi li -

tarà re la cio nar els ex clo sos amb el sis te ma

so cial i d’a ques ta for ma al bi rar on es pro -

dueix la frac tu ra res pec te al tei xit so cial.

No obs tant això, mal grat l’am pli acord a

reco nèixer l’e le vat po ten cial so cia lit za dor

de l’es port, aquest pot te nir con se qüèn cies

po si ti ves o ne ga ti ves, se gons la for ma en

què es pro duei xi la in te rac ció en tre la per -

so na que se so cia lit za, els agents so cia lit -

za dors i les ins ti tu cions so cials (Fe rran do

et al., 1998), amb la qual cosa la re la ció

en tre es port i so cia lit za ció no ha de ser in -

qües tio na ble del tot. 
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6 A par tir d’a quí, cada cop que fem re ferè ncia a l’es port com a eina d’in ter ven ció n’ob via rem la fun cio na li tat pe dagò gi ca i so cial, per no fer-nos ex ces si va ment re pe ti tius. 

En aquest tre ball, en ten drem l’es port des d’un en fo ca ment de mocr àtic i in te gra dor, ins crit en pro jec tes d’e du ca ció so cial i orien tat, a par tir del tre ball d’as pec tes so -

cials i edu ca tius, a pro duir can vis, per pe tits que si guin, en la si tua ció d’ex clu sió que viuen els in di vi dus, tot ple gat amb la fi na li tat de mi llo rar-ne la qua li tat de vida i de 

fa ci li tar-ne, tant com si gui pos si ble, la in ser ció so cial i/o pro fes sio nal. Mal grat uti lit zar el ter me “es port” de for ma genè ri ca, som cons cients que no tots els es ports són

útils per a les ac cions d’in ter ven ció, a cau sa de les ca rac te rís ti ques que pre sen ten; així doncs, pen sem en es ports pro pers a la com po si ció de la clas se so cial d’a quests

indi vidus. 
7 En vis ta a l’in terès que la Unió Eu ro pea pres ta a l’es port –l’any 2004 ha es tat de cla rat com a Any Eu ro peu de l’Edu ca ció per l’Esport, en coin cidè ncia amb la data de ce le bra ció

dels Jocs Olím pics i Pa ra lím pics d’Ate nes–, en la me su ra que hi veu una for ma emer gent i crea ti va d’in ter ve nir en po lí ti ca so cial, la Co mis sió ha re dac tat di ver sos in for mes on

sub rat lla la im portància de la fun ció so cial de l’es port (a més a més de l’e du ca ti va, cul tu ral, lú di ca i de sa lut pú bli ca), fun ció que con sis teix en la uti lit za ció de l’es port com a ins -

tru ment per pro mou re una so cie tat més in clu si va, llui tar con tra la in to lerà ncia i el ra cis me, la violè ncia, l’a bús de l’al cohol o l’ús d’es tu pe faents i tam bé per con tri buir a la in te -

gra ció de les per so nes ex clo ses del mer cat la bo ral (Co mis sió Eu ro pea, 1998). Amb això s’in tro duei xen al guns ele ments de carà cter teò ric, mal grat que en cap cas no són de sen -

vo lu pats ni pro ble ma tit zats.



D’al tra ban da, l’es port com a eina d’in ter -

ven ció tam bé re sul ta es pe cial ment útil en

la me su ra que in vi ta a la par ti ci pa ció, so -

bre tot si te nim en comp te que un dels rep -

tes que plan te ja l’ex clu sió so cial és el de

con si de rar les per so nes com a ac tors i no

so la ment com a per so nes de fi cità ries a les 

quals cal au xi liar (Nú ñez, 1999). En

aquest sen tit, tant la par ti ci pa ció di rec ta

en l’ac ti vi tat es por ti va, prac ti cant l’es port

en qües tió, com a in di rec ta, per exem ple

en ca rre gar-se del ma te rial es por tiu o de

les fit xes dels ju ga dors/es, pot fer que un/a 

se sen ti pro ta go nis ta i res pon sa ble dins

d’un pro jec te comú. En al tres pa rau les,

l’es port pot sig ni fi car l’o ber tu ra d’un ven -

tall de pos si bi li tats per a la par ti ci pa ció

d’a que lles per so nes que no tro ben un es -

pai a la so cie tat, en fun ció de com està

orga nitzada. 

Tant l’as pec te de la par ti ci pa ció com el de

la so cia lit za ció no han de pen sar-se en cap

mo ment com a ex clu sius de l’es port, al qual 

ens es tem re fe rint en aquest tre ball. Ben al

con tra ri, són as pec tes co muns a l’es port en

ge ne ral, però que pel seu po ten cial pe dagò -

gic i so cial ens in te res sa de te nir molt en

comp te, sa bent els han di caps que su po sa

una si tua ció d’ex clu sió, en tre ells la fal ta de

tei xit so cial i l’absència de par ti ci pa ció.

Igual ment, se guint Maza (2000b), és es pe -

cial ment ne ces sa ri res sal tar el va lor de

 l’establiment de punts de tro ba da i la par ti -

ci pa ció que ofe reix l’es port da vant la sub or -

di na ció a la qual cada ve ga da més con duei -

xen al gu nes de les pro pos tes de l’e du ca ció

so cial. 

Un ele ment a con si de rar en els pro jec tes

que uti lit zen l’es port per in ter ve nir pe dagò -

gi ca ment i so cial ment és la ne ces si tat de

dis tan cia ment cons tant res pec te al que

Maza (2000a, 2000b) ano me na com a

“es por ti vit za ció” que, a grans trets, sig ni fi -

ca una ma jor com pe ti ció, l’en tra da en es -

ce na d’a gents ex terns –al guns d’ells amb

pro pos tes que di fe rei xen (o hau rien de di fe -

rir) ra di cal ment de la fi lo so fia del pro jec te,

com per exem ple l’es pon so rit za ció, la in -

ver sió econò mi ca o la in cor po ra ció de ca -

res co ne gu des–,  més di fu sió dels mit jans

de co mu ni ca ció de mas ses i, pa ra do xal -

ment, tam bé ex clu sió, atès que una ma -

jor com pe ti ció im pli carà comp tar amb

aquells/es que es ti guin més pre pa rats fí si -

ca ment o tècni ca ment. Cal te nir en comp te 

que la tendència a l’es por ti vit za ció fins i tot 

pot ser pro pi cia da pels ma tei xos usua ris

que em pen yen, que vo len més com pe ti ció i 

tam bé vo len evo lu cio nar se guint mo dels

d’es port pro fes sio nal (Maza, 2000b). Tan -

ma teix, no se ria bo fre nar els qui te nen bo -

nes qua li tats o so bre sur ten per da munt

dels al tres. Una op ció con sis teix a adre -

çar-los cap a al tres grups més or ga nit zats

per a una ma jor pro mo ció es por ti va, però

acos tu ma a ser fre qüent el fracàs, mal grat

ha ver-hi ex cep cions.8

Sobre la connexió esport
i exclusió social.
Possibilitats i límits

En pri mer lloc, és con ve nient as sen ya lar la

ne ces si tat de ser crí tics, i fins a cert punt

des con fiats, amb els plan te ja ments i con -

clu sions que es fan al vol tant de la con ne -

xió es port i ex clu sió so cial, per què es cons -

ta ta una tendència ge ne ra lit za da, en ca ra

que sem bla que cada ve ga da menys, a pre -

sen tar l’es port com una ac ti vi tat sen se lí -

mits. Te nint en comp te que la sim ple po sa -

da en mar xa d’un pro jec te es por tiu d’in ter -

ven ció no ha de por tar en cap cas un

 optimisme des me su rat, atès que aquest re -

sul ta con tra pro duent per trac tar pro ble mes 

so cials; di ver ses in ves ti ga cions –com a

exem ple, són in te res sants les de Maza

(2000a), Du rán (2002), Me di na (2003) i

les del Grup “Esport i Inser ció So cial”–9 po -

sen de ma ni fest va lo ra cions po si ti ves res -

pec te a les pràcti ques que in te rre la cio nen

aques tes va ria bles però sen se arri bar a

cau re en triom fa lis mes. 

Pen sar les pos si bi li tats i els lí mits de l’es -

port com a eina d’in ter ven ció im pli ca re la -

ti vit zar-lo (Maza, 2000b). Des d’a quest

punt de vis ta, l’es port pot ser tan im por tant 

per a l’e du ca ció so cial com qual se vol al tre

pro jec te d’in ter ven ció, com per exem ple

res tau rar obres ar qui tect òni ques o mo bles. 

Mal grat tot, és una eina es pe cial ment in te -

res sant a cau sa del fet que atreu i en gan xa

amb fa ci li tat, so bre tot els jo ves,10 i ocu pa

un lloc cen tral en la vida so cial d’u na in fi ni -

tat de per so nes, com a fe no men cul tu ral

po pu lar de gran im pac te i ex ten sió. 

Tot se guit, re mar ca rem al gu nes de les pos -

si bi li tats i tam bé al guns dels lí mits de ri vats 

de la uti lit za ció de l’es port com a eina d’in -

ter ven ció.11 Di ver sos dels as pec tes des -

crits fins ara po drien ser en te sos perfec -

tament com a pos si bi li tats i lí mits, ens

 referim més con cre ta ment a la so cia lit za -

ció i a la par ti ci pa ció, com a avan tat ges, i a 

l’es por ti vit za ció com a lí mit. Mal grat tot,

ens in te res sa de re mar car els as pec tes se -

güents, per tal d’a pro fun dir una mica més

en l’a bast de la uti lit za ció de l’es port per fer 

front a l’ex clu sió so cial. 

Pel que fa a les pos si bi li tats o avan tat ges,

po dem des ta car la seva fàcil adap ta ció a

es pais pú blics in for mals, la des bu ro cra tit -

za ció, els vin cles ins ti tu cio nals i el tre ball

quo ti dià so bre el con flic te. 

Te nint en comp te la crei xent com ple xi fi ca -

ció de la so cie tat con tem porà nia i la re la ció 

d’a ques ta amb l’es port,12 s’ha pro duït una

pro li fe ra ció de no ves pràcti ques fí si coes -

por ti ves que des bor den l’àmbit ins ti tu cio -

na lit zat de l’es port, i tam bé els equi pa -

ments con ven cio nals (Sán chez, 2002).

Així, les trans for ma cions es de vin gu des en

el sis te ma es por tiu, tant en allò que fa re -

ferè ncia a les pràcti ques com als ac tors i

va lors que les sos te nen, han mo di fi cat el
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 8 En re la ció a aques ta idea, per a Bour dieu (1993, p.73) la ca rre ra es por ti va “re pre sen ta una de les po ques vies de mo bi li tat so cial as cen dent ober ta als in fants de les clas ses do -

mi na des”.  

 9 Es po den con sul tar, al gu nes d’e lles amb el text com plet, a la web del ma teix grup: www.uv.es/DIS
10 En re la ció amb aques ta idea, per a Ba li brea et al. (2003), dues de les raons fo na men tals que acre di ten l’es port com a eina d’in ter ven ció en l’àmbit de la in ser ció ju ve nil són:

la re llevà ncia que té en tre els hàbits dels jo ves i la coin cidè ncia que s’es ta bleix en tre al gu nes de les se ves pròpies ca rac te rís ti ques –com ara el carà cter in for mal, el di na mis me

i la pos si bi li tat de prac ti car-lo en es pais oberts– amb de ter mi nats trets tí pics dels jo ves en risc so cial –com ara la vida al ca rrer, el temps lliu re o l’ac ti tud de re buig de les nor mes 

so cials pre do mi nants.
11 Per a això, ens re sul ten es pe cial ment útils els tre balls de Maza (1991, 2000a 2000b).
12 Per a Sán chez (2001), l’es port man té una re la ció isomò rfi ca amb la so cie tat, per tal com els can vis que es pro duei xen en aques ta, igual com en la cul tu ra i en els va lors que la

mouen, es (re)pro duei xen tam bé en els ti pus de pràcti ca fí si ca i es por ti va i en llurs fun cions. En la me su ra que l’es port re pro dueix els va lors pre do mi nants del con text so cio cul -

tu ral on té lloc, no se’n pot en ten dre el sig ni fi cat sen se es tu diar les ca rac te rís ti ques de la so cie tat que el pro dueix.



trac ta ment do nat a l’es pai es por tiu, fins al

punt que mol tes de les no ves pràcti ques es

rea lit zen en es pais col·lec tius no con ven -

cio nals, bo i ex plo tant així els re cur sos que

ofe reix la ciu tat.13 En aquest sen tit, la fa ci -

li tat amb què po den adap tar-se de ter mi na -

des pràcti ques es por ti ves a es pais pú blics

in for mals (ca rrers, pla ces, parcs, plat ges,

etc.)14 per met de pen sar en l’o ber tu ra de

no ves pos si bi li tats per in ter ve nir pe dagò gi -

ca ment i so cial ment. Com a co rol·lari, el

fet de po der in ter ve nir a tra vés de l’es port

en aquests es pais o, el que és si fa o no fa

el ma teix, al medi obert, per met de po sar

en pràcti ca una nova for ma d’e du ca ció so -

cial des bu ro cra tit za da, molt més lliu re, per 

exem ple, pel que fa a ho ra ris d’u ti lit za ció

de les ins tal·la cions es por ti ves i, en el fons, 

de les obli ga cions ins ti tu cio nals. 

Una al tra de les pos si bi li tats, fo na men tal -

ment en el cas de la in ter ven ció amb jo ves,

con sis teix en el de sen vo lu pa ment de lli -

gams ins ti tu cio nals pa ral·lels als pro jec tes

es por tius, és a dir, en la uti lit za ció de

 l’esport com a pla ta for ma per es ta blir re la -

cions amb ins ti tu cions com ara, per exem -

ple, l’es co la. A par tir dels jo ves, els edu ca -

dors o d’al tres res pon sa bles del pro jec te,

po den en tau lar con tac te amb pro fes sors i

di rec tors dels cen tres edu ca tius per pre ve -

nir al ho ra pro ble mes d’ab sen tis me, ob jec -

ció, violè ncia, etc., dels ma tei xos jo ves i

en ge gar, tam bé, d’al tres pro jec tes d’es -

port, apro fi tant la seva ca pa ci tat d’en gan -

xa ment, que fa cin més atrac tí vo la l’es -

cola.15 

D’al tra ban da, el tre ball quo ti dià so bre el

con flic te tam bé és un dels avan tat ges que

ofe reix l’es port com a eina d’in ter ven ció en

con tex tos d’ex clu sió so cial. De fet, és un

dels as pec tes clau per a l’òptim fun cio na -

ment de l’ac ti vi tat, per què com in di ca

Maza (2000b), és fre qüent una ma ni fes ta -

ció cons tant d’a gres si vi tat, im me dia te sa,

llen guat ge des qua li fi ca dor, etc. Les ses -

sions d’en tre na ment re sul ten es pe cial ment 

útils per tre ba llar, sem pre a par tir del dià -

leg, nor mes i so bre tot va lors com ara el res -

pec te, l’em pa tia, l’au to no mia i l’ac cep ta ció 

de di ferè ncies, en pro de l’en for ti ment de la 

con vivè ncia plu ral i de mocr àti ca.16

Pel que fa als lí mits que plan te ja l’es port

com a eina d’in ter ven ció, des ta quem la

tendència a la ins tru men ta lit za ció, els lí -

mits in he rents a l’ex clu sió i l’e nor me pes

de la re pro duc ció so cial. 

Quan es men tem la ins tru men ta lit za ció de

l’es port ens re fe rim a la uti lit za ció que en

fan di fe rents grups po lí tics, so cials, econò -

mics i dels mit jans de co mu ni ca ció, en vis ta 

a la con se cu ció de de ter mi nats in te res -

sos.17 Enca ra que es dóna més so vint a l’es -

port pro fes sio nal, a cau sa de la quan ti tat

d’in te res sos i in ver sions que aglu ti na, d’al -

tres mo dels d’es port, més pro pers a la base

de l’or ga nit za ció pi ra mi dal (i jerà rqui ca) del

sis te ma es por tiu, po den veu re-s’hi igual -

ment en co ma nats. La ins tru men ta lit za ció

su po sa un lí mit a te nir molt en comp te en

les in ter ven cions que es rea lit zin mit jan çant 

l’es port, per què la irrup ció d’in te res sos ex -

terns pot aca bar des vir tuant la fi na li tat pe -

dagò gi ca i so cial dels pro jec tes. En aquest

sen tit, l’en tra da en joc de po lí tics, em pre ses 

es por ti ves, or ga nis mes ofi cials, ins ti tu -

cions, mit jans de co mu ni ca ció, etc., in te -

res sats en el co nei xe ment de les in ter ven -

cions es por ti ves i en el seu fun cio na ment,

tam bé po den aca bar cons truint imat ges dis -

tor sio na des d’in te gra ció so cial.18 

Un al tre dels lí mits de l’es port com a eina

d’in ter ven ció el cons ti tuei xen els ma tei xos

lí mits que acos tu men a con duir a si tua -

cions d’ex clu sió –absència de tre ball, aï lla -

ment so cial, pro ble mes d’ha bi tat ge, ma lal -

tia, etc. A les per so nes que (mal)viuen en

si tua ció d’ex clu sió poc o gens els pot in te -

res sar de par ti ci par en les ac ti vi tats es por -

ti ves atès que, en aquells mo ments, aques -

tes acos tu men a ser pen sa des com una

pèrdua de temps. Sortosament, n’hi ha

excepcions. 

Fi nal ment, par tint d’un po si cio na ment tan

hu mil com crí tic res pec te a l’a bast de les

in ter ven cions a tra vés de l’es port, es pot

sub rat llar que hi ha cir cumstàncies que no

es po den can viar ni amb més es port, ni

amb més in ter ven cions, ni amb més edu -

ca ció so cial. El pes de la re pro duc ció so cial 

és tant alt19 que les ac cions so cials mit jan -

çant l’es port po den fins i tot  arri bar a es de -

ve nir in sig ni fi ca ti ves. No obs tant això, ac -

cep tar aques ta idea con vi da a ple gar-se de

bra ços i no fer res, i això im pli ca més risc

en ca ra. Mal grat com pot re sul tar de di fí cil

trans for mar la si tua ció vi tal de per so nes

ex clo ses, con si de rem que l’es port, com

a eina d’in ter ven ció, pot aju dar, si més no,
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13 So bre aquest tema és sig ni fi ca tiu que una de les lí nies de tre ball del Pla Estratè gic de l’Esport que pro mou l’Ajun ta ment de Bar ce lo na con sis tei xi, jus ta ment, a dis sen yar pro -

pos tes per què “l’es port afa vo rei xi la cons truc ció so cial de la ciu tat”. Es pot con sul tar a www.bcn.es/es ports/plaes tra te gic.
14 El tre ball  de Ca mi no (2003) so bre l’es ca la da i l’a pro pia ción d’un es pai pú blic urbà, la Fui xar da a Bar ce lo na, és in te res sant pel que fa això.
15 Com a exem ple, po dem es men tar l’ex pe rièn cia que du a ter me un grup d’e du ca dors del ba rri del Ra val de Bar ce lo na, en ca rre gats d’un pro jec te de fut bol amb jo ves del ba rri i,

al ho ra, d’es ta blir lli gams amb dues es co les pú bli ques de la zona (Co lla so i Gil i Dras sa nes) on de sen vo lu pen pro jec tes tam bé es por tius: pis ci na, aerò bic i es ca la da. 
16 En aquest sen tit, pen sem que la pràcti ca es por ti va –se gons es con cep en aquest tre ball– en tant que pràcti ca so cio cul tu ral i per tant mo ral, pot per me tre l’es ta bli ment de punts

de tro ba da així com la cons truc ció de si tua cions d’in te rac ció so cial i cul tu ral a par tir de les quals el sub jec te es/s’ (auto)cons trueix mo ral ment, in cor po rant va lors, re but jant con -

tra va lors i or de nant i or ga nit zant je rar qui ca ment la seva ma triu d’es ca la de va lors. Des d’a ques ta pers pec ti va cons truc ti vis ta, s’em mar ca el tre ball del Grup de Re cer ca en Edu -

ca ció Mo ral (GREM) de la Uni ver si tat de Bar ce lo na, del qual en for mo part. Per a un ma jor apro fon di ment teò ric so bre la cons truc ció de la mo ra li tat, ve geu, com a exem ple, els

tre balls de Bu xa rrais, M.R.; Mar tí nez, M.; Puig, J.M. i Tri lla, J. (1995). La edu ca ción mo ral en pri ma ria y se cun da ria. Ma drid: Edel vi ves; i Puig, J.M. (1996). La cons truc ción

de la per so na li dad mo ral. Bar ce lo na, Pai dos.
17 En aques ta lí nia, per a Ve láz quez Buen día (2001) cal te nir en comp te que rere la retò ri ca ofi cial i be ne fac to ra de l’es port –ca rac te rit za da per l’e xal ta ció de la im portància i els

va lors de la pràcti ca es por ti va, dels seus be ne fi cis in di vi duals i so cials, dels pres su pos tos pú blics in ver tits en ins tal·la cions, equi pa ments, sub ven cions...– s’a ma guen in te res -

sos po lí tics, econò mics i ideolò gics que són els que aca ben orien tant els dis cur sos i les de ci sions dels po ders pú blics i de les em pre ses pri va des (co mer cials i d’al tres me nes) en

el te rreny es por tiu. So bre aquest ma teix tema són in te res sants els tre balls de Bar be ro Gon zá lez (1993), Brohm (1978, 1993) i La gui llau mie (1978); tots rea lit zats des d’un

en fo ca ment ana lí tic i tam bé crí tic.
18 Dos exem ples d’i mat ges dis tor sio na des d’in te gra ció so cial a tra vés de l’es port, són les que ofe rei xen els ar ti cles pe rio dís tics de Juan Ruiz “Mun dia li to en el Ra val”, i d’Arant xa

Mena, “Con vivè ncia de Pri me ra”. El pri mer fa re ferè ncia al tor neig de fut bol sala que té lloc, un cop l’any, al ba rri del Ra val de Bar ce lo na, pa tro ci nat pel FC Bar ce lo na en con ve -

ni amb l’Asso cia ció Ibn Ba tu ta; al se gon, es des criu un equip de fut bol del Ra val, l’Atlan ta FC, que aple ga fins a sis ju ga dors de na cio na li tat es tran ge ra. A tots dos s’hi ofe reix

una vi sió sim plis ta de la mul ti cul tu ra li tat –cen tra da en una con vivè ncia tan harm òni ca com sos pi to sa.
19 Per a Maza (2002), la re pro duc ció so cial, en te sa des de la pers pec ti va de Bour dieu i Pas se ron, fa re ferè ncia al pro cés mit jan çant el qual els in di vi dus nas cuts en una clas se o

grup so cial aca ben per tan yent a la ma tei xa clas se quan es de ve nen adults. Igual ment, tam bé són con si de rats així els pro ces sos pels quals els adults d’u na ge ne ra ció trans me ten 

la seva po si ció de clas se als seus des cen dents, a ma ne ra d’herè ncia so cial.



a fer que la si tua ció d’ex clu sió no em pit jo ri, 

per què tam bé cal te nir en comp te que

aques tes si tua cions po den aca bar ra di ca -

lit zant-se. Al cap da vall, con si de rem que

en ca ra que l’es port, per si sol, no pot can -

viar la si tua ció d’ex clu sió, sí que pot aju dar 

a re sis tir el seu pro cés de re pro duc ció. 

Conclusions 

La rea lit za ció del tre ball que pre sen tem

ens ha permès d’in tro duir no més al gu nes

qües tions des de les quals con si de rem que

és per ti nent de par tir a l’ho ra de pen sar i

pro ble ma tit zar la re la ció en tre es port i ex -

clu sió so cial. L’es port, pen sat com un

mitjà i no com un fi en ell ma teix, per met

d’a dap tar in ter ven cions que, con ce bu des

des de l’e du ca ció so cial, amb una fun ció

pe dagò gi ca i so cial, po den aju dar a re sis tir

la pro duc ció i la re pro duc ció de l’ex clu sió

so cial. En con se qüèn cia, en cap cas ha de

plan te jar-se com una re cep ta màgi ca o

com a la pa na cea per su pe rar els pro ble -

mes d’ex clu sió, per molts avan tat ges i bon -

dats que tin gui. En aques ta lí nia, es pot

des con fiar de plan te ja ments i pro pos tes

me ra ment uti li ta ris tes, atès que es ba sen

en dis cur sos be ne fac tors so bre l’es port

sen se gai re bé re con èi xer-ne els lí mits ni les 

re sistències. 

Un dels as pec tes més in te res sants que

sug ge reix la in ter ven ció mit jan çant l’es port 

en l’àmbit de l’ex clu sió so cial, con sis teix en 

la crea ció d’es pais de so cia lit za ció i de par -

ti ci pa ció. Per a la crea ció d’a quests es pais, 

les in ter ven cions –em mar ca des en pro jec -

tes amb fi na li tat pe dagò gi ca i so cial– hau -

ran d’es tar ben dis sen ya des i comp tar amb 

re cur sos su fi cients, en ca ra que tam bé efi -

cients. Tan ma teix, tam poc cal per dre de

vis ta que la sim ple po sa da en mar xa d’ex -

pe rièn cies es por ti ves no té per què re dun -

dar en l’en for ti ment de la cohe sió so cial.

Ben al con tra ri, caldrà tre ba llar so bre

molts al tres as pec tes (en tre ells, el con flic -

te) per anar tre ba llant la seva pos si ble cris -

tal·lit za ció. 

Al cap da vall, po dem dir que l’es port,

amb els seus avan tat ges i amb els seus lí -

mits, és tan sols una eina més per fer

front a l’ex clu sió so cial. Pro ba ble ment, la 

res pos ta a l’ex clu sió im pli qui un al tre

camí de més en ver ga du ra, el de la (re)or -

ga nit za ció de l’ac ció po lí ti ca i econò mi -

ca; mal grat tot, pen sem que l’es port, ad -

me tent-ne els lí mits, pot sig ni fi car una

opor tu ni tat més per en grui xir la mul ti tud

de pro pos tes que ac tuen de con ten ció i

re sistència, mal grat els fan tas mes que

avui dia el ron den. 
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Resum 
La de man da crei xent de nous camps d’in -

ser ció pro fes sio nal i la bai xa qua li tat dels

pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca dis pen sats a

les per so nes en trac ta ment per con sum de 

dro gues plan te gen nous rep tes i exi gei xen

com petè ncies es pe cí fi ques als pro fes sio -

nals de l’activitat física. 

En aquest con text, l’e xer ci ci fí sic pot ser

con si de rat com una eina te rap èu ti ca la

vàlua de la qual es tro ba en: l’es ta bli ment

ade quat d’ob jec tius fí sics, psi colò gics i so -

cials, en la se lec ció re fle xi va de con tin guts, 

no so la ment pro ce di men tals sinó tam bé

con cep tuals i ac ti tu di nals, en el co rrec te

dis seny de les ses sions i en una òpti ma in -

ter ven ció me to dolò gi ca. 

Introducció 

En els úl tims anys, els camps d’in ter ven -

ció dels pro fes sio nals de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port han aug men tat de mica en mica i, 

doncs, han sor git no ves de man des des del 

camp de la sa lut. Avui dia, els pro gra mes

d’e xer ci ci fí sic són fre qüents en els cen -

tres de reha bi li ta ció de dro go de pen dents.

Tan ma teix, la fal ta d’in ves ti ga ció ri go ro sa

en aquest camp (Wi lliams, 1993; Mar tí -

nez, 1996 i Plan te, 1996) ha pro pi ciat

que no s’ha gin ela bo rat unes di rec trius

bàsi ques de pres crip ció d’ac ti vi tat fí si ca

per a per so nes toxicòmanes adscrites a un 

programa de rehabilitació. 

Cons cients dels pre ju di cis i tòpics que en -

ca ra s’as so cien al fe no men de la dro goad -

dic ció, pro po sem d’a na lit zar de for ma

 exhaustiva les di fe rents in ter ven cions mo -

trius (edu ca ció fí si ca, es port, ac ti vi tat fí si -

ca, etc.) por ta des a ter me en l’àrea de les

to xi co ma nies i de li mi tar de for ma con cep -

tual i didà cti ca la uti lit za ció de l’ac ti vi tat

fí si ca, inclòs l’es port, en el trac ta ment de

les to xi co ma nies. Per fer-ho, es tu dia rem

tant els pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca im par -

tits a di fe rents ni vells as sis ten cials (de sin -

to xi ca ció, des ha bi tua ció o rein ser ció so -

cial) com els programes d’exercici físic

recopilats en diferents investigacions. 

El nos tre acos ta ment al camp de la reha bi -

li ta ció de to xicò mans ens per met d’a fir mar

que els pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca s’a pli -

quen, ha bi tual ment, de for ma in tuï ti va i

sen se ajus tar-se a les re co ma na cions de

pres crip ció d’e xer ci ci re co ma na des in ter -

na cio nal ment (Ro drí guez, 1995a, Col·legi

Ame ricà de Me di ci na Espor ti va, 1998). 

Situació actual
de l’activitat física
per a toxicòmans 

La ne ces si tat d’un trac ta ment mul ti dis ci -

pli na ri del dro go de pen dent ha pro vo cat

que els pro fes sio nals de l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es port ha gin es tu diat aquest tras torn des 

d’u na di men sió pre ven ti va (Ríos, 1984;

Co lling wood, Rey nolds, Kohl, Smith, i

Sloan, 1991; Ca rras co, 1994; Co lling -

wood, Sun der lin i Kohl, 1994; Arranz i

Cho zas, 1996; Espín, 1998; Ló pez Ba lla -

rín i d’al tres, 1998; Mar tí nez, 1998; Ba li -

brea, San tos i Ler ma, 2002) i te rap èu ti ca

(Bell; Ro bin son; Hors ham i Mu lli gan,

1987; Can tón, Ma yor i Cano, 1991;

Weiss, 1992; Kre mer, Mal kin i Bens hoff,

1995; Leh mann i Weiss, 1996; Mar tí nez, 

1996; Mar tí nez i Vi quei ra, 1997; Pi men -

tel, 1997; Pi men tel, Gi rál dez, Mar tí nez i
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Abstract

The great ne ces sity of new pro fes sio nals and

the low qua lity of the physi cal ac ti vity pro grams 

per for med on in di vi duals with sub tan ce abu se

sug gest new cha llen ges and de mand spe ci fic

com pe ten ces to the pro fes sio nals of the

physi cal ac ti vity that work with drug abu sers.

In this con text, the physi cal exer ci se should be

con si de red as a the ra peu tic tool who se va lue

re si des in the ade qua te es ta blish ment of

physi cal, psycho lo gi cal and so cial ob jec ti ves, in 

the re fle xi ve ac ti vi ties se lec tion, in the co rrect

de sign of the ses sions and in the very best

met ho do lo gi cal in ter ven tion..

Key words

Drug abu se, Reha bi li ta tion, Physi cal ac ti vity

pro gram

Dro go de pen dèn cia, Reha bi li ta ció,
Pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca

n Pa ra ules cla u



Sam pe dre, 1999a; Pi men tel i d’al tres,

1999b; Van de Vliet, Van Cop pe no lle i

Kna pen 1999 i Baha mon de, 2001). En el 

nos tre cas, i per tal de con cre tar l’ob jec te

d’es tu di d’a ques ta re vi sió, ens cen tra rem

en l’ac ti vi tat fí si ca orien ta da a la reha bi li -

ta ció de per so nes ad dic tes a les dro gues

(he roï na, co caï na, can na bis, am fe ta mi -

nes, èxta si...). En aquest sen tit, vo lem re -

mar car que els pro gra mes d’e xer ci ci fí sic

re vi sats es van ob te nir tant a par tir d’ar ti -

cles que te nien com a ob jec tiu pre sen tar i, 

oca sio nal ment, ava luar els pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca im par tits en els cen tres

de reha bi li ta ció, com d’in ves ti ga cions,

des crip ti ves o ex pe ri men tals, que ana lit -

za ven la in fluèn cia d’un pro gra ma d’ac ti -

vi tat fí si ca so bre la con di ció fí si ca dels to -

xicò mans. 

Els ob jec tius 

Els ob jec tius for mu lats als pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca dels di fe rents ni vells as -

sis ten cials i de les in ves ti ga cions re vi sa -

des es po drien agru par en tres di men -

sions: psi colò gi ca, fi si co biolò gi ca i so cial

(tau la 1). 

Els con tin guts 

Per fa ci li tar l’es tu di dels con tin guts uti lit -

zats en el trac ta ment dels dro go de pen -

dents hem op tat per dis tin gir en tre con tin -

guts pro ce di men tals, de més im plan ta ció

en els cen tres, i con tin guts con cep tuals,

d’in cor po ra ció més re cent. En qual se vol

cas, aques ta clas si fi ca ció dels con tin guts

és una apor ta ció feta per no sal tres i no

sig ni fi ca que els au tors dels pro gra mes re -

vi sats l’ha gin tin gu da en comp te. 

Un cop feta aques ta dis tin ció, ob ser va rem 

que en el trac ta ment de per so nes ad dic tes 

a les dro gues ha es tat uti lit zat un gran

ven tall de con tin guts pro ce di men tals, no

for mu lats com a pro ce di ments, que van

des de la na ta ció a la mus cu la ció, pas sant 

per la dan sa o la re la xa ció. A la tau la 2 es

re cu llen un se guit d’ar ti cles que ana lit zen

els con tin guts uti lit zats en di fe rents as so -

cia cions i cen tres de reha bi li ta ció. 

Pel carà cter in no va dor de les se ves pro pos -

tes des ta quen les apor ta cions dels in ves ti -

ga dors se güents: re la xa ció autò ge na de
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ÀMBIT PSICOLÒGIC 

n Dis mi nuir els ni vells d’an sie tat i de pres sió (Kalj ner i d’al tres, 1984; Wi lliams, 1993; Pal mer i

d’al tres, 1995; Kre mer i d’al tres, 1995 i Rie ra, 1997).

n Aug men tar el temps d’abs tinè ncia (Hyman, 1987; Co lling wood i d’al tres, 1991; Bur ling i d’al -

tres, 1992 i Mar go lin i d’al tres, 1994). 

n Mi llo rar el con trol so bre l’estrès (Kre mer i d’al tres, 1995). 

n Re duir l’a fun ció de des vet lla ment (‘arou sal’) (Mar go lin i d’al tres, 1994). 

n Aug men tar els ni vells d’au toes ti ma i au to con cep te (Algue ró, 1995 i Bray, 1996). 

n Aug men tar l’au to con trol (Kalj ner i d’al tres, 1984 i Pe ter son i John sto ne, 1995). 

n Pro gres sar en el trac ta ment a ni vell afec tiu (Bray, 1996). 

ÀMBIT FÍSIC O BIOLÒGIC 

n Aug men tar els ni vells de limf òcits CD4 en se ro po si tius; (Azan za Urru tia, 1994 i Ló pez i

Almen dral, 1997). 

n Fre nar l’atr òfia mus cu lar en se ro po si tius (Ló pez i Almen dral, 1997). 

n Mi llo rar les qua li tats fí si ques (Bell i d’al tres, 1987; Weiss, 1992; Cag ni, 1992; Bray, 1996). 

n Res pon sa bi lit zar al sub jec te de la seva sa lut fí si ca i men tal (Pe ter son i John sto ne, 1995). 

n Re duir la mor bi di tat i mor ta li tat a les pre sons (Pe ter son i John sto ne, 1995). 

n Mi llo rar l’es tat ge ne ral del pa cient (Weiss i Leh mann, 1996). 

ÀMBIT SOCIAL 

n Afa vo rir l’ac cep ta ció de lleis i nor mes (Arranz i Cho zas, 1996 i Àmbits-Esport, 1996). 

n Col·la bo rar en els fac tors de so cia lit za ció (Muro i d’al tres, 1992; Weiss i Leh mann, 1996 i

Rie ra, 1997). 

n Instau rar es tils de vida sa lu da bles (Fri din ger i Dehart, 1993 i Rie ra, 1997). 

n Estruc tu rar el temps lliu re (Fri din ger i Dehart, 1993 i Rie ra, 1997).

n TAULA 1.
Obje ctius/be ne fi cis de l’ac ti vi tat fí si ca amb dro go de pen dents.

AUTOR, ANY

PAÍS: INSTITUCIÓ

MOSTRA

(CENTRES) CONTINGUTS*

Mai re, 1989

Fran ça: Cen tre Ima gi ne
42

Rela xa ció (42 %), ca mi na des

(42 %), equi ta ció (19 %), es ca la da 

(19 %), es ports col·lec tius (19 %)

i dan sa (16 %).

Kre mer, 1995

USA: The ra peu tic Re crea tors

for Re co very
50

Ca mi na des (84 %), jocs (68 %),

es ports (64 %), mus cu la ció (62 %),

exer ci cis aerò bics (58 %), na ta ció

(32 %) i có rrer (30 %).

Váz quez, 1995

Espa nya: Unión Espa ño la Aso cia cio nes

Asis ten cia al Toxicómano

49

Esports (36 %) i jocs (26 %). 

Arranz y Cho zas, 1996

Espanya (Cas tella-Lleó):

Aso cia ción De por te y Vida

–

Con di cio na ment fí sic, có rrer,

mus cu la ció, na ta ció, bàsquet i

bàd minton. 

Àmbits-Esport, 1996

Espa nya (Bar ce lo na): Àmbits-Esport
24

Con di cio na ment fí sic, fit ness,

na ta ció i arts mar cials. 

Mar tí nez, 1996

Espa nya: Pro yec to Hombre 34

Fut bol (63 %), bàsquet (26 %) i

ioga, jocs, at le tis me, ex pres sió

cor po ral, re la xa ció, na ta ció (11 %). 

* Els per cen tat ges in di quen el va lor re la tiu d’u ti lit za ció d’un con tin gut per con junt de cen tres.

n TAULA 2.
Con tin guts en els pro gra mes de reha bi li ta ció.



