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Resumen : Se analizan los comportamientos deportivos entre 1976 y 1996.

Gracias a las encuestas realizadas durante estos anos es posible observar la

transformacion de los habitos deportivos de los espanoles en un periodo

historico en el que la globalidad de la sociedad espanola ha experimentado

un conjunto de acelerados procesos de cambio que la han conducido a

dotarse de un sistema democratico y a consolidar unos niveles avanzados

de desarrollo socioeconomico al tiempo que se incorporaba a la Union

Europea. En este proceso de cambio, la sociedad espanola en su conjunto

se ha vuelto mas compleja y lo propio le ha ocurrido al sistema social del

deporte que se ha ido transformando acompasadamente al ritmo que lo

hacia el conjunto de la sociedad.

Dado que el deporte tambien forma pane del ambito cultural o de las

formas simbolicas, se presenta igualmente en la ponencia la evidencia

empirica acerca de la contribucion de la practica deportiva a la expresion y

remodelizacion del yo de los practicantes que se agrupan en amplios

segmentos de poblacion que adoptan comportamientos deportivos bien

diferenciados siguiendo las lineas del genero, de la edad y de la

estratificacion social.

1. Aquest article es el text de la ponencia que va fer Manuel Garcia Ferrando al IV

congres de I'AEISAD L'activitat fisica i l'esport en un context democratic (1976-1996),

celebrat a Esplugues de Llobregat el 25 i el 26 d'octubre de 1996. Va ser publicat en

espanyol a SANCHEZ MARTIN, Ricardo, coord. 1996: La actividad fisica y el deporte

en un contexto democratico (1976-1996), Pamplona, AEISAD, pag. 9-25.
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Abstract Sporting behaviours are analyzed between 1976 and 1996. Polls made
during these years allow us to observe how sporting habits have changed in
Spain. Spanish society has become more complex and also the sport social
system.

Sports are a part of the cultural field and the symbolic shapes. This work shows
empirically how sports contribute to the individuals' sefexpression. Sport players
form large groups of people adopting well diferentiated sporting behaviours that
follow lines ofgender, age and social estratification.

1. Introduccio

Els habits esportius de la poblacio espanyola i les seves actituds
i valors envers el sistema esportiu han experimentat una profunda
transformacio en aquestes dues ultimes decades, es a dir, des de
finals del franquisme fins aquests moments Es tracta d'un periode
historic en que la globalitat de la societat espanyola ha
experimentat un conjunt de processos de canvi accelerats, que Phan
conduit a dotar-se d'un sistema democratic i a consolidar uns
nivells avancats de desenvolupament socioeconomic, alhora que
s'incorporava a la Unio Europea. En aquest proces de canvi, tota la
societat s'ha tornat mes complexa i el mateix Ii ha passat al sisterna
social de 1'esport, que s'ha anat transformant. acompassadament al
ritme que ho feia el conjunt de la societat.

Els resultats obtinguts en I'enquesta sobre els habits esportius
de la poblacio espanyola, feta pel Centre d'Investigacions
Sociologiques (CIS) el 1995, per encarrec del Consejo Superior de
Deportes i sota la direccio de l'autor d'aquesta ponencia, ens ha
permes tracar la dimensio empirica d'aquestes transformacions, en
comparar-ne els resultats amb els corresponents a les altres quatre
enquestes que sobre habits esportius dels espanyols s'han anat fent
cada cinc anys des de 1975, sempre promogudes pel Consejo
Superior de Deportes o pel Centre d'Investigacions Sociologiques
(ICSA-Gallup, 1975; Garcia Ferrando, 1982, 1986 i 1991).
Disposem, doncs, de cinc enquestes sobre els habits esportius dels
espanyols que, com ja hem assenyalat, ens permetran glossar amb
la precisio de les dades empiriques, l'abast de les transformacions
assenyalades.