Schultz (Kalj ner, Hart man i So bell, 1984 i

Mar go lin, Avants i Kos ten, 1994), mus cu -

la ció (Fri din ger i Dehart, 1993 i Pal mer,

Pal mer, Mi chiels i Thig pen, 1995), soft bol 

(Bur ling; Seid ner; Rob bins-Sis co; Krinsky i 

Han ser, 1992), dan sa (Mi lli ken, 1990;

Fri din ger i Dehart, 1993 i Pe ter son i John -

sto ne, 1995), es ports de risc (Ken nedy i

Mi na mi, 1993; Hol mes, 1996 i Ro drí guez 

i d’al tres, 2000), psi co mo tri ci tat i edu ca -

ció fí si ca de base (Gar cía, Fer nán dez i So -

lar, 1985; Weiss, 1992 i Ei roa, 1997). 

Pa ral·le la ment al de sen vo lu pa ment de

l’ac ti vi tat fí si ca, al guns in ves ti ga dors i

cen tres te rap èu tics han op tat per com -

ple tar la seva ofer ta te rap èu ti ca amb una

sèrie de con tin guts teò rics i con cep tuals

re la cio nats pri me ra ment amb la sa lut i

de for ma se cund ària amb els be ne fi cis de 

l’e xer ci ci fí sic. Així, en els cen tres s’a bor -

den, mit jan çant xe rra des o se mi na ris, els 

te mes se güents: ali men ta ció, ma lal ties

de trans mis sió se xual, SIDA, ma lal ties

res pi ratò ries, ta bac, al cohol, temps lliu -

re, etc. En aques ta ma tei xa lí nia so bre -

sur ten les apor ta cions de Fri din ger i

Dehart (1993), Pe ter son i John sto ne

(1995) i Kre mer i d’al tres (1995), els

quals in tro duei xen en les se ves pro pos tes 

te rap èu ti ques con tin guts teò rics com

ara: la re la ció de les ca pa ci tats fí si ques

amb la sa lut, la in for ma ció so bre les

àrees de la sa lut més aban do na des, el

con trol de l’estrès mit jan çant la pràcti ca

es por ti va, la re per cus sió del ta bac so bre

l’or ga nis me, els co nei xe ments bàsics so -

bre ali men ta ció, nu tri ció i ne ces si tats

energ èti ques, els as pec tes psi colò gics de

l’e xer ci ci, les es tratè gies per a l’au toad -

mi nis tra ció de la pràcti ca d’e xer ci ci fí sic,

el co nei xe ment de l’en torn i les pos si bi li -

tats de re la ció amb aquest a tra vés de

l’ac ti vi tat fí si ca o les es tratè gies per a la

ges tió d’un temps de lleu re ac tiu. 

Els com po nents

de la càrre ga 

Els com po nents de la càrre ga que han es -

tat con si de rats en els pro gra mes d’ac ti vi -

tat fí si ca per a dro go de pen dents van ser,

prin ci pal ment, la du ra da dels pro gra mes i

la du ra da, fre qüèn cia i in ten si tat de les

ses sions. Ana lit zant les di fe rents pro pos -

tes, hom ob ser va que la du ra da dels

 programes d’e xer ci ci fí sic os cil·la en tre

28 dies i 9 me sos. Com a dada més sig ni -

fi ca ti va, po dem as sen ya lar que apro xi ma -

da ment el 50 % dels programes dura

entre 2 i 6 mesos. 

Pel que fa a la fre qüèn cia de les ses sions,

en molt po ques oca sions s’as sig na un

temps de de di ca ció set ma nal a aquest ti -

pus d’ac ti vi tat o s’ex pli ci ta en el pro jec te

te rap èu tic del cen tre (Pi men tel i d’altres,

1999b). 

Si pre nem com a re ferè ncia les di rec trius

pro po sa des pel Col·legi Ame ricà de Me di -

ci na Espor ti va (fre qüèn cia de 3 a 5 ses -

sions set ma nals; du ra da en tre 15 i 60 mi -

nuts i in ten si tat en tre el 40 % - 85 % VO2

màxim o en tre 55 % - 90 % de la fre -

qüència car día ca màxi ma), so la ment el

27,3 % dels pro gra mes re vi sats es tan dis -

sen yats ade qua da ment. En el 54,5 % dels 

pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca im plan tats

s’in com plirà, pel cap baix, una de les re -

co ma na cions de la càrre ga d’en tre na -

ment (fre qüèn cia, du ra da o in ten si tat). En 

un per cen tat ge for ça ele vat d’es tu dis

(18,2 %) aquests parà me tres ni tan sols

són de fi nits. 

Consideracions
per a la prescripció
d’exercici físic
a persones toxicòmanes 

Els di fe rents be ne fi cis as so ciats a la rea -

lit za ció d’ac ti vi tat fí si ca (Paf fen bar ger,

Hyde, Wing i Hsieh, 1986; Bou chard,

1993; Ro drí guez, 1995a i b; She pard,

1995; CAMD, 1998) jus ti fi quen la uti lit -

za ció d’a ques ta pràcti ca en per so nes ad -

dic tes a les dro gues. Enca ra que hi ha

opi nions ge ne ra lit za des so bre la bon dat

de l’ac ti vi tat fí si ca per al trac ta ment de la 

dro go de pendència, re sul ta di fí cil tro bar

in for ma ció pu bli ca da so bre el seu ús com 

a ac ti vi tat in te gra da en els pro gra mes de

reha bi li ta ció de dro go de pen dents. En

aquest sen tit, pocs in ves ti ga dors han es -

tu diat i de ter mi nat de ma ne ra fe faent els

be ne fi cis fí sics, psí quics i so cials de l’ac -

ti vi tat fí si ca en per so nes ad dic tes a les

dro gues. Tam poc no co nei xem cap cas

en què l’ac ti vi tat fí si ca es con tem plés

com un ele ment o re curs més del pro cés

te rap èu tic i que, per tant, tin gués un

carà cter du ra dor i es ta ble, in te grat de for -

ma ex plí ci ta en el pro jec te te rap èu tic del

cen tre. Ha bi tual ment, i mal grat la vo ca -

ció mul ti dis ci plinà ria dels equips tera -

pèutics, el pro fes sor d’e du ca ció fí si ca no

ha es tat inclòs en aquests equips, i la

seva tas ca ha es tat  re le ga da a l’àmbit re -

crea tiu i a “om plir” la jor na da te rap èu ti -

ca. De fet, re sul ta elo qüent que la in ten -

cio na li tat dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si -

ca dis pen sats a les uni tats as sis ten cials

si gui ma jo rità ria ment re crea ti va (Mar tí -

nez i Vi quei ra, 1997). 

En la ma jo ria dels ca sos re vi sats, les in -

ves ti ga cions es li mi ten a com pro var que

un pro gra ma d’ac ti vi tat fí si ca (de ca rac -

te rís ti ques de fi ni des ina de qua da ment)

pot exer cir un efec te po si tiu en una pa to -

lo gia psi colò gi ca o biomè di ca en par -

ticular (dis mi nuir l’an sie tat, aug men tar

l’au to con cep te, aug men tar els ni vells de 

lim fòcits...). Al nos tre pa rer, l’a pro xi ma -

ció a l’es tu di de les re la cions en tre l’ac ti -

vi tat fí si ca i les dro go de pendències es fa

des d’u na es fe ra mèdi ca i psi colò gi ca, i

no des de l’àmbit pro pi de l’e du ca ció fí -

si ca. 

En aquest sen tit, creiem que la pre ca rie tat 

dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca en els

cen tres de reha bi li ta ció es po dria ser

degut a: 

n Que les in ves ti ga cions pro ce dei xen tra -

di cio nal ment de cen tres i ins ti tu cions

allun yats de l’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va

(hos pi tals, uni tats de de sin to xi ca ció,

de par ta ments de sa lut men tal, fa cul tats 

de psi co lo gia o me di ci na, etc.), on els

pro fes sio nals res pon sa bles d’a quests

es tu dis es tro ben man cats de for ma ció

es pe cí fi ca en matè ria d’ac ti vi tat fí si ca i

es por ti va adap ta da. 

n L’absència d’un pro fes sio nal de la mo -

tri ci tat en els equips te rap èu tics a

cau sa, pro ba ble ment, del des co nei xe -

ment de la uti li tat de l’ac ti vi tat fi si -

coes por ti va. 

n La sa tu ra ció dels cen tres, que di fi cul ta

la con so li da ció del tre ball en grup. 

n L’alt per cen tat ge de vo lun ta riat en les

per so nes res pon sa bles de l’ac ti vi tat fí -

si ca. 
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n L’in tru sis me pro fes sio nal –és una opi nió

for ça ge ne ra lit za da que no cal te nir gai re 

pre pa ra ció per im par tir edu ca ció fí si ca–

su po sa que la pla ni fi ca ció i la pres crip -

ció d’e xer ci ci fí sic de pen dran de per so -

nes que no dis po sen de prou pre pa ra ció.

n L’al ta de fi cièn cia me to dolò gi ca dels es -

tu dis amb per so nes ad dic tes a les dro -

gues. En la nos tra opi nió, l’al ta taxa d’in -

ves ti ga cions no con cloents po dria ser

atri buï ble a una o a di ver ses de les cau -

ses se güents: fal ta d’un dis seny ade -

quat, absència d’hipò te sis que per me tin

d’o rien tar el dis seny, es cas sa pro jec ció

tem po ral dels es tu dis, di men sió ina de -

qua da de les mos tres, ele va da mor tal dat 

mos tral i in co rrec ta ca rac te rit za ció de la

mos tra (fase te rap èu ti ca, ca rac te rís ti -

ques del sub jec te, ti pus de cen tre, his to -

rial to xi colò gic, his to rial te rap èu tic...). 

Enca ra po dem con si de rar una al tra cir -

cumstància que de ter mi na la fal ta d’es -

pe ci fi ci tat en els ob jec tius i, per tant, en

els pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca. Con ven -

çuts que l’ac ti vi tat fí si ca ben pro gra ma da 

pro por cio na un se guit de be ne fi cis a la

sa lut de la po bla ció sana, s’han ex tra po -

lat aquests re sul tats a sub jec tes dro go de -

pen dents, sen se te nir en comp te les

 seves ca rac te rís ti ques par ti cu lars. Equi -

vo ca da ment, di fe rents au tors s’han pro -

nun ciat so bre l’e ficà cia dels pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca en sub jec tes dro go de pen -

dents quan, real ment, les úni ques da des

cien tí fi ques dis po ni bles co rres po nien a

per so nes no ad dic tes a les dro gues. 

Els ob jec tius

dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca 

Hem ob ser vat que als cen tres de reha bi li -

ta ció ga llecs no hi ha cap pro gra ma d’ac ti -

vi tat fí si ca su per vi sat per l’e quip te rap èu -

tic del cen tre, ni tam poc ob jec tius i lí nies

d’ac tua ció que per me tin de guiar l’o rien -

ta ció dels pro gra mes d’e xer ci ci fí sic de

carà cter te rap èu tic. Aques ta mena d’ac ti -

vi tats es tro ben man ca des de qual se vol ti -

pus de pla ni fi ca ció i, nor mal ment, la seva

or ga nit za ció depèn de per so nes que no

dis po sen de la ca pa ci ta ció pro fes sio nal i

tècni ca ne cess ària. En con se qüèn cia, el

des co nei xe ment so bre l’ac ti vi tat fí si ca i

l’es cas sa par ti ci pa ció de pro fes sio nals de

la mo tri ci tat en els equips terapèutics

condueixen a una formulació inadequada

dels objectius programàtics. 

De la re vi sió bi bliogr àfi ca s’ex treu que els

ob jec tius per se guits amb els pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca s’en fo quen des d’u na

pers pec ti va ex ces si va ment dis ci plinà ria,

en con tra po si ció a la pro pos ta mul ti dis ci -

plinà ria que, des del nos tre punt de vis ta,

se ria més ade qua da per al trac ta ment in -

te gral dels sub jec tes dro go de pen dents. En 

aquest sen tit, els di fe rents pro fes sio nals

im pli cats en la reha bi li ta ció del to xicò man 

hau rien de par ti ci par amb llurs cri te ris i

opi nions en una pri me ra de fi ni ció i se -

qüen cia ció d’ob jec tius, els quals, po drien

con cre tar-se en els se güents: re cu pe rar

l’es tat i con di ció fí si ques del sub jec te dro -

go de pen dent, col·la bo rar en la seva re cu -

pe ra ció psi colò gi ca i con tri buir a la seva

rein ser ció so cial. Òbvia ment, caldrà fer

una lec tu ra més pro fun da i tor nar a for mu -

lar els ob jec tius en un se gon ni vell de

 concreció, que es tarà su pe di tat a les va -

ria cions del qua dre clí nic del dro go de pen -

dent i, en la ma jo ria dels ca sos, es ca rac -

te rit zarà per una he roï no ma nia de llar ga

du ra da (Eu ro pean Mo ni to ring Cen tre for

Drugs and Drug Addic tion, 2002). 

Per pres criu re exer ci ci fí sic de for ma ade -

qua da hau rem de te nir en comp te de ter -

mi nats as pec tes con tex tuals: la fase de

trac ta ment (aco lli da, co mu ni tat te rap èu ti -

ca o rein ser ció so cial), l’his to rial toxico -

lògic (anys de con sum, dro gues con su -

mides, edat d’i ni ci...), les pa to lo gies

 associades (SIDA, pro ble mes car dio vas -

cu lars, hepà tics, qua dres de pres sius...),

les ca rac te rís ti ques so cio de mogr àfi ques

del sub jec te (edat, sexe, ni vell so cio cul tu -

ral, in fluèn cies am bien tals...), l’his to rial

es por tiu i les pre ferè ncies per so nals (prac -

ti cant, no prac ti cant, ti pus d’es ports  prac -

ti cats...) i els re cur sos ma te rials, econò -

mics i hu mans del cen tre as sis ten cial. 

Els con tin guts

dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca 

Una ca rac te rís ti ca co mu na a la ma jo ria

dels pro gra mes d’e xer ci ci fí sic és el pre do -

mi ni del carà cter aerò bic de les ac ti vi tats

(Ló pez i Almen dral, 1997; Rie ra, 1997).

Això pot ser si gui de gut al fet que, tra di cio -

nal ment, els in ves ti ga dors pro ce dents del

camp de la psi co lo gia (Plan te, 1996) van

op tar per ac ti vi tats de baix im pac te, de

pre do mi nan ça aerò bi ca i de re la ti va in no -

cuï tat per al trac ta ment de pa to lo gies com 

l’ansietat o la depressió, freqüents en els

drogodependents. 

Per això, els con tin guts uti lit zats en els di -

fe rents pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca són

sus cep ti bles de ser agru pats sota els blocs 

de con tin gut següents: 

n Con di ció fí si ca: pas seigs, mus cu la ció,

exer ci cis aerò bics, có rrer, con di cio na -

ment fí sic, gimnàsti ca de man te ni ment...

n Jocs i es ports: jocs, na ta ció, fut bol,

bàsquet, bàdmin ton, arts mar cials, es -

ports de risc... 

n Psi co mo tri ci tat: ex pres sió cor po ral, re -

la xa ció, balls de saló, edu ca ció fí si ca de 

base, psi co mo tri ci tat re la cio nal, ha bi li -

tats per cep ti ves... 

L’e lec ció d’a quests con tin guts és de gu da,

so vint, al co nei xe ment li mi tat o escàs que

els te ra peu tes te nen so bre una de ter mi na -

da dis ci pli na es por ti va i no a la po ten cia li -

tat o uti li tat te rap èu ti ca d’a ques ta. Així, en

ac ti vi tats fí si ques de baix im pac te, com ara 

la mar xa, có rrer, la mus cu la ció o la re la xa -

ció, es pot per ce bre una in ten cio na li tat cla -

ra ment te rap èu ti ca, prou con tras ta da mit -

jan çant es tu dis en po bla ció no ad dic ta a

les dro gues i, oca sio nal ment, en to xicò -

mans. Tan ma teix, en un al tre ti pus d’ac ti -

vi tats de carà cter més es por tiu (bàsquet,

arts mar cials, fut bol...) s’in tueix un com -

ponent més com pe ti tiu, d’escàs in terès

tera pèutic i ina de quat a l’es pe ci fi ci tat del

sub jec te (Mar tí nez i Vi quei ra, 1997). No -

sal tres creiem que el ti pus d’ac ti vi tat no és

de ter mi nant en ella ma tei xa. Les ac ti vi tats

hau rien de ser dis sen ya des en fun ció dels

ob jec tius, de tal ma ne ra que una ac ti vi tat

apa rent ment poc reha bi li ta do ra (fut bol,

hand bol o qual se vol es port “com pe ti tiu”)

po dria es de ve nir una eina te rap èu ti ca molt

útil. Se guint aques ta lí nia ar gu men tal, la

nos tra opi nió és que no s’ha de re but jar de

ma ne ra aprio rís ti ca cap ti pus de con tin gut

o ac ti vi tat fí si ca, amb el supò sit erro ni de la 

seva es cas sa po ten cia li tat edu ca ti va i te -

rap èu ti ca. 
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Sen se ànim d’es ta blir una lí nia dogm àti -

ca de tre ball en l’àrea de les drogo -

dependències, creiem opor tú fer les con -

sideracions se güents, pel que fa als

 continguts. Do na des les al te ra cions de

l’es que ma i la imat ge cor po rals que pre -

sen ten les per so nes ad dic tes a les dro gues 

sug ge rim, en els pri mers mo ments de la

reha bi li ta ció, una in ter ven ció d’or dre psi -

co mo triu per tal de res ti tuir, d’al gu na

 forma, la cor po ra li tat “per du da” i cons -

cien ciar so bre el res pec te al pro pi cos. Pa -

ral·le la ment, i per tal d’aug men tar els

 baixos ni vells de con di ció fí si ca que acos -

tu men a te nir els to xicò mans, cal dria ini -

ciar un tre ball de mi llo ra de la con di ció fí -

si ca mit jan çant el con di cio na ment fí sic i

la pràcti ca d’es ports in di vi duals, que no

re que rei xin un en fron ta ment di rec te amb

un ad ver sa ri. Fi nal ment, vo lem rei vin di car 

la im portància psi co so cial de de ter mi nats

con tin guts, com ara els es ports d’e quip o

les ac ti vi tats gru pals, atès que hau ran de

con tri buir de for ma crei xent a la ges tió del

temps lliu re es por tiu, a l’ad herè ncia a l’e -

xer ci ci i a la rein ser ció so cial del pa cient. 

Un cop ac cep tat que els con tin guts hau -

rien de ser va riats i adap tats a cada in di vi -

du, pen sem que hau rien d’a jus tar-se a la

fase de trac ta ment en què es tro ba, en lloc 

d’op tar per un sol ti pus d’ac ti vi tat du rant

tot el pro cés reha bi li ta dor (tau la 3). Dis -

sor ta da ment, aques ta úl ti ma pos si bi li tat

és la pràcti ca ha bi tual en els pro gra mes

re vi sats, cosa que su po sa que la ri que sa i

la po ten cia li tat te rap èu ti ca de l’ac ti vi tat fí -

si ca es veuen mi ni mit za des pel re duc cio -

nis me a què se sot me ten els con tin guts i

les activitats i per la falta de planificació a

mitjà i llarg termini.

En la nos tra opi nió, en la se lec ció dels

con tin guts in fluei xen els co nei xe ments

pre vis dels te ra peu tes que im par tei xen

l’ac ti vi tat, els re cur sos ma te rials dis po ni -

bles i la pres sió exer ci da pels sub jec tes a

fa vor d’al gun es port, i molt po ques ve ga -

des es fo na men ta en cri te ris d’or dre epis -

te molò gic, psi colò gic o pe dagò gic, tal

com s’es de vé en l’e du ca ció for mal. Quan

se se lec cio nin els con tin guts, s’hau ria de

te nir una cura es pe cial amb la con di ció fí -

si ca i biolò gi ca del dro go de pen dent, a

cau sa de la simp to ma to lo gia fí si ca de ri va -

da del “mal trac ta ment” dis pen sat al seu

cos, de la fal ta d’ac ti vi tat fí si ca (se den ta -

ris me), dels com por ta ments de con sum,

de la de fi cient ali men ta ció, de la ina de -

qua da hi gie ne per so nal, etc. Coin ci dim

amb Gui ña les (1991) a con si de rar de

summa im portància el co nei xe ment de les 

afi cions dels pa cients, per in ten tar de con -

ci liar els seus gus tos i apetè ncies amb els

ob jec tius pre te sos pels te ra peu tes. Es

trac ta ria, al cap da vall, d’u ti lit zar un ti pus

d’ac ti vi tat que per me tés a l’in di vi du gau -

dir amb la seva pràcti ca, que pro mo gués

l’ad herè ncia a l’ac ti vi tat fí si ca i acon se -

guís l’ad qui si ció d’hàbits més sa lu da bles. 

La me to do lo gia dels pro gra mes

d’ac ti vi tat física 

En la re vi sió de la bi blio gra fia no hem tro -

bat cap re ferè ncia al ti pus de tas ca, mè -

tode didà ctic o es til d’en sen ya ment-apre -

nen tat ge uti lit zat amb els to xicò mans en

reha bi li ta ció, i això con fir ma, no va ment, la 

hipò te si de la dei xa de sa a què es tro ba sot -

me sa l’e du ca ció fí si ca en aquest col·lec tiu.

Ens sorprèn que no s’ha gin con si de rat

unes orien ta cions me to dolò gi ques més

ade qua des per a un mo ment te rap èu tic

que no pas per a un al tre. Aques ta afir ma -

ció es com prendrà més fàcil ment amb un

exem ple. Po dem su po sar el cas d’un dro -

go de pen dent que ini cia el pro cés de reha -

bi li ta ció i es tro ba en una fase de de sin to -

xi ca ció. Enca ra que no to tes les per so nes

ob ser va ran la ma tei xa con duc ta, és pro -

ba ble que es trac ti d’un in di vi du amb uns

certs ni vells d’i na dap ta ció so cial i ten -

dència con flic ti va, amb di fi cul tat per en -

ten dre’s i col·la bo rar amb els seus com -

panys i te ra peu tes. Pro ba ble ment, tam bé

es ti gui man cat de re cur sos per fer front

amb èxit a una si tua ció de con tra-co mu ni -

ca ció, que po dria de ri var en ac ti tuds in de -

sit ja bles (violè ncia fí si ca o ver bal, ab sen -

tis me, etc.). Da vant d’a ques ta pers pec ti -

va, el sen tit comú ens in di ca que se ria

més re co ma na ble una tas ca in di vi dua lit -

za da, de clar pre do mi ni exe cu tor, que uti -

lit zés un es til didà ctic ti pus or dre di rec ta i

que evi tés qual se vol si tua ció d’in cer te sa

i d’o po si ció di rec ta amb un ri val. Per

exem ple, ca mi nar. Tan ma teix, en fa ses

més avan ça des del trac ta ment la per so na

podrà su pe rar amb èxit la rea lit za ció d’ac -

ti vi tats més com ple xes, de pràcti ca mas -

si va, que exi gei xin la re la ció de col·la bo ra -

ció i opo si ció o la re so lu ció de pro ble mes

sen se que apa re guin con flic tes com, per

exem ple, ju gar un par tit de fut bol. 

Per tot ple gat, per ga ran tir que els sub jec -

tes pu guin as so lir els ob jec tius a cada

fase, serà re co ma na ble de fi nir el ti pus de

tas ca i la me to do lo gia per a cada mo ment

te rap èu tic, en fun ció de l’es tat fí sic i psi -

colò gic del sub jec te, del de sen vo lu pa -

ment de les se ves ca pa ci tats coor di na ti -

ves, de la seva tolerància al fracàs, etc. 

El dis seny dels pro gra mes

d’ac ti vi tat fí si ca 

Enca ra que en ca sos de ter mi nats es van

acon se guir els ob jec tius, és a dir, al gu na

mo di fi ca ció be ne fi cio sa per a la sa lut de

les per so nes, la cur ta du ra da dels pro gra -

mes i la seva fal ta de con ti nuï tat per me ten 
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FASE DEL

TRACTAMENT OBJECTIUS CONTINGUTS

Fase d’aco gi da

I de sin to xi ca ció

n Cons cien cia ció cor po ral 

n Re cu pe ra ció fí si ca lleu ge ra 

n Adqui rir hàbits hi giè nics 

Psi co mo tri ci tat, jocs, pas seigs,

co nei xe ment cor po ral... 

Fase

de des ha bi tua ció 

n Re cu pe rar con di ció fí si ca 

n Dis mi nuir ni vells de de pres sió 

n Mi llo rar el con trol de l’estrès 

Con di cio na ment fí sic, mus cu la -

ció, re sistència aerò bi ca, es -

ports in di vi duals... 

Fase

de rein ser ció so cial 

n Rein ser ció so cial 

n Re la cio nar-se amb els al tres 

n Ges tio nar el temps lliu re 

Esports (lli gues i com pe ti ció),

dan sa, acam pa des, gimnàs,

es ports col·lec tius...

n TAULA 3.
Se qüen cia ció d’ob jec tius i con tin guts.



d’au gu rar que la per du ra bi li tat dels efec -

tes acon se guits es veurà com pro me -

sa (prin ci pi de re ver si bi li tat de l’entre -

nament). Ens sem bla de sit ja ble que la

 durada dels pro gra mes d’ac ti vi tat fí si ca

s’es ten gui més enllà del pro cés de reha bi -

li ta ció, per què no no més es trac ta de mi -

llo rar uns certs parà me tres con di cio nals o

coor di na tius dels dro go de pen dents, sinó

 també de pro mo cio nar l’ad herè ncia a l’e -

xer ci ci fí sic, tot pro cu rant una pràcti ca re -

gu lar, i l’ad qui si ció d’es tils de vida més

ac tius i sa lu da bles. 

Enca ra que els parà me tres de fre qüèn cia,

du ra da i in ten si tat no sem pre han es tat

de fi nits amb el ri gor per ti nent, creiem que

el pre do mi ni aerò bic dels pro gra mes d’ac -

ti vi tat fí si ca els fa es pe cial ment re co ma -

na bles per al seu ús en l’àrea de les dro go -

de pendències. En aquest sen tit, el nos tre

prin ci pal sug ge ri ment con sis ti ria a re cla -

mar les tres ses sions set ma nals d’ac ti vi tat 

fí si ca, per què la in ten si tat i du ra da re co -

ma na des pels prin ci pals or ga nis mes es -

por tius (Col·legi Ame ricà de Me di ci na

Espor ti va, 2000) acos tu men a acon se -

guir-se amb re la ti va fa ci li tat en els cen tres 

de reha bi li ta ció de to xicò mans. 

Conclusió 

Enca ra que l’ac ti vi tat fí si ca és una eina poc

cos to sa i molt va luo sa per a la sa lut pú bli ca, 

l’absència de pro fes sio nals de la mo tri ci tat i

la precà ria qua li tat dels pro gra mes d’ac ti vi -

tat fí si ca im plan tats en els cen tres de reha -

bi li ta ció, la con ver tei xen en un ins tru ment

d’u ti li tat re duï da, in ca paç de pro por cio nar

una bona con di ció fí si ca i d’es ti mu lar l’ad -

qui si ció d’hàbits de pràcti ca fí si ca sa lu da -

bles en els dro go de pen dents que hi són

 ingressats, cosa que su po sa un de sa pro fi ta -

ment, so cial ment in jus ti fi ca ble, dels seus

enor mes be ne fi cis po ten cials per al trac ta -

ment dels to xicò mans. 

Per tot ple gat, es pe rem que aques ta re -

visió hagi con tri buït a “des mi ti fi car” el

 treball amb per so nes ad dic tes a les dro -

gues, a con èi xer la im portància de l’ac ti vi -

tat fi si coes por ti va din tre del pro cés de

rehabi litació del to xicò man i a sug ge rir no -

ves  directrius per a la in ter ven ció te rap èu -

ti ca en persones en tractament per

consum de drogues. 
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La identificació dels sectors de població
més sedentaris com a estratègia inicial
per establir programes eficaços de promoció 
de l’activitat física

§ JA VIER ZA RA GO ZA CAS TE RAD
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor Col·la bo ra dor de la Fa cul tat de Cièn cies Hu ma nes i de l’Edu ca ció
de la Uni ver si tat de Saragossa 

§ ENRI QUE SE RRA NO OSTA RIZ
Doc tor en Me di ci na i Ci rur gia.
Pro fes sor Ti tu lar d’Esco la Uni ver sità ria. Esco la Uni ver sità ria de Cièn cies de la Sa lut.
Uni ver si tat de Saragossa

§ EDUAR DO GE NE RE LO LA NAS PA
Doc tor en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor Ti tu lar d’Esco la Uni ver sità ria. Fa cul tat de Sa lut i Esport.
Uni ver si tat de Sa ra gos sa 

Resum 
L’ob jec tiu d’a quest ar ti cle és con èi xer

els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca ha bi tual en

una po bla ció con cre ta, la po bla ció adul -

ta d’Osca, d’e dats com pre ses en tre els

20 i els 64 anys, i pre tén de de tec tar

quins sec tors de po bla ció pre sen ten ín -

dexs d’ac ti vi tat fí si ca bai xos. Per fer-ho,

es va uti lit zar el Qües tio na ri d’Acti vi tat

Fí si ca de Temps lliu re (AFTL) Tue ro

(1998), que re gis tra la des pe sa ener -

gètica, tant en ac ti vi tats de temps lliu re

com domè sti ques. Els re sul tats tro bats

re flec tei xen que la dona pre sen ta una

des pe sa energ èti ca to tal (DET) més

gran, i una ma jor des pe sa energ èti ca

en temps lliu re (DETL), en ca ra que en

aquest úl tim cas les di ferè ncies no són

sig ni fi ca ti ves. D’a cord amb els re sul tats

ob tin guts, el 31,3 % de la po bla ció

adul ta d’Osca, és se dent ària, i la ma jor

taxa d’i nac ti vi tat es tro ba en tre els

25-39 i 50-59 anys. 

Introducció 

La cons ta ta ció cien tí fi ca dels be ne fi cis

que re por ta l’ac ti vi tat fí si ca ha bi tual per

a la sa lut, en tre els quals es tro ba la me -

nor in cidè ncia de ma lal ties car dio vas cu -

lars, hi per ten sió, os teo po ro si (USA De -

part ment of Health and Hu man Ser vi ces

1996), i dels ris cos de la inac ti vi tat fí si ca 

(Sa llis i Owen 1998), ha ge ne rat una

enor me preo cu pa ció so cial i po lí ti ca, que 

ha do nat com a re sul tat el fo ment de pro -

gra mes i es tratè gies de pro mo ció de la

sa lut que con sis tei xen a ac tuar so bre els

de ter mi nants d’a ques ta, tot ca pa ci tant

els sub jec tes per aug men tar el con trol

so bre la pròpia sa lut i con di cions de vida

(De vís 2001). 

L’ac ti vi tat fí si ca (AF) es pot clas si fi car

te nint en comp te di fe rents cri te ris (ti pus

d’ac ti vi tat, in ten si tat, mas sa mus cu lar

mo bi lit za da, etc.). Din tre de la com ple -

xi tat del me su ra ment de l’AF, so bre tot

en grans po bla cions, aques ta pot fer-se,

bé si gui des cri vint els pa trons d’AF, o bé 

me su rant la des pe sa energ èti ca (DE)

 derivada de l’ac ti vi tat es men ta da. Han

es tat des crits més de 30 mèto des per

me su rar l’AF. Tots ells pre sen ten avan -

tat ges i in con ve nients, se gons la si tua -

ció i la po bla ció es tu dia des. En grans

po bla cions és di fi cul tós d’ob te nir es ti -

ma cions vàli des de l’AF, i és ine vi ta ble

la uti lit za ció de mèto des d’au to in for me, 

que re gis tren tant l’AF dià ria ha bi tual,

com l’AF en pe río des més llargs de

temps. Din tre dels mèto des de me su ra -

ment de l’AF (di rec tes i in di rec tes), al

nos tre país, exis tei xen dos qües tio na ris

va li dats que pro por cio nen una me su -

ra quan ti ta ti va d’a ques ta: el Min ne so ta
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Abstract

The pur pose of this re search is to dis cover the 

lev els of reg u lar phys i cal ac tiv ity in adult

pop u la tion of Huesca, in the age range 20 to

64 years and also try ing to de tect those

poblational sec tors who have low lev els of

phys i cal ac tiv ity. The free time phys i cal

ac tiv ity ques tion naire (AFTL) Tuero (1998),

that reg is ters the en ergy spent in free time

ac tiv i ties as well as in do mes tic ones, was

used in this study. The re sults con clude that

women have a higher to tal en ergy spent (GET), 

and a higher en ergy spent for free time

ac tiv i ties (GETL), though in this case the are

not sig nif i cant dif fer ences. Fol low ing the

re sults, 31,3% of the adult pop u la tion in

Huesca are sedentaries, be ing the most

in ac tive those who are in the age range 25 to

39 and 50 to 59 years

Key words
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nai re, (Tay lor, 1978) i un qües tio na ri

d’AF re cent, (Tor mo et al., 1995). Mit -

jan çant aquests qües tio na ris po dem

con èi xer, doncs, la DE de l’AF i a més a

més di fe ren ciar i ca te go rit zar aques ta

DE se gons la in ten si tat de l’AF de sen vo -

lu pa da (lleu ge ra, mo de ra da i in ten sa).

Aques ta in for ma ció és re lle vant, per què

la re la ció en tre la quan ti tat i in ten si tat

d’AF i la sa lut és un tema con tro ver tit,

que la in ves ti ga ció cien tí fi ca no ha es -

cla rit en ca ra. 

Esta blir pro gra mes i es tratè gies de pro -

mo ció de l’ac ti vi tat fí si ca que si guin efi -

ca ços per a la sa lut de la po bla ció, exi -

geix di ver ses actuacions: 

n Con ti nuar in ves ti gant so bre les re la -

cions en tre l’ac ti vi tat fí si ca i la sa lut, 

con si de rant-ne no so la ment els be -

ne fi cis sinó tam bé els ris cos, des de

tres pers pec ti ves in te rre la cio na des:

pre ven ti va, te rap èu ti ca i de be nes -

tar. Això ens per metrà de fer orien -

tacions per ti nents, res pec te a la ti -

po lo gia de la pràcti ca sa lu da ble a

rea lit zar. 

n Diagnòstic de ne ces si tats. Cal con èi -

xer les ne ces si tats reals de la po bla -

ció, cosa que pas sa per de ter mi -

nar-ne els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca

 habitual i con èi xer quins són els fac -

tors que po den es tar in fluint en la no

pràcti ca en de ter mi nats sec tors de

po bla ció. 

n Dis seny i po sa da en pràcti ca dels pro -

gra mes. 

n Ava lua ció dels di fe rents ni vells de la

pro gra ma ció: im pac te, pro cés, re sul -

tats. 

El nos tre tre ball se si tua din tre de la fase

de diagnòstic, i con sis teix en un es tu di

epi de miolò gic des crip tiu, l’ob jec tiu del

qual és con èi xer els ni vells d’ac ti vi tat fí si -

ca ha bi tual en una po bla ció con cre ta, la

po bla ció adul ta d’Osca, d’e dats com pre -

ses en tre 20 i 64 anys, i pre tén de de tec -

tar quins sec tors de po bla ció pre sen ten

ín dexs d’i nac ti vi tat fí si ca, cap als quals

adre çar po lí ti ques i es tratè gies de pro mo -

ció de l’AF. 

Mètodes 
Sub jec tes

La mos tra uti lit za da en el nos tre es tu di,

és re pre sen ta ti va de l’u ni vers de sub jec -

tes adults de la ciu tat d’Osca, d’e dats

com pre ses en tre 20 i 64 anys. Con si de -

rats els ob jec tius de l’es tu di, s’es ti ma ac -

cep ta ble un error de mos trat ge màxim de 

+/– 5 % (amb un ni vell de con fian ça del

95,5 %). Aques tes con si de ra cions van

de ter mi nar una di men sió mos tral de

397 sub jec tes. Mal grat tot, con si de rant

els cri te ris de se lec ció in di cats, es va de -

ci dir d’aug men tar la mos tra en 50 uni -

tats més, en pre vi sió de pos si bles in com -

pli ments o pro ble mes. Per tant, la mos tra 

de fi ni ti va va ser de 447 per so nes. La se -

lec ció de la mos tra es va es ta blir com bi -

nant un mos trat ge pro ba bi lís tic i no pro -

ba bi lís tic. La se lec ció de la mos tra es va

rea lit zar se guint aques tes fa ses: en una

pri me ra fase es va uti lit zar un mos trat ge

alea to ri per ru tes i ha bi tat ges, se gons els

cri te ris que pro po sa Orte ga (1987). De

les 600 en tre vis tes rea lit za des, es van

ob te nir 150 sub jec tes que van vo ler par -

ti ci par en l’es tu di. En una se go na fase es

va por tar a ter me un mos trat ge per con -

glo me rats en punts cen trals, rea lit zats

als su per mer cats, mer cats, pla ces, uni -

ver si tat i cen tres de sa lut de la ciu tat. En

aques ta fase es van ob te nir 250 sub jec -

tes que van par ti ci par en l’es tu di, de les

535 en tre vis tes rea lit za des. En una ter -

ce ra fase i per com ple tar la mos tra vam

re có rrer a grups or ga nit zats triats aleatò -

ria ment, te nint en comp te les quo tes as -

sig na des se gons sexe i edat. Aquests

grups organitzats van ser, concretament:

una empresa de neteja, una associació

de veïns i un club social. En aquesta fase

es van obtenir 47 persones que van voler

col·la bo rar en l’estudi. 

Instru ment

L’ins tru ment uti lit zat per va lo rar els ni -

vells d’ac ti vi tat fí si ca o des pe sa energ èti -

ca, és el Qües tio na ri d’Acti vi tat Fí si ca

de Temps lliu re (AFTL) Tue ro (1998).

Aquest qües tio na ri és una adap ta ció

del qües tio na ri Min ne so ta Lei su re Time

Physi cal Acti vity Ques tion nai re (MLTAQ),

(Tay lor et al., 1978), que Elo sua, Ma rru -

gat et al., (1994), van adap tar i van

 validar per a la po bla ció es pan yo la. L’ad -

mi nis tra ció del qües tio na ri s’ha rea lit zat

mit jan çant en tre vis ta per so nal, con cre ta -

da (dia, lloc i hora) du rant la fase de se -

lec ció de la mos tra. L’en tre vis ta va ser

rea lit za da pels in ves ti ga dors de l’es tu di.

Anàli si es ta dís ti ca: es va rea lit zar en un

PC, apli cant el pro gra ma es ta dís tic SPSS

10.0. Se gons la pre sen ta ció de les da des

s’han apli cat els mèto des es ta dís tics se -

güents. Per rea lit zar l’es tu di des crip tiu

bàsic es va uti lit zar la mit ja na (com a me -

su ra de tendència cen tral) i la des via ció

estàndard (com a me su ra de dis per sió), a

més a més dels in ter vals de con fian ça

(95 %). En les va ria bles qua li ta ti ves, les

fre qüèn cies ab so lu tes i els per cen tat ges,

que des criuen la dis tri bu ció dels ca sos en

les di fe rents ca te go ries de les va ria bles. A

més a més, es va rea lit zar el test de la t de 

Stu dent per com pa rar mos tres in de pen -

dents, la pro va no pa ramè tri ca de la U de

Mann-Whit ney per com pa rar mos tres in -

de pen dents, l’anà li si de la va riàn cia pa -

ramè tri ca en el cas que es vul gui com pa -

rar més de dos grups, i el test no pa ramè -

tric de Krus kall-Wa llis que s’a pli ca quan

no es com plei xen els supò sits de nor ma li -

tat i igual tat de va riàn cies, quan les mos -

tres són pe ti tes, o quan la va ria ble de pen -

dent és or di nal. 

Resultats i discussió 

L’es ta dís ti ca des crip ti va de la va ria ble ni -

vells d’AF, comprèn, d’u na ban da, la DE

(kcal/dia), de ri va da de les ac ti vi tats de

temps lliu re (DETL), i d’u na al tra, la DE

de ri va da de les ac ti vi tats domè sti ques,

(DEAD). Per tant, la va ria ble ni vells d’AF

o DET (des pe sa energ èti ca to tal), és la re -

sul tant de la suma de to tes dues des pe ses 

energ èti ques, ex pres sa des en kcal/dia.

A la tau la 1 po dem apre ciar els re sul tats

de la DETL (kcal/dia), se gons sexe i edat.

La DETL mit ja na de la po bla ció adul ta

d’Osca de sexe mas cu lí és de (210,17 ±

399,51 kcal/dia), re sul tats que es tan en
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la lí nia dels tro bats en al tres es tu dis, com 

per exem ple, el d’Ains worth, Ri chard -

son, Ja cobs i Leon (1993), (250 kcal/

dia), no es dis po sa de la DE), i per so bre

de la DETL as sen ya la da per Fol son et al.

(1985), (193 kcal/dia, no es dis po sa de

DE), i in fe rior a la re gis tra da per au tors

com Lamb, Bro die (1991), (329,8 ±

267,9 kcal/dia); Star ling, Coth, Mat -

thews, Poeh lamn (1998), (410 ± 320

kcal/dia); Brooks (1987), (677 ± 1.086 

kcal/dia). 

La DETL tro ba da en el nos tre es tu di, pel

que fa a la dona, es tro ba en lí nia amb

l’es ti ma da en al tres po bla cions, com ho

re flec tei xen els es tu dis de Lamb, et al.

(1991), (220,4 ± 214,8 kcal/dia); en

can vi, és su pe rior a l’es ti ma da per al tres 

au tors, com ara Ains worth et al. (1993,

pàg. 6), (183 kcal/dia, no es dis po sa

de DE). 

Les da des tro ba des res pec te a la DETL i

en tots dos se xes, di fe rei xen de la ma jo -

ria d’es tu dis de sen vo lu pats. La in ves ti ga -

ció cien tí fi ca, en ge ne ral, de mos tra que

els ho mes rea lit zen ni vells més alts d’AF

en el temps lliu re que no pas les do nes. A 

l’es tu di rea lit zat per Mar tí nez Gon zá lez

et al. (2000), es re mar ca que hi ha di -

ferè ncies sig ni fi ca ti ves (p < 0,05), en -

tre el per cen tat ge d’ho mes eu ro peus

(75,8 %) que fa AF, res pec te a les do nes

(71,1 %). A les ma tei xes con clu sions

arri ben Do mín guez-Ber jón, Bo rrell, Ne -

bot., Pla sén cia (1998), quan afir men

que en la po bla ció bar ce lo ni na adul ta, la

inac ti vi tat fí si ca és més gran en les do -

nes, re sul tats que són con fir mats per al -

tres in ves ti ga cions, com ara les rea lit za -

des al nos tre país per Ca ne llas i Ro vi ra

(1996), o Gar cía Fe rran do (2001), que

assenyala que el 41 % dels barons fan

activitat esportiva, davant del 21 % de

les dones. 

Aques tes di ferè ncies en tre se xes, són

més grans, quan es con si de ra ex clu si -

va ment com a AF, la pràcti ca es por ti va, 

o quan la de fi ni ció d’AF in cor po ra la in -

ten si tat o la fre qüèn cia de pràcti ca

(Step hens, Ja cobs, Whi te, 1985), en -

ca ra que, se gons Gar cía Fe rran do

(2001), l’e dat se pa ra més que el gène -

re pel que fa a la rea lit za ció d’ac ti vi tats

es por ti ves. 

Les cau ses fo na men tals per què exis tei -

xin aques tes di ferè ncies, en tre els ni -

vells d’AF en el temps lliu re, en tre

 homes i do nes, cal cer car-les en els di fe -

rents fac tors so cials, edu ca tius, o en la

in fluèn cia dels mit jans de co mu ni ca ció,

a més a més dels di fe rents pre ju di cis i

es te reo tips que “es ta blien cri te ris d’ex -

clu sió o ba rre res per a la par ti ci pa ció de

les do nes” se gons (Do mín guez-Ber jón et 

al., 1998, pàg. 107), en ca ra que en els

úl tims anys s’ha pro duït un ac cés su pe -

rior de la dona a l’àmbit de l’AF i l’Esport 

(Váz quez, 1993). Aques ta par ti ci pa ció

me nor de la dona en la pràcti ca d’AF i

Esport, es cop sa tam bé en es tu dis on es

quan ti fi ca la DETL, uti lit zant com a uni -

tat de me su ra la kcal/dia. En ge ne ral, els 

adults de sexe mas cu lí de di fe rents po -

bla cions, te nen una DETL més gran que

no pas els adults de sexe fe me ní. La ma -

jo ria d’es tu dis que pre sen ten una DETL

més gran de 300 kcal/dia, co rres po nen

a sub jec tes ba rons. En aques ta lí nia,

Lamb et al. (1991), tro ben una DETL en 

adults ba rons de (329,8 ± 267,9 kcal/

dia). Tam bé Brooks (1987), Star ling et

al. (1998), re cu llen en els seus es tu dis,
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SEXE EDAT n MITJANA ± DE I.C. 95%

Hom e

20-24 18 970,00 ± 940,78 (839,03 ; 1100,97)

25-29 30 129, 95 ±  206,60 (28,50 ; 231,40)

30-34 31 123,69 ± 180,47 (23,89 ; 223,49)

35-39 31 123,14 ± 188,19 (23,34 ; 222,94)

40-44 25 219,08 ± 184,13 (107,94 ; 330,21)

45-49 23 181,07 ± 240,62 (65,208 ; 296,93)

50-54 20 101,06 ± 163,01 (–23,18 ; 225,31)

55-59 19 99,33 ± 193,07 (–28,14 ; 226,81)

60-64 19 149,27 ± 248,79 (21,80 ; 276, 75)

To tal 216 210,17 ± 399,51 (156, 59 ; 263,75)

Dona

20-24 25 584,62 ± 370,92 (473,49 ; 695,75)

25-29 26 163,51 ± 256,15 (54,53 ; 272,48)

30-34 34 207,05 ± 179,95 (111,75 ; 302,34)

35-39 30 174,69 ± 176,74 (73,24 ; 276,14)

40-44 28 270,15 ± 235,76 (165,14 ; 375,16)

45-49 31 216,51 ± 201,74 (116,71 ; 316,32)

50-54 23 154,17 ± 144,07 (38,31 ; 270,04)

55-59 17 105,94 ± 187,73 (–28,82 ; 240,70)

60-64 17 215,22 ± 240,62 (80,45 ; 349,99)

To tal 231 235,62 ± 258,71 (202,08 ; 269,16)

n TAULA 1.
Des pe sa energ èti ca en temps lliu re (DETL) en kcal/dia, se gons edat i sexe.



una DETL per als ho mes de (677 ±

1.086 kcal/dia), i de (410 ± 320 kcal/

dia) per a les do nes.

La DETL tro ba da en la po bla ció fe me ni na

en la ma jo ria d’es tu dis, o és més pe ti ta de 

200 kcal/dia, o està com pre sa en tre les

200-250 kcal/dia. En el pri mer cas se si -

tuen els es tu dis rea lit zats per Ais worth et

al. (1993), que pre sen ten una DETL de

(183 kcal/dia, no es dis po sa de DE) o Fol -

son et al. (1985), (111 kcal/dia, no es

dis po sa de DE). En el se gon cas, tro bem

els tre balls de sen vo lu pats per Lamb et al.

(1991), (220,4 ± 214,8 kcal/dia), Star -

ling et al. (1998), (207 ± 211 kcal/dia).

A ho res d’a ra, s’es tan pro duint di fe rents

can vis que pro pi cien l’ac cés de la dona a

la pràcti ca d’AF, com ara els mo vi ments

de rei vin di ca ció fe mi nis tes, el con trol de

la na ta li tat, els in dub ta bles be ne fi cis que 

re por ta l’AF, tant per al be nes tar com per 

a les ar ques de l’es tat, l’e vo lu ció de l’e -

du ca ció fí si ca, etc. Mal grat aquests fac -

tors que po ten cien l’ac cés de la dona a

les pràcti ques fí si ques en el temps de

lleu re. La di ferè ncia en tre el ni vell de

pràcti ca en tre se xes a Espan ya, l’any

1990, era de 18 uni tats per cen tuals a fa -

vor dels ba rons (47 % da vant del 29 %).

Ara per ara, aques tes di ferè ncies es man -

te nen “la crei xent presè ncia de la dona

en el sis te ma edu ca tiu i la seva in cor po -

ra ció al món la bo ral ex tra domè stic que

s’ha pro duït en els úl tims anys, no ha

afa vo rit el seu ac cés a la pràcti ca”, se -

gons l’es tu di rea lit zat per (Gar cía Fe rran -

do, 2001, pàg.65), afir ma ció que no es

cons ta ta en el nos tre tre ball, atès que la

dona adul ta, presenta una DETL més

gran que els homes, encara que aquestes 

diferències no siguin significatives. 

La ma jor DE en ac ti vi tats de temps lliu re

(kcal/dia), es pro dueix en la fran ja d’e dat

com pre sa en tre els (20-24 anys), tant en 

ho mes com en do nes. La me nor DETL

(kcal/dia), en can vi, co rres pon a la fran ja

d’e dat com pre sa en tre els (55-59 anys),

tant en homes com en dones. 

S’ob ser va que en la fran ja d’e dat en tre

40-49 anys, en tots dos se xes, es pro -

dueix un in cre ment en la DETL res pec te

a fran ges d’e dat més jo ves (25-29 anys), 

re sul tats que no coin ci dei xen amb els

tro bats per Gar cía Fe rran do (2001),

quan afir ma que l’e dat se pa ra molt més

que no pas el gène re, la de di ca ció a ac ti -

vi tats fí si coes por ti ves de temps lliu re, en -

ca ra que an te rior ment Step hens i Cas -

per sen (1992), tro ben que en la po bla ció 

ca na den ca i fin lan de sa, s’ob ser va un

aug ment de l’AF en temps lliu re en els

grups d’edat més vells comparats amb

els més joves. 

Així, en tre la fran ja d’e dat com pre sa en -

tre els 25-34 anys, i la de 45-54 anys,

exis tei xen, se gons l’es tu di rea lit zat per

Gar cía Fe rran do (2001), onze uni tats

per cen tuals de di ferè ncia. Els re sul tats

re co llits en la nos tra in ves ti ga ció, no as -

sen ya len una dis mi nu ció pro gres si va i

gra dual de la DETL amb l’e dat. Un as -

pec te a des ta car, és que la DETL en la

fran ja d’e dat en tre 60-64 anys, és més

gran que l’ob tin gu da en la fran ja de

25-39 anys. 

És ac cep tat i sem bla evi dent que l’AF i

per tant la DE que se’n de ri va, de cli na

amb l’e dat de for ma im por tant, com així

ho cons ta ten els tre balls d’USA Sur geon

Ge ne ral’s Re port Physi cal Acti vity and

Health (1996); Star ling et al. (1998),

Bij nen et al. (1999), Star ling (2001),
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SEXE EDAT n MITJANA ± DE I.C. 95%

Hom e

20-24 18 65,67 ± 49,15 (–23,72 ; 155,07)

25-29 30 36,00 ± 87,74 (–33,24 ; 105,25)

30-34 31 49,52 ±138,02 (–18,60 ; 117,64)

35-39 31 79,28 ±122,14 (11,15 ; 147,40)

40-44 25 82,69 ±140,70 (6,83 ; 158,55)

45-49 23 102,25 ±162,54 (23,16 ; 181,34)

50-54 20 45,21 ± 79,77 (–39,59 ; 130,02)

55-59 19 60,00 ± 84,95 (–27,00 ; l47,02)

60-64 19 60,50 ±127,13 (–26,51 ; 147,51)

To tal 216 64,20 ± 117,51 (48,44 ; 79,96)

Dona

20-24 25 238,03 ± 276,18 (162,17 ; 313,89)

25-29 26 434,85 ± 281,10 (360,46 ; 509,23)

30-34 34 414,81 ± 241,07 (349,76 ; 479,86)

35-39 30 566,68 ± 266,74 (497,43 ; 635,92)

40-44 28 554,09 ±186,51 (482,41 ; 625,77)

45-49 31 616,73 ± 181,35 (548,61 ; 684,86)

50-54 23 519,84 ± 215,95 (440,75 ; 598,93)

55-59 17 643,95 ± 268,90 (551,95 ; 735,94)

60-64 17 527,69 ± 273,50 (435,70 ; 619,68)

To tal 231 497,26 ± 265,20 (462,88 ; 531,64)

n TAULA 2.
Des pe sa energ èti ca en ac ti vi tats domè sti ques (DEAD) en kcal/dia, se gons sexe i edat.



Gar cía Fe rran do, (2001) i Ce ba llos,

(2002). 

No vick, Jill son, Cof fin i Freed man (1985),

ra ti fi cant aques ta afir ma ció, van tro bar

una cla ra di ferè ncia en la rea lit za ció d’AF

se gons l’e dat. Així, a me su ra que aug -

men ta va l’e dat, aug men ta va la inac ti vi tat

fí si ca. Men tre que en tre els sub jec tes d’e -

dats com pre ses en tre els 18-24 anys, el

47 % dels sub jec tes eren inac tius, dels

25 als 44 anys la taxa d’i nac ti vi tat aug -

men ta va fins el 65 %, i era del 78 % dels

45 als 64 anys. 

Aques tes da des es tan en sin to nia, amb

les que pre sen ten in ves ti ga cions d’al -

tres paï sos, com ara les rea lit za des a

Austràlia per Armstrong, Bar man i Da -

vies (2000), on el ma jor per cen tat ge de

par ti ci pa ció es pro dueix en la fran ja d’e -

dat com pre sa en tre els 18-29 anys

(74 %), i les ta xes més bai xes es lo ca lit -

zen en tre els 45-59 anys (50 %). 

A la tau la 2 s’in clouen els re sul tats de la

des pe sa energ èti ca en ac ti vi tats domès -

tiques, DEAD (kcal/dia), se gons sexe i

edat. 

La ma jor DE en ac ti vi tats domè sti ques

en ho mes (kcal/dia), es pro dueix en la

fran ja d’e dat com pre sa en tre els 45- 

49 anys, men tre que en do nes es pre sen -

ta en la fran ja com pre sa en tre els 55-

59 anys. Són els més jo ves (20-24 anys),

de tots dos se xes, els que pre sen ten una

me nor DEAD, en ho mes, i en do nes. 

La po bla ció adul ta mas cu li na de la ciu tat 

d’Osca, pre sen ta una DEAD mit ja na

(kcal/dia) in fe rior a la DEAD tro ba da per

Ains worth et al. (1993), (134,7 kcal/

dia, no es dis po sa de DE), o per Tal bot et 

al. (1999), (188,8 ± 172,6 kcal/dia).

Pel que fa al sexe fe me ní, la DE de ri va da

de l’ac ti vi tat domè sti ca su po sa una DE,

su pe rior a la tro ba da per au tors com

Ains worth et al. (1993), (238,2 kcal/

dia), o les pre sen ta des per Tal bot et al.

(1999), (391,0 ± 258,5 kcal/dia). 

Els re sul tats de la DET (des pe sa energ -

èti ca to tal), ex pres sats en (kcal/dia), del

to tal de la po bla ció ana lit za da, es pre -

sen ten a la tau la 3. 

La DET (kcal/dia) més gran tro ba da cor -

respon a la fran ja d’e dat com pre sa en tre

els (20-24 anys), tant en ho mes com en

do nes. Al con tra ri, la fran ja d’e dat com -

pre sa en tre els 50-54 anys, en ho mes, és 

la que pre sen ta la DET me nor, men tre

que en do nes co rres pon a la fran ja d’edat 

de 30-34 anys. 

Unes da des sem blants ex pres sa l’es tu -

di rea lit zat per Gar cía Fe rran do (2001), 

so bre les pràcti ques i con duc tes dels

es pan yols en l’úl ti ma dèca da, on el ma -

jor per cen tat ge de pràcti ca tam bé se si -

tua en la fran ja que abas ta des dels 15

als 24 anys (53 %), da vant del (36 %)

als 25-34 anys, o so la ment el (17 %)

en la fran ja que va des dels 55 als

65 anys. 

Tam bé Step hens et al. (1992), re mar -

quen que en ge ne ral, els adults de més

edat rea lit zen menys AF, en re la ció amb

els més jo ves, i l’AF que rea lit zen és fo -

na men tal ment mo de ra da, a ex cep ció de 

paï sos com el Ca nadà i Finlàndia, on

s’ob ser va un aug ment de l’AF en els

grups d’e dat més vells, com pa ra ti va -

ment amb els grups im me dia ta ment

més jo ves. 

Es cop sa l’e xistència de di ferè ncies sig ni -

fi ca ti ves (p < 0,05), en tre el grup de

menys edat, 20-24 anys i els grups com -

pre sos en tre, 25-29 anys, di ferè ncia

 mitjana de 545,11 kcal/dia; 30-34 anys,

 di ferè ncia mit ja na de 503,93 kcal/
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SEXE EDAT n MITJANA ± DE I.C. 95%

Hom e

20-24 18 1035,67 ± 953,75 (870,55 ; 1200,80)

25-29 30 165,95 ± 248,37 (38,04 ; 293,86)

30-34 31 173,21 ± 260,68 (47,39 ; 299,04)

35-39 31 202,42 ± 276,91 (76,59 ; 328,25)

40-44 25 301,77 ± 239,22 (161,66 ; 441,89)

45-49 23 283,32 ± 354,09 (137,24 ; 429,40)

50-54 20 146,28 ± 200,34 (–10,37 ; 302,93)

55-59 19 159,34 ± 229,33 (–1,38 ; 320,06)

60-64 19 209,78 ± 318,65 (49,05 ; 370,50)

To tal 216 274,37 ± 437,77 (215,66 ; 333,09)

Dona

20-24 25 822,65 ± 465,90 (682,54 ; 962,77)

25-29 26 598,36 ± 357,08 (460,96 ; 735,76)

30-34 34 621,86 ± 333,95 (501,71 ; 742,01)

35-39 30 741,37 ± 342,40 (613,46 ; 869,28)

40-44 28 824,24 ± 339,51 (691,84 ; 956,64)

45-49 31 833,25 ± 260,57 (707,43 ; 959,08)

50-54 23 674,01 ± 263,17 (527,93 ; 820,10)

55-59 17 749,89 ± 355,27 (579,97 ; 919,80)

60-64 17 742,91 ± 258,79 (573,00 ; 912,83)

To tal 231 732,89 ± 342,41 (688,50 ; 777,28)

n TAULA 3.
Des pe sa energ èti ca to tal (DET) en (kcal/dia), se gons gène re i edat.



dia; 35-39 anys, di ferè ncia mit ja na de

444,34 kcal/dia; 50-54 anys, di ferè ncia

mit ja na de 483,27 kcal/dia; 55-59 anys,

di ferè ncia mit ja na de 473,61 kcal/dia;

60-64 anys, di ferè ncia mit ja na de

450,28 kcal/dia. 

Con si de rant el sexe, hi ha di ferè ncies es -

ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti ves (p < 0,05)

en la DET en tre ho mes, (274,37 ±

437,77 kcal/dia) i do nes (732,89 ±

342,41). Les do nes te nen una DET en tre 

(385,70 i 531,32 kcal/dia) més gran

que els ho mes. Exis tei xen es tu dis que re -

col zen les di ferè ncies exis tents en tre l’ac -

ti vi tat fí si ca en tre ho mes i do nes a fa vor

dels pri mers, en ca ra que se gons Dub bert 

(1997), aques tes di ferè ncies han d’és ser 

in ter pre ta des amb pre cau ció. Les me su -

res o cri te ris que tra di cio nal ment s’han

uti lit zat per com pro var aquest fet (rea lit -

za ció d’ac ti vi tat es por ti va, rea lit za ció

d’ac ti vi tats amb un mí nim d’in ten si tat,

etc.), po den no ser vàli des per con èi xer

els ni vells d’ac ti vi tat fí si ca en les do nes

(Blair et al., 1989; Mar cus et al., 1995). 

Per sa ber amb pre ci sió l’ac ti vi tat fí si ca

en la dona, cal con èi xer l’ac ti vi tat de sen -

vo lu pa da a casa, amb els nens, i amb al -

tres ac ti vi tats no pròpies del temps de

lleu re. 

Les do nes van te nir una ma jor DE mit ja -

na en ac ti vi tats domè sti ques que no pas

en el temps de lleu re. En ho mes, ben al

con tra ri, la DETL va ser su pe rior a la

DEAD. Altres es tu dis, com els rea lit zats

per Ains worth et al. (1993); Hen der son,

Bia les chki et al. (1989) ci tats per Tal bot

et al. (1999), van arri bar a les ma tei xes

con clu sions, i as sen ya len que la dona té

una ma jor DE en ac ti vi tats domè sti ques i

una de me nor en ac ti vi tats de temps de

lleu re. És evi dent, doncs, que en les do -

nes, la DEAD con tri bueix de forma

important a elevar la DET. 

A la tau la 4, po dem apre ciar les DE mit -

ja nes, de cada una de les va ria bles que

com po nen la DET. 

De la DET mit ja na i te nint en comp te la

po bla ció en ge ne ral de tots dos se xes, el

56,32 % de la DET s’as so leix mit jan çant

les ac ti vi tats domè sti ques, men tre que el 

43,67 % és el fruit de la DETL. A la llum

d’a quests re sul tats, es pot afir mar que la

DE de ri va da de les ac ti vi tats ca so la nes o

domè sti ques, con tri bueix sig ni fi ca ti va -

ment a la DET de la po bla ció d’es tu di,

com tam bé ho ra ti fi quen Ains worth et al. 

(1993). 

Conclusions 

Exis tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre

se xes en re la ció amb la des pe sa energ èti -

ca to tal. Les do nes pre sen ten una des pe -

sa energ èti ca to tal més gran que no pas

els ho mes. En tots dos se xes, la des pe sa

energ èti ca to tal, pa teix una in vo lu ció amb 

l’e dat, en ca ra que d’u na for ma irre gu lar. 

No hi ha di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre

se xes en re la ció amb la des pe sa energ èti -

ca de temps de lleu re, en ca ra que les

 dones pre sen ten va lors su pe riors als ho -

mes. Les da des no as sen ya len un des -

cens pro gres siu i gra dual amb l’e dat. 

Exis tei xen di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre 

se xes en re la ció amb la des pe sa energ èti -

ca en ac ti vi tats domè sti ques. Les do nes

te nen una des pe sa energ èti ca en ac ti vi -

tats domè sti ques més gran que no pas

els ho mes. Aquests va lors no pa tei xen

de te rio ra ment amb l’e dat, com ho fa

palès que no exis tei xin di ferè ncies sig ni fi -

ca ti ves en tre els di fe rents grups. 

Ba sant-nos en les da des re co lli des, el

31,3 % de la po bla ció adul ta d’Osca es

pot con si de rar com a se dent ària; aquest

se den ta ris me és més apre cia ble en ho -

mes (58,8 %), que no pas en do nes

(5,6 %). 

Con si de rant la DETL, i tant en ho mes

com en do nes, els sub grups de 25 a

64 anys no acon se guei xen la DE re co ma -

na da per ge ne rar be ne fi cis sa lu da bles,

men tre que si con si de rem la DET, els

sub grups d’e dat com pre sos en tre 25 i

39 anys i en tre 50 i 64 anys, en el cas

dels ho mes, no arri ben a la DE re co ma -

na da, men tre que en el cas de les do nes

tots els sub grups d’e dat arri ben a la DE

mí ni ma re co ma na da per pro vo car mi llo -

res en la sa lut. 

El nos tre es tu di se si tua en la pri me ra

fase que qual se vol pro gra ma de pro mo -

ció de l’AF ha de com pren dre. Concre -

tament, ens ha permès d’i den ti fi car

 subgrups prio ri ta ris d’ac tua ció, com ho

po den ser, en el nos tre cas, els ho mes de

25 a 39 anys i els de 50 a 64 anys.

Aquest es tu di ha de com ple tar-se, abans

de la po sa da en pràcti ca dels pro gra mes

que aug men tin els ni vells d’AF, en els

sec tors de po bla ció més se den ta ris, amb

la iden ti fi ca ció dels fac tors que po den in -

fluir en la no pràcti ca d’a quests sub grups 

de po bla ció. No més així po drem disse -

nyar es tratè gies efi ca ces que per me tin

d’a fa vo rir l’ac cés i l’ad herè ncia a la pràc -

tica d’AF. 
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§ FRAN CIS CO RUIZ JUAN
Fa cul tat d’Hu ma ni ta ts i Cièn cies de l’Edu ca ció.
Uni ver si tat d’Alme ria

§M.ª ELE NA GAR CÍA MONTES
Fa cul tat de Ciències de l’Acti vi tat Fí si ca i de l’Espor t.
Uni ver si tat de Gra na da

Resum 
Con èi xer les de man des d’ac ti vi tat fí si ca

de temps lliu re de l’a lum nat al me rienc

d’En se nyament Se cun da ri Pos to bli ga to ri

(ESPO) i de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria i les con di cions en què li agra -

da ria rea lit zar-la: mo da li tats, fre qüèn cia

de pràcti ca, pe río de de temps i for ma de

rea lit za ció, és un dels ob jec tius que guien 

aques ta in ves ti ga ció, és un dels ob jec tius 

que pre tén aques ta in ves ti ga ció. Igual -

ment, es per se gueix con tras tar aques tes

de man des en tre els dos ti pus d’en sen ya -

ment as sen ya lats per tal de dis po sar de

da des ob jec ti ves que per me tin de pren -

dre de ci sions en cer ta des per a l’a de qua -

ció de l’o fer ta. 

La po bla ció està for ma da per l’a lum nat al -

me rienc d’Ensen ya ment Se cun da ri Pos to -

bli ga to ri (ESPO) i de se gon ci cle de la Uni -

ver si tat d’Alme ria. La mos tra d’ESPO (curs 

98/99) és de 1.375 i en se gon ci cle

(curs 98/99) és de 878. L’e rror mos tral as -

su mit del ±3 % i un ni vell de con fian ça del

95,5 %.

La re co lli da de da des s’ha rea lit zat amb

me to do lo gia quan ti ta ti va mit jan çant en -

ques tes (qües tio na ri au toad mi nis trat amb

apli ca ció mas si va –per au les– i presència

d’aplicador). 

L’anà li si de da des mit jan çant tècni ques

quan ti ta ti ves amb el pro gra ma in form àtic 

SPSS/PC+ (V 7.52), ens per me ten de

pre sen tar re sul tats des crip tius de les di -

fe rents va ria bles plan te ja des, i tam bé in -

fe ren cials.

Al qües tio na ri se’ls de ma na va que in di -

ques sin, per or dre de pre ferè ncia, les mo -

da li tats d’ac ti vi tats fí si ques i/o es por ti ves

que els agra da ria fer en el temps lliu re. Es

pre sen ten els re sul tats de l’anà li si com pa -

ra ti va de la va ria ble de man da en les dues

po bla cions es men ta des en re la ció amb la

fre qüèn cia, el carà cter o fi na li tat, el perío -

de tem po ral i el tipus d’oferta. 

Introducció 

El crei xent in terès de la po bla ció en ge ne ral 

per les ac ti vi tats fi si coes por ti ves ha cen trat 

l’a ten ció d’es tu dio sos de di fe rents dis ci pli -

nes so bre el tema en qües tió. Han es tat

rea lit za des in ves ti ga cions so bre els hàbits

es por tius de la po bla ció en ge ne ral,

d’àmbit na cio nal i pro vin cial, on s’a na lit -

zen les di ferè ncies en fun ció de va ria bles

com ara edat, sexe, eta pes o ni vells edu ca -

tius, etc.; se’n po den des ta car els rea lit zats 

per Puig, Mar tí nez del Cas ti llo i grup Apunt 

(1985), Gar cía Fe rran do (1993, 2001),

Mar cos (1989), Cor cue ra i Vi lla te (1992),

Cue vas i Ro drí guez (1994), Ca ñe llas i Ro -

vi ra (1996), Ruiz Juan (2000), en tre d’al -

tres. Tam bé es po den tro bar, en ca ra que

en més pe ti ta quan ti tat, es tu dis so bre es -

port uni ver si ta ri, la ma jo ria cen trats so bre

la pràcti ca de l’a lum nat i en més pe tit grau

so bre la de man da d’a quests (Gar cía Fe -

rran do 1984, 1990; Mayorga, 1985,

García de la Torre i Antón, 1990; Sal va dor, 

1994; Hernández, 1999; Ruiz Juan,

2000). 
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Abstract
One of the lea ding ob jec ti ves of this in ves ti ga tion

is to find out about the de mand for physi cal and

sports lei su re ac ti vi ties amongst se con dary post

obli ga tory edu ca tion pu pils (ESPO) and se cond

cycle stu dents at the Uni ver sity of Alme ria and

also about the con di tions in which they would like

to prac ti se the se ac ti vi ties: mo da li ties, fre quency

of prac ti ce, pe riods of time and ways to prac ti se

them. At the same time we try to con trast this

de mand among the two types of stu dents

men tio ned abo ve in or der to ob tain ob jec ti ve data

which will allow us to make ac cu ra te de ci sions to

pro vi de the ap pro pria te of fer for this de mand.

The groups stu died con sist of stu dents from

se con dary post obli ga tory edu ca tion (ESPO) and

se cond cycle stu dents from the Uni ver sity of

Alme ria. The ESPO sam ple (1998/99 aca de mic

year) con sists of 1.375 stu dents and the se cond

cycle sam ple (98/99 aca de mic year) of 878. The

sam ple error as su med is 3 % and the con fi den ce

le vel is 95.5 %.

The data co llec tion has been ca rried out with a

quan ti ta ti ve met ho do logy by means of

ques tion nai res (self-ad mi nis te red ques tion nai re

mas si vely ap plied by class rooms in the pre sen ce

of the ap plier).

The data analy sis ca rried out by quan ti ta ti ve

tech ni ques with the IT pro gram me SPSS/PC =

(V 7.52), allo wed us to pre sent des crip ti ve re sults

of the dif fe rent va ria bles, as well as the

in fe ren tials.

In the ques tion nai re, stu dents were as ked to in di ca te 

by or der of pre fe ren ce, the physi cal ac ti vi ties and /or

sport mo da li ties they would like to prac ti se in their

lei su re time. The re sults of the com pa ra ti ve analy sis

of the va ria ble de mand in both groups ci ted abo ve

are pre sen ted in re la tion to the fre quency, cha rac ter

or pur po se, pe riod of time and type of of fer.

Key words
Lei su re time, Young peo ple, Uni ver sity stu dents,

De mand, Physi cal and sport ac ti vity

Temps lliu re, Jo ves, Uni ver si ta ris,
De man da, Acti vi tat fi si coes por ti va

n Pa ra ules cla u



La in ves ti ga ció que pre sen tem pre tén, en -

tre d’al tres as pec tes, de tec tar les de man -

des d’ac ti vi tats fi si coes por ti ves de temps

lliu re. Per això, cal con èi xer les for mes que

té la jo ven tut d’o cu par el seu temps lliu re i,

con se qüent ment, de gau dir del seu temps

d’es bar jo. En re la ció amb l’anà li si de la de -

man da d’ac ti vi tats fi si coes por ti ves de co -

mu ni tats uni ver sità ries hem po gut com pro -

var que els Ser veis d’Esports de les Uni ver -

si tats s’han ha gut d’a dap tar con tí nua ment

al can vi de ne ces si tats i pre ferè ncies pel

que fa a l’ac ti vi tat fí si ca de temps lliu re a la 

co mu ni tat uni ver sità ria i ade quar-ne l’o fer -

ta de for ma dinà mi ca i efi caç, a par tir de la

dèca da dels vui tan ta, tot de can tant-se més 

cap a les pràcti ques fi si coes por ti ves de

temps lliu re amb un sen tit re crea tiu, de be -

nes tar per so nal o de sa lut, da vant de les de 

com pe ti ció o de ren di ment es por tiu, im pe -

rants fins a aquest pe río de (Gar cía Fe rran -

do, 1984, 1990, Ma yor ga, 1985; Her nán -

dez 1999, Ruiz Juan, 2000). 

Ana lit zar so cial ment la pràcti ca de l’ac ti vi -

tat fi si coes por ti va ens per metrà de con èi -

xer els per fils so cio de mogr àfics dels de -

man dants d’u na ac ti vi tat o al tra i, en fun -

ció d’això, no so la ment es ta blir la re cer ca

fo na men ta da del per què teò ric, sinó una

cosa en ca ra més im por tant, es ta blir les po -

lí ti ques d’ac tua ció en matè ria es por ti va

que s’a jus tin mi llor a les de man des i, per

tant, amb més ex pec ta ti ves d’èxit. 

Amb aquest tre ball es pre tén d’in da gar so -

bre di ver ses ma ne res d’a cos tar-se a la

pràcti ca de l’ac ti vi tat fi si coes por ti va, fruit

de les di ferè ncies so cio de mogr àfi ques i

cul tu rals dels es co lars. Vam triar de tre ba -

llar amb per so nes que es tro ben en ca ra en

pe río de es co lar edu ca tiu per què creiem

que és, en aques ta eta pa vi tal, quan més

can vis es pro duei xen en aques ta matè ria. A 

més a més, ens per met de va lo rar, secun -

dàriament, el sis te ma edu ca tiu com a ini -

cia dor i pro mo tor d’ac ti vi tats i si aques tes

res po nen a les ne ces si tats dels ma tei xos

alum nes. 

En de fi ni ti va, es trac ta de con èi xer les di -

ver ses for mes d’ac ti vi tats fi si coes por ti ves

de man da des per jo ves es tu diants, la for ma 

en què les de man des va rien en fun ció del

ni vell edu ca tiu en què es tro ben (en tre d’al -

tres va ria bles so cio de mogr àfi ques) i el grau 

en què l’ac tual Sis te ma Edu ca tiu i d’al tres

or ga nis mes pú blics hi res po nen. 

Metodologia
Con èi xer les de man des d’ac ti vi tat fí si ca

de temps lliu re de l’a lum nat al me rienc

d’Ensen ya ment Se cun da ri Pos to bli ga to ri

(ESPO) i de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria i les con di cions en què li agra -

da ria rea lit zar-la: mo da li tats, fre qüèn cia

de pràcti ca, pe río de de temps i for ma de

rea lit za ció, és un dels ob jec tius que guien 

aques ta in ves ti ga ció. Igual ment, es per -

se gueix de con tras tar aques tes de man -

des en tre els dos ti pus d’en sen ya ment es -

men tats.

La po bla ció d’Ensen ya ment Se cun da ri

Pos to bli ga to ri de la pro vín cia d’Alme ria, en 

el curs acadè mic 98/99, està for ma da, se -

gons da des fa ci li ta des per la Con se lle ria

d’Edu ca ció i Cièn cia de la Jun ta d’Anda lu -

sia, per 11.359 sub jec tes (5.278 ba rons i

6.081 do nes). D’al tra ban da, se gons xi fres 

apor ta des pels Ser veis Cen trals de la Uni -

ver si tat d’Alme ria, la po bla ció de se gon ci -

cle, en aquest ma teix curs acadè mic, s’e le -

va a 3.440 sub jec tes, 1.401 ba rons i

2.039 do nes. 

La mag ni tud del vo lum de la po bla ció fa in -

via ble son de jar l’o pi nió de ca das cun dels

seus in te grants. Per aquest mo tiu s’ha re -

co rre gut a l’a pli ca ció de tècni ques de mos -

treig que, des prés d’u na ade qua da exe cu -

ció, ens per met de ge ne ra lit zar al to tal de

la po bla ció la in for ma ció ofer ta per un

nom bre re duït dels seus com po nents. Així,

la mos tra de l’a lum nat d’Alme ria d’ESPO,

du rant el curs 98/99, és de 1.375. D’al tra

ban da, al se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria, es con si de ra que la mos tra re -

pre sen ta ti va és de 878. En tots dos ca sos

su po sarà una va li de sa en els re sul tats d’un

mar ge d’e rror mos tral del ± 3 % i un ni vell

de con fian ça del 95,5 %. 

Per rea lit zar la se lec ció de la mos tra en

ESPO ha es tat uti lit zat el pro ce di ment de

mos trat ge po lietà pic es tra ti fi cat amb afi -

xa ció pro por cio nal. Les raons que jus ti fi -

quen l’a pli ca ció d’a quest pro ce di ment

res pon a l’he te ro ge neï tat en la di men sió

de cada un dels col·lec tius que com po nen

la po bla ció ob jec te d’es tu di (mo da li tats

d’es tu dis, ni vells, ti pus de cen tre, ho ra ris,

sexe), la qual cosa de ter mi na la ne ces si tat 

que el mos trat ge es de sen vo lu pi en di fe -

rents eta pes. 