Com podrem veure seguidament, 1'esport, com a activitat de
temps de lleure, s'ha convertit per a amplis segments de la poblacio
espanyola en un hobble molt valorat, en molts casos dominant, i per
a la totalitat de la societat ha arribat a ser un important producte de
consum de masses. Com a element integrant de 1'ordre
tecnoeconomic que configura l'estructura social, 1'esport s'ha vist
sotmes a un model de canvi, en aquest periode historic que
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estudiem, que segueix la logica de la racionalitat economica, de la

burocratitzacio i de la jerarquitzacio progressiva, de la innovacio

tecnologica i de la substitucio dels antics productes i coneixements

per altres de nous, mes desenvolupats i avancats (Bell, 1976). En

aquest context, el consum de 1'espectacle esportiu, en directe, a

traves dels diferents mitjans de comunicacio, i el consum d'articles

esportius per a l'us personal o familiar, han comencat un

desenvolupament que per ara sembla imparable, i que situa Fesport

entre els protagonistes de les nostres societats de masses actuals

(Heineman, 1994).

Pero 1'esport tambe forma part de 1'ambit cultural o de les formes

simboliques i, en aquest sentit, hem pogut constatar empiricament

la manera com contribueix a 1'expressi6 i remodelitzaeio del jo de

milions d'individus, que s'agrupen en amplis segments de la

poblacio i que adopten comportaments esportius ben diferenciats,

seguint les linies del genere, de 1'edat i de 1'estratificaci6 social

(Garcia Ferrando, 1994), configurant, com es veura seguidament,

un complex mosaic d'habits esportius que hem acotat i mesurat

segons ens han permes fer-ho les dades recollides.

La propia evolucio politicosocial de la societat espanyola en

aquestes dues ultimes decades ha contribult a consolidar un model

d'estat del benestar social, que tambe ha afectat notablement el

sistema esportiu. La municipalitzacio de Fesport i el

desenvolupament concomitant d'equipaments i instal•lacions

esportives, sobretot de caracter public, ha permes millorar

substancialment les infrastructures que han propiciat 1'expansi6

qualitativa i quantitativa dels habits esportius dels espanyols

(Andres i Delgado, 1995). L'analisi empirica que hem fet ens

permetra tracar tambe els models d'us i els perfils de les necessitats

d'equipaments esportius de la poblacio, tot aixo amb la finalitat

principal d'oferir instruments d'utilitat per al disseny de noves i

millors politiques esportives.

Una darrera 1'altra, les diferents enquestes que hem dut a terme

en aquestes dues ultimes decades sobre els habits esportius dels

espanyols han manifestat la importancia creixent de Fesport a

Espanya, tant en la seva manifestacio espectacular i professional,

com en la dimensio que mes ens ha interessat glossar: Fesport com a

practica individual i col-lectiva de la vida quotidiana i del temps de

lleure.

Ara be, el desenvolupament i la transformacio del sistema

esportiu a Espanya en aquestes dues decades, ha estat impulsat

pels principis axials de normes i valors que de vegades entren en

conflicte entre si, fet que comunica a aquest sistema esportiu unes
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tensions i unes contradiccions del mateix tipus que les que es
poden trobar en altres sistemes especialitzats de la societat. En
aquesta ponencia pararem especial atencio, alhora que resumirem
els aspectes quantitatius de la transformacio del sistema esportiu, a
dos elements que tenen una especial importancia pel seu profund
significat sociologic i per a 1'equilibri del sistema social en el seu
conjunt. Per un costat, estudiarem els desajustaments que s'han
anat consolidant en el sistema esportiu seguint la linia del genere, i
podrem comprovar com s'estan conformant dues formes d'entendre
i practicar 1'esport que no segueixen camins convergents: d'una
banda, la practica esportiva orientada, encara que en un marc de
referencia llunya, de cara a la competicio i a la intensificacio de les
relacions socials, i d'altra banda, la practica esportiva en la vessant
de cultura fisica centrada preferentment en els components
esteticocorporals de la practica. La primera forma d'entendre i fer
esport es podria alinear amb la visio masculina que es to d'aquesta
activitat. I la segona forma d'entendre i practicar esport ester mes
relacionada amb els habits desenvolupats per un ampli segment de
la poblacio femenina, que aporta d'aquest forma una altra visio del
que es, o podria ser 1'esport.