En pri mer lloc, es va con si de rar l’a lum nat 

se gons les mo da li tats d’es tu dis que cur -

sen. Per a cada es trat pos si ble es va de -

ter mi nar la mida de les sub mos tres, as -

su mint un error del ± 5 % i un ni vell de

con fian ça del 95,5 %. En una se go na

eta pa, a cada sub mos tra, es va pro ce dir a 

l’a fi xa ció pro por cio nal del nom bre de

sub jec tes se gons els ti pus de cen tre (pú -

blic-pri vat-diürn-noc turn) de ma ne ra que 

al ti pus de cen tre que comp ta amb menys 

sub jec tes li serà apli cat un nom bre me -

nor d’en ques tes. 

En la ter ce ra eta pa van ser as sig nats uns

co dis a cada cen tre. Mit jan çant un sor teig

a l’at zar van ser ele gits els cen tres que for -

ma rien part de la mos tra a cada ti pus de

cen tre. Es va pro ce dir a l’a fi xa ció pro por -

cio nal del nom bre d’en ques tes en cada un

d’ells. Fi nal ment, es va pro ce dir a rea lit zar

l’a fi xa ció pro por cio nal a cada cen tre per ni -

vells (pri mer o segon curs) i sexe (barons i

dones). 

Un cop de ter mi na da la mida mos tral de

l’a lum nat de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria, tam bé es va pro ce dir a efec -

tuar-ne l’a fi xa ció pro por cio nal. En pri mer 

lloc, es va rea lit zar per fa cul tats, en una

se go na eta pa pels di fe rents es tu dis de

cada Fa cul tat. Tot se guit, es va rea lit zar

l’a fi xa ció pro por cio nal te nint en comp te

els cur sos dels di fe rents es tu dis en què es 

tro ba va ma tri cu lat l’a lum nat. I, fi nal -

ment, es va efec tuar se gons la va ria ble

sexe. 

La re co lli da de da des s’ha rea lit zat amb

me to do lo gia quan ti ta ti va mit jan çant en -

ques tes (qües tio na ri au toad mi nis trat amb

apli ca ció mas si va –per au les– i presè ncia

d’a pli ca dor). 

Se gons Co lás (1994) el mèto de des crip tiu

té com a prin ci pal ob jec tiu des criu re fets i

ca rac te rís ti ques d’u na po bla ció de for ma

ob jec ti va i com pa ra ble. En aquest ma teix

sen tit, Fox (1981) des ta ca que aquest

mèto de exer ceix un pa per im por tant en la

cièn cia, en pro por cio nar da des i fets i anar

do nant pau tes que pos si bi li ta ran la con fi -

gu ra ció de teo ries. 

Cohen i Ma nion (1985) re mar quen que els

ob jec tius prin ci pals de les in ves ti ga cions

que uti lit zen aquest mèto de, són: des criu re 

la na tu ra le sa de les con di cions exis tents,

iden ti fi car va lors estàndards amb els quals

com pa rar les con di cions exis tents i de ter -

mi nar les re la cions exis tents en tre es de ve -

ni ments es pe cí fics. 
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El qües tio na ri, com in di ca Man za no, Ro jas 

i Fer nán dez (1996), és un dels ins tru -

ments de la tècni ca d’in ves ti ga ció mit jan -

çant en ques tes, i és con si de rat per Gar cía

Fe rran do (1991), Buen día (1994) i Pa di -

lla, Gon zá lez i Pé rez (1998) com a l’ins tru -

ment bàsic de la in ves ti ga ció so cial per en -

ques tes. 

En una in ves ti ga ció d’a ques ta mena, on

es pro po sa com a tècni ca d’ob ten ció d’in -

for ma ció una mo da li tat de carà cter me ra -

ment quan ti ta tiu, és d’es pe rar que la

 interpretació d’a ques ta es rea lit zi mit jan -

çant l’a pli ca ció de tècni ques d’anà li si

quan ti ta ti va (Biz que rra, 1987). Les da -

des s’han ana lit zat, des prés d’és ser ta bu -

la des i me ca nit za des per re cur sos infor -

màtics, mit jan çant el pa quet de pro gra -

mes in form àtics SPSS/ PC+ (V 7.52),

que pos si bi li ta la po sa da en pràcti ca de

les tècni ques es ta dís ti ques pre ci ses per a 

aquest es tu di (No ru sis, 1992; Mo ya no,

1993; Par do i San Mar tín, 1994), i que

pre sen ten anà li sis des crip ti ves de les di -

fe rents va ria bles plan te ja des, i tam bé

anà li sis in fe ren cials. 

Resultats 

L’ob jec te d’es tu di d’a quest tre ball d’in ves -

ti ga ció és con èi xer les de man des dels

alum nes al me riencs d’ESPO i de se gon ci -

cle de la Uni ver si tat d’Alme ria, en matè ria

d’ac ti vi tat fí si ca i es por ti va de temps lliu re,

per tal de dis po sar de da des ob jec ti ves que

per me tin de pren dre de ci sions en cer ta des

per a l’a de qua ció de l’o fer ta. 

Per fer-ho, es va plan te jar en el qües tio -

na ri una pre gun ta en què hom els de -

manava que in di ques sin, per or dre de

pre ferè ncia, les mo da li tats d’ac ti vi tats fí -

si ques i/o es por ti ves que els agra da ria fer

en el seu temps lliu re (in cloent-hi tant les 

que ja prac ti ca ven i que vo lien con ti nuar

prac ti cant, com to tes les no ves que de sit -

ges sin de con èi xer). De ca das cu na, ca lia

que n’in di ques sin la fre qüèn cia, el caràc -

ter o fi na li tat, el pe río de tem po ral i el ti -

pus d’o fer ta. 

Mo da li tats de pràcti ca

fi si coes por ti va de ma na des 

Per tal de fer més dinà mi ca l’anà li si, les

mo da li tats al·lu di des han es tat agru pa des

en qua tre blocs: es ports in di vi duals, es -

ports col·lec tius, ac ti vi tats fi si coes por ti ves

i ac ti vi tats fi si coes por ti ves a la natura. 

Po dem apre ciar que els es ports in di vi -

duals és la mo da li tat es por ti va més de ma -

na da, tant pels alum nes d’ESPO com pels

uni ver si ta ris de se gon ci cle; en tre ells hi

ha una di ferè ncia de no més una uni tat

per cen tual (33,9 % i 34,9 % res pec ti va -

ment). Com a se go na ac ti vi tat més de ma -

na da, per a tots dos grups d’a lum nes, es

tro ben els es ports col·lec tius, en ca ra que

po dem apre ciar que en tre ells hi ha una

di ferè ncia pròxi ma als sis punts (29,6 % i

23,9 %) (fi gu ra 1). 

Els alum nes d’ESPO re mar quen com a ter -

ce ra mo da li tat les ac ti vi tats fi si coes por ti -

ves a la na tu ra (23 %), men tre que els

alum nes uni ver si ta ris les si tuen en úl tim

lloc (19,6 %). Aques ta si tua ció es pro dueix 

de for ma contrària en tre les mo da li tats

ano me na des ac ti vi tats fi si coes por ti ves,

atès que per als alum nes no uni ver si ta ris

ocu pen el quart lloc de les ac ti vi tats de ma -

na des i per als uni ver si ta ris el ter cer; en tre

tots dos col·lec tius hi ha una di ferè ncia de

vuit uni tats per cen tuals (13,5 % i 21,6 %)

(fi gu ra 1). 

Si ob ser vem la fi gu ra 2 po dem apre ciar

que per als alum nes d’ESPO el fut bol,
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din tre dels es ports col·lec tius, és la mo -

da li tat de ma na da amb un per cen tat ge

més gran (29,9 %) i fi gu ra en se gon lloc

en el col·lec tiu d’a lum nes uni ver si ta ris.

D’al tra ban da, per als alum nes de se gon

ci cle de la UALM, el bàsquet és l’es port

d’e quip que té més de man da  (29,4 %), i

fi gu ra en ter cer lloc din tre del col·lec tiu

d’a lum nes no uni ver si ta ris. El vo lei bol és

el se gon es port més de ma nat en tre els

alum nes d’ESPO i el ter cer en tre

els alum nes de se gon ci cle de la Uni ver si -

tat d’Alme ria (27 % i 22,8 % res pec ti va -

ment). L’hand bol fi gu ra en quart lloc en -

tre el col·lec tiu d’a lum nes no uni ver si ta -

ris i pas sa a ocu par el cin què lloc en tre

els uni ver si ta ris (9,8 % i 6,4 %); el fut bol 

sala ocu pa el quart lloc a les de man des

d’a quests úl tims. La res ta d’es ports pre -

sen ten per cen tat ges in fe riors al cinc per

cent. 

En els es ports in di vi duals po dem apre -

ciar que es tro ba coin cidè ncia en or de nar

els qua tre pri mers, en tots dos col·lec -

tius, en ca ra que els per cen tat ges va riïn.

Així, com a es port in di vi dual més sol·li ci -

tat, hi fi gu ra la na ta ció (29,1 % i 36,6 %

res pec ti va ment), a con ti nua ció tro bem el

tennis (21,8 % i 22,3 %), el ci clis me

(9 % i 14,9 %) i l’at le tis me (7,2 % i

6,6 %); els al tres es ports in di vi duals pre -

sen ten per cen tat ges in fe riors al cinc per

cent (fi gu ra 3). 

L’aerò bic és, din tre de la mo da li tat d’ac ti -

vi tats fi si coes por ti ves, la més de ma na da

en tots dos col·lec tius (32,1 % i 42,5 %),

a con ti nua ció, en ca ra que en or dre di fe -

rent, fi gu ra pa ti nar (20,7 % i 7,2 %), cór -

rer (16 % i 17,6 %), mus cu la ció (14,5 % i 

12,6 %) i gimnàsti ca de man te ni ment

(6,8% i 8%) (fi gu ra 4). 

Fi nal ment, en les ac ti vi tats fi si coes por ti -

ves a la na tu ra, po dem ob ser var que no

exis teix uni for mi tat en les mo da li tats de -

ma na des per tots dos col·lec tius, ni en

l’or dre, ni en els per cen tat ges re sul tants.

Per aquest mo tiu, ex po sa rem l’or dre que

han de ter mi nat els alum nes d’ESPO i al

cos tat dels seus per cen tat ges ofe ri rem els 

de l’a lum nat de se gon ci cle de la Uni ver -

si tat d’Alme ria. Així, salt de pont és la

més sol·li ci ta da (14,7 % i 5,1 %), a con -

ti nua ció tro bem es ca la da (13,2 % i

12,8 %), es quí alpí (12,9 % i 15,4 %),

pa ra cai gu dis me (8,7 % i 3,7 %), sen de -
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ris me (7,2 % i 15,7 %, la més sol·li ci ta -

da en tre els alum nes de la UALM), va rie -

tats de l’es quí (6,2 % i 1,6 %) i surf

(6,1 % i 3,5 %), la res ta es tro ben en per -

cen tat ges in fe riors al cinc per cent. Con -

vé de des ta car que el sub ma ri nis me

(15,4 %) és la se go na mo da li tat més de -

ma na da en tre l’a lum nat de se gon ci cle de 

la UALM i amb prou fei nes ho és en tre els

alum nes d’ESPO (fi gu ra 5).

Fre qüèn cia

amb què vo len

rea lit zar les se ves

pràcti ques fi si coes por ti ves

Res pec te de la fre qüèn cia, els re sul tats ob -

tin guts en tots dos col·lec tius són si mi lars,

en ca ra que els alum nes d’ESPO do nen per -

cen tat ges in fe riors en cinc uni tats per cen -

tuals als de se gon ci cle de la UALM quan

de ma nen una pràcti ca mit jan çant ac ti vi -

tats con ti nua des (44,5 % i 49,6 %, res -

pec ti va ment). No s’es de vé el ma teix amb

els re sul tats que dóna rea lit zar una pràcti -

ca de fre qüèn cia es porà di ca i en for ma de

cur sos in ten sius i/o temà ti ques es pe cí fi -

ques, on els alum nes d’ESPO pre sen ten

per cen tat ges su pe riors, de tres i dos punts

res pec ti va ment, als dels uni ver si ta ris (fi -

gu ra 6). 

Carà cter o fi na li tat

amb què vo len rea lit zar

les se ves pràcti ques

fi si coes por ti ves

en temps lliure

D’a cord amb el carà cter o fi na li tat, tro bem 

que el 65,6 %, de l’a lum nat de se gon ci cle 

de la UALM, vol prac ti car-la sen se caràc -

ter com pe ti tiu da vant del 44,4 % dels

alum nes d’ESPO. A la res ta d’op cions fi -

gu ren aquests úl tims amb per cen tat ges

su pe riors als dels alum nes uni ver si ta ris;

com a se go na op ció apa reix rea lit zar la

pràcti ca com pe tint per di ver tir-se amb els

amics (29,2 % en l’ESPO i 22,1 % en la

UALM), a con ti nua ció apa reix la com pe ti -

ció fe de ra da (14 % i 6,7 % res pec ti va -

ment) i, fi nal ment, en lli gues, tro feus, i/o

com pe ti cions no fe de ra des (12,4 % i

5,6 %) (fi gu ra 7). 

Pe río de

de temps en què pre fe rei xen

rea lit zar les pràcti ques

fi si coes por ti ves

Pel que fa al pe río de de temps més es co -

llit per a la rea lit za ció de pràcti ques fi si -

coes por ti ves no tro bem si mi li tud en tre

l’or dre es ta blert per tots dos col·lec tius.

Així, per als alum nes al me riencs

d’ESPO, la de man da més gran és per als

pe río des va ca cio nals (39,3 %) men tre

que per als alum nes uni ver si ta ris de se -

gon ci cle, en re la ció a aquests pe río des

de temps, es re dueix en tret ze uni tats

per cen tuals la sol·li ci tud (26,6 %). Els

caps de set ma na és el se gon pe río de de

temps es co llit per rea lit zar les se ves

pràcti ques de temps lliu re (35,6 %) en

ESPO i aquest és el pe río de on més vo len 

prac ti car els alum nes de se gon ci cle de

la UALM (40,6 %). El pe río de tem po ral

menys de ma nat és el dels dies fei ners
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(25,1 % en ESPO i 32,8 % en els alum -

nes de la UALM) (fi gu ra 8).

Ti pus

d’o fer tes més de ma na des

Se gons el ti pus d’o fer ta, apre ciem com els

per cen tat ges més grans, en tots dos

col·lec tius, vo ler rea lit zar les ac ti vi tats fi si -

coes por ti ves de temps lliu re pel seu comp -

te, de for ma lliu re i au toor ga nit za da (el

37,6 % de l’a lum nat al me rienc d’ESPO,

una uni tat per cen tual menys que els alum -

nes de se gon ci cle de la Uni ver si tat d’Alme -

ria, 38,7 %). Al 36 % dels que cur sen els

es tu dis a la Uni ver si tat i el 29,4 % dels

alum nes no uni ver si ta ris els agra da ria rea -

lit zar-la mit jan çant l’o fer ta d’u na en ti tat

pú bli ca. A con ti nua ció, tro bem el club o

l’as so cia ció, com a for ma or ga nit za ti va

sol·li ci ta da (22,2 % i 16,4 %) i, fi nal ment, 

la de man da de pràcti ca en ofer tes pri va des 

és rea lit za da per un 10,8 % del col·lec tiu

d’a lum nes d’ESPO men tre que en els alum -

nes de la UALM aques ta de man da de

pràcti ca és del 8,9 % (figura 9). 

Discussió 

Els re sul tats ob tin guts en aques ta in ves ti -

ga ció mos tren, d’u na ban da, l’in cre ment

de l’in di vi dua lis me en les pre ferè ncies d’o -

cu pa ció del temps lliu re mit jan çant pràcti -

ques fi si coes por ti ves, la qual cosa co rro bo -

ra allò que ha es tat ex po sat per Oli ve ra i

Oli ve ra (1995) en afir mar que a la so cie tat

mo der na hi ha un aug ment de tendència

de les pràcti ques es por ti ves vers les pràcti -

ques in di vi duals. D’al tra ban da, es pot ob -

ser var una pre dis po si ció cap a la di ver si tat, 

tant en els ti pus de mo da li tats de ma na des, 

com en la fre qüèn cia amb què es vo len rea -

lit zar, els pe río des de temps pre fe rits o el

ti pus d’o fer ta  re que ri da. Fi nal ment, cal

des ta car la in cli na ció cap a una pràcti ca

que té un carà cter o una fi na li tat allun ya -

des dels sis te mes de com pe ti ció tradi -

cional. 

To tes aques tes cir cumstàncies es tro ben

con fir ma des per les ex pe rièn cies i els di fe -

rents es tu dis so bre el can vi de ne ces si tats i

pre ferè ncies en re la ció a l’ac ti vi tat fí si ca de 

temps lliu re, en la co mu ni tat uni ver sità ria i 

a par tir de la dèca da dels vui tan ta, en els

Ser veis d’Esports de les Uni ver si tats, els

quals s’han ha gut d’a dap tar con tí nua ment

a aquest can vi i ade quar les se ves ofer tes

de for ma dinà mi ca i efi caç. A con ti nua ció

els ex po sa rem per or dre cro nolò gic. 

Gar cía Fe rran do (1984, 1990) ex po sa, en

els re sul tats so bre les pre ferè ncies pel que

fa a les ac ti vi tats es por ti ves que els agra da -

rien als es tu diants uni ver si ta ris (en l’àmbit

na cio nal), que fos sin pro mo cio na des per

les se ves Uni ver si tats. Per or dre de prio -

ritat, sol·li ci ten més cur sos d’es port i es -

bar jo, més ac ti vi tats fí si ques, ac ti vi tats

cul tu rals-for ma ti ves, con ferè ncies, cur sos,

pro jec cions de te mes fi si coes por tius i, fi -

nal ment, més cam pio nats (lli gues). Aquest 

au tor opi na que la de man da dels uni ver si -

ta ris en l’àmbit es por tiu és plu ral i di ver si fi -

ca da. Res sal ta que la pre ferè ncia de l’es -

port com pe ti tiu i or ga nit zat és tres ve ga des

su pe rior en tre els ba rons que en tre les do -

nes, i dis mi nueix amb l’e dat, i que l’o fer ta

s’hau ria de di ver si fi car i adap tar-se a la de -
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man da. Aquests re sul tats cap a ac ti vi tats

menys com pe ti ti ves, pa le sen un des fa sa -

ment en tre l’o fer ta es por ti va tra di cio nal a

la Uni ver si tat (cam pio nats i lli gues) i les

no ves de man des d’ac ti vi tats fí si ques i es -

por ti ves amb més con tin gut re crea tiu. Esti -

ma que les tendències en els es tu diants

uni ver si ta ris su po sen un can vi en les

pràcti ques es por ti ves i que anun cien una

trans for ma ció res pec te a les de la societat. 

Ma yor ga (1985) obté una tendència si mi -

lar a aquests re sul tats en l’a lum nat de la

Uni ver si tat d’Extre ma du ra. Indi ca que

aquests uni ver si ta ris de ma nen ac ti vi tats

d’es bar jo o man te ni ment fí sic da vant de les 

de carà cter com pe ti tiu, i són els dis sab tes i 

al fi nal de la jor na da quan els agradaria de

practicar-les. 

Els au tors Gar cía de la To rre i Antón

(1990), en l’es tu di rea lit zat en tre els es tu -

diants del Cam pus Uni ver si ta ri d’Àla ba,

ex po sen, pel que fa a la pre gun ta so bre

quin es port els agra da ria prac ti car, l’e -

xistència d’u na dis per sió d’o pi nions en tre

les mo da li tats més ha bi tuals i in di quen

que en al tres es ports (25 %) són es men ta -

des mo da li tats de nova im plan ta ció, com

ara ala del ta, pa ra pent, hí pi ca, es ports

nàu tics, etc. Res pec te dels cur sos d’i ni cia -

ció i/o per fec cio na ment es por tiu, el 75 %

opi na que hi par ti ci pa ria da vant del 25 %

que opi na que no. 

Li zal de (1993, pàg. 67) re mar ca que “el

ven tall d’ac ti vi tats de la pràcti ca fi si coes -

por ti va és cada ve ga da més am pli. A la

vis ta dels es tu dis so bre la de man da es por -

ti va de la po bla ció uni ver sità ria, es cop sa

la gran di ver si tat d’in quie tuds que un ser -

vei d’ac ti vi tat fí si ca pot aten dre”. 

A la Uni ver si tat de Valè ncia, Sal va dor

(1994) ma ni fes ta que en els úl tims quin ze

anys s’ha pro duït un no ta ble in cre ment de

la de man da cap a les ac ti vi tats fi si co re -

crea ti ves da vant de les de com pe ti ció, en

l’a lum nat d’a ques ta Uni ver si tat. D’a ques ta 

for ma, en la dèca da dels 70, el 80 % de

l’a lum nat (ins crit al Ser vei d’Esports) par ti -

ci pa va en ac ti vi tats de com pe ti ció i el 20 % 

en es co les es por ti ves i ac ti vi tats fi si co re -

crea ti ves. Tan ma teix, en la dèca da dels

80, les dues po si cions es van acos tant: un

65 % en ac ti vi tats de com pe ti ció i un 35 % 

en les fi si co re crea ti ves. Serà a par tir del

curs 89/90, quan els per cen tat ges s’in ver -

ti ran, en ca ra que en un prin ci pi eren d’un

50 % en els úl tims tres anys, un 63 %

s’ins criuen en les fi si co re crea ti ves i un

37 % en les de com pe ti ció. Indi ca que els

mo tius, a ju di ci seu, són la in cor po ra ció de

la dona a la vida uni ver sità ria i la man ca

d’ins tal·la cions (es fa ne ces sa ri pro mo cio -

nar ac ti vi tats en les quals amb menys es -

pai par ti ci pi un ma jor nom bre d’a lum nes),

la fal ta de temps dels es tu diants (mas sa

ex ten sió dels pro gra mes i poca fle xi bi li tat

horà ria) i la cu rio si tat que des per ten unes

cer tes for mes de fer exer ci ci (es quí, es ports 

nàu tics, d’a ven tu ra...). 

En aques ta ma tei xa lí nia i en una va lo ra ció

rea lit za da a tots els ser veis d’es ports

d’Anda lu sia i Extre ma du ra (Gru po Sur),

Tie rra (1995) ex po sa que l’a lum nat, a qui

ma jo rità ria ment van adre çats els pro gra -

mes dels ser veis es por tius, de ma nen ac ti -

vi tats que no els obli guin a se guir una pau -

ta per ma nent i els pri vin de la lli ber tat

 d’utilitzar el seu temps lliu re en la seva

pròpia for ma ció o en qual se vol al tra fór mu -

la en què ocu par el seu lleu re. 

Els au tors Mon tiel i Sán chez (1995) ex po -

sen que, a ho res d’a ra, l’es port a la uni ver -

si tat s’ha di ver si fi cat, i s’es de vé que cada

Uni ver si tat plan te ja, en molts ca sos, pro -

gra mes molt di fe ren ciats, però així i tot, no

s’a con se gueix de sa tis fer la de man da dels

usua ris, per la in fluèn cia d’as pec tes so cio -

po lí tics que els con di cio nen (po lí ti ca es por -

ti va del rec to rat, de ci sions de l’e quip de go -

vern, pa tro ci ni, pro fes sio nals, etc.). 

Igual ment, He rre ra (1996) in di ca que avui

hi ha una di ver si fi ca ció de la de man da

–l’es port d’es bar jo/lleu re es va im po sant–

al cos tat de can vis en la me to do lo gia per

ges tio nar les no ves ac ti vi tats en els di -

ferents serveis. 

Conclusions 

Entre les con clu sions a les quals arri bem

so bre la de man da d’ac ti vi tats fi si coes por ti -

ves de temps lliu re, en l’a lum nat al me rienc 

d’ESPO i de se gon ci cle de la Uni ver si tat

d’Alme ria, po dem des ta car: 

n A tots dos col·lec tius hi ha coin cidè ncia

a opi nar que els es ports ca ta lo gats com

a in di vi duals són els més de ma nats, se -

guits pels es ports col·lec tius. 

n Els es ports col·lec tius més de ma nats per 

tots dos grups de po bla ció són el fut bol,

el bàsquet, el vo lei bol, l’hand bol i el fut -

bol sala. Com a es port in di vi dual més

sol·li ci tat es tro ba la na ta ció, a con ti nua -

ció tro bem el tennis, el ci clis me i l’at le -

tis me. 

n La mo da li tat d’ac ti vi tat fi si coes por ti va

pre fe ri da, en tots dos col·lec tius, és

l’aerò bic, tot se guit, en ca ra que en or dre

di fe rent, fi gu ren pa ti nar, có rrer, mus cu -

la ció i gimnàsti ca de man te ni ment. 

n El sen de ris me, l’es quí alpí i l’es ca la da

són ac ti vi tats de ma na des per tots dos

col·lec tius, en ca ra que el sub ma ri nis me

és la se go na ac ti vi tat ele gi da pels uni ver -

si ta ris, men tre que l’a lum nat d’ESPO si -

tua en pri mer lloc el salt de pont, a més a 

més d’in clou re en tre les se ves pre di lec -

tes el pa ra cai gu dis me, les va rie tats d’es -

quí i el surf. 

n La fre qüèn cia amb què es de ma na de

rea lit zar ac ti vi tat fi si coes por ti va, per

amb dues po bla cions, in di ca, en pri mer

lloc, la pràcti ca mit jan çant ac ti vi tats

con ti nua des, des prés vé nen les ac ti vi tats 

es porà di ques i en for ma de cur sos in ten -

sius i/o temà ti ques es pe cí fi ques. 

n El carà cter no com pe ti tiu és de ma nat

ma jo rità ria ment per tots dos col·lec tius;

a con ti nua ció apa reix  la com pe ti ció amb 

els amics per di ver tir-se. 

n El pe río de de temps més de ma nat per a

la rea lit za ció de pràcti ques fi si coes por ti -

ves, per als alum nes d’ESPO, són els pe -

río des va ca cio nals. Men tre que per als

de se gon ci cle de la UALM són els caps

de set ma na. El pe río de tem po ral menys

de ma nat per tots dos col·lec tius són els

dies fei ners. 

n Rea lit zar les pràcti ques d’ac ti vi tats fi si -

coes por ti ves pel seu comp te, de for ma

lliu re i au toor ga nit za da fi gu ra com el ti -

pus d’o fer ta més de ma na da en tots dos

col·lec tius. A con ti nua ció tro bem que si -

gui mit jan çant l’o fer ta d’u na en ti tat pú -

bli ca, d’un club o as so cia ció i, fi nal ment, 

en ofer tes pri va des. 
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Resum 

Amb el propò sit de con tro lar i ana lit zar l’e -

vo lu ció de la fre qüèn cia car día ca du rant la 

com pe ti ció en ju ga dors pro fes sio nals de

fut bol sala per tan yents a l’e quip de Di vi sió 

de Pla ta de la ciu tat de Me li lla, es van en -

re gis trar, mit jan çant mo ni tors del rit me

car díac, cinc par tits en di fe rents mo ments 

de la tem po ra da, co rres po nents a l’inici, a 

la meitat i al fi nal. 

En va lors ab so luts, la FC màxi ma mit ja na

ob tin gu da és 192,1 bpm ± 0,8, la FC mit -

ja na és 172,9 bpm ± 4,0, men tre que la

FC mí ni ma mit ja na és 118,8 bpm ± 11,1. 

En va lors re la tius, de ri vats de re la cio nar la

fre qüèn cia car día ca mit ja na amb el va lor

de fre qüèn cia car día ca màxi ma in di vi dual,

apre ciem que la fre qüèn cia car día ca mit ja -

na su po sa el 89,5 % de la FC màxi ma. 

La fre qüèn cia car día ca no acos tu ma a si -

tuar-se per sota de 150 ba tecs, el 25,7 %

del temps es que da en tre 150 i 170 bpm i 

as so leix va lors su pe riors a 170 ba tecs el

67,4 % del temps de par ti ci pa ció. Aques -

tes da des de mos tren que l’1,8 % del

temps es tro ben per sota del 65 % de la

seva FC màxi ma, el 18,0 % en tre el 65 %

i el 85 % i el 80,7 % del temps per so bre

del 85 % de la seva FC màxi ma. Tot ple -

gat sem bla de mos trar una po de ro sa con -

tri bu ció del me ta bo lis me anaerò bic a les

exigè ncies sol·li ci ta des per la com pe ti ció

als jugadors d’aquesta especialitat. 

Introducció

La com pe ti ció no és no més l’ob jec tiu fo -

na men tal de l’en tre na ment, sinó que es

con si de ra la for ma de con trol més com -

ple ta i ob jec ti va, per tal com s’hi tro ben,

de for ma in he rent, to tes les variables del

rendiment. 

A ho res d’a ra, no hi ha dub tes so bre la

ne ces si tat d’a na lit zar les de man des de

l’ac ti vi tat com pe ti ti va. L’e la bo ra ció d’un 

mo del d’en tre na ment es pe cí fic en els es -

ports d’e quip, re que reix l’anà li si de les

exigè ncies fí si ques, fi siolò gi ques i ener -

gètiques im po sa des per la com pe ti ció.

Par tint del seu co nei xe ment, es po den

es ta blir pro gra mes ade quats, adre çats

vers les qua li tats con di cio nals es pe cí fi -

ques, tot pro po sant un pro cés d’en tre na -

ment ri go rós, cien tí fic i adap tat a les

 necessitats pròpies de l’es port. Si des co -

nei xem aquests parà me tres, la nos tra

pre pa ra ció fí si ca man carà de ri gor, i ob -

tin drem re sul tats més re la cio nats amb

l’at zar que no pas amb una pla ni fi ca ció

se rio sa i cien tí fi ca apli ca da a l’es port

(Bar be ro, 1998; 2002). 

Per tant, el con trol de l’en tre na ment re -

que reix la uti lit za ció de sis te mes d’en re -

gis tra ment i anà li si que per me tin de con -

tro lar les va ria bles que in te rac tuen en el

ren di ment (Gu tie rrez i cols., 1991). 

Els parà me tres per a es tu dis en què es

pre tén fer una anà li si de la com pe ti -
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Abstract

In or der to as ses ment and to analy ze the

evo lu tion of the heart rate du ring the

com pe ti tion in pro fes sio nal soc cer in door

pla yers be lon ging to the equip ment of Sil ver

Di vi sion, they were re gis te red, by using

mo ni tors of heart rate, five mat ches at

dif fe rent mo ments of the sea son,

co rres pon ding to the be gin ning, half and at

the end of the same one.

In ab so lu te va lues, the FC max me dia tes

ob tai ned is 192.1 lpm ± 0.8, the FC ave ra ge

is 172.9 lpm ± 4.0, whe reas the mi ni mum FC 

ave ra ge is 118.8 lpm ± 11.1. In re la ti ve

va lues, de ri ved from re la te the me dium heart

rate to the va lue of in di vi dual ma xi mum heart

rate, we ap pre cia ted that the car diac

fre quency ave ra ge sup po ses the 89.5% of the 

maxi mal heart rate. 

The heart rate usually does not locate below

150 beats, remaining the 25.7% of the time

between 150 and 170 lpm and reaching

values over to 170 beats the 67.4% of the

time of participation. These data behave that

the 1.8% of the time are below 65% of their

FC max., the 18.0% between 65% and 85%

and the 80.7% of the time over 85% of its FC

max. What it seems to demonstrate a

powerful contribution of the anaerobic

metabolism in the demands asked for by the

competition to the players of this sport.

Key words

Futsal, Heart rate, Competition,

Analysis

Fut bol sala, Fre qüèn cia car día ca, Anàli si,
Com pe ti ció
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ció són de na tu ra le sa molt va ria da, i a

grans trets s’hi po den dis tin gir dos grans 

grups:

n Els que in ten ten de va lo rar la càrre ga

com pe ti ti va del ju ga dor pel seu as pec te

ex tern, ano me nats in di ca dors ex terns.

S’hi po den tro bar parà me tres que fan

re ferè ncia a la càrre ga fí si ca, com ara la 

distància re co rre gu da, els temps d’es -

forç i de pau sa o la ve lo ci tat dels des -

pla ça ments. 

n Aquells al tres que, va lent-se de ma te -

rial més so fis ti cat, in ten ten de va lo rar

les exigè ncies de la càrre ga com pe ti ti -

va per les re per cus sions in ter nes en

l’or ga nis me del ju ga dor. Alguns d’a -

quests parà me tres són l’e vo lu ció de la

fre qüèn cia car día ca, el con sum d’o xi -

gen o els ni vells d’àcid làctic en sang,

parà me tres que ano me nem in di ca -

dors in terns i que per me ten d’a va luar

la càrre ga fi siolò gi ca de la com pe ti ció

i els en tre na ments. 

La va lo ra ció de la càrre ga pel seu as pec te

in tern és de gran in terès, d’u na ban da

com a mitjà de va lo ra ció i con trol i d’u na

al tra, per què es pe ci fi ca amb for ça pre ci -

sió els ti pus d’esforç realitzats. 

Per ana lit zar el tre ball efec tuat per un ju -

ga dor du rant la com pe ti ció i po der-ne

ava luar el cost energ ètic du rant un par -

tit, no és pos si ble re có rrer a la de ter mi -

na ció di rec ta del VO2, sinó que ens hem

de ba sar en el me su ra ment de parà me -

tres fi siolò gics mit jan çant tècni ques in -

di rec tes. 

Per a Sie rra (1998), sen se cap mena de

dub te, la fre qüèn cia car día ca és l’in di ca -

dor d’es forç més uti lit zat. A cau sa que el

me su ra ment d’a quest parà me tre és re la -

ti va ment sim ple, ha es tat uti lit zat en

gran va rie tat de tests de camp i pro to cols

d’es forç per es ti mar i mo ni to rar la in ten -

si tat de l’e xer ci ci (Eston i Wi lliams,

1988). Se gons Kor cek (1981), sa bem

que la fre qüèn cia car día ca és un in di ca -

dor molt vàlid en els es ports d’e quip per

me su rar les adap ta cions im me dia tes a

l’en tre na ment. La uti lit za ció de la fre -

qüèn cia car día ca com a in di ca dor de la

in ten si tat, es basa en la co rre la ció exis -

tent amb el ni vell d’es forç, una re la ció li -

neal fins a va lors del vol tant de 170 ba -

tecs per mi nut. 

Nom bro sos au tors (Bang sbo, 1998;

Ekblom, 1999; Will mo re i Cos till, 2001),

in di quen que un aug ment en la in ten si tat

de l’e xer ci ci es re flec teix en un in cre ment

pro por cio nal de la fre qüèn cia car día ca i

del con sum d’o xi gen. Ba sant-se en aques -

ta re la ció, sug ge rei xen que la fre qüèn cia

car día ca d’un ju ga dor me su ra da du rant

un en tre na ment o un par tit, pot ser uti lit -

za da per ado nar-se de les va ria cions de la

in ten si tat de l’e xer ci ci i per re mar car a

qui na in ten si tat ge ne ral ha tre ba llat el ju -

ga dor. 

El rit me car díac és un ín dex útil per ex -

pres sar el grau de ten sió car dio vas cu lar

im pli cat du rant l’ac ti vi tat fí si ca, atès que

s’in cre men ta per fa ci li tar el trans port de

l’o xi gen als mús culs que es tan tre ba llant

en aquest mo ment (Dips i cols., 1993);

podrà ser, doncs, un in di ca dor per fec ta -

ment vàlid per a la de ter mi na ció del com -

pro mís fi siolò gic que suposa l’activitat

competitiva. 

El fut bol sala és una es pe cia li tat es por ti -

va de pres ta ció mix ta i in ter mi tent, on es 

com bi nen es for ços a in ter vals, d’in ten si -

tat màxi ma i sub màxi ma, amb pau ses

cur tes que no per me ten una re cu pe ra ció

com ple ta. L’anà li si de la fre qüèn cia car -

día ca ens pro por cio narà un ma jor co nei -

xe ment so bre la res pos ta del sis te ma

car dio vas cu lar als es for ços que es rea lit -

zen du rant la com pe ti ció i ens fa ci li tarà

in for ma ció per a l’e la bo ra ció del con -

tingut i l’es truc tu ra de l’en tre na ment en

aquest es port. 

Per això, i a cau sa de la man ca de li te ra tu -

ra es pe cí fi ca re la cio na da amb aques ta

mo da li tat, aquest tre ball sor geix amb el

propò sit d’en re gis trar i ana lit zar l’e vo lu ció 

de la fre qüèn cia car día ca du rant la com -

pe ti ció, per tal de con èi xer l’e xigè ncia car -

dio vas cu lar que re pre sen ta l’ac ti vi tat

com pe ti ti va i es ti mar la par ti ci pa ció dels

di fe rents metabolismes energètics en

jugadors professionals. 

Ma te rial
i mèto de 

Mos tra: A la in ves ti ga ció que pre sen tem

van ser ana lit zats un to tal de 8 ju ga dors,

du rant 5 par tits, per a un to tal de 18 en re -

gis tra ments. Els 5 par tits es tu diats co rres -

po nen als ju gats pel Me li lla FS, club que

mi li ta a la Di vi sió d’Argent de la LNFS i

co rres po nents a la tem po ra da 98-99. Per

a l’e lec ció dels par tits, es van de ter mi nar

di fe rents mo ments al llarg de la tem po ra -

da, que co rres po nien a l’i ni ci, mei tat i fi -

nal d’a ques ta, con cre ta ment du rant els

me sos se gon, quart, cin què i vuitè de la

tem po ra da. 

Per a l’en re gis tra ment de la fre qüèn cia

car día ca es van uti lit zar 4 mo ni tors de rit -

me car díac Po lar Van ta ge NV. Aquests

van ser con fi gu rats per en re gis trar la FC

cada cinc se gons i es van col·lo car als ju -

ga dors que, en un prin ci pi, i prèvia con -

ver sa amb l’en tre na dor, te nien pos si bi li -

tats d’in ter ve nir du rant més temps tot al

llarg del par tit. El lliu ra ment i la col·lo ca -

ció es va rea lit zar al ves ti dor men tre els ju -

ga dors pro ce dien a equi par-se. 

Els van portar po sats du rant l’es cal fa -

ment per de tec tar si la ban da torà ci ca

emis so ra els es tren yia i per com pro var-

ne el co rrec te fun cio na ment. No obs tant

això, els ju ga dors es ta ven molt fa mi lia -

rit zats amb l’ús d’a quests ins tru ments,

atès que dos o tres cops per set ma na

eren uti lit zats du rant els en tre na ments.

Tan bon punt s’ha via com pro vat tot, es

reu nia als ju ga dors per què pit ges sin al -

ho ra el botó d’i ni ci de l’en re gis tra ment,

d’a ques ta for ma tots els mo ni tors de rit -

me car díac es ta ven sin cro nit zats i po -

díem vin cu lar la fre qüèn cia car día ca a

qual se vol mo ment del par tit. 

S’han ob tin gut els va lors de fre qüèn cia

car día ca ba sal i màxi ma de cada ju ga dor

que ens per me ten d’es ta blir els temps de

par ti ci pa ció so bre di fe rents per cen tat ges

de la FC màxi ma. Per a l’ob ten ció de la FC 

ba sal, els ju ga dors es van com pro me tre a

om plir una grae lla que els va ser lliu ra da,

on ha vien d’en re gis trar les pul sa cions ob -

tin gu des, mit jan çant pal pa ció, du rant una 

set ma na. Es rea lit za ven dues pre ses du -

rant 30 se gons en des per tar-se, i ano ta -

ven el re sul tat me nor en to tes dues oca -

sions. Tots els ju ga dors van rea lit zar una

pro va en la bo ra to ri (Test de Con co ni en

ta pís ro da dor) per ob te nir-ne la FC màxi -

ma. Tanmateix, de vegades aquest va lor

era su pe rat pels en re gis tra ments ob tin -
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guts du rant els par tits de com pe ti ció i, per 

a aques ta va ria ble s’u ti lit za va el va lor més 

alt acon se guit per l’at le ta en qual se vol de

les situacions. A la tau la 1 es de ta llen els

va lors de FC ba sal, FC màxi ma du rant i FC 

màxi ma acon se gui da du rant al guns par -

tits de com pe ti ció per a cada un dels ju ga -

dors ana lit zats en el pri mer par tit, igual

com els seus per cen tat ges res pec te de la

FC màxi ma.

L’ob ten ció dels en re gis tra ments es va rea -

lit zar amb el soft wa re d’anà li si del RC Po -

lar ver sió 5.04.01, mit jan çant la in ter fí cie 

Po lar Advan ta ge i per a l’anà li si de la va -

ria ble fi siolò gi ca es van ex por tar les da des 

en re gis tra des a un full de càlcul que ens

n’ha permès el trac ta ment i hem ob tin gut

els re sul tats que s’ofereixen a l’apartat se -

güent. 

Resultats

A la fi gu ra 1 s’ex po sen les fre qüèn cies

car día ques màxi mes, mit ja nes i mí ni -

mes acon se gui des pels ju ga dors du rant

el trans curs dels cinc par tits ana lit zats:

La FC màxi ma mit ja na ob tin gu da és

192,1 bpm ± 0,8, la FC mit ja na

és 172,9 bpm ± 4,0, men tre que la FC

mí ni ma mit ja na és 118,8 bpm ± 11,1.

Òbvia ment, es trac ta de va lors ab so luts;

aques tes da des te nen una cer ta im -

portància i apor ten in for ma ció que fa re -

ferè ncia a la in ten si tat com pe ti ti va, però 

la re la ció en tre la fre qüèn cia car día ca

mit ja na i la fre qüèn cia car día ca màxi ma

de cada ju ga dor ens pro por cio na un va -

lor re la tiu molt més con cret i in di vi dua -

lit zat so bre la càrre ga su por ta da per l’at -

le ta. Per això, aquest per cen tat ge ens

per met de con èi xer amb més pre ci sió el

grau de ten sió car dio vas cu lar du rant la

com pe ti ció i es ti mar les exigè ncies que

su po sa l’ac ti vi tat com pe ti ti va. Per a la

fre qüèn cia car día ca màxi ma hem em -

prat el va lor màxim ob tin gut, bé en test

de la bo ra to ri, bé du rant un par tit, per -

què, en oca sions, du rant la com pe ti ció

al guns ju ga dors van as so lir al guns ba -

tecs més (dos o tres) que no pas a les

pro ves de la bo ra to ri. 

Al pri mer par tit, el ju ga dor 1 va acon se -

guir una FC mit ja na de 164 bpm, cosa

que equi val al 88,65 % de la seva FC

màxi ma per so nal (185 bpm) i al ho ra

coin ci deix amb la màxi ma as so li da en

aquest par tit. Aquests va lors, per als ju ga -

dors 5 i 6, són 89,95 % i 90,21 % res -

pec ti va ment, cosa que ens dóna una mit -

ja na de 172,7 bpm, que su po sen el

89,6 ± 0,8 % de la FC màxi ma màxi ma

mit ja na (192 bpm). 

Si aques ta ma tei xa va lo ra ció la rea lit -

zem per a la res ta dels par tits, ob te nim

va lors del 90,03 ± 1,0 %, 91,3 ±

1,7 %, 87,3 ± 3,3 % i 89,2 ± 2,6 %

res pec ti va ment. Les da des ob tin gu des

(fi gu ra 1) re flec tei xen un ele vat com pro -

mís fi siolò gic, que es tro ba de ter mi nat

per una fre qüèn cia car día ca mit ja na du -

rant els par tits de 172,9 ± 4,0 bpm,

que re pre sen ta el 89,5 ± 1,4 % de la FC 

màxi ma. 

Te nint en comp te la re la ció que hi ha

en tre la fre qüèn cia car día ca, en per cen -

tat ge de la fre qüèn cia car día ca màxi -

ma, i el con sum d’o xi gen, en per cen tat -

ge del con sum màxim d’o xi gen, es pot

es ti mar, se guint Ma rion i cols. (1994),

que la in ten si tat mit ja na d’un par tit cor -

respon apro xi ma da ment al 83-85 % del 

VO2 màx. 

Igual ment, po dem ana lit zar els per cen -

tat ges de temps que el ju ga dor està en

di fe rents rangs de fre qüèn cia car día ca, i

fins i tot, per va lo rar amb més exac ti tud

les exigè ncies de ti pus fi siolò gic du rant
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la com pe ti ció, cal que es ta blim per cen -

tat ges res pec te de la FC màxi ma per tal

de pre ci sar di fe rents zo nes d’ac ti vi tat

que ens po drien per me tre una es ti ma ció

so bre la con tri bu ció dels di fe rents me ta -

bo lis mes energ ètics. Hem ob tin gut els

va lors de fre qüèn cia car día ca ba sal i

màxi ma de cada ju ga dor per tal d’es ta -

blir els temps de par ti ci pa ció so bre els

di fe rents per cen tat ges. A la tau la se -

güent (tau la 1) es de ta llen els va lors de

FC ba sal, FC màxi ma du rant pro va en la -

bo ra to ri (test de Con co ni en ta pís ro da -

dor) i FC màxi ma acon se gui da du rant

 alguns par tits de com pe ti ció per a ca -

das cun dels ju ga dors ana lit zats, igual

com els per cen tat ges co rres po nents.

A la fi gu ra 3 es po den apre ciar els per cen -

tat ges de temps que els ju ga dors es tan a

di fe rents fre qüèn cies car día ques du rant el 

to tal dels par tits, i es pot apre ciar que

apro xi ma da ment el 85 % del temps en

què par ti ci pen es tan amb pul sa cions su -

pe riors a 160 per mi nut. 

Així ma teix, en ana lit zar els per cen tat -

ges de temps a di fe rents in ten si tats, per

sota del 65 %, en tre el 65 % i el 85 % i

per so bre del 85 % de la FC màxi ma in -

di vi dual, el re sul tat és que la mit ja na per 

als par tits in ves ti gats és la se güent: el

80,07 % del temps que ju guen es tan per 

so bre del 85 ± 0,05 % de la fre qüèn cia

car día ca màxi ma, el 18,0 ± 0,04% en -

tre el 65 % i el 85 % i el 1,3 ± 0,02 %

del temps per sota del 65 % de la FC

màxi ma. 
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JUGADOR A JUGADOR B JUGADOR C

JUGADOR

MITJÀ

Edat 29 24 28 27

FC Basal 57 56 60 57,6

FC màxi ma en la bo ra to ri 185 194 193 190,7

FC màxi ma en competició 185 199 194 194,3

FC màxi ma en par ti t 1 185 197 194 192

FC mediana en par ti t 1 164,8 179 175 172,7

Percentatge so bre FC màxi ma del partit 89,08 90,86 90,21 90,07

Per cen ta tge so bre FC màxi ma del ju ga dor 89,08 89,95 90,21 89,7

65-85% 120,25-157,25 129,35-169,15 126,1-164,9 124,8-163,2

85-100% 157,25-185 169,15-199 164,9-194 163,2-192,0

n TAULA 1.
Fre qüèn cies car día ques dels ju ga dors ana lit zats al par tit 1.
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Si ob ser vem aquests ma tei xos va lors en

re la ció a les dues mei tats del par tit des ta -

quen al guns de talls, en tre els que hi so -

bre sur ten po dem esmentar que:

La fre qüèn cia car día ca mit ja na i màxi ma

mit ja na no pa teix va ria cions os ten si bles

en tre els dos pe río des (fi gu ra 5), en ca ra

que és cert que hi ha una cer ta he te ro ge -

neï tat en tre els di ver sos par tits:

n La fre qüèn cia car día ca màxi ma es man -

té es ta ble als par tits 2 i 5, dis mi nueix al 

se gon temps en els par tits 1 i 3, men tre

que al par tit 4 es pro dueix un in cre ment 

mitjà de 8,5 ba tecs, que re pre sen ten un 

4,7 %. 

n Una cosa si mi lar s’es de vé amb la FC

mit ja na; als par tits 1, 3 i 5 dis mi nueix 

un 4,5 %, 2,5 % i 1,4 % res pec ti va -

ment. Es man té es ta ble en el se gon

par tit i aug men ta un 5,9 % en el

quart. 

n So bre la FC mí ni ma es pot res sal tar que

al par tit 4 es pro dueix un aug ment, en

el se gon pe río de, del 22 %. 

n El per cen tat ge de la FC mit ja na res pec -

te de la màxi ma per a cada ju ga dor dis -

mi nueix en els se gons pe río des a 4 dels

5 par tits ana lit zats, i ma ni fes ta un lleu -

ger des cens (1,5 %) en ter mes glo bals

89,7 % vs 88,2 % (fi gu ra 6). Excep -

tuant el quart par tit, en el qual la in ten -

si tat mit ja na del pri mer pe río de és la

me nor ob ser va da (84,2 %) i com a con -

se qüèn cia s’hi cop sa un in cre ment per

al se gon temps (89,2 %), a la res ta dels 

par tits s’ob ser va una cla ra re duc ció en

els percentatges durant les segones

parts. 

n Pel que fa als per cen tat ges de temps

que el ju ga dor es man té a di fe rents in -

ten si tats o per cen tat ges de la fre qüèn -

cia car día ca màxi ma (fi gu ra 7), en els

se gons pe río des, es dis tin geix un in cre -

ment per al temps a mit ja in ten si tat (en -

tre 65 i 85 %), que pas sa del 17,2 % al

20,6 % i s’ad ver teix una dis mi nu ció

(8,0 % vs 79,1 %) en el temps a in ten -

si tats màxi mes (+85 %). Igual que a la

res ta de va ria bles, aquests va lors apa -

rei xen as sua vits, atès que al par tit

4 s’ob te nen uns re sul tats com ple ta -

ment  di fe rents d’allò que és la nor ma li -

tat a la res ta de par tits. 
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Discussions
i conclusions
La fre qüèn cia car día ca (FC) és un dels

parà me tres que fem ser vir quan vo lem

quan ti fi car la càrre ga de tre ball que exi -

geix la com pe ti ció, per què és un dels in -

di ca dors del ni vell d’es forç que po dem

me su rar més fàcil ment (No gués, 1997). 

No obs tant això, hem d’as sen ya lar que

tot i que és cert que hi ha ins tru ments

d’en re gis tra ment que per me ten una me -

su ra fia ble d’a quest parà me tre, fer-ne

l’anà li si du rant com pe ti cions ofi cials re -

ves teix un se guit de di fi cul tats que es

tro ben con di cio na des pel re gla ment. Ara 

com ara, és prohi bit que els ju ga dors

por tin qual se vol ob jec te que pu gui fer

mal als com panys o ad ver sa ris, per la

qual cosa els àrbi tres no per me ten que

els ju ga dors por tin col·lo cats els mo ni -

tors d’en re gis tra ment car díac du rant els

par tits. Enca ra que la nos tra in ten ció ini -

cial era que l’es tu di abas tés un nom bre

de par tits su pe rior, no més vam acon se -

guir el per mís dels àrbi tres i de l’e quip

con tra ri per a la col·lo ca ció dels mo ni -

tors en 5 oca sions, d’un to tal de 15 par -

tits ju gats a casa. A cau sa de la im pos si -

bi li tat de rea lit zar es tu dis en si tua cions

reals de joc i da vant la fal ta d’in ves ti ga -

cions d’a ques ta mena en aques ta es pe -

cia li tat es por ti va, con si de rem que dis -

po sar de 18 en re gis tra ments car díacs,

de vuit ju ga dors dis tints, re fe rents a

5 par tits de com pe ti ció ofi cial pot ser

una base adient per ob te nir in for ma ció

re lle vant so bre l’ac ti vi tat com pe ti ti va. 

Enca ra que la FC, com a parà me tre aï -

llat, no és su fi cient per quan ti fi car la in -

ten si tat d’u na ac ti vi tat fí si ca, ens en pot

do nar in di ca cions im por tants; tan ma -

teix, se ria con ve nient com ple tar aques ta 

mena d’es tu dis amb me su ra ments d’al -

tres parà me tres, tant ex terns com in -

terns, com ara con cen tra ció de lac tat,

per cep ció sub jec ti va d’es forç (RPE),

parà me tres me tabò lics i en zimà tics o

anà li si ci nemà ti ca dels des pla ça ments

(ve lo ci tats, ac ce le ra cions, distàncies re -

co rre gu des, etc.).

Coin ci dim amb La cour (1982), en què

l’a va lua ció del ren di ment amb l’a ju da

d’in di ca dors ex terns com ple men ta i per -

fec cio na l’a va lua ció re sul tant dels in di -
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Per cen tat ges de temps per sota del 65 %, en tre el 65 % i el 85 % i per da munt del 85 % de la màxi ma
du rant el pri mer temps i el se gon dels cinc par tits en re gis trats i mit ja na.



ca dors in terns. La rea lit za ció d’es tu dis

d’a ques ta mena ens per met de de duir i

ava luar les exigè ncies fí si ques i les re -

ques tes energ èti ques, i ens ofe reix la

pos si bi li tat d’in ci dir en els as pec tes con -

di cio nals du rant els en tre na ments, a la

re cer ca d’u na mi llo ra del ren di ment es -

por tiu (Bar be ro, 2002). 

De l’anà li si de la fre qüèn cia car día ca

veiem que s’ob te nen va lors mit jans de

172,9 bpm ± 4,0, anà legs (172 bpm) als

de ter mi nats a par tits de 4 x 4 en fut bol

(Ma cla ren i cols., 1988) i una mica su pe -

riors (6,48 % i 3,47 %) als apor tats

per Álva rez Me di na i cols. (2001) per a

 jugadors de fut bol sala pro fes sio -

nals (161,7 bpm) i no pro fes sio nals

(166,9 bpm). Aques tes da des són més

ele va des que les pro po sa des en bàsquet

per Za ra go za (1996), amb va lors mit jans

de 162 bpm, in fe riors als es ti mats en

hand bol (De la mar che, 1987), 176 bpm ± 

13 i coin ci dei xen amb els au tors que pro -

po sen fre qüèn cies car día ques mit ja nes

més al tes (171 bpm) en fut bol (Kor cek,

1980 i Bang sbo, 1998), en ca ra que per a

aquest in di ca dor nor mal ment els va lors

tro bats en aquest es port són lleu ge ra ment

in fe riors 160-170 bpm (Reilly, 1996). 

Com a con se qüèn cia, i mal grat el carà cter 

in ter mi tent dels es for ços en fut bol sala,

unes fre qüèn cies car día ques mit ja nes tan

al tes, su pe riors a les de la ma jor part dels

es ports col·lec tius, in di quen exigè ncies

ele va des del com po nent car dio vas cu lar

re que rit per la com pe ti ció. Aques ta im por -

tant sol·li ci ta ció i so brecà rre ga del sis te -

ma car dio vas cu lar és ne cess ària per de -

sen vo lu par un ti pus de pres ta ció in ter mi -

tent d’e le va da in ten si tat i llar ga du ra da

mit jan çant un su port me tabò lic mixt

(Álva rez Me di na i cols., 2001). 

Per cau sa dels pe río des de re cu pe ra ció

curts i in com plets, que no per me ten una

re cu pe ra ció to tal del sis te ma car dio res pi -

ra to ri, les fre qüèn cies car día ques més

bai xes os cil·len en tre 120 i 150 bpm.

Aquests va lors bai xos són ob ser vats en

es cas ses oca sions du rant cada temps (de 

4 a 6 ve ga des) i es re la cio nen gai re bé

sem pre amb les in te rrup cions de joc pro -

lon ga des (temps morts, fal tes amb tar ge -

ta, llan ça ments de do ble pe nal, etc.).

Hem com pu tat que so la ment el 6,9 %

del temps d’ac ti vi tat es tan per sota de

150 bpm. 

Si su mem el per cen tat ge de temps que els 

ju ga dors es tan en tre 150 i 170 bpm ob te -

nim el 25,7 % i si comp ta bi lit zem el

temps que es man te nen per da munt de

170 ba tecs as so lim una mit ja na del

67,4 %. Això im pli ca ria una par ti ci pa ció

ele va da del me ta bo lis me anaerò bic, afir -

ma ció que coin ci deix amb la d’al tres au -

tors (Álva rez Me di na i cols., 2001), que

es ti men un com po nent anaerò bic molt

alt; els pro fes sio nals es tan en un 60,52 % 

dels temps de joc i els no pro fes sio nals en

un 71,52 % del temps, en tre els 160 i els

190 ba tecs. Sem pre que ac cep tem que la

fre qüèn cia car día ca llin dar po dria es tar

en tre els 160 i els 170 ba tecs. 

Quan re la cio nem aquests va lors amb la

fre qüèn cia car día ca màxi ma in di vi dual

ob te nim els per cen tat ges de temps a di fe -

rents in ten si tats, i es con clou que l’1,3 %

del temps de par ti ci pa ció es tro ben per

sota del 65 % de la seva FC màxi ma, el

18,0 % es man te nen en tre el 65 % i el

85 % i acon se guei xen va lors su pe riors

al 85 % de la seva FC màxi ma el 80,7 %

del temps que estan en pista. 

En re la cio nar la fre qüèn cia car día ca mit -

ja na de cada ju ga dor amb la seva fre qüèn -

cia car día ca màxi ma ob ser vem que

aquest es port exi geix una no ta ble adap ta -

ció car dio vas cu lar, mai no s’han as so lit

va lors in fe riors al 85 %, i els va lors mit -

jans per a cada par tit són de 89,6 %,

90,0 %, 91, 3 %, 87,3 % i 89,2 %, cosa

que su po sa una mit ja na de 89,5 %.

Aquest fet ens in di ca que els ju ga dors es -

tan tre ba llant, de mit ja na, a in ten si tats

pro pe res al 90 % del seu po ten cial

màxim, i so vint, du rant un par tit, se n’han 

arri bat a en re gis trar els va lors màxims. 

Aques ta va lo ra ció sem bla ser una nova

de mos tra ció de la po de ro sa con tri bu ció

del me ta bo lis me anaerò bic a les exi -

gències sol·li ci ta des per la com pe ti ció;

aquests per cen tat ges de mos tra rien que la

in ten si tat mit ja na du rant un par tit co rres -

pon dria al 83-85 % del VO2 màx. de l’at -

le ta (Ma rion i cols., 1994). Aquests re sul -

tats coin ci dei xen amb els es ti mats per

Ma cla ren i cols. (1988), amb in ten si tats

pro pe res al 82 % del VO2 màx, i són lleu -

ge ra ment su pe riors als tro bats per Reilly

(1990) en fut bol, amb va lors que apun ten 

cap a una in ten si tat del 75 % - 80 % del

VO2 màx. 

Això in di ca ria que du rant un par tit de fut -

bol sala hi ha una ele va da sol·li ci ta ció del

me ta bo lis me anaerò bic, en ca ra que,

quan ti ta ti va ment, els pro ces sos aerò bics

són pre do mi nants so bre els anaerò bics.

Es de dueix que la par ti ci pa ció del me ta -

bo lis me anaerò bic és de ci si va en el de -

sen vo lu pa ment de les ac cions exe cu ta des

a màxi ma ve lo ci tat du rant el joc i la con -

tri bu ció del me ta bo lis me aerò bic serà vi tal 

en per me tre al ju ga dor re cu pe rar-se amb

ra pi de sa i eficà cia du rant els des can sos

curts i in com plets que s’hi pro duei xen. 

Hem apre ciat que hi ha di ferè ncies con si -

de ra bles en la con duc ta de la FC du rant el

pri mer i el se gon pe río de als cinc par tits

ana lit zats. Excep tuant el quart par tit, en

el qual els ju ga dors, du rant el pri mer pe -

río de, van te nir una con duc ta molt per

sota de l’ha bi tual (84,2 %), que es va

veu re re flec ti da en un ele vat mar ca dor en

con tra, po dem dis tin gir una ho mo ge neï tat 

en els re sul tats ob tin guts per a la res ta

dels par tits ana lit zats. En ge ne ral, sem bla 

exis tir un pa tró de ter mi nat que es con cre -

ta en una dis mi nu ció de les va ria bles ob -

jec te d’es tu di (FC mit ja na, per cen tat ge

res pec te de la FC màxi ma, per cen tat ges

de temps a in ten si tat màxi ma) du rant els

se gons temps. 

Hem de res sal tar que, en con tem plar els

va lors re fe rents a la mos tra com ple ta

(18 en re gis tra ments), les di ferè ncies en -

tre el pri mer pe río de i el se gon no són sig -

ni fi ca ti ves, però que en ome tre els qua tre

en re gis tra ments dels ju ga dors ana lit zats

en el quart par tit, els re sul tats ad qui rits

can vien de for ma sub stan cial. De tal ma -

ne ra que, en els se gons pe río des, ob te nim 

una dis mi nu ció sig ni fi ca ti va de la FC mit -

ja na (p = . 008), del per cen tat ge de la FC

mit ja na res pec te de la màxi ma (p =. 004) 

i del per cen tat ge de temps per so bre del

85 % de la FC màxi ma (p  = . 009). Tam -

bé ob ser vem un aug ment sig ni fi ca tiu

(p=  . 011) del per cen tat ge de temps a in -

ten si tats com pre ses en tre el 65 % i el

85 % de la FC màxi ma (tau la 2). 

Po dem re mar car que aques tes da des

sem blen coin ci dir amb els re sul tats ob tin -

guts en es tu dis d’al tres va ria bles, com ara 
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la ve lo ci tat o la distància re co rre gu da per

mi nut (Bar be ro, 2002), en els quals es

cop sa una cer ta dis mi nu ció de l’ac ti vi tat

del ju ga dor a me su ra que avan ça el par tit, 

re sul tats que po den ser con se qüèn cia d’u -

na fa ti ga acu mu la da i/o des hi dra ta ció, en -

tre d’al tres cau ses. 

En con clu sió, i com a con se qüèn cia de tot el 

que hem ex po sat, po dem afir mar que el fut -

bol sala és un es port de ti pus in ter mi tent,

que re que reix una gran sol·li ci ta ció del sis -

te ma car dio vas cu lar, en el qual s’al ter nen

fa ses d’e le va da in ten si tat i du ra da va ria ble,

amb pe río des de re cu pe ra ció, bé ac ti va, o

bé pas si va, de du ra da di ver sa. La dis tri bu -

ció dels en re gis tra ments car díacs fluc tua

se gons les cir cumstàncies del joc, i el

80,7 % del temps d’in ter ven ció es man te -

nen va lors su pe riors al 85 % de la seva FC

màxi ma, arri bant, a ve ga des, a as so lir, i fins 

i tot so bre pas sar, la fre qüèn cia car día ca

màxi ma ob tin gu da en pro ves màxi mes d’es -

forç. Es trac ta d’u na es pe cia li tat es por ti va

de pres ta ció mix ta, en la qual el me ta bo lis -

me anaerò bic té un pa per pri mor dial com a

con se qüèn cia de la gran exigè ncia car dio -

vas cu lar, 89,5 % de la FC màxi ma. 
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ESTA DÍS TI QUES DE MOSTRES

RELACIONADES

CORRELACIONS DE

MOSTRES RELACIONADES

PROVES DE MOSTRES

RELACIONADES

MITJANA N

DESVIACIÓ

TÍPICA CORRELACIÓ SIG. t

SIG.

(BILATERAL)

–65 % (1T) .1857 14 .37999
.808 .072 –1.749 .104

–65 % (2T) .6429 14 .92878

65-85 % (1T) 13.5286 14 6.35639
.066 .505 –2.947 .011

65-85 % (2T) 20.1429 14 9.56642

+85 % (1T) 86.2143 14 6.42326
.056 .522 3.070 .009

+85 % (2T) 79.3571 14 9.66044

FC Mit ja na (1T) 176.000 14 5.73786
.755 .002 3.135 .008

FC Mit ja na (2T) 172.193 14 6.87229

% FC Màx (1T) 91.1221 14 1.42027
.227 .436 3.529 .004

% FC Màx (2T) 88.0921 14 3.22161

n TAULA 2.
Esta dís tic t per a mos tres re la cio na des: Per cen tat ges de temps per sota del 65 % en tre el 65 % i el 85 % i per so bre del 85 % de la FC màxi ma, FC mit ja na
i % FC màxi ma du rant el pri mer i el se gon temps per a quatre dels par tits ana lit zats (to tal 14 en re gis tra ments).



El per fil del vo lun ta ri
dels “X FINA Campionats del Món
de Natació barcelona03”

§ SIXTE ABADIA NAUDI
Lli cen cia t en Cièn cies de l’Acti vi tat Fí si ca i l’Esport.
Pro fes sor de la Fa cul tat de Psi co lo gia, Cièn cies de l’Edu ca ció
i de l’Espor t Blan quer na (Bar ce lo na)

Re su m
En el mes de ju liol del 2003 la ciu tat de

Bar ce lo na aco llí els de sens Cam pio nats del 

Món de Na ta ció or ga nit zats per la Fe de ra -

ció Inter na cio nal de Na ta ció (FINA), amb

un èxit de par ti ci pa ció sen se pre ce dents

–2.015 ne da dors de 157 paï sos– i on es

van ba tre ca tor ze rècords del món en les

cinc mo da li tats aquà ti ques dis pu ta des.

Aquest es de ve ni ment es por tiu, el de ma jor

re llevà ncia per a la ciu tat de Bar ce lo na

d’ençà de l’Olim pía da de 1992, comptà

amb la col·la bo ra ció de 1.300 vo lun ta ris

arri bats d’a rreu de Ca ta lun ya i de la res ta

de l’Estat es pan yol. 

Tant les 4.500 ins crip cions re bu des d’in te -

res sats a par ti ci par com a vo lun ta ris en els

Cam pio nats, com les re lle vants i va ria des

tas ques du tes a ter me pels que en re sul ta -

ren se lec cio nats, fe ren d’a quest es de ve ni -

ment un marc ido ni per a l’anà li si del per fil

del vo lun ta riat que par ti ci pa en es de ve ni -

ments es por tius, mit jan çant cinc indi -

cadors –edat, sexe, pro cedè ncia, ni vell

 d’estudis i pro fes sió. En l’e dat va ser on

s’ob ser va ren més di ferè ncies, tant en tre els 

 voluntaris dels Cam pio nats del Món (as pi -

rants i seleccionats) com respecte al

voluntariat català.

Intro duc ció

Aquest ar ti cle res pon a un tre ball de re -

cer ca que amb el tí tol Evo lu ció del vo lun -

ta riat que par ti ci pa en es de ve ni ments

es por tius: dels JJOO’92 als Cam pio nats

del Món de Na ta ció bar ce lo na03 va ser

rea lit zat du rant el se gon any del doc to rat

de l’INEFC de Bar ce lo na (bien ni 2001-

2003) i que fou de fen sat per a l’ob ten ció

de la su fi cièn cia  in ves ti ga do ra. Igual -

ment, aques ta re cer ca s’em mar ca en la

col·la bo ra ció en l’or ga nit za ció dels ma -

tei xos Cam pio nats del Món de Na ta ció,

con cre ta ment en l’àrea de re cur sos hu -

mans, coor di na da pel doc tor Joan Rie ra

Rie ra.

En aques ta re cer ca es va com pa rar el per fil 

del vo lun ta ri dels Jocs Olím pics de Bar ce -

lo na’92 amb el dels Cam pio nats del Món

de Na ta ció, ce le brats l’es tiu pas sat a Bar -

ce lo na. La re cer ca que es pre sen ta tot se -

guit però, se cen tra en el per fil del vo lun ta -

riat d’a quest da rrer es de ve ni ment, tot i

ana lit zant les da des dels vo lun ta ris que ini -

cial ment van ins criu re’s per par ti ci par en la 

seva or ga nit za ció i les dels que finalment

foren acceptats. 

El fet de trac tar-se de l’es de ve ni ment es -

por tiu de ma jor trans cendència per a la

ciu tat de Bar ce lo na d’ençà dels Jocs ’92,

jun ta ment amb la di ver si tat i re llevà ncia

de la tas ca rea lit za da pels 1.300 vo lun -

ta ris que hi par ti ci pa ren, van con fi gu rar

un marc ido ni per a l’es tu di del vo lun ta -

riat que par ti ci pa en es de ve ni ments es -

por tius.

Tan ma teix, per tal de con tex tua lit zar l’ac -

ció vo lunt ària d’a quest col·lec tiu res pec te a 

la rea li tat del vo lun ta riat ca talà, les da des

re sul tants es com pa ra ren amb els es tu dis

rea lit zats per l’Insti tut Ca talà del Vo lun ta -

riat (Inca vol) i per l’associació Voluntaris

2000.

Els Cam pio nats
del Món de Na ta ció
bar ce lo na03

Com se sap, els X FINA Cam pio nats de

Món de Na ta ció van ce le brar-se a Bar ce lo -

na del 12 al 27 de ju liol del 2003.

Des que Ber nat Pi cor nell, pio ner de la

 natació ca ta la na (Pu ja das i San ta ca na,

1994), fundà l’any 1907 el Club Na ta ció

Bar ce lo na, la ciu tat com tal ha tin gut una

gran vin cu la ció amb les mo da li tats aquà ti -

ques. Els prop de 150.000 so cis dels clubs 

de na ta ció de la ciu tat i els èxits en di ver ses 

mo da li tats d’al guns dels seus es por tis tes

ava len aquest fet.

La de sig na ció de Bar ce lo na com a ciu tat

que aco lli ria els X FINA Cam pio nats del

Món de Na ta ció va ser l’any 1990. Des de

lla vors, el Co mitè Orga nit za dor del Cam -

pio nat va crear un Con sor ci per a l’or ga nit -

za ció d’a quest es de ve ni ment, que comp ta -
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Abstract

Last July 2003 Bar ce lo na held the tenth

Swim ming World Cham pions hip, or ga ni zed by

the Inter na tio nal Swim ming Fe de ra tion (FINA),

which had an un pre ce den ted suc cess - 2.015

swim mers co ming from 157 dif fe rent

coun tries- and whe re four teen world re cords in 

tho se five swim ming styles of the com pe ti tion

were bro ken. This sport event, the grea test for

the city of Bar ce lo na sin ce the 1992 Olympic

Ga mes, had the as sis tan ce of 1.300 vo lun teers 

co ming from Ca ta lun ya and the rest of the

Spa nish Sta te. 

Both the 4.500 sub scrip tions from tho se

in te res ted in ta king part as vo lun teers in the

Cham pions hips and the re le vant and dif fe rent

tasks ca rried out by the se lec ted ones, made

this event be co me an ideal set ting to analy se

the vo lun teers pro fi le of tho se ta king part in

sport events, ta king into ac count five items

(age, sex, ori gin, edu ca tion and pro fes sion).

Re gar ding age, it was here whe re we found

more dif fe ren ces bet ween the vo lun teers in the 

World Cham pions hip (both in ap pli cants and

se lec ted ones) and the Ca ta lo nian vo lun teers.

Key words

Pro fi le, Vo lun teers, bar ce lo na03, Vo lun teers in

sport events

Per fil, Vo lun ta ri, bar ce lo na03,
Vo lun ta riat d’es de ve ni ments esportius

n Pa ra ules cla u



va amb la re pre sen ta ció de l’Ajun ta ment

de Bar ce lo na, la Di pu ta ció de Bar ce lo na,

la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, el Con se jo Su -

pe rior de De por tes, la Real Fe de ra ción

Espa ño la de Na ta ción i la Fe de ra ció Ca ta -

la na de Na ta ció (Equip bar ce lo na03,

2003a). 

Els ei xos que fo na men ta ren els Cam pio -

nats fo ren tres: la pos si bi li tat d’o fe rir es -

pec ta cle (fent ús de tec no lo gia cap da van -

te ra), re tre un ho me nat ge a la fa mí lia de la

na ta ció i ator gar uns trets di fe ren cia dors a

aquest es de ve ni ment.

En efec te, aquest es de ve ni ment aplegà

2.015 ne da dors de 157 paï sos d’a rreu del

món, es van ba tre ca tor ze rècords del món

i tren ta-sis dels Cam pio nats i si tua ren Bar -

ce lo na com a cen tre de l’es port mun dial

(FINA, 2003). Per dis pu tar les cinc mo da -

li tats aquà ti ques pre sents a Bar ce lo na es

van uti lit zar cinc ins tal·la cions de ca rac te -

rís ti ques ex cep cio nals. Des del Pa lau Sant

Jor di –on se ce lebrà la ce rimò nia d’i nau gu -

ra ció, les pro ves de na ta ció i la fi nal de wa -

ter po lo mas cu lí–, la Pis ci na Mu ni ci pal de

Mont juïc –amb les pro ves de salts–, les

Pis ci nes Ber nat Pi cor nell –on es dis putà la

na ta ció sin cro nit za da–, la re cent cons truï -

da pis ci na des co ber ta del Club Na ta ció

Bar ce lo na –on es ju ga ren els par tits de wa -

ter po lo– o el Por tal de la Pau –que du rant

tres dies va aco llir les pro ves d’ai gües ober -

tes– s’encarregaren d’apropar les diverses

competicions al nombrós públic que hi

assistí.

Se’ns dub te, un dels as pec tes més re lle -

vants dels X FINA Cam pio nats del Món va

ser la im por tant tas ca que de sen vo lu pa ren

els vo lun ta ris. L’or ga nit za ció va ini ciar el

10 de ju liol de l’any 2002 una cam pan ya

de cap ta ció de vo lun ta ris. Amb l’esl ògan

Bus quem gent com tu la cam pan ya apropà 

aquest es de ve ni ment es por tiu a di fe rents

clubs de na ta ció d’a rreu de Ca ta lun ya.

Con cre ta ment, van rea lit zar-se 25 pre sen -

ta cions en al gu nes d’a ques tes en ti tats es -

por ti ves, i es va acon se guir que s’in vo lu -

cres sin en l’or ga nit za ció d’a quest es de ve -

ni ment (Equip barcelona03, 2003b).

Aques ta cam pan ya tam bé comptà amb

gran presè ncia als mit jans de co mu ni ca ció

i amb acords amb di ver ses ins ti tu cions

pro pe res a aquest es de ve ni ment, com ara

fe de ra cions es por ti ves i uni ver si tats. El re -

sul tat de la campanya va ser un èxit i

finalitzà el gener del 2003 amb una

inscripció de 3.570 voluntaris.

Des de lla vors i fins pocs dies abans de la

ce le bra ció dels Cam pio nats el nom bre

d’ins crip cions aug mentà fins a 4.500, tot

coin ci dint amb el pro cés de se lec ció i for -

ma ció d’a quest nom brós col·lec tiu. De ma -

ne ra sem blant a l’Olim pía da de Bar ce lo -

na’92,1 de ge ner a abril es van rea lit zar

48 jor na des de for ma ció ge ne ral, que amb

una du ra da de tres ho res per me te ren veu re

quins dels ins crits s’a jus ta ven més al per fil

de vo lun ta ri re que rit (Equip bar ce lo na03,

2003b). En aquest pro cés de for ma ció, el

gran per cen tat ge d’a ban do na ments que van 

pro duir-se, en re duí el nom bre fins a 1.050, 

que jun ta ment amb d’al tres vo lun ta ris pro -

vi nents del món de la na ta ció (tant del te rri -

to ri ca talà com de la res ta de l’Estat i de

l’es tran ger) com pletà els 1.300 se lec cio -

nats. Fi nal ment, du rant el mes de juny van

ce le brar-se di ver ses ses sions de for ma ció

es pe cí fi ca on ca das cú va po der exer cir la

ma tei xa tas ca que du rant els Cam pio nats.

Des crip ció del cor pus
i me to do lo gia

La me to do lo gia uti lit za da per es bri nar els

trets ca rac te rís tics del vo lun ta riat2 dels

Cam pio nats del Món de Na ta ció con sis tí en 

l’anà li si her men èu ti ca de les di ver ses fonts

do cu men tals. 

Les da des so bre els vo lun ta ris d’a quest es -

de ve ni ment es por tiu s’ex tra gue ren de la

base de da des de l’àrea de Re cur sos Hu -

mans de la ma tei xa or ga nit za ció, que com -

pi la va tota la in for ma ció so bre aquest

col·lec tiu3. Les da des es trac ta ren mit jan -

çant el pro gra ma in form àtic Excel per ade -

quar-les a les necessitats de la recerca. 

Aques ta font es veié com ple men ta da per

l’es tu di Els ca ta lans i el vo lun ta riat, prin -

ci pals re sul tats rea lit zat per l’Inca vol –mit -

jan çant vuit-cen tes en tre vis tes a do nes i

ho mes de Ca ta lun ya de més de quin ze

anys– i per l’anà li si es ta dís ti ca dels vo -

luntaris de l’en ti tat Vo lun ta ris 2000, fa ci li -

ta da per un dels res pon sa bles de la ma -

teixa i que aportà da des so bre els seus

4.326 mem bres, l’any 2003.

Mit jan çant aques tes fonts va po der veu -

re’s el per fil del vo lun ta ri en fun ció de

5 in di ca dors com són el sexe, l’e dat, la

seva pro cedè ncia, el ni vell d’es tu dis i

la pro fes sió.

El perfil dels voluntaris
bar ce lona03 

Sexe 

Tant en l’anà li si de les da des dels 3.570 vo -

lun ta ris ins crits en el mo ment de fer aques ta 

re cer ca com en la dels 843 que en re sul ta -

ren se lec cio nats, el per cen tat ge d’amb dós

se xes va ser for ça equi li brat. La fi gu ra 1

mos tra que tot i les lleu ge res va ria cions

 percentuals (el col·lec tiu de vo lunt àries

 augmenta d’un 51 % a un 53 % en el cas

dels se lec cio nats), aquests va lors són molt

pro pers als de la po bla ció vo lunt ària ca ta la -

na, on l’e qui li bri és gai re bé to tal: 50,5 % de 

do nes i un 49,5 % d’ho mes (Inca vol,

2001).

Tot i que en ter mes ge ne rals es de no ta un

gran equi li bri en l’ac ció vo lunt ària d’ho mes 

i do nes, so vint aquest per cen tat ge va ria en

fun ció de les ca rac te rís ti ques de l’ac ti vi tat

que de sen vo lu pa l’en ti tat que acull els vo -
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1 Les sem blan ces en tre aquests dos es de ve ni ments es por tius són nom bro ses pel que fa al pro cés de cap ta ció, se lec ció, for ma ció i tas ques de sen vo lu pa des pels vo lun ta ris. Als

Jocs’92 el pro cés de se lec ció i for ma ció s’i ni cià l’any 1988 i fi na litzà el 1990, i es va pas sar dels apro xi ma da ment 102.000 vo lun ta ris ins crits als 34.548 de fi ni tius (COOB’92,

1992; Cla pés, 1995).

2 Se gons l’Inca vol (1994, pàg. 49) el vo lun ta ri “és una per so na sen si bi lit za da per la rea li tat que l’en vol ta que de ci deix in ten tar mi llo rar, i això fer-ho gra tuï ta ment, amb l’ú ni ca sa -

tis fac ció de sa ber que s’està fent un ser vei”.  Tam bé Fe rrand-Bech mann (1995, pàg. 33) es men ta que “és vo lunt ària tota ac ció que no com por ti re tri bu ció fi nan ce ra. El vo lun ta -

riat s’o po sa al tre ball re mu ne rat i té la ca rac te rís ti ca que s’e xer ceix sen se cap obli ga ció so cial ni cap san ció so bre qui no el com plei xi. Fi nal ment, és una ac ció adre ça da als al tres

o a la co mu ni tat”.
3 Tot i que el nom bre to tal d’ins crip cions fou de 4.500, en el mo ment de fer aquest es tu di, el nom bre d’ins crits a la base de da des de l’or ga nit za ció era de 3.570. De la ma tei xa

ma ne ra, l’anà li si de les da des dels vo lun ta ris se lec cio nats es va fer en base a 843 vo lun ta ris i no res pec te als 1.300 vo lun ta ris que par ti ci pa ren en els Cam pio nats del Món de

Na ta ció (Equip bar ce lo na03, 2003b).



lun ta ris. Bona mos tra n’és el que s’es de -

vé a Vo lun ta ris 2000, on el per cen tat ge

de do nes arri ba al 71,73 % da vant del

28,27 % d’ho mes. Se gons un dels seus

res pon sa bles, l’he te ro ge neï tat dels àmbits

d’ac tua ció d’a ques ta en ti tat (cul tu ral, so -

cial, me diam bien tal, coo pe ra ció in ter na -

cio nal, en tre d’al tres...) atrauen en ma jor

me su ra la po bla ció fe me ni na i jus ti fi quen,

en part, aquest de se qui li bri.

Edat 

Per tal d’a con se guir que les fran ges d’e dat

fos sin com més ho mogè nies mi llor, van es -

ta blir-se uns in ter vals, coin ci dents amb les

di ver ses eta pes d’ensenyament.

Aquest in di ca dor mostrà for ça di ferè ncies

tant pel que fa als dos col·lec tius de vo lun -

ta ris dels Cam pio nats del Món de Na ta ció,

com res pec te a la tendència ge ne ral del vo -

lun ta riat català. 

Si ini cial ment la mit ja na d’e dat dels

3.570 vo lun ta ris ins crits als Cam pio nats

del Món fou de gai re bé 25 anys, aquest va -

lor s’e levà fins als 31 anys en els 843 se -

lec cio nats. La fi gu ra 2 mos tra com en tots

dos ca sos, la fran ja d’e dat que aglu tinà

més vo lun ta ris fou la de 23 a 34 anys, amb 

va lors que os cil·la ren en tre el 36 % en el

cas dels ins crits i el 42 % en el cas dels se -

lec cio nats. 

De la ma tei xa ma ne ra, la di ferè ncia en l’e -

dat mit ja na d’amb dós col·lec tius s’ex pli ca

ate nent a les fran ges d’e dat on con cen tren

la ma jor part dels seus efec tius. El 50 %

dels vo lun ta ris ini cial ment ins crits eren

me nors de 23 anys, men tre que dels se lec -

cio nats, tan sols un 30,89 % s’in clou en

aquests in ter vals. Tan ma teix, la ma tei xa fi -

gu ra 2 per met d’ob ser var que hi ha una

dis tri bu ció més equi li bra da dels vo lun ta ris

ac cep tats en les al tres fran ges d’e dat, con -

cre ta ment un 27,4 % era ma jor de

34 anys, da vant del 14,1 % dels as pi rants

a vo lun ta ri.  

Una de les raons que per met d’en ten dre

aques tes di ferè ncies és que en el pro cés

de for ma ció es van des car tar els vo lun ta -

ris me nors de 18 anys. Així, no tan sols

va va riar el per cen tat ge de vo lun ta ris en

de ter mi na des fran ges d’e dat, sinó que la

mit ja na d’e dat dels vo lun ta ris ac cep tats

s’e le va fins a gai re bé els 31 anys. L’al tre

fe no men que pot aju dar a en ten dre l’aug -

ment sig ni fi ca tiu d’a quest in di ca dor és la

ma jor ines ta bi li tat so cioe conò mi ca i la -

bo ral que viuen els més jo ves, que so vint

no fa ci li ta gai re la seva im pli ca ció en ac -

cions de cai re vo lun ta ri. Tot i així, a la

ma tei xa fi gu ra 2 s’hi pot veu re un pe tit

per cen tat ge de vo lun ta ris ac cep tats me -

nors de 18 anys, que van ser in clo sos

per què es ta ven a punt de te nir la ma jo ria

d’e dat o per què res po nien al per fil ido ni

per a la rea lit za ció de tas ques molt es pe -

cí fi ques.

Quant a les da des de l’Inca vol (2001),

s’ob ser va una dis tri bu ció en ca ra més equi -

li bra da del vo lun ta riat en les di fe rents fran -

ges d’e dat. Si an te rior ment es ment àvem

que els vo lun ta ris ma jors de 34 anys re pre -

sen ta ven el 27,4 %, aquest va lor aug men -

ta fins al 57,1 % pel que fa al vo lun ta riat

d’arreu del territori català.

Per tal d’en ten dre aques tes di ferè ncies, cal 

dir que el carà cter pun tual, únic, ex traor di -

na ri i evi dent ment es por tiu d’a quests Cam -

pio nats fa ci lità la par ti ci pa ció d’un vo lun -

ta riat més jove. L’Inca vol (2002, 2) així ho

confirma:

Es cons ta ta l’a pa ri ció d’un nou es til

 d’incorporació, més vin cu lat al pro jec te

con cret que a l’or ga nit za ció en ter mes ge -

ne rals, prin ci pal ment en gent jove. Cal po -

si ti var aques ta tendència ja que no su po sa

un me nor com pro mís sinó una ne ces si tat

de ges tio nar aquest ofe ri ment. En tot cas,

és una por ta d’en tra da que pot ser l’i ni ci

d’un com pro mís més glo bal i d’im pli ca ció

en el con junt de les ac ti vi tats i res pon sa bi -

li tats de man te ni ment i de sen vo lu pa ment

de l’en ti tat o or ga nit za ció.

L’es tu di Els ca ta lans i el vo lun ta riat, prin -

ci pals re sul tats tam bé de ter mi na que del

to tal de vo lun ta ris de Ca ta lun ya (un

13,1 % dels ca ta lans), prop d’un 5 % ho

són per pro jec te, és a dir, s’ad he rei xen a un 

pro gra ma o pro jec te con cret sen se te nir

cap al tre vin cle amb l’en ti tat or ga nit za do -

ra; de la ma tei xa ma ne ra que en el cas dels 
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vo lun ta ris dels Cam pio nats del Món (Inca -

vol, 2001).

Les dades de Voluntaris 2000 confirmen

aquesta tendència. Tot i que el 78,5 %

dels seus membres no arriba als trenta

anys, les seves accions voluntàries són de

caire puntual (una o dues vegades l’any) i

sovint relacionades amb esdeveniments

esportius.  

Edat i sexe

L’es tu di con junt de les dues va ria bles ana -

lit za des fins ara va per me tre veu re si la pro -

por ció en tre amb dós se xes es man te nia

equi li bra da en les di ver ses franges d’edat. 

Les fi gu res 3 i 4 per me ten d’ob ser var que

la pro por ció d’ho mes i do nes es man tin gué

més o menys equi li bra da a to tes les fran -

ges d’e dat en els dos col·lec tius de vo lun ta -

ris es tu diats. No obs tant això, en les do nes

s’ob servà la tendència a con cen trar-se en

ma jor me su ra als in ter vals d’e dat cen trals.

En al tres pa rau les, a to tes les fran ges d’e -

dat hi ha gué un pre do mi ni del vo lun ta riat

mas cu lí ex cep te en el comprès en tre els 18 

i els 22 anys (pel que fa als as pi rants a vo -

lun ta ri) i en tre els 18 i 34 anys (en el cas

dels se lec cio nats). Així, si a par tir dels

35 anys hi ha gué un nom bre for ça baix de

vo lun ta riat, la presè ncia de vo lunt àries en -

ca ra fou me nor. 

Pro cedè ncia

Tal i com s’ha apun tat an te rior ment, en

el mo ment de fer aques ta re cer ca el nom -

bre de vo lun ta ris se lec cio nats era de

843, tots vin guts d’a rreu de Ca ta lun ya.

És per aquest mo tiu que l’anà li si d’a quest 

in di ca dor va fer-se tan sols dels as pi rants 

a vo lun ta ri, i tal i com ca lia es pe rar, l’a -

nàlisi de la seva pro cedè ncia per me té

veu re el pre do mi ni dels pro vi nents de Ca -

ta lun ya. La fi gu ra 5 ens mos tra que un

72,4 % dels vo lun ta ris (gai re bé 3 de

cada 4) ve nien de les con tra des ca ta la -

nes. Dels res tants, el 24,4 % vin gué de la 

res ta de l’Estat Espan yol i el 2,2 % de

l’es tran ger.

Fi xant-nos en l’a por ta ció de cada Co mu ni -

tat Autò no ma (tau la 1), van des ta car per

da munt de la res ta, la Co mu ni tat de Ma -

drid, Anda lu sia i la Co mu ni tat Va len cia na,

amb més d’un cen te nar de vo lun ta ris a ca -

das cu na. Aques tes da des sem blen for ça

lògi ques si te nim en comp te que aques tes

són al gu nes de les Co mu ni tats més po bla -

des i per tant, amb un potencial humà su -

pe rior respecte la resta.

Els al tres mo tius que cla ra ment van con di -

cio nar el per cen tat ge de vo lun ta ris vin guts

de fora de Ca ta lun ya fou la tra di ció de cada 

Co mu ni tat vers les di fe rents mo da li tats

aquà ti ques i el ressò que a ca das cu na hi va 

te nir la cam pan ya de cap ta ció de vo lun ta -

ris i la ma tei xa ce le bra ció dels Campionats

del Món de Natació.

Se gui da ment apa rei xien Ga lí cia, Cas te lla 

i Lleó, Ara gó, el País Basc i Canà ries, que 

apor ta ven més d’u na cin quan te na de vo -
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lun ta ris. La res ta de Co mu ni tats per tant,

van ser les que tin gue ren una presè ncia

de vo lun ta riat me nor, igual ment per la

con jun ció dels tres as pec tes es men tats

abans. 

Pro fes sió 

L’anàlisi d’aquest indicador es va realitzar

tenint en compte els àmbits pro fes sion als

que per a l’organització dels Campionats

del Món de Natació tenien un pa per més

estratègic. 

Tal i com es pot ob ser var a la fi gu ra 6, el

ma jor per cen tat ge de vo lun ta ris va ser

el re pre sen tat pels es tu diants (en amb dós

ca sos amb va lors pro pers al 30 %) i per l’e -

pí graf al tres, que amb va lors su pe riors al

50 % aglu tinà tots els vo lun ta ris que te nien 

al gu na pro fes sió di fe rent a les de cai re més 

es tratè gic. Tan ma teix, en tre les pro fes -

sions es tratè gi ques més re pre sen ta des hi

ha gué la de mes tre, les re la cio na des amb

l’ac ti vi tat fí si ca i l’es port, i les en gin ye ries,

amb va lors su pe riors al 2 %, tant pel que fa 

als vo lun ta ris ins crits com als se lec cio nats. 

Se gui da ment, el col·lec tiu sa ni ta ri i els fi -

sio te ra peu tes van te nir una re pre sen ta ció

de més d’un 1 %. 

Tot i la gran di ver si tat de pro fes sions re pre -

sen ta des, l’anà li si d’a ques tes da des per -

me té de veu re que les pro fes sions més vin -

cu la des al món de l’es port van ser les més

nom bro ses, en de tri ment d’al tres amb

menys afi ni tat vers el fe no men es por tiu

(co mu ni ca ció, turisme, filologia...). 

El nom brós col·lec tiu d’es tu diants cons tatà 

la gran jo ven tut tant del vo lun ta riat ins crit

com del se lec cio nat. Amb va lors pro pers al

30 % su pe ra ren amb es creix el per cen tat ge 

d’es tu diants en el to tal del vo lun ta riat ca -

talà, que amb un 19 % s’a pro pa for ça al

per cen tat ge de ju bi lats (Inca vol, 2001).

Aquest fet aju da a en ten dre la ma jor edat

del voluntariat català.

Ti tu la cions

acadè mi ques

En l’anà li si de les ti tu la cions del vo lun ta -

riat dels Cam pio nats del Món de Na ta ció

s’in clo gué si mult ània ment a ca das cu na

de les ca te go ries es ta bler tes tant els que

en ca ra es ta ven es tu diant com aquells

que ja ha vien aca bat el seu pe río de de

for ma ció. 

No es cons ta ta ren gai res di ferè ncies en tre

les ti tu la cions acadè mi ques dels vo lun ta ris 

ini cial ment ins crits i les dels se lec cio nats.

Tant en els uns com en els al tres, el col·lec -

tiu més nom brós va ser el dels lli cen ciats

amb un 27,22 % i un 28,9 % res pec ti va -

ment. A con ti nua ció, amb per cen tat ges del 

23 % se gui ren els qui en ca ra es ta ven cur -

sant o que ja te nien una ti tu la ció de grau

mitjà (BUP, COU, FP, ESO o Bat xi lle rat),
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cosa que re fer ma  la jo ven tut dels vo lun ta -

ris bar ce lo na03. 

A la fi gu ra 7 hi apa reix tam bé l’e pí graf po -

litè cni ca, on s’in clo gue ren els qui cur sa ven 

o ja te nien al gu na ti tu la ció en el camp de

l’en gin ye ria, la in form àti ca o l’e lectròni ca.

Aquest col·lec tiu va re pre sen tar no més el

6,86 % del to tal de vo lun ta ris ins crits i

el 8,8 % dels se lec cio nats. 

Fi nal ment, tro bem un col·lec tiu nom brós

que, sota la de no mi na ció ‘al tres’, feia re -

ferè ncia als qui cur sa ven o ha vien cur sat

al gu na ti tu la ció no con tem pla da com a es -

tratè gi ca per a l’or ga nit za ció dels Cam pio -

nats. Aquests van re pre sen tar el 21,6 % en 

el cas dels ins crits i el 28,9 % en el cas

dels seleccionats.

Una al tra ve ga da es cons ta ten di ferè ncies

res pec te a les da des del vo lun ta riat ca talà,

on el per cen tat ge de ti tu lats uni ver si ta ris

no su pe ra el 30 %, i els més re pre sen tats

són els que te nen el Bat xi lle rat Ele men tal,

EGB o ESO, amb un 34,9 % (Inca vol,

2001). Cal des ta car tam bé l’alt per cen tat -

ge de vo lun ta ris amb es tu dis elementals o

sense estudis (17,2 %).  

Con clu sions

En base a les da des re co lli des i amb la

cons cièn cia de cau re en una des crip ció

molt sim plis ta, fruit de la ge ne ra lit za ció, el

per fil del vo lun ta riat dels X FINA Cam pio -

nats del Món de Na ta ció va ser el d’un

home o dona de pro cedè ncia ca ta la na, d’e -

dat pro pe ra als 31 anys, en ca ra en pe río de

de for ma ció o amb es tu dis uni ver si ta ris i

prin ci pal ment vin cu lat/da al món de l’es -

port. 

El carà cter pun tual i emi nent ment es por tiu

d’a quests Cam pio nats va atrau re un vo lun -

ta riat més jove res pec te a la po bla ció vo -

lunt ària ca ta la na. Amb va lors pro pers als

25 anys, la mit ja na d’e dat dels as pi rants

n’és una cla ra mos tra.

L’anà li si de la pro cedè ncia tam bé va evi -

den ciar que un per cen tat ge for ça ele vat

d’as pi rants a vo lun ta ri, gai re bé tres de

cada qua tre, van arri bar d’a rreu de Ca ta -

lun ya. L’a trac tiu tu rís tic de la ciu tat com tal 

i la seva com petè ncia i pres ti gi en l’or ga nit -

za ció d’es de ve ni ments es por tius es re flec tí

en el 26,6 % res tant, vin guts de la resta de

l’Estat i de l’estranger. 

Es va cons ta tar una gran di ver si tat quant a

les pro fes sions i el ni vell d’es tu dis dels vo -

lun ta ris. Tot i l’ex ces si va ge ne ra lit za ció de

les ca te go ries es ta bler tes, no van ob ser -

var-se di ferè ncies sig ni fi ca ti ves en tre els

vo lun ta ris ini cial ment ins crits i els ac cep -

tats. Els que en ca ra es ta ven es tu diant i els

pro fes sio nals del món de l’es port d’u na

ban da, i els que te nien ti tu la cions co rres -

po nents a lli cen cia tu res de l’altra, foren els

col·lec tius predominants.
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Genètica i Esport 

1. Són he re ta bles les ca rac te rís ti ques fi -

siolò gi ques (for ça, la ve lo ci tat, ca pa ci tat

aerò bi ca, etc.) di rec ta ment re la cio na des

amb el ren di ment es por tiu?

És ben co ne gut que el fe no tip (con junt

de carà cters) d’un in di vi du ve de ter mi -

nat no so la ment pel seu ge no tip (cons ti -

tu ció genè ti ca), sinó tam bé per les con -

di cions am bien tals on s’ha de sen vo lu -

pat. És per això que l’en tre na ment és

 fonamental per a un bon ren di ment es -

por tiu. La in te rac ció en tre ge no tip i exer -

ci ci fí sic és, de fet, molt com ple xa i es

 desenvolupa a di ver sos ni vells. D’u na

ban da, l’e xer ci ci pot te nir efec tes im me -

diats en l’es tat de sa lut d’in di vi dus genè -

ti ca ment pre dis po sats a una ma lal tia

de ter mi na da, sen se ne ces si tat d’al te rar

l’ex pres sió dels gens o la seva fun ció. Un 

exem ple d’a quest ti pus d’in te rac ció se -

ria el d’u na mort sob ta da du rant una ac -

ti vi tat fí si ca en un sub jec te amb de fec tes 

genè tics que con duei xin a una mio car -

dio pa tia hi pertròfi ca o a una ano ma lia

co ronà ria. Aquí exis teix una in te rac ció

en tre gens i exer ci ci en la qual aquest úl -

tim pro dueix efec tes di fe rents en in di vi -

dus genè ti ca ment di fe rents. D’al tra ban -

da, l’e xer ci ci tam bé pot afec tar l’es tat de 

sa lut in di rec ta ment, al te rant l’ex pres sió

o ac ció d’un gen o més d’un, que in fluei -

xin en “fe no tips in ter me dis”, com per

exem ple el ni vell de co les te rol, que al ho -

ra pro duei xin ma lal ties. Aques ta és l’a -

no me na da “in te rac ció biolò gi ca”, en la

qual múl ti ples fac tors genè tics i me -

diam bien tals (en tre els quals s’in clou

l’ac ti vi tat fí si ca) es tan in ter con nec tats

per de fi nir el risc de de sen vo lu par ma lal -

ties com ple xes, com ara la ma lal tia car -

dio vas cu lar. 

El fet que el fe no tip d’un in di vi du es ti gui

de ter mi nat pel ge no tip i l’am bient plan te -

ja la qües tió del grau d’in fluèn cia de ca -

das cun d’a quests fac tors en les qua li tats

fí si ques i, més en par ti cu lar, en el ren di -

ment es por tiu. L’ín dex d’he re ta bi li tat ens

per met d’ex pres sar la im portància re la ti va 

de la in fluèn cia genè ti ca en un fe no tip de -

ter mi nat. Així per exem ple, sa bem que la

pos si bi li tat que un in di vi du si gui molt

ràpid (ca rac te rís ti ca “for ça mus cu lar”)

està molt més con di cio na da pels gens que 

ha re but dels seus pa res que el seu ren di -

ment en la cur sa de llar ga du ra da (ca rac -

te rís ti ca “re sistència aerò bi ca”). 

A la tau la apa reix l’ín dex d’he re ta bi li tat de 

di fe rents ma lal ties o ca rac te rís ti ques fí si -

ques de l’és ser humà. Un va lor d’1,00

sig ni fi ca que tota la va ria ció (100 %) és

atri buï ble al fac tor genè tic (G. Ro das). 

L’ín dex d’he re ta bi li tat es pot ob te nir

mit jan çant l’es tu di de bes sons o d’in di -
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Els últims avenços en l’estudi del genoma humà estan afectant diverses àrees de les ciències relacionades amb l’esport. En els

últims anys s’ha observat que el nombre d’articles apareguts en les revistes científiques relacionats amb la genètica i l’esport

ha experimentat un in cre ment exponencial, aquest fet fa palesa una inquietud creixent en el món científic pel coneixement i les

possibilitats de la genètica aplicada a diferents àrees de l’esport. Paral·le la ment als estudis tècnics van apareixent veus que

alerten dels possibles problemes ètics que poden sorgir de l’aplicació de modificacions genètiques a l’esport. Organismes com

el Comitè Olímpic Internacional, la World Anti-Doping Agency, el United States Pres i dent’s Coun cil on Bioethics i l’Australian

Law Re forms Comissió han estat revisant els últims desenvolupaments en investigació genètica i s’han plantejat diferents ar gu -

ments sobre la seva aplicació le gal a l’esport. 

Nor mal ment, les no tí cies que apa rei xen a la prem sa no es pe cia litzada pre sen ten un pa no ra ma poc en co rat ja dor, gai re bé

sem pre s’as so cia la genè ti ca a no ves for mes de do pat ge. Per tal de con èi xer la rea li tat ac tual traient-ne dra ma tis me i bus -

cant la in for ma ció més ob jec ti va hem reu nit dos es pe cia lis tes en me di ci na de l’es port que es tan im mer gits en tre balls d’in -

ves ti ga ció re la cio nats amb la genè ti ca i l’es port i un in ves ti ga dor en genè ti ca i bio lo gia mo le cu lar no re la cio nat amb el

món de l’es port.

Junts hem preparat les cinc preguntes que creiem que poden aportar més informació sobre la situació ac tual. Las respostes

definitives han estat resumides a partir de les aportacions de cada un dels especialistes invitats atès que hem observat que hi

ha hagut una coincidència to tal en les respostes. 

Jo sep Ma Pa du llés i Riu

FÒRUM J. M. CAGIGAL

Ma lal tia

o Ca rac te rís ti ca

Índex

d’He re ta bi li tat 

Lu xa ció cong èni ta

del ma luc 1,00

Dia be tes me lli tus 0,75

Obe si tat 0,50

Re sistència aerò bi ca 0,40

For ça mus cu lar 0,70

Fle xi bi li tat 0,75
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vi dus per tan yents a di ver ses ge ne ra -

cions d’u na ma tei xa fa mí lia, en els quals 

s’a va lua la ca rac te rís ti ca d’in terès. Per a 

una de ter mi na da ca rac te rís ti ca, com

me nors si guin les di ferè ncies en tre pa re -

lles de bes sons mo no zigò tics i més

grans en tre pa re lles de bes sons di zigò -

tics, més gran serà la va ria ció atri buï ble

al fac tor genè tic. Una al tra es tratè gia

per a l’es tu di del que és in nat o ad qui rit

és la iden ti fi ca ció de mar ca dors mo le cu -

lars, ja si guin de DNA, en zims o pro teï -

nes, que apa re guin genè ti ca ment lli gats

a la ca rac te rís ti ca fe no tí pi ca d’in terès,

per exem ple el VO2màx o la potè ncia

anaerò bi ca. 

2. Sem bla evi dent que al gu nes ètnies o

ra ces hu ma nes es tan mi llor adap ta des a

de ter mi na des pràcti ques es por ti ves (te -

nen més ve lo ci tat, re sistència aerò bi ca,

etc.). Es co neix al gun gen o mar ca dor

genè tic re la cio nat amb aquest fet? 

Sí, cer ta ment sem bla clar que exis tei xen

di ferè ncies genè ti ques en tre ra ces en re la -

ció di rec ta amb les di ferè ncies en el seu

ren di ment es por tiu. Tan ma teix, ara com

ara, aques tes di ver si tats no són co ne gu -

des i, de ve ga des, ni tan sols es co nei xen

les ca rac te rís ti ques fi siolò gi ques (as pec -

tes fe no tí pics) que de ter mi nen aques tes

di ferè ncies de ren di ment. Per po sar un

exem ple, po dríem par lar dels at le tes de

fons i mig fons. És un fet rei te rat que els

mi llors es pe cia lis tes en pis ta acos tu men a 

ser de ra ces afri ca nes. Enca ra que s’han

rea lit zat al guns es tu dis en què han es tat

com pa ra des di fe rents po bla cions, d’eu ro -

peus i afri cans, i se n’han ob ser vat al gu -

nes di ferè ncies an tro pomè tri ques, no se

n’ha po gut iden ti fi car amb ab so lu ta cer te -

sa cap ca rac te rís ti ca fi siolò gi ca (cons ti tu -

ció anatò mi ca, ca pa ci tat aerò bi ca, etc.)

que si gui cla ra ment res pon sa ble de les di -

ferè ncies ob ser va des; se gu ra ment cal dria

am pliar-ne els es tu dis in cloent-hi ele -

ments bio mecà nics que de ter mi nen l’e -

ficà cia en la cur sa a peu. D’al tra ban da, a

ho res d’a ra no s’han de tec tat di ferè ncies

genè ti ques sig ni fi ca ti ves en tre ra ces hu -

ma nes. A to tes les ra ces s’han iden ti fi cat

els ma tei xos al·lels per als gens es tu diats,

en ca ra que la fre qüèn cia de po bla ció dels

al·lels pot ser distinta. Per això, amb les

dades actuals, la identificació de diferèn -

cies genètiques en tre races que puguin

justificar el seu diferent rendiment espor -

tiu sembla difícil.

3. Quin pa per ha ju gat l’e vo lu ció re cent

de l’esp ècie hu ma na en el de sen vo lu pa -

ment de les se ves ap ti tuds fí si ques i en el 

pos si ble es ta bli ment de di ferè ncies en tre

ra ces?

Di ver sos es tu dis cien tí fics coin ci dei xen en 

el fet que en els úl tims 10.000 anys no

s’han pro duït al te ra cions sig ni fi ca ti ves en

el ge no ma humà i que és ben cert que

aquest no ha can viat en els úl tims

40-100 anys. No sem bla, doncs, que les

di ferè ncies de ren di ment es por tiu en tre

ra ces si guin de gu des a can vis re cents en

el seu ge no ma. D’al tra ban da, en un es tu -

di molt in te res sant, Cha kra varthy i Booth

(Cha kra varthy and Booth, 2004) re la cio -

nen la ca pa ci tat fí si ca de l’esp ècie hu ma -

na ac tual amb la seva evo lu ció re cent.

Aquests au tors han de mos trat que l’ho me

del pa leo lí tic, bàsi ca ment ca ça dor i re -

col·lec tor, es ta va ex po sat a ci cles re pe tits

de de ju nis i far ta ne res i de pe nia de la seva 

gran ca pa ci tat fí si ca per a la re cer ca de

men jar. Aques tes con di cions van de ter mi -

nar la se lec ció d’a quells in di vi dus mi llor

adap tats genè ti ca ment a l’al ter nan ça de

pe río des de gran ac ti vi tat fí si ca, en els que 

era pos si ble cap tu rar ali ment, i d’al tres en 

els quals l’a li ment era escàs o ine xis tent

(Booth et al., 2002). Per as se gu rar la su -

per vivè ncia du rant els pe río des de fam,

uns certs gens re gu la ven la uti lit za ció efi -

cient dels dipò sits energ ètics. Aquests

gens han es tat ano me nats “Thrifty gens”

(‘gens es tal via dors’). Van ser iden ti fi cats

ini cial ment per la seva re la ció amb la dia -

be tis de ti pus 2 (Neel, 1962). Com a con -

se qüèn cia de tot això, es pot dir que el

nos tre ge no ma està mal adap tat a les con -

di cions de vida ac tuals. El pa tró d’ex pres -

sió dels gens que con tro len el me ta bo lis -

me és ina de quat i això es ma ni fes ta, de

ve ga des clí ni ca ment, en pa to lo gies per ex -

cés d’es tal vi. Els ma tei xos gens que van

ser vir per què l’ho me so bre vis qués (gens

es tal via dors) cau sen ara mort pre ma tu ra

per ma lal ties car dio vas cu lars i me tabò li -

ques, per ex cés d’es tal vi i poca des pe sa

energ èti ca. 

4. Qui nes fi na li tats es pre te nen amb la

iden ti fi ca ció de gens im pli cats en el ren -

di ment es por tiu? Qui nes es tratè gies se

se guei xen en aques ta in ves ti ga ció i quins 

paï sos o en ti tats l’es tan im pul sant?

La iden ti fi ca ció de gens re la cio nats amb

el ren di ment es por tiu té dos ob jec tius

con crets. En pri mer lloc, aques ta in for ma -

ció pot aju dar a la pre ven ció de pa to lo gies 

as so cia des a la pràcti ca es por ti va i al trac -

ta ment de ma lal ties cròni ques. En se gon

lloc, es pre tén de mi llo rar l’e ficà cia de

l’ac ti vi tat fí si ca. En aques ta mena d’in ves -

ti ga ció les es tratè gies de genè ti ca clàssi -

ca, en les quals, per exem ple, s’es tu dien

ar bres ge nealò gics i s’hi de ter mi nen ín -

dexs d’he re ta bi li tat, són com ple men ta des 

amb al tres apro xi ma cions, amb les quals

es pre tén d’es bri nar la na tu ra le sa mo le cu -

lar dels fac tors que hi in ter ve nen (se qüèn -

cia de gens, con trol de l’ex pres sió gèni ca,

RNAS i pro teï nes). Cal te nir en comp te

que el ren di ment es por tiu és un carà cter

quan ti ta tiu, és a dir, depèn de mul ti tud de 

gens, i això en di fi cul ta enor me ment la in -

ves ti ga ció. Pro ba ble ment, no exis teix un

gen mes tre que per ell sol de ter mi ni una

ap ti tud fí si ca de ter mi na da (més resis -

tència aerò bi ca, ma jor des tre sa en una

tècni ca, etc.). En qual se vol cas, la in ves ti -

ga ció ha de cen trar-se en la iden ti fi ca ció

de gens que in fluei xen en el ren di ment es -

por tiu i en l’es cla ri ment dels me ca nis mes

mo le cu lars implicats. 

Actual ment, dos es tu dis mul ticèntrics,

que mouen grans pres su pos tos, són lí ders 

en la in ves ti ga ció cien tí fi ca en l’àmbit de

la genè ti ca i el ren di ment físic: 

n He ri ta ge Fa mily Study (HFS) que agru -

pa cien tí fics d’u ni ver si tats del Ca nadà i

els Estats Units (http://www.bios -

tat.wustl.edu/he ri ta ge/steerp.html).

Aquest es tu di té com a ob jec te de ter mi -

nar el pa per del ge no tip en la res pos ta

car dio vas cu lar, me tabò li ca i hor mo nal,

en re la ció amb l’e xer ci ci fí sic de ca rac -

te rís ti ques aerò bi ques. S’es tan es tu -

diant in di vi dus se den ta ris i sans, d’en -

tre 17 i 65 anys d’e dat, per tan yents a

més de tres ge ne ra cions de 90 fa mí -

lies cau ca sia nes i 40 d’a froa me ri ca nes.

Aquests in di vi dus van rea lit zar un en -

tre na ment de 60 ses sions en cicloer -



apunts 77 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (85-87)

87

esport, ciència i cultura. fòrum j. m. cagigal

gòmetre, du rant 20 set ma nes al 50-

75 % del VO2màx (Bou chard et al.,

1995). En aquest es tu di s’han iden ti fi -

cat els cro mo so mes hu mans que te nen

més re la ció amb el ren di ment fí sic, va -

lo rat mit jan çant con sum màxim d’o xi -

gen abans i des prés de l’en tre na ment

(Bou chard et al., 2000). Aquests cro -

mo so mes són: 1p, 2p, 4q, 6p, 8q, 11p, 

14q, on q sig ni fi ca el braç llarg i p el

braç curt del cro mo so ma in di cat. 

n Gen Athle te Study, que agru pa di ver -

sos grups d’in ves ti ga ció de tot el món.

En aquest es tu di s’a na lit zen els en -

zims i les pro teï nes co di fi cats pels

gens, que in fluei xen di rec ta ment en el

ren di ment fí sic o hi es tan genè ti ca -

ment lli gats.

5. Quins gens o loci genè tics re la cio -

nats amb el ren di ment es por tiu han es tat 

iden tificats?

Cada any es pu bli ca un in for me es pe cial a 

la re vis ta Me di ci ne and Scien ce in Sport

and Exer ci se amb un mapa genè tic humà

on se si tuen els gens o loci genè tics re la -

cio nats amb el ren di ment fí sic o amb la

sa lut i la con di ció fí si ca. L’úl ti ma re vi sió

(Pe rus se et al., 2003) pot ser con sul ta da

lliu re ment per de ferè ncia del Na tio nal

Cen ter of Bio logy Infor ma tion del Na tio nal 

Insti tu te of Health (Bet hes da, USA, URL:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). En aques -

ta re vi sió es re su mei xen tots els tre balls

cien tí fics que han tro bat gens as so ciats a

l’e xer ci ci i que van ser pu bli cats abans del 

fi nal de l’any 2002. Aquests tre balls són

clas si fi cats en dos grups: fe no tips re la cio -

nats amb el ren di ment fí sic i fe no tips re la -

cio nats amb la sa lut i l’e xer ci ci. Els fe no -

tips re la cio nats amb el ren di ment són: re -

sistència car dio res pi ratò ria; con di ció d’at -

le ta d’e lit de re sistència; for ça mus cu lar i

d’al tres as pec tes re la cio nats amb el mús -

cul; i in to lerà ncia a l’e xer ci ci. Es va de ci -

dir d’in clou re la in to lerà ncia a l’e xer ci ci

com un fe no tip de ren di ment, per què hi

ha evidè ncies que mu ta cions en de ter mi -

nats gens com por ten una in ha bi li ta ció en

grau més o menys ele vat per a l’e xer ci ci.

Es trac ta, per re gla ge ne ral, de gens que

co di fi quen en zims de vies me tabò li ques

re la cio nats amb el dipò sit o la mo bi lit za -

ció de sub strats, i que po den te nir un im -

por tant efec te ne ga tiu en el ren di ment. Els 

fe no tips re la cio nats amb la sa lut i l’e xer ci -

ci són: fac tors he mo dinà mics (FC, TA 

i mor fo lo gia car día ca); an tro po me tria i

com po si ció cor po ral; me ta bo lis me de la

glu co sa i la in su li na; i lí pids san gui nis, li -

po pro teï nes i fac tors he most àtics. Per

col·lo car un lo cus genè tic al mapa, ha

d’ha ver apa re gut al menys en un es tu di

amb re sul tats po si tius. Aques ta úl ti ma re -

vi sió in clou 71 loci genè tics en els au to so -

mes i 2 al cro mo so ma X. 

Han es tat iden ti fi ca des dues re gions cro -

mosò mi ques par ti cu lar ment ri ques en

loci genè tics re la cio nats amb el ren di -

ment es por tiu. Al braç llarg del cro mo so -

ma 22 s’hi lo ca lit zen el gen que con tro la

el trans por ta dor de glu co sa i els que co di -

fi quen per a la mio si na i la mio glo bi na.

En la po si ció te lomè ri ca 6p21.3 del cro -

mo so ma 6 sem blen exis tir di ver sos gens

im pli cats en el con trol del me ta bo lis me

mus cu lar. Aquests gens es tan a la vora

dels del sis te ma HLA, que està ben ca -

rac te rit zat i és uti lit zat com a mar ca dor

dels pri mers. Enca ra que molts grups es -

tu dien la re la ció en tre mar ca dors genè -

tics i loci de ren di ment fí sic, sem bla que

po dria te nir més in terès la re cer ca de

gens que con fe rei xin una bona res pos ta a 

l’en tre na ment. Per exem ple, s’han des -

crit di ferè ncies molt sig ni fi ca ti ves en la

res pos ta a un en tre na ment de 20 set ma -

nes de du ra da (Bou chard et al., 2000).

Du rant aquest pe río de, el ren di ment d’al -

guns es por tis tes mi llo ra un 3 %, men tre

que d’al tres aug men ta un 30 %. Els gens

im pli cats en aques ta ca pa ci tat de res pos -

ta han es tat ma pats als cro mo so mes 1p,

2p, 4q, 6p i 11p. 

Un dels po li mor fis mes es tu diats en re la -

ció més cla ra amb el ren di ment es por tiu

és el de l’en zim con ver ti dor d’an gio ten si -

na (ECA). Aquest en zim es tro ba en sang i

alli be ra an gio ten si na II a par tir d’an gio -

ten si na I. Alho ra, l’an gio ten si na II de ter -

mi na la se cre ció d’al dos te ro na, per part

de cèl·lu les es pe cia lit za des del ron yó.

Aques ta hor mo na es te roï dal de sen ca de na 

l’aug ment dels ni vells de sodi en sang i

l’aug ment de la pres sió i el vo lum san gui -

nis, can vis fi siolò gics que són ne ces sa ris

en si tua cions d’estrès i ac ti vi tat fí si ca. Al

gen de l’ECA s’hi han iden ti fi cat dos

al·lels. L’al·lel I es tro ba re la cio nat amb

una ma jor re sistència fí si ca, men tre que

l’al·lel D sem bla aug men tar el ren di ment

en es ports de for ça. D’al tra ban da, les per -

so nes que són ho mo zi gots per a l’al·lel D

te nen més risc de de sen vo lu par al gu na

ma lal tia co ronà ria i hi pertròfia ven tri cu -

lar. De tota ma ne ra, exis tei xen es por tis tes 

d’e lit en es pe cia li tats de re sistència que

pre sen ten el ge no tip DD i grans es pe cia -

lis tes en es ports anaerò bics amb el ge -

notip II. Els es por tis tes d’e lit “es fan” i no

 solament “nei xen”, en ca ra que pro ba ble -

ment en unes dis ci pli nes “es fa cin” més

fàcil ment que en altres.

Ni co lás Te rra dos M.D., Ph.D.

Di rec tor Uni tat Re gio nal de Me di ci na Espor ti va

del Prin ci pat d’Astú ries-

Fun da ció Espor ti va Mu ni ci pal d’Avi lés 

Dpt. Bio lo gia Fun cio nal, Uni ver si tat d’Ovie do

Dr. Nar ci so Cam pos

Dpt. de Bio quí mi ca i Bio lo gia Mo le cu lar,

Uni ver si tat de Bar ce lo na 

Insti tut Max Plank, Koln 

EMBL Inst., Heil del berg 

Dr. Gil Ro das

Di rec tor mèdic d’Exce lent Cen ter.

Ser veis mèdics del FC Bar ce lo na 



La nos tra por ta da l’o cu pa la imat ge de

l’o bra es cult òri ca Ni jins ki, de la qual és 

au tor Au gus te Ro din (1840-1917),

con si de rat, in dis cu ti ble ment, com el

més im por tant es cul tor del seu temps.

Du rant tota la seva existència, Ro din va 

en fron tar-se al rep te d’in ten tar do nar

vida a la matè ria iner ta i cap tar el mo vi -

ment. Cap el 1910 va de di car una sèrie

d’es cul tu res al tema de la dan sa (Mo vi -

ments de dan sa), ins pi ra des en els

nous es tils d’ex pres sió cor po ral in tro -

duïts en l’art co reogr àfic per Isa do ra

Dun can, Loïe Fu ller i els Ba llets Rus -

sos. A prin ci pis de 1912, el ba lla rí Vas -

lav Ni jins ki va tor nar a Pa rís per in ter -

pre tar amb els Ba llets Rus sos l’o bra de

De bussy, Pré lu de à l’Après-Midi d’un

Fau ne. L’es de ve ni ment, que va en tu -

sias mar Ro din, va pro vo car una for ta

polè mi ca. El pe rio dis ta Gas ton Cal met -

te, di rec tor de Le Fi ga ro, va es criu re:

“Hem vist un fau ne in de cent, amb mo -

vi ments vils de bes tia li tat erò ti ca i de

ges tes de greu im pu dor”. Un al tre crí -

tic, Ro ger Marx, va pu bli car un ar ti cle

de fen sant Ni jins ki que Ro din va sig nar. 

Cal met te va con traa ta car ne gant l’au to -

ri tat de l’ar tis ta per jut jar l’a fer i de nun -

ciant a l’o pi nió pú bli ca que Ro din pre te -

nia ocu par el pa lauet Bi ron, an tic con -

vent i ca pe lla del Sa cré-Coeur (avui Mu -

seu Ro din) amb “di bui xos li bi di no sos i

cro quis cí nics”. Ro din, te mo rós de per -

dre el con trac te del pa lauet Bi ron, va re -

ne gar de la sig na tu ra. Marx, que mai no 

va re fer-se d’ha ver es tat traït, va mo rir

l’any se güent. Mal grat tot, el ma teix

any 1912, Au gus te Ro din va mo de lar

un Ni jins ki en ple mo vi ment, amb uns

mús culs pro mi nents, es pe cial ment de

les ca mes, que cer ta ment és una de les

se ves rea lit za cions més bo ni ques i es -

pec ta cu lars. (fig. 1). El ma teix any, Ro -

din va efec tuar un pe tit cap de Ni jins ki

en bron ze, on va cop sar els trets de ti -

pus mon gol del ba lla rí (fig 2). Com a

anè cdo ta, el pin tor Emi le Blan che ex -

pli ca que va sor pren dre en l’es tu di de

l’ar tis ta a aquest i a Ni jins ki nu, pro fun -

da ment ador mits, a con se qüèn cia de la

be gu da i de la ca lor des prés d’u na ses -

sió de tre ball.
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LA NOSTRA PORTADA

Auguste Rodin
i la danza

§ RAMON BALIUS JULI

Au gus te Ro din. Bron ze, per Ca mi le Clau del.

FIGURA 1.

Ni jins ki, 1912.

Guix. 17,3 x 9,9 x 6,4 cm.

Mu sée Ro din Pa rís. (Exis teix una

re pro duc ció en bron ze de 1958.)

FIGURA 2.

Pe tit ca p de Ni jins ki, 1912.

Bro nze. 6 x 3,2 x 3,6 cm.

Mu sée Ro din. Pa rís.
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Un per so nat ge im por tant i fo na men tal

per a la mú si ca fran ce sa i eu ro pea de

prin ci pis del se gle XX, va ser Ser ge Dia -

ghilev (1872-1929). L’any 1909 va dur 

a Pa rís el ba llet dels Tea tres Impe rials

de Pe ters burg i així va co men çar la pri -

me ra tem po ra da dels Ba llets Rus sos,

que va con ti nuar-se a Fran ça fins el

1929. Eren aquests una in tel·li gent fu -

sió en tre la cul tu ra est èti ca fran ce sa i els 

mi tes, els rit mes i les lle gen des de la Ve -

lla Rús sia, a tra vés d’u nes rea lit za cions

per fec ta ment acu ra des en tots els de -

talls. Diag hi lev, que era un ex traor di na ri

or ga nit za dor, va re no var to tal ment el

món del ba llet, mo der nit zant-lo, i va sa -

ber atreu re mú sics re co ne guts com Igor

Stra vinsky, Mau ri ce Ra vel, Paul Du kas,

Erik Sa tie i Clau de De bussy; li te rats com 

Jean Coc teau i pin tors com Pa blo Pi ca -

so, André De rain i Ma ria Lau ren cin.

L’any 1912 va en ca rre gar a Clau de De -

bussy (1862-1918) la par ti tu ra del

 ballet Jeux - poè me dan sé, so bre un

 argument del ba lla rí Vas lav Ni jinsky.

De bussy, que era un ex cep cio nal har mo -

nit za dor, un ex cel·lent pia nis ta i un or -

ques tra dor sin gu lar, era tam bé un ar tesà 

de la crea ció mu si cal, en el sen tit més

am pli del con cep te. Les se ves com po si -

cions es ta ven a les an tí po des del pos tro -

man ti cis me i del wag ne ris me, i va ren in -

fluir de for ma de ci si va so bre la mú si ca

oc ci den tal, tant clàssi ca com po pu lar, i

fins i tot so bre el jazz.

Jeux va ser re pre sen ta da per pri me ra ve -

ga da el 15 de maig de 1913 en el Théâ -

tre des Champs-Elysées. La reac ció del

pú blic va ser tèbia, in di fe rent: al guns

aplau di ments, al guns xiu lets. S’ex pli ca

aques ta ac ti tud per què era un ba llet mo -

dern, que es pre sen ta va qua si sen se es -

ce no gra fia (un teló de fons que re pre sen -

ta va un jar dí), sen se ves tua ri es pe cial

(roba de ju gar al tennis) i sen se tra ma.

Es deia que Ni jinsky ha via es ti lit zat l’es -

port, trans for mant el gest del ju ga dor de

tennis en una “pin tu ra al fresc” i que

amb aquest pre ce dent, qual se vol po dria

fer el ma teix amb els ges tos co rrents de

la vida dià ria. De bussy no apro va va la

co reo gra fia de Ni jinsky i aquest es va

pren dre la lli ber tat d’a par èi xer a l’es ce -

na ri “ba llant de pun tes”, tècni ca clàssi -

ca de dan sa re ser va da a la dona, con tra

el pa rer de Diag hi lev. el seu em pre sa ri i

amant.

Re par ti ment: Ta ma ra Kor sa vi na, una

noia; Lud mi lla Scho llar, una noia;

Vas lav Ni jinsky, un jove.

Co reo gra fia: Vas lav Ni jinsky.

Di rec ció: Pie rre Mon teux. 

De co rats i ves tua ri: Léon Bokst.

Du ra da: 19.24 

Argu ment: En un parc, al cre pus cle, 

una pi lo ta de tennis s’ex tra via. Un

jove, des prés dues noies, es dis po -

sen a bus car-la. La llum ar ti fi cial

dels grans fa nals elèctrics di fon a

l’en torn dels per so nat ges una llum

fantàsti ca que pro por cio na un as -

pec te de jocs in fan tils; bus quen, es

per den, es per se guei xen, es ba ra -

llen i s’em pi pen sen se raó; la nit és

tèbia, el cel la ban ya de dol ces cla -

rors, que l’il·lu mi nen. Però l’en cant

es tren ca per una al tra pi lo ta de

tennis llen ça da per no se sap qui na

mà ma li cio sa. Sor pre sos i es ve rats,

el jove i les dues noies de sa pa rei xen 

dins de les pro fun di tats del parc

noc turn.

En aquests anys en què De bussy com po -

sa Jeux i els Ba llets Rus sos de Diag hi lev

s’o bren camí, a Fran ça exis tia un pú blic

molt am pli, molt atent i molt in te res sat

L’esport també pot inspirar música (III)

De Claude Debussy (segle XX)
a la música electrònica (segle XXI)

§ RAMON BALIUS I JULI  Clau de De bussy

Ni jinsky a Jeux.

Kor sa vi na, Scho llar i Ni jinsky a Jeux.
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per les in no va cions i les ex pe rièn cies

mu si cals i, con se qüent ment, hi ha via

una no dri da plèia de de mú sics i un ric

am bient cul tu ral po li facè tic (pin tors,

poe tes, es crip tors, as sa gis tes i exe cu -

tants). Així neix, poc des prés de la Pri -

me ra Gue rra Mun dial, el Grou pe des Six

(Grup dels Sis), que, en prin ci pi, era úni -

ca ment un cer cle de mú sics units per

l’a mis tat (la de no mi na ció les Six, la va

pro po sar l’any 1920 el crí tic mu si cal

Hen ri Co llet). Eren jo ves d’uns vint anys, 

que se guien les lli çons d’Erik Sa tie, a qui 

ha vien co ne gut gràcies a Jean Coc teau

(1899-1963). For ma ven el grup, Arthur 

Hon neg ger, Fran cis Pou lenc, Da rius Mil -

haud, Louis Du rey, Geor ge Au ric i Ger -

mai ne Tai lle fe rre. L’e xistència dels Six

va du rar fins 1924 i va cul mi nar l’any

1921 amb l’òpe ra col·lec ti va (de cinc

au tors, a fal ta de Du rey), Les Ma riées de 

la Tour Eif fel (Les ca sa des de la Tour Eif -

fel). Es diu que va ser Du rey qui va pro -

vo car la fi del grup. Sem bla que, en rea -

li tat, era Au ric qui ha via de com po sar

l’òpe ra, però, en es tar en fei nat, va de -

ma nar l’a ju da dels seus amics, que es

van re par tir el tre ball. Du rey en aquell

mo ment no era a Pa ris i no va po der par -

ti ci par en el pro jec te.

Ger mai ne Tai lle fe rre (1892-1983). Per -

so na li tat molt de fi ni da i con cre ta, es dis -

tin geix per la de li ca de sa dels co lors

 instrumentals, que re ve len que va ser

dei xe ble de Ra vel i que va es tar in fluen -

cia da per la sim pli ci tat de la mú si ca de

Sa tie. Molt agra cia da, era, com hem as -

sen ya lat, l’ú ni ca dona del Grou pe des

Six. L’any 1917 va com po sar l’o bra per a

dos pia nos, Jeux de Plein Air (Jocs a l’Ai -

re Lliu re).

Luis Du rey (1888-1979), com po si tor i

crí tic mu si cal, com promès en mo vi -

ments mu si cals pro gres sis tes de sig ni fi -

ca ció so cio po lí ti ca, va rea lit zar les se ves 

pri me res pro duc cions l’any 1914. El

1917 va pre sen tar, se guint una idea de

Jean Coc teau, la par ti tu ra Scènes de

Cir que (Esce nes de Circ), de di ca da a un

am bient que ben bé es pot con si de rar

pa ras por tiu.

El 1924 va ser un any es pe cial ment pro -

lí fic en mú si ca d’ins pi ra ció es por ti va.

Pos si ble ment exis tia una mo ti va ció re la -

cio na da amb la ce le bra ció a Pa ris dels

VIII Jocs Olím pics. Per se go na ve ga da,

la ca pi tal de Fran ça aco llia uns Jocs i ho

feia per ve ri ta ble “im po si ció” i de sig del

Baró de Cou ber tin. El cli ma es por tiu era

ex traor di na ri. Des que el 1921 es va

ator gar a Pa ris l’or ga nit za ció de l’es de -

ve ni ment, es va ini ciar un pla d’ins tal·la -

cions que va crear l’es ta di de Co lom bes,

la pis ci na de Tou re lles i, per pri me ra ve -

ga da, es va cons truir una Vila Olím pi ca.

Tam bé aquest any, l’es crip tor Hen ri de

Mont her land pu bli ca va el fa mós lli bre

Les Olympi ques.

Fran cis Pou lenc (1890-1963), va ser,

pos si ble ment, l’e le ment més im por tant

del Grou pe dels Six. Va es tar in fluen ciat

con si de ra ble ment per Erik Sa tie, tant es -

pi ri tual ment com mu si cal ment. La seva

obra, par tint d’un to di ver tit que per so ni -

fi ca va l’es pe rit francès, va acon se guir

 algunes de les mi llors pàgi nes de la mú -

si ca d’a quell país. Va can tar l’am bient

pa ri senc i va cop sar tots els seus as pec -

tes, fins les més pe ti tes sub ti le ses. Des -

prés de 1924 va com po sar prin ci pal -

ment mú si ca re li gio sa, amb la qual va

ob te nir un im por tant re co nei xe ment.

Mal grat això, es con si de ra que les se ves

mi llors pro duc cions són las de jo ven tut

i, dins d’a ques tes, molt es pe cial ment el

ba llet can tat, en un acte, Les Bi ches

(Les Cér vo les), in ter pre tat pels Ba llets

Rus sos i es tre nat al Ca si no de Mon te car -

lo el 6 de ge ner de 1924. La co reo gra fia

de Bro nis la va Ni jins ka, ger ma na de Vas -

lav Ni jins ki, es va con si de rar una obra

d’art, en la qual des ta ca va la mo der ni tat 

de la imat ge fe me ni na. El ves tua ri de les

do nes es ta va ins pi rat en la moda dels

anys vint, i el del ho mes, en els pu do ro -

sos ma llots de bany d’a quell temps. Els

cro quis i les aqua rel·les dels de co rats

ori gi nals de Ma rie Lau ren cin eren ve ri ta -

bles obres d’art que a l’ho ra de por -

tar-los a la pràcti ca tea tral va ren per dre

part del seu en cant.

Re par ti ment: Hos tes sa Vera: Bro nis -

la va Ni jins ka; una cèrvo la: Nem chi -

no va; una cer vo la: Lu bov Tcher ni che -

va; un gí go lo: Ana tol Vi zac; un gí go lo: 

León Woi zi kovs ki.

Co reo gra fia: Bro nis la va Ni jins ka.

Ser ge Diag hi lev.

Les Six (pin tu ra de Jac ques-Emi le Blan che, 1922).

En el cen tre, la pia nis ta Mar ce lle Me yer.

D’es que rra a dre ta: Tai lle fe rre, Mil haud, Ho neg ger,

Du rey, Pou lenc, Coc teau i Au ric.

Esce na de Les Bi ches.



Di rec ció: Édouard Fla ment. 

De co rat i Ves tua ri: Ma rie Lau ren cin.

Argu ment: En un saló dels anys vint,

una vin te na de noies en ci sa do res i

co que tes jo gui ne gent i dan sen al vol -

tant d’un gran di van amb tres jo ves

es por tis tes.

Da rius Mil haud (1892-1974). El seu

carà cter me ri dio nal (ha via nas cut a Aix-

en-Pro ven ce) li va ins pi rar una obra fo na -

men ta da so bre una me lo dia vi go ro sa, cla -

ra i viva, on va es cla tar la seva ines go ta ble 

joia de crear. La seva for ta per so na li tat te -

nia ne ces si tat d’expressar-se en di ver sos

gène res: l’òpera, la can ta ta, la mú si ca

simf òni ca i la mú si ca d’escena. Com a

mem bre del Grou pe de Six, la mú si ca per

a ba llet era un ti pus de com po si ció pri vi le -

giat per Mil haud. La col·la bo ra ció amb els 

Ba llets Rus sos de Diag hi lev va ini ciar-se

amb Le Train Bleu (El Tren Blau), ope re ta

dan sa da en un acte, so bre un text de Jean

Coc teau, que va es tre nar-se a Pa ris en el

Tea tre dels Champs Éli sées el 24 de juny

de 1924.

El tema de l’es port, ja trac tat per De -

bussy i Ni jins ki en Jeux i per Pou lenc en

Les Bi ches, va si tuar el ba llet dins del

mo der nis me (la pràcti ca es por ti va lú di -

ca es de sen vo lu pa va lla vors en l’al ta so -

cie tat). El lli bret l’ha via ima gi nat Jean

Coc teau per po sar de ma ni fest les ex -

traor dinà ries qua li tats acrobà ti ques de

Anton Do lin. Pen sa va por tar a l’es ce na

la so cie tat ele gant pa ri sen ca i les se ves

dis trac cions es por ti ves: golf, tennis i na -

ta ció. El ba llet s’a no me na Le Train Bleu, 

que co rres pon a un tren de luxe que ales -

ho res unia Pa ris amb Deau vi lle. En rea li -

tat, el tren no fi gu ra ma te rial ment en el

ba llet, que co men ça amb el pas sat gers

mo vent-se per un de co rat de plat ja. El

pú blic re co nei xia el prín cep de Ga les en

el per so nat ge del ju ga dor de golf, i a Su -

zan ne Len glen, la fa mo sa ju ga do ra, en

el de la cam pio na de tennis. En la co reo -

gra fia, unes ca se tes de bany del de co rat

fa ci li ta ven les di fe rents si tua cions frí vo -

les de l’ar gu ment. La dan sa clàssi ca

s’ha via mo di fi cat al ba rre jar-la amb la

ges tua li tat co rres po nent a les tres dis ci -

pli nes es por ti ves del mo ment. La clau de 

l’es pec ta cle era el nú me ro acrobà tic

d’Anton Do lin. Du rant una vi si ta al ta ller

de Pi cas so, Diag hi lev va veu re una tela

(Dues do nes co rrent per la plat ja, Di -

nard 1922) en la qual dues do nes, opu -

len tes i lleu ge res, co rrien per la plat ja

amb un pit a l’ai re, ves ti des amb unes

tú ni ques sem blants a les de les ba lla ri -

nes. L’ar tis ta va au to rit zar l’em pre sa ri a

trans for mar l’o bra en teló de fons per al

ba llet El tren blau.

 

Re par ti ment: La cam pio na de tennis, 

Bro nis la va Ni jins ka; Per lou se, Lydia

So ko lo va; El ju ga dor de golf, Léon

Woi zi kovsky; Noi maco, Anton Do lin.

Co reo gra fia: Bro nis la va Ni jins ka. 

Di rec ció: Pie rre Mon teux.

Teló de fons: Pa blo Pi cas so.

De co rat: Hen ri Lau rens.

Ves tua ri: Ga brie lle Cha nel.

Argu ment: El Tren Blau por ta a una

plat ja di ver sos per so nat ges que es

de di quen als seus sal ti rons es por -

tius: el noi maco, Per lou se, la cam -

pio na de tennis, el ju ga dor de golf,

les ga lli nes, els gí go los.

Arthur Ho neg ger (1892-1955), mú sic de 

na cio na li tat suïs sa, nas cut a Fran ça, que

es sen cial ment va viu re a Pa ris. Va te nir

con tac tes i amis tat amb Pou lenc i Mil -

haud i, gràcies a ells, va for mar part del

Grou pe des Six. En con tra d’ells i de Coc -

teau, va res tar fi del a la tra di ció clàssi ca

de Beet ho ven, Wag ner, Strauss i, molt

sin gu lar ment, de Bach. En la seva mú si ca 

es pro dueix un en creua ment en tre les in -

fluèn cies fran ce ses i les germ àni ques. El

1922 va crear per als Ba llets Suecs i va

pre sen tar, amb gran èxit, el ba llet Ska ting 

Rink (Pis ta de Pa ti nat ge), del qual són

pro ta go nis tes un ne da dor, un co rre dor i

un fan del fut bol, amb un es ce na ri cu bis ta 

ori gi nal de Fer nand Le ger. Te nia un ta lent

es pe cial per ex pres sar as pec tes de la vida

quo ti dia na con tem porà nia mit jan çant

sons dis so nants i rit mes mar cats. En

aquest sen tit, cal as sen ya lar la sim fo nia

Pa cí fic 231 (1923), en la qual rea lit za la

des crip ció mu si cal de la màqui na d’un

tren de va por. Afec cio nat al fut bol i al

rugby, pre tén des criu re l’es port a tra vés

de la mú si ca. El 1928 com po sa el mo vi -

ment simf ònic Rugby, en el qual vol ex -

pres sar mu si cal ment la dinà mi ca d’a -

quest es port, amb els atacs i els con traa -

tacs, tal com po dia as sa bo rir-se en l’es ta di

de Co lom bes.

Geor ges Au ric (1899-1983) va ser, pot -

ser, el com po nent dels Six que mi llor en -

car na va l’esperit del grup. La seva pro duc -

ció és ex ten sís si ma, i abas ta des de nom -
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Esce na de Le Train Bleu.

Anton Do lin a Le Train Bleu.

Aqua rel·la de Ma ria Lau ren cin per al de co rat de

Les Bi ches.



bro sos ba llets, fins a ban des mu si cals de

més de 100 pel·lí cu les i una am plia i con -

ti nua da col·la bo ra ció amb Jean Coc teau,

la qual es va per llon gar du rant molt de

temps des prés de la de sa pa ri ció dels Six.

Enca ra que no hem re co ne gut cap peça de 

tema es tric ta ment es por tiu, l’exaltació del 

di na mis me i de la ve lo ci tat que es tras -

llueix en la seva obra, li va va ler que ell i

Pou lenc fos sin co ne guts com els es por tis -

tes de la mú si ca.

Bohus lav Mar ti nu (1890-1959). Com -

po si tor txec, con si de rat el quart gran

clàssic de la mú si ca d’a quest país, des -

prés d’Sme ta na, Dvo rák i Sa nác. El seu

tem pe ra ment dis cret, mo de rat i tí mid, i

les vi cis si tuds del seu po ble van fer que

fins el fi nal de la seva vida fos un exi liat.

El 1923, gràcies a una beca d’es tu dis

del seu go vern, es va tras lla dar a Pa ris,

on una es ta da pre vis ta de pocs me sos,

va du rar... dis set anys! Va con èi xer les

nits del Pa ris de la pri me ra post gue rra, a 

Stra vinsky, al Grou pe des Six i Mont -

mar tre. Per a ell, el rit me és l’e le ment

més im por tant de la com po si ció; i el rit -

me sal vat ge i la ten sió de la gent que es -

pe ra el co men ça ment d’un par tit de fut -

bol l’ins pi ra ren, el 1924, el ron do per a

gran or ques tra Half-Time (Mig-Temps),

obra que mar ca un punt d’in fle xió amb

la seva mú si ca an te rior. Va es tre nar-se

a Pra ga el de sem bre de 1924 per la

Czech Phil har mo nic Orches tra. Les ca -

rac te rís ti ques avant guar dis tes de la

com po si ció no van sa tis fer, ni al pú blic,

ni a la crí ti ca.

El 1928, el vienès Ernest Kre net (1900-

1991) va es criu re l’opereta còmi ca bo xís -

ti ca Schwer ge wicht oder Die Ehre der Na -

tion (Pes Pe sat o l’Honor de la Na ció), que 

va te nir una mí ni ma di fu sió, fet com pren -

si ble co nei xent el con tin gut de l’obra.

Re par ti ment: Adam Ochsenschwaanz:

cam pió de boxa, pes pe sat i ma rit

d’Evely ne; Evely ne: mu ller d’Adam;

Gas ton: amant d’Evely ne; Otto car: pro -

pie ta ri del gimnàs; Him mel hu ber:

 professor uni ver si ta ri; Anna Ma ria: es -

tu diant de Me di ci na. 

Argu ment: Adam esta ca sat amb

Evely ne i aques ta l’en gan ya amb Gas -

ton, el seu pro fes sor de ball. Adam

des co breix la traï ció i reac cio na des -

tros sant el gimnàs i agre dint els

amants. Otto car ha d’ad qui rir nous

apa rells. Anna Ma ria sorprèn una en -

tre vis ta del bo xa dor amb un pe rio dis -

ta, en què Adam de mos tra que úni ca -

ment sap par lar d’es port. Apa reix

Him mel hu ber per ator gar a Adam el

tí tol ho no rí fic de doc tor. Anna Ma ria

si mu la ser una nina de drap i Adam

l’u ti lit za com a sac de so rra i l’a pa -

llis sa. El pro fes sor re co neix la seva

fi lla. Evelyn i Gas ton s’es ca po lei xen

rient i Adam s’en tre na frenè ti ca -

ment amb el nou apa rell, sen se ser

in te rrom put per què sim bo lit za l’ho -

nor na cio nal.

El ba llet The Gol den Age (L’Edat d’Or),

pre sen tat l’any 1930 pel com po si tor rus

Di mi tri Shos ta ko vich (1906-1975), és

una llar ga peça de pro pa gan da del fut bol

so viè tic que “sem pre triom fa”, a pe sar de

les temp ta cions i els de sa fia ments es por -

tius del món ca pi ta lis ta.

El 1943, el mes tre es pan yol Pa blo So lo -

zábal (1897-1958) es tre na la sar sue la

Don Ma no li to, amb lli bret de Luis Fer -

nán dez de Se vi lla i Ansel mo C. Ca rre ño,

obra que va acon se guir un gran èxit po -

pu lar.

Per so nat ges: Don Jor ge: on cle de

Mar got; Mar got: ne bo da de Don Jor -

ge, ena mo ra da de Gui ller mo; Gui ller -

mo: jove atl ètic, ben plan tat i fut bo -

lis ta; Don Ma no li to: home con co d’e -

dat ma du ra.

Argu ment: Don Jor ge pro po sa Don

Ma no li to que es casi amb la seva ne -

bo da Mar got, tot i que aquest con si -

de ra que és mas sa gran i vol se guir

sol ter. Don Ma no li to vol aju dar Mar -

got en els seus amors amb Gui ller mo, 

que està em bo git per l’es port, i que

no la co rres pon. Don Ma no li to en si -

nis tra Gui ller mo en la ma ne ra de di ri -

gir-se a Mar got però en aquest in tent, 

s’e na mo ra de la noia. Mar got es de -

sil·lu sio na de Gui ller mo i co men ça a

ena mo rar-se de Don Ma no li to. Gui -

ller mo con ti nua amb els seus es ports

i Don Ma no li to i Mar got aca ben ca -

sant-se.
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Les Six, cap a 1945. D’es que rra a dre ta:

Mil haud, Au ric, Ho neg ger, Tai lle fe rre, Pou lenc i

Du rey; al pia no, Coc teau.

Li dia So ko lo va i Anton Do lin a Le Train Bleu.  

Bro nis la va Ni jins ka i Anton Do lin a Le Train

Bleu.



El com po si tor ame ricà Wi lliam Schu man

(1910-1992) va de di car dues obres a Ca -

sey Stin gle, es tre lla del beis bol nord-

ame ricà: una òpe ra el 1953, The Mighty

Ca sey (El Po de rós Ca sey) i una can ta ta el

1976, Ca sey at the Bat (Ca sey al Bat).

Vie ri To sat ti (1920-). Ha de sen vo lu pat

la seva ac ti vi tat de com po si tor du rant

els anys com pre sos en tre 1940 i 1970.

Des de fa molts anys viu en es tat de ce -

gue sa en la seva casa a les afo res de

Roma, aliè a qual se vol am bient ar tís tic,

sen se pro mou re l’e xe cu ció de la seva

mú si ca. Des prés de pre sen tar la

seva pri me ra òpe ra, Il Sis te ma de la

Dol cez za (1951), que va atreu re l’in -

terès de la crí ti ca, va es criu re Par ti ta a

Pug ni (Com bat de Boxa), el seu tre ball

més “fa mós”. Aques ta peça va es tar

com pos ta com un dram ma da con cer to

in un ’in tro du zio ne e tre “rounds” per

soli, coro e or ches tra (con cert dramà tic

amb una in tro duc ció i tres “rounds” per

a so lis tes, cor i or ques tra), en ca ra que,

ge ne ral ment, està con si de ra da una òpe -

ra. Va es tre nar-se al tea tre La Fe ni ce de

Venè cia, el 8 de se tem bre de 1953.

És una in te res sant far sa que pos seeix

l’originalitat de l’argument, la vi va ci tat ex -

pres si va de la par ti tu ra i mos tra l’esforç de 

l’autor per in te grar, el màxim pos si ble, la

pa rau la i la mú si ca. Expli ca To sat ti que el

lli bre tis ta Lu cia no Co nos cia ni, ani mat per

l’èxit de la pri me ra òpe ra, li va por tar el

text de Par ti ta a Pug ni. En el pri mer mo -

ment no el va con si de rar mas sa, però, poc 

a poc, va in te res sar-se per la part co ral, és 

a dir, pel sec tor fu ri bund del pú blic que

as sis teix a un en con tre de boxa, tot i que

To sat ti afir ma que menysprea la bes tia li -

tat de la gent que està pre sent en “ques to

spet ta co lo ig no bi le, no c’è nien te d’i -

ronico o di buf fo nes co” (aquest es pec ta -

cle in no ble, que no té res d’irònic o de bu -

fo nesc). I se gueix: “Il suc ces so fu gran -

dis si mo, tan to, che nel 1967 ben sei tea -

tri ita lia ni la mi se ro in pro gra ma, ma

allo ra pen sai: Ades so bas ta: è trop po!, e

man dai una let te ra a tutti i tea tri, proi -

ben do de rap pre sen ta re an co ra Par ti ta a

Pug ni” (L’èxit fou gran diós, tant, que el

1967 al menys sis tea tres ita lians van pro -

gra mar-la, i ales ho res, vaig pen sar: “Ja

està bé: és mas sa!”, i vaig en viar una car -

ta a tots els tea tres prohi bint re pre sen tar

Com bat de Boxa).

Per so nat ges: Pa lle ta; l’ad ver sa ri; l’àr -

bitre; el pú blic (cor), ve ne dors, por -

ters, aco mo da dors, jut ges fe de ra tius, 

cu ra dors, met ges, po li cies. 

Pre sen ta ció: L’ac ció es de sen vo lu pa

en un qua drilà ter de boxa si tuat en

un so lar d’u na ba rria da de Roma, en

l’èpo ca ac tual.

Argu ment: L’àrbi tre cri da al qua drilà -

ter els dos bo xa dors; Pa lle ta, acla mat 

pel pú blic, i el seu ad ver sa ri. Pa lle ta

es un fat xen da, men tre que el seu

ad ver sa ri està in ti mi dat per l’a fec ció

de la gra de ria. Pa lle ta do mi na l’en -

con tre i l’ad ver sa ri para els cops no

sen se di fi cul tat. Quan, desprès d’u na 

in te rrup ció de l’àrbi tre, Pa lle ta es

dis treu, rep un cop de puny que el fa

es fon drar-se so bre el qua drilà ter.

Entre els xiu lets de la mul ti tud,

l’àrbi tre de cla ra Pa lle ta de rro tat. El

pú blic sos pi ta ha exis tit “ton go” i es

pro dueix un tu mult que obli ga la po -

li cia a en trar per pro te gir l’àrbi tre i

els bo xa dors.

Par ti ta a Pug ni es va re pre sen tar, se gu ra -

ment, per se go na ve ga da a Bar ce lo na el

10 de ge ner de 1954, no més tres me sos

desprès de l’estrena ve ne cia na. En aque -

lla èpo ca, se gons in for ma ció que ama ble -

ment ens ha pro por cio nat el Prof. Ro ger

Alier, els em pre sa ris Joan Anto ni Pàmias i 

Joan Fu ga ro las Arquer, te nien una bona

re la ció amb el món mu si cal ita lià. Sem bla 

que el con so lat d’Itàlia a Bar ce lo na va in -

ter ve nir, fins i tot amb una sub ven ció

anual, per què es pro gra mes sin di ver ses

òpe res con tem porà nies ita lia nes en el

Gran Tea tre del Li ceu. Se gons ens ex pli ca: 

En tot cas la Par ti ta a Pug ni no va te nir

cap èxit, tot al con tra ri, va cons ti tuir un

cert escàndol, ja que a l’escenari del Li -

ceu hi ha via un “ring” i el ba rí ton (Ma -

nuel Au sen si, per cert) sor tia ves tit de

bo xe ja dor. En aque lla èpo ca, el pú blic

del Li ceu en ca ra no con ce bia que una

òpe ra es po gués de sen vo lu par en un lloc

tan pro saic com un “ring” de boxa. El re -

sul tat va ser que, en comp tes de les tres

re pre sen ta cions que es feien ha bi tual -
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Lli bret de Par ti ta a Pug ni.

Pro gra ma del Gran Tea tre del Li ceu del 10 de ge ner

de 1954.

Esce na del Gran Tea tre del Li ceu el 10 de ge ner de

1954.



ment de les òpe res, no més se’n van fer

dues.

En la re vis ta Des ti no, Xa vier Mont sal vat -

ge, par la de la tur bu len ta pro tes ta i es

mos tra benè vol amb la que de no mi na “ve -

ri tat mu si cal”. A La Van guar dia del 12 de

ge ner, U. F. Zan ni, desprès de co men tar

que To sat ti “si bien no ha con ven ci do, a

ve ces ha di ver ti do”, ala ba l’ha bi li tat dels

mo to ris tes de la po li cia so bre l’es ce na ri i

aca ba dient: “Y aho ra, ¡por Dios!, que no

nos sal ga por ahí un par ti do de fút bol con 

ade cua da mú si ca de fon do”.

La pre mo ni ció del crí tic de La Van guar dia

va acom plir-se l’any 1993, quan el brità -

nic Be ne dict Ma son va com po sar l’òpera

d’ambient fut bo lís tic Pla ying Away (Fora

del Camp).

Argu ment: L’òpe ra es de sen vo lu pa

du rant dos dies a Mu nic, l’any 1990.

Un equip brità nic de fut bol, el City

FC, juga amb el Ba yern de Mün chen

en la Copa d’Eu ro pa. L’e quip brità nic

té un ju ga dor, Terry Bond, de gran

clas se i gran fama. L’o bra trac ta de la 

seva tur bu len ta vida pro fes sio nal,

dels com panys, dels fanà tics fans del 

equip, de la seva vida pri va da amb la

seva fa mo sa nú via i de la seva amant. 

En el se gon acte es veu el par tit de

fut bol, di ri git per un mis te riós i ater -

ridor àrbi tre. El par tit re sul ta ser l’úl -

tim del fa mós ju ga dor, que al fi nal

acon se gueix la sal va ció. 

El 1977, Fred die Mer cury (1946-1991) i 

el grup anglès Queen edi ten l’àlbum News 

of the World (No ve tats del Món) on es tro -

ba la can çó We Are The Cham pions (Sóm

els Cam pions), que es pot con si de rar un

him ne per a molts es ports, es pe cial ment

per a cam pio nats or ga nit zats per la FIFA i

per la UEFA. És una me lo dia en “tem po”

lent, molt apro pia da per as se re nar el

ànims exal tats desprès de la com tes sa,

ager ma nar els ven ce dors i tran quil·lit zar

els per de dors.

L’any 1981, el grec Evan ge los Odyssey

Pa pat ha nas siou “Van ge lis” (1943), va

com po sar la ban da so no ra de la pel·lí cu la

Ca rros de foc, ins pi ra da en la vida de dos

ve lo cis tes brità nics que es pre pa ra ven per

acu dir als Jocs Olím pics de 1924 a Pa rís.

L’o bra va guan yar l’Óscar de 1982 a la

mi llor ban da so no ra. 

Cap el 1990, Jo sep Vila i Ca sa ñas

(1966) va pre sen tar la ano me na da Can -

çó de pa ti nar, so bre un text de Mi quel

Des clot (ve geu Apunts 60 de 2000). És

una peça per a grups co rals de veus blan -

ques o cors fe me nins, con ce bu da per a

con cert.

Hem co ne gut un es tu di en el qual es pu -

bli ca un llis tat de vint pe ces de pop, rock, 

folk i mú si ca electròni ca de di ca des a la

bi ci cle ta, com pos tes en tre 1963 i 2003,

que si bé pen sem que sur ten dels lí mits

de la nos tra re cer ca, me rei xen que que di

constància de la seva existència. D’en tre

elles, ha es tat in te res sant es col tar l’o bra

electròni ca ti tu la da Tour de Fran ce

Sound tracks (Ban da So no ra del Tour de

Fran ça), pre sen ta da el 2003 (ver sió re vi -

sa da d’un tre ball del ma teix nom de

1983) pel con junt ale many Kraft werk

(Cen tral d’Ener gia). És una me lo dia

monò to na, no so ro llo sa, i fins a cert punt

agra da ble, per a qui des co neix aquest ti -

pus de mú si ca in for ma tit za da.

Per fi na lit zar, vo lem as sen ya lar que des 

de fa uns anys, l’es port es tro ba lli gat a

la mú si ca per vin cles es tric ta ment co -

mer cials. Ens re fe rim als con certs mul -

ti tu di na ris que se ce le bren en els més

im por tants es ta dis del món, en els

quals par ti ci pen els més ido la trats i ago -

sa rats con junts del mo ment, els can -

tants i can tau tors em blemà tics i els Tres

Te nors.
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Ca ràtu la del CD Tour de Fran ce, del grup

Kraft werk.



L’esport, una potencial
eina formativa

§ CARLES GONZÁLEZ ARÉVALO
Pro fe ssor de l’INEFC-Barcelona

Un 2004 es por tiu...
i molt edu ca tiu
Aquest 2004 ha es tat de cla rat pel Con sell 

de la Unió Eu ro pea i el Par la ment Eu ro -

peu com a “Any eu ro peu de l’Educació

mit jan çant l’esport”. És una opor tu ni tat

úni ca per par lar i re fle xio nar ple gats so bre

el po ten cial edu ca tiu de l’esport. No és

l’any eu ro peu de l’Esport, ni tam poc l’any

eu ro peu de l’Educació Fí si ca; és l’any eu -

ro peu de l’Educació mit jan çant l’Esport.

Dit d’una al tra ma ne ra: du rant el 2004, 

els go verns dels di fe rents paï sos eu ro peus

es preo cu pa ran de pro mou re  l’Esport com 

a eina edu ca ti va. 

Ara bé men tre, d’u na ban da, des de les

ins ti tu cions eu ro pees su pe riors es par la

de l’es port com a eina i vehi cle edu ca tiu,

de l’al tra, veiem com cada dia més, l’es -

port d’e lit inun da, acla pa ra i al gu nes ve -

ga des col·lap sa el nos tre en torn, amb

uns va lors que, ma lau ra da ment, cada

cop en més oca sions, són cer ta ment con -

tra dic to ris amb l’es port edu ca tiu.  No cal

dir que m’es tic re fe rint bàsi ca ment a l’i -

ne fa ble ne go ci me dià tic –ca lia que apa -

re gués aquest ter me– ano me nat fut bol

pro fes sio nal.  Dia rere dia, es mul ti pli -

quen les de cla ra cions, fets, ac cions rea -

lit zades per per so nes i per so nat ges, que

són ab so lu ta ment con tra po sades a la

pro mo ció edu ca ti va de l’es port i que, a

més a més, són aques tes de cla ra cions,

fets i ac cions allò que més arri ba a

aquells a qui vo lem edu car a tra vés de

l’es port: el jo vent.  

Veiem, doncs, que no sem pre és fàcil de

re la cio nar de for ma po si ti va l’es port i l’e -

du ca ció i, per tant, en aquest Any Eu ro -

peu de l’Edu ca ció mit jan çant l’Esport,

les ins ti tu cions eu ro pees te nen  un gran

rep te en tre mans, el qual hem de con tri -

buir a su pe rar els pro fes sio nals de l’e du -

ca ció en l’àmbit de l’ac ti vi tat fí si ca i es -

por ti va (mo ni tors, pro fes sors, en tre na -

dors...).  Cal que ens hi im pli quem, per -

què l’es port és un ele ment fo na men tal

en la nos tra cul tu ra i no po dem dei xar

que es vegi ab so lu ta ment ofe gat pels va -

lors ne ga tius que  veiem con tí nua ment

al nos tre en torn; n’hem de res ca tar els

va lors in trín secs i po ten ciar-los en la

nos tra tas ca dià ria.   Com?  Fent pro pos -

tes, ma ni fes tant-nos,  però so bre tot for -

mant per so nes crí ti ques (si guin alum -

nes, ju ga dors, usua ris...); crí ti ques amb

allò que els arri ba de to tes ban des en l’a -

no me na da so cie tat de la in for ma ció (de -

sin for ma ció, com diuen al guns?) en què

vi vim.

Aquest és el bon camí i per fer-ne un tros,

tal ment com si es trac tés del Camí de

San tia go, he ela bo rat aquest ar ti cle en

què, a part de cer tes re fle xions obli ga des,

faig un se guit de pro pos tes, de me su res

que pre te nen és ser una mo des ta guia per

aju dar a tots els qui d’una ma ne ra o al tra

edu quem a tra vés de l’esport. 

Tal i com he anat anun ciant, el fet d’as -

so ciar es port d’alt ni vell o es port d’alt

ren di ment i edu ca ció no és gens fàcil. És 

més, po den arri bar a ser ter mes an tagò -

nics. Si afi nem més i cen trem l’anà li si

en el que s’es de vé en el fut bol pro fes sio -

nal del nos tre país diu men ge rere diu -

men ge, el bi no mi es port-edu ca ció es

tren ca del tot. I és una pena, una au -

tèntica llàsti ma.

El cas del fut bol
pro fes sio nal

El fut bol pro fes sio nal ac tua com a “efec te

mi rall” de molts nens i ne nes. És el que

po dríem ba te jar amb el tí tol de “Quie ro

ser como Beck ham”; d’u na in te res sant

pel·lí cu la que re la cio na pre ci sa ment es -

port i edu ca ció. Però, què té el fut bol per

ha ver-se con ver tit en un autè ntic es port

de mas ses? Per què el fut bol és l’esport rei 

en el nos tre país? 

n Hi ha un gran nom bre de fit xes fe de ra -

ti ves tant de fut bol com de fut bol sala.

Com a in di ca dor ens pot ser útil l’es -

tadística de par ti ci pa ció en els Jocs

Esco lars a Ca ta lun ya du rant el curs

2000- 2001. Els par ti ci pants ins crits a 

fut bol i fut bol sala re pre sen ten gai re bé

la mei tat de les llicè ncies to tals. Tot

això sen se comp tar amb l’es port fe de -

rat no  escolar que abas ta ria un am pli

ven tall d’e dats. 

n Hi ha mol tes com pe ti cions o lli gues po -

pu lars on grups d’a mics o com panys de

fei na que den un dia a la set ma na per fer 

el “par ti det” de fut bol, fut bol sala o fut -

bol 7 i... per què no?, la cer ve sa pos -

terior.

n El fut bol mou un gran nom bre d’es pec -

ta dors dels equips pro fes sio nals, però

tam bé dels ama teurs i dels equips de

nens i ne nes en edat es co lar.

n Un tant per cent molt ele vat de la po bla -

ció és d’un equip o al tre i, en molts ca -

sos, hi ha un ve ri ta ble sen ti ment d’ad -

he sió i iden ti fi ca ció amb uns co lors

 determinats, amb una ban de ra, amb un 

te rri to ri.

n Al vol tant del fut bol, hi ha un mer chan -

di sing que ge ne ra una gran quan ti tat de 

di ners: ven da de sa ma rre tes, ob jec tes

de re gal, de con sum, amb els co lors

dels di fe rents equips, les bo ti gues dels

equips grans...

n Els ju ga dors s’han con ver tit en autè nti -

ques es tre lles me dià ti ques com a es por -

tis tes: “jo de gran vull ser com...” Però

da rre ra ment tam bé com a sex sím bols,

la qual cosa fa que el fut bol aca pa ri l’a -

ten ció de mol tes noies ado les cents poc
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in te res sa des en aquest es port. El cas

més em blemà tic és el de Beck ham, del

Reial Ma drid, un ju ga dor que om ple

més pàgi nes de re vis tes del cor que no

pas les pròpia ment es por ti ves.

n Molts nens i ne nes que ju guen en les ca -

te go ries in fe riors dels grans equips for -

mant part del plan ter, som nien a arri bar 

al pri mer equip.

n Molts més nens i ne nes que ju guen amb 

al tres equips som nien a ser fit xats per

grans clubs

n El fut bol mou quan ti tats de sor bi ta des

de di ners (con trac tes mi lio na ris, tras -

pas sos fo ras sen yats, en tra des molt ca -

res, quo tes de so cis al tes...). Les fit xes

dels ju ga dors pro fes sio nals han sor tit de 

mare; i no sem bla que hi hagi gai re in -

ten ció d’a tu rar-ho. 

El po ten cial edu ca tiu
del fut bol

Un cop de mos tra da la gran in fluèn cia que

pot exer cir en els nens i ne nes del nos tre

país el fut bol pro fes sio nal, es tem en dis -

po si ció d’afirmar que el fut bol té un po ten -

cial edu ca tiu que ca na lit zat de for ma

 correcta po dria ser vir per edu car i for mar

fu turs ciu ta dans més cí vics, més ben edu -

cats.

El que s’esdevé en un te rreny de joc és

una mena de “fo tocò pia re duï da” d’una

so cie tat. Una re duc ció de la vida real. I

com a re duc ció és una for ma més as se -

qui ble per tre ba llar i ad qui rir un se guit de

va lors que són del tot vàlids en la nos tra

vida dià ria. Te nir, doncs, la pos si bi li tat

d’observar i par ti ci par en l’esport ac ti va -

ment pot ser una font d’adquisició  de va -

lors per viu re en so cie tat. 

Llàsti ma que tot el ma remà gnum econò -

mic i so cial que ge ne ra el fut bol d’alt ni vell 

de ri vi dia rere dia en tris tos epi so dis de

con tra va lors, con ver tint aquest ti pus

d’esport, en un es port que edu ca, per

desgràcia, en l’adquisició de con tra va lors

i no en va lors com ens agra da ria que fos.

En aquest sen tit, po dríem par lar del fut bol 

d’alta com pe ti ció com a un es port an tie -

du ca tiu.

Po dem dir, doncs, que el fut bol pro fes sio -

nal té un gran po ten cial edu ca tiu que no

s’aprofita. D’una ban da, el fut bol, com a

es port, és un en torn ideal per al de sen vo -

lu pa ment de va lors so cials com ara el res -

pec te, la so li da ri tat, la coo pe ra ció, però

quan par lem de fut bol pro fes sio nal molts

cops el que es trans met són con tra va lors,

com ara l’exclusió, la violè ncia, la men ti -

da, l’engany i l’individualisme exa ge rat.

Tot ple gat és fruit del fet que la fi na li tat en

el fut bol pro fes sio nal és l’èxit per da munt

de tot i la dèria de guan yar a qual se vol

preu, fins i tot ser veix per jus ti fi car con -

duc tes cer ta ment re pro va bles que pro ve -

nen de tots aquells que for men part de

l’entorn d’aquest es port (di rec tius, ju ga -

dors, es pec ta dors, en tre na dors...). 

Aquest com po nent de l’èxit per da munt de 

tot ens està por tant a si tua cions com les

des cri tes per Gu tie rrez San mar tín en un

dels seus lli bres:1

[...] las fre cuen tes fal tas y jue go su cio en los

par ti dos de fut bol, las agre sio nes y autè nti -

cas gue rras en tre es pec ta do res y se gui do res

de dis tin tos equi pos y los abun dan tes in sul -

tos y ofen sas per so na les en di ver sos am bien -

tes de por ti vos, en tur bian el dis fru te lú di co

del jue go y del es pec tácu lo como tal.

Si a això hi afe gim que són pre ci sa ment

aques tes si tua cions les que ens bom bar -

de gen des dels mit jans de co mu ni ca ció i

són se gui des de ben a prop pel pú blic

jove, es tem da vant d’un còctel  di fí cil de

pair. 

El cas “Ro ber to Car los”,
tan sols un exem ple

Per il·lus trar aques ta re fle xió te nim al nos -

tre abast una in fi ni tat d’e xem ples. Po dria

ha ver-ne es co llit un de qual se vol. Ana lit -

za ré un dels més re cents apa re guts en

prem sa i te le vi sió. Essent sin cer, l’e xem -

ple que ara co men ta ré, va ser el de to nant

per atre vir-me a re dac tar aquest ar ti cle:

l’a gres sió de Ro ber to Car los a un ju ga dor

del Ba yern de Mu nic, en un par tit de

Cham pions el pas sat 25 de fe brer. L’ar -

gen tí De mi che lis va rea lit zar una dura en -

tra da a Ro ber to Car los; l’àrbi tre va xiu lar

fal ta i li va mos trar la tar ge ta gro ga. Un

cop a te rra el ju ga dor del Reial Ma drid va

do nar un cop de puny a la cara del cen tre -

cam pis ta del Ba yern. L’àrbi tre no va veu re 

aques ta agres sió pos te rior i per tant, no

ho va fer cons tar a l’acta.

El ju ga dor ar gen tí fa una en tra da molt for -

ta i Ro ber to Car los s’hi tor na. Lleig. Quan -

tes ve ga des hem vis cut una si tua ció sem -

blant en ca te go ries in fe riors? Pren dre’s la

jus tí cia per comp te pro pi no és pre ci sa -

ment un va lor a trans me tre al jo vent

 actual. “Ull per ull, dent per dent.” I no

no més en el món de l’esport. Tris tos es de -

ve ni ments que s’han anat pro duint en la

nos tra so cie tat ens fan pen sar, com deia

Gand hi que si con ti nuem amb l’“ull per

ull... ens que da rem tots cecs”.

El “cu rrí cu lum ocult”
del fut bol

Ana lit zant aquest fet ens po dem ado nar

que el pro ble ma ja no és tant si va ha -

ver-hi agres sió o no. Això és in dis cu ti -

ble. Tot hom ho ha vist. Tot hom ho ac -

cep ta. El que es dis cu teix és que si

l’àrbi tre no ho va veu re en el te rreny de

joc i per tant no ho va fer cons tar en

acta, per què ha de ser san cio na da l’ac -

ció? Entre els “fut bo le ros” exis teix un

“cu rrí cu lum ocult” que es trans met des

de ben pe tits i que en sen ya que tot el

que pas sa al camp... es que da al camp.

Ro ber to Car los, quan va con èi xer la san -

ció que li ha vien im po sat, va co men tar:

“esta gen te nun ca ha ju ga do al fút bol y

no sabe lo que se sien te en un cam po.

Sen ta do fu man do y be bien do ante una

tele es fá cil san cio nar”. El ma teix àrbi -

tre, quan va veu re per te le vi sió les imat -

ges va co men tar  amb bon cri te ri, que si

ho ha gués vist li ha gués tret la tar ge ta

ver me lla di rec ta a Ro ber to Car los. Però

com que no ho va veu re “in situ”, tot i

que el ví deo és molt clar, lla vors no és

pos si ble can viar res i no es pot cas ti gar

l’ac ció vio len ta de Ro ber to Car los. Sen -

se en trar en el ju di ci de si la fal ta del ju -

ga dor ar gen tí era me rei xe do ra o no de

tar ge ta ver me lla di rec ta, sí que és cert

que l’ac ció va ser cas ti ga da per l’àrbi tre. 

1 Ci ta t per M. Prat i S. So ler a Acti tu des, va lo res y nor mas de la edu ca ción fí si ca y el de por te, Bar ce lo na, INDE, 2003, pàg. 103.



És a dir, va veu re la fal ta, la va xiu lar i la

va san cio nar amb tar ge ta. Des del meu

punt de vis ta, si una agres sió mai no és

jus ti fi ca ble, en ca ra ho és menys si el

 jutge del par tit ha cas ti gat l’ac ció del ju -

ga dor que ha comès la fal ta que ha de -

sen ca de nat l’a gres sió pos te rior. Fi lant

prim, el ju ga dor del Ba yern s’ha vist do -

ble ment san cio nat: d’u na ban da, re gla -

ment ària ment amb una tar ge ta i de l’al -

tra, de for ma vio len ta i an ties por ti va

amb una agres sió.

Hi ha mol tes més nor mes en tre ju ga dors

que no es tan es cri tes, que no for men part

del re gla ment, però que són sa gra des:

anar a par lar/pro tes tar a l’àrbi tre amb les

mans al da rre re (sem bla que així ja tens

via lliu re per pro tes tar), in ten tar po sar la

pi lo ta ben en da vant a l’ho ra d’e xe cu tar

una fal ta, col·lo car la tan ca de fen si va es -

cur çant les pas ses as sen ya la des per

l’àrbi tre, anar al cór ner con tra ri a per dre

temps quan el teu equip va guan yant, fer

fal tes que molts co men ta ris tes qua li fi -

quen de “tàcti ques”, com si pro vo car una

fal ta es ti gués jus ti fi cat des d’un punt de

vis ta es tratè gic, etc. Cu rio sa ment, la gran

ma jo ria són pe ti tes tram pes o ac ti tuds

poc es por ti ves; amb una ex cep ció. Hi ha

una ac ti tud que, es ti gui com es ti gui el re -

sul tat, passi el que passi en el te rreny de

joc, sem pre es res pec ta: llen çar la pi lo ta

fora quan un ju ga dor de l’e quip con tra ri

s’ha fet mal i tor nar-la-hi des prés. No en -

tra rem a ana lit zar, però, en quin punt del

te rreny de joc s’a cos tu ma a tor nar la pi lo -

ta. És una de les po ques si tua cions del

“cu rrí cu lum ocult” del fut bol que trans met 

un va lor po si tiu; just abans però, és pos si -

ble que s’ha gi pro duït una dura en tra da

tàcti ca in ten cio na da, però això sí, som

uns “sen yors” i en viem la pi lo ta fora per -

què si gui atès l’ad ver sa ri des prés de tan

des gra ciat en tre banc.

La san ció del Co mitè
de com pe ti ció

Con ti nuem amb el cas Ro ber to Car los. El

Co mitè, des prés d’haver ana lit zat les

imat ges que els arri ben de TV, es reu neix i 

de ci deix cas ti gar l’acció del ju ga dor amb

dos par tits. Re sul ta, tan ma teix, que la

san ció po dria ha ver es tat fins de tres par -

tits, però tan sols el cas ti guen amb dos

per què con si de ren com a ate nuant el fet

que ha es tat una reac ció a una en tra da

d’un ri val. 

No vull jut jar si dos o tres par tits són pocs, 

i en la lí nia d’allò que co men ta va en el

punt an te rior, el que em sem bla molt greu

és que si gui un ate nuant res pon dre una

ac ció del joc que, a més a més, ha es tat

cas ti ga da per l’àrbitre. A par tir de la de ci -

sió del Co mitè es co men cen a pu bli car co -

men ta ris que sur ten  a la prem sa i la te le -

vi sió, que a ve ga des po den arri bar a ser

fins i tot  més per ju di cials que la ma tei xa

ac ció de Ro ber to Car los.

Bu tra gue ño, di rec tor es por tiu del Reial

Ma drid, va dir que amb aquest pre ce dent

es po dia có rrer el risc que tots els clubs

en vies sin ví deos al Co mitè quan es pro -

duei xi una ac ció en con tra dels seus in te -

res sos. 

Entrem ara en una de les més tí pi ques

reac cions de la part cas ti ga da. Quan cri des 

l’a ten ció a un jove (i no tan jove) per una

cosa que ha fet ma la ment, la pri me ra reac -

ció acos tu ma a ser: “però, què he fet?

Aques ta pri me ra ex pres sió el fut bo lis ta la

ma ni fes ta ai xe cant els bra ços im me dia ta -

ment des prés de pro vo car una fal ta com

dient: “no l’he to cat”, “jo no he fet res”.

Quan dó nes les ex pli ca cions adients i el

jove es veu sen se sor ti da, lla vors arri ba  la

se go na reac ció: “aquell tam bé ho ha fet i

no li has dit res”. Aques ta reac ció la va te -

nir el ma teix pre si dent del Reial Ma drid,

Flo ren ti no Pé rez quan li va co men tar al

pre si dent de la Reial So cie tat que ells tam -

bé po drien de ma nar una san ció per al bra -

si ler Edmil son per do nar-li un cop de puny

a Alki za du rant el par tit de la Cham pions

Reial So cie tat-Lyon. O el ma teix ju ga dor

san cio nat quan va de cla rar que “esta pena 

no está es cri ta en nin gún li bro. Si he agre -

di do, que me im pon gan los cua tro par ti -

dos; si no, que me qui ten la san ción. Está

cla ro que hay que cam biar el re gla men to.

Esto no pue de se guir así”. Ro ber to Car los,

per in ten tar jus ti fi car-se i so bre tot, per què

li re ti rin els par tits de san ció, sug ge reix un

can vi en la re gla men ta ció. Pot ser té raó; la

seva reac ció és de qua tre par tits si així ho

as sen ya la el re gla ment. 

Van ser molt cu rio ses, tam bé, les de cla ra -

cions de ju ga dors d’altres equips que, si fa 

o no fa, deien que s’ha d’entendre que un

ju ga dor en un mo ment de ter mi nat tin gui

un “ca len tón”; cal tam bé, però, en ten dre

que l’agressió pos te rior és una con duc ta

contrària a l’esperit del joc i com a tal ha

de ser san cio na da. És l’única ma ne ra

d’aprendre i evi tar que tor ni a pas sar.

En una oca sió, com a en tre na dor d’un

equip in fan til de fut bol sala que ju ga va en

la lli ga del Con sell de l’Esport, te nia un ju -

ga dor que mar ca va la di ferè ncia quan te -

nia la pi lo ta als peus. Anàvem guan yant

dos a zero, però aquest ju ga dor va re bre

du rant tot el par tit en tra des for tes per part

de ju ga dors de l’equip con tra ri. Amb tota

la pa cièn cia del món va anar aguan tant

fins que es va plan tar da vant de l’àrbitre i

li va dir cri dant: “es toy has ta los c...”

Imme dia ta ment des prés d’aquesta ac ció

de ma no can vi a l’àrbitre i em diu: “Però si

no tens ban que ta”. “És igual, ju ga rem

amb un ju ga dor menys, però no puc per -

me tre ac ti tuds d’aquesta mena, en ca ra

que tin gui tota la raó del món”, li vaig dir

jo. Vam per dre tres a dos. Però, des del

punt de vis ta edu ca tiu, aquest ma teix ju -

ga dor, els seus com panys i jo ma teix vam

guan yar molt més enllà del re sul tat fi nal.

Per aca bar amb aquest cas, una úl ti ma de -

cla ra ció de Ro ber to Car los, que pot re su -

mir el fons i la for ma del que va suc ceir: “lo 

úni co que hice fue de fen der me de una

en tra da muy fuer te”. Amb tots els meus

res pec tes Ro ber to: és per aques ta raó que

hi ha un àrbi tre. L’àrbi tre hi és, en tre d’al -

tres co ses, per què els ju ga dors no apli quin

la jus tí cia pel seu comp te. El que va fer el

ju ga dor con tra ri està ma la ment, no s’ha de 

fer, però l’àrbi tre ho ha vist i ho ha cas ti gat. 

Què més vols? Pot ser allò que vols és per -

ju di car el teu equip, per què si t’a rri ba a

veu re l’àrbi tre agre dint un ad ver sa ri, ha -

gués es tat el teu equip el que s’ha gués

que dat amb un home menys. Per què una

fal ta en un mo ment del joc és una ac ció

cas ti ga da dins el re gla ment. Una fal ta,

quan la pi lo ta està fora de joc, és una

agres sió i un acte vio lent. 

A ve ga des, però,
el ví deo sí que ser veix 

Bu tra gue ño va dir que “rear bi trar los par -

ti dos es ir ma tan do al fút bol”. Des co brim
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l’entrellat d’un al tre fet sor pre nent. Re sul -

ta que en un par tit tam bé molt re cent en -

tre el Bar ça i el De por ti vo de la Co run ya,

aquest ma teix mes de març, Mot ta, ju ga -

dor del Bar ça va ser do ble ment amo nes tat 

per dues “su po sa des” en tra des fora de to.

Dic su po sa des, per què ni l’una ni l’altra

van te nir com a pro ta go nis ta Mot ta.

L’àrbitre el va veu re a ell i va ser san cio nat 

amb dues tar ge tes gro gues i per tant, ex -

pul sat. En el te rreny de joc l’àrbitre és qui

mana, això diuen. Però vet aquí que els

ser veis ju rí dics del FC Bar ce lo na van en -

viar la cin ta de ví deo al Co mitè de Com pe -

ti ció per de mos trar que l’àrbitre va co me -

tre una erra da hu ma na. No cal dir res

més. Efec ti va ment, el Co mitè re ti ra amb -

dues tar ge tes. Ara el ví deo sí que ser veix

com a pro va i nin gú de l’entorn es por tiu

ha al çat la veu en con tra del seu ús. El fut -

bol pro fes sio nal ja ho té això, incohe -

rències. Cal re mar car, par lant d’aquest

par tit, d’una nova mos tra de l’anti fair

play del fut bol pro fes sio nal: cap ju ga dor

del De por, ni aquells que ha vien re but les

fal tes,  van apro par-se a l’àrbitre per dir-li

que no ha via es tat Mot ta. Sem bla que en

el fut bol d’alt ni vell tot s’hi val. I tot... no

s’hi val.

El gran pe rill:
l’esport en edat es co lar

El gran pe rill és que tots aquests con tra -

va lors que, ens agra di o no, trans met el

fut bol d’alt ni vell, so bre pas sin aques ta

es fe ra es por ti va tan se lec ta, arri bin a

l’es port de base, a l’es port en edat es co -

lar i es re pro duei xin de la ma tei xa ma ne -

ra. I aquest pe rill s’està do nant. És evi -

dent que un dels fac tors de sen ca de -

nants d’a quest fet és l’ac ció dels mit jans 

de co mu ni ca ció i, molt es pe cial ment, de 

la te le vi sió.

Un dels més po tents àmbits d’e du ca ció

in for mal per als in fants i jo ves és la te le vi -

sió; és un mitjà atrac tiu, per sua siu, que

real ment ge ne ra mo dels ne ga tius a imi tar

i tam bé al guns mo dels –pocs– po si tius.

Però, tal i com as sen ya la Sal va dor Car -

dús2 en el seu da rrer lli bre Ben edu cats

“no és rao na ble es pe rar que la te le vi sió si -

gui ‘e du ca ti va’ –en el sen tit que aquest si -

gui el seu prin ci pal i únic ob jec tiu”, sinó

que allò que cal és ‘con tro lar allò que es

veu’ i a més a més cal que les ad mi nis tra -

cions re pen sin “molt a fons quin és el pa -

per de les in dús tries cul tu rals i par ti cu lar -

ment de la te le vi sió a l’ho ra de par ti ci par,

des del seu lloc, en l’e du ca ció cí vi ca dels

ciu ta dans”.

Si els mit jans de co mu ni ca ció, so bre tot la

te le vi sió, po drien re sul tar uns fi dels aliats

per a la di fu sió dels va lors edu ca tius que

pot trans me tre el fut bol pro fes sio nal, en la 

rea li tat es con ver tei xen en ve ri ta bles ene -

mics, com pe ti dors dels edu ca dors. En tot

cas, hem de ser ca pa ços d’educar els nois

i noies per què si guin ciu ta dans crí tics da -

vant el que veuen a la te le vi sió. Aquest ja

se ria un gran pas. 

I els al tres es ports
d’alt ni vell, tam bé
són poc edu ca tius?

Ca lia fer-nos aques ta pre gun ta. I tam bé

ca lia re fle xio nar so bre la res pos ta. Crec

que tots hi es ta rem d’a cord: hi ha molts

es ports d’alt ren di ment o alt ni vell, que no

re pro duei xen con tra va lors. D’al tra ban da,

cal as sen ya lar que no te nen, ni de bon

tros, l’im pac te me dià tic ni econò mic que

té el fut bol pro fes sio nal. 

Els va lors i la iden ti tat dels es ports que -

den re co llits en el seu re gla ment.  I el re -

gla ment, les re gles de joc, tot ci tant un al -

tre cop Sal va dor Car dús, no són sinó unes

con ven cions ne cess àries per què la con -

vivè ncia en el te rreny de joc si gui com més 

plaent i lú di ca mi llor. Tot se guit veu rem

una sèrie de re gles, con ven cions, que hi

ha en es ports d’alt ni vell que aju den, i

molt, al fair play.   

En qual se vol es port de com bat (judo, ka -

ra te...) el re gla ment de ter mi na l’obligació

de fer la sa lu ta ció en en trar al ta ta mi o en

co men çar i aca bar l’assalt. 

En el bàsquet  els ju ga dors han d’ai xe car 

la mà quan fan una fal ta. Aques ta ac -

cep ta ció de la fal ta co me sa és un acte

que aju da al joc net. A l’hand bol, un es -

port de molt con tac te, les fal tes i les san -

cions dis ci plinà ries es tan molt ben ca ta -

lo ga des amb una cla ra gra da ció en fun -

ció de la gra ve tat de l’ac ció. Exis tei xen

les ex clu sions, per exem ple, que són ex -

pul sions mo ment ànies de dos mi nuts

que dei xen l’e quip in frac tor en in fe rio ri -

tat, per me ten al ju ga dor re fle xio nar so -

bre la seva ac tua ció i tor nar al te rreny

de joc.

Tant el mi nibà squet com el mi nihand bol te -

nen uns re gla ments que in ten ten ex treu re el 

po ten cial for ma tiu d’a quests es ports, tot po -

ten ciant, per exem ple, les ro ta cions en tre

ju ga dors, afa vo rint que no sem pre ju guin

els ma tei xos i prohi bint la de fen sa in di vi -

dual en el cas del mi nibà squet... Re fle xio -

nem so bre les di ferè ncies que hi ha en tre el

re gla ment del fut bol o fins i tot el fut bol sala

pro fes sio nal i el re gla ment del fut bol o fut bol 

sala en edat es co lar. Cap ni una.

A ve ga des, és el cu rrí cu lum ocult d’a -

quests al tres es ports el que pro vo ca ac -

cions cí vi ques. Al vo lei bol, do nar-se la mà 

i ani mar-se en tre  ju ga dors del ma teix

equip en aca bar gai re bé cada punt, tant si 

s’en cer ta com si hi ha erra da, en rug bi l’e -

quip guan ya dor fa el pas sa dís aplau dint

l’e quip per de dor en fi na lit zar el par tit, etc.

Me su res per a un fut bol
pro fes sio nal... edu ca tiu

El món del fut bol pro fes sio nal està ple de

mo dels ne ga tius, de re fe rents per ju di -

cials. Entre na dors que pro tes ten les de ci -

sions ar bi trals, que apro fi ten les ro des de

prem sa per quei xar-se dels seus ju ga dors, 

di rec tius que es cal fen un par tit, etc.

Veiem, doncs, que fruit de la for ça me dià -

ti ca del fut bol, cal dria que els pro fes sio -

nals que en viuen (ju ga dors, tècnics...)

fos sin més cons cients de la in fluèn cia i

em prem ta que les se ves ac cions dei xen en 

els in fants i jo ves. L’esport de com pe ti ció

és evi dent que es mou per in te res sos molt

allun yats del món edu ca tiu, però cal dria

aju dar a fer que aquest vehi cle edu ca tiu

tan em prat, que és l’esport, no es mal me -

ti... del tot. Per això, tot se guit co men ta ré

els gra nets de so rra, que pot ser són més

aviat rocs, que po drien apor tar els ju ga -

dors per mi llo rar la imat ge del fut bol pro -

fes sio nal. 
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Dis mi nuir el nom bre

de tar ge tes gro gues i ver me lles

Els clubs te nen molt a dir en aquest as -

pec te. Al mar ge de la san ció dis ci plinà ria

im po sa da per l’àrbitre i el co mitè de com -

pe ti ció pos te rior ment, hau ria de ser el

club qui cas ti gués el seu ju ga dor an ti ci -

pant-se a les de ci sions dels or ga nis mes

dis ci pli na ris. Des del meu punt de vis ta,

puc en ten dre una tar ge ta gro ga per una

for ta en tra da en una si tua ció de joc qual -

se vol, sen se pre me di ta ció. A par tir d’aquí

el club hau ria de san cio nar econò mi ca -

ment el ju ga dor en to tes aque lles tar ge tes

que so bre pas sin aquest lí mit es ta blert:

n La se go na gro ga, per què de ter mi na que

l’e quip ju garà en in fe rio ri tat numè ri ca.

Una ac ció in di vi dual in co rrec ta per ju di -

ca tot un col·lec tiu.

n Les tar ge tes ver me lles di rec tes.

n Les tar ge tes que si guin per una pro tes ta 

a l’àrbi tre.

n Les tar ge tes que re sul tin d’u na ba ra lla

amb ju ga dors ad ver sa ris.

n Les tar ge tes per pèrdues de li be ra des de

temps quan l’e quip va guan yant.

Re con èi xer la fal ta co me sa 

Una ac ció en fa vor del joc net és ai xe car la 

mà per re con èi xer  la fal ta co me sa i fa ci li -

tar així la tas ca ar bi tral. És una ac ti tud

que de mos tra que qual se vol pot co me tre

una ac ció in co rrec ta i que està dis po sat a

evi tar-la de nou. Hi ha es ports, com el

tennis per exem ple, on de ci sions ar bi trals

equi vo ca des han es tat rec ti fi ca des per

l’esportista que s’ha be ne fi ciat de l’errada

ar bi tral. Aquest fet im pli car guan yar me -

res cu da ment. 

De ma nar dis cul pes 

Per què re sul ta tan di fí cil de ma nar dis cul -

pes? La si tua ció ideal im me dia ta ment

des prés d’haver comès una fal ta és de ma -

nar per dó.

Aju dar un ad ver sa ri

a ai xe car-se de te rra

des prés d’ha ver-li fet una fal ta

Una ac ti tud po si ti va en vers el ju ga dor a

qui has fet la fal ta. 

No en gan yar l’àrbi tre

Hi ha mol tes ma ne res de pro vo car erra -

des ar bi trals: ti rar-se a te rra si mu lant un 

pe nal ine xis tent, pro vo car una fal ta per

for çar una ex pul sió o una tar ge ta d’un

ad ver sa ri, pro vo car una tar ge ta gro ga

quan no més fal ta una per com plir un ci -

cle i així ju gar un par tit im por tant, tot

ac ce le rant la san ció.

No pro tes tar a l’àrbi tre

Estem tan acos tu mats a la pro tes ta pos te -

rior a una de ci sió ar bi tral que ha arri bat

un punt en què quan un ju ga dor no pro -

tes ta no ens plan te gem la pos si bi li tat

d’error ar bi tral. Però tam bé al con tra ri,

quan el nos tre ju ga dor pro tes ta qües tio -

nem la de ci sió de for ma im me dia ta. 

La tas ca d’arbitrar és prou com pli ca da

com per com pli car-la en ca ra més. Un

tema de de bat ha bi tual és la pro fes sio na -

lit za ció dels àrbi tres. És cu riós que, en

aquest sen tit, un es port que mou tants di -

ners no hagi po sat mai so bre la tau la, de

for ma se rio sa, la pos si bi li tat de pro fes sio -

na lit zar la tas ca ar bi tral. Si més no, apro -

fi tant els grans aven ços tec nolò gics, ens

po dríem apro par al sis te ma d’arbitratge

del fut bol ame ricà, on l’equip ar bi tral està

per ma nent ment con nec tat a un con junt

de càme res que vi sua lit zen cada ju ga da

amb poc mar ge d’errada. Pot ser no in te -

res sa: l’errada ar bi tral hu ma na, ge ne ra

de bats, om ple pàgi nes de dia ris es por tius, 

pro vo ca des con fian ça...

No ti rar es co pi na des a te rra 

La gran ma jo ria de ju ga dors de fut bol ti ren 

es co pi na des a te rra con tí nua ment. De ni -

vell alt, mitjà i baix. Fi siolò gi ca ment, no

crec que tin guin aques ta ne ces si tat, atès

que els prac ti cants d’altres es ports no ho

fan. Aquest fet pro vo ca que nens i ne nes

en edat es co lar ti rin es co pi na des al pati

de l’escola, al me tro, al bus, a la pis ta po -

lies por ti va de l’escola...

No per dre el temps

ex pres sa ment 

Aques ta és una con duc ta an ties por ti va i

de man ca de res pec te. En al tres es ports, 

com l’hand bol, se san cio na amb “joc

pas siu” ja que es con si de ra fal ta que un

equip per di temps i es ne gui a ata car. En 

el món del fut bol un ju ga dor, quan fal ta

poc per fi na lit zar el par tit que va gua -

nyant, se’n va al cór ner a per dre temps,

fa pas sa des al seu por ter, no avan ça, no

ata ca, no arris ca... 

I no sal tres

com a edu ca dors,

hi po dem fer al gu na cosa?

En l’esport, com en la vida allò que es diu 

“do nar exem ple” és una de les ma ne res

més efi ca ces de triom far en el món de

l’educació en va lors. El pro fes sor que vol

que els seus alum nes si guin pun tuals ha

de ser sem pre el pri mer a arri bar, si vol ser 

exi gent amb l’alumnat, en pri mer lloc ha

de ser exi gent amb ell ma teix. D’això se’n

diu ser cohe rent i res pon sa ble en el fet

que som el mo del més im me diat que te -

nen els in fants i jo ves que es tem edu cant.

Bàsi ca ment, tal i com deia a la part in tro -

duct òria de l’article, la nos tra tas ca ha

d’anar en ca mi na da a for mar ciu ta dans

ben edu cats, per què res pec tin unes nor -

mes mí ni mes, però ne cess àries, per fer

pos si ble una mi llor con vivè ncia i per què

han de ser crí tics amb tot allò que els en -

vol ta. I un dels ele ments més pre sent en

l’entorn dels in fants i jo ves és l’esport, i

molt es pe cial ment l’esport rei del nos tre

país, el fut bol.
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