Pero existeix tambe un altre aspecte que considerem preocupant
i es el referent a les possibilitats pedagogiques de 1'esport,
possibilitats que, com es ben sabut, van esser el centre de
preocupacio de Cagigal, corn a maxim representant dun corrent de
pensament que va tractar, en el seu moment, d'integrar la cultura
fisica amb la cultura intellectual, prenent corn a punt d'unio les
possibilitats pedagogiques de 1'educaci6 fisica (Cagigal, 1966 i
1979). Les dades de la darrera enquesta d'habits esportius que
analitzarem seguidament i la perspectiva historica que hem
obtingut en comparar aquests resultats amb els corresponents a les
enquestes portades a terme en els darrers vint anys, no semblen
indicar que s'estigui consolidant una forma d'entendre 1'esport en
totes les seves capacitats pedagogiques: d'habit a 1'esforc i de
formacio del caracter i del principi del respecte envers un mateix i
als altres a traves de 1'activitat corporal esportiva. Mes aviat, el que
hem trobat ester mes relacionat amb una forma de practicar i
entendre 1'esport centrada exclusivament o principalment en els
aspectes de salut, higiene i de relacio social, pero amb una pobresa
notable de la dimensio moral i pedagogica que tant preocupava a
Cagigal.

En qualsevol cas, i abans de passar a 1'analisi concreta dels
resultats de les enquestes, cal assenyalar que el caracter obert del
sistema esportiu (Puig i Heineman, 1992) no tanca cap possibilitat
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de transformacio, i que el que veurem a continuacio no es un punt

d'arribada en el cami del canvi social, en el qual el sistema social de

1'esport, com la resta de la societat, es troba permanentment immers.

2. Interes i satisfaccio en la practica esportiva

La importancia de 1'esport com una de les activitats de temps de

lleure que fa mes la poblacio espanyola, deriva de 1'elevat grau

d'interes que la majoria de la poblacio sent envers aquesta activitat.

La millor evidencia empirica d'aquesta afirmacio, la podem

comprovar observant les distribucions de frequencia que es

presenten en la taula 1, que inclou dades sobre 1'interes dels

espanyols per 1'esport, tal com han quedat registrades en les

enquestes de 1995 i en les quatre anteriors.

Taula 1. Evolucio de 1'interes dels espanyols per 1'esport. 1995-1975.

Interes per 1'esport 1995 1990 1985 1980 1975

Molt 22 23 20 15 18

Bastant 41 42 39 33 32

No gaire 25 23 25 27 22

Gens 12 11 15 22 28

No contesta 0 1 1 2 -

(4.271) (4.625) (2.008) (4.493) (2.000)

En la darrera de les enquestes que hem fet, el 22 % de la

poblacio reconeix tenir molt d'interes per 1'esport, i un altre 41 %

manifesta tenir-hi bastant d'interes, la qual cosa significa que una

majoria elevada de la poblacio afirma tenir molt o bastant d'interes

per 1'esport. En canvi, el restant 37 % de la poblacio, no sembla

interessada en aquesta activitat, amb el 25 % de no gaire 'interes i

el 12 °/O de cap interes.

Respecte dels resultats de les enquestes anteriors, s'observa que

1'interes per 1'esport dels espanyols ha deixat d'augmentar, tal com

es venia registrant des de 1975, amb el 50 % de molt o bastant

interes, fins a assolir el maxim de respostes favorables el 1990, any

en que es registra un 65 % d'aquest valor. Sembla, doncs, clue s'ha

assolit una certa estabilitat en l'interes de la poblacio espanyola per

1'esport, i que a partir d'ara, es produiran lleugeres fluctuacions al

voltant del nivell del 65 % de respostes favorables, que semblen

constituir, en les nostres condicions culturals de vida, el sostre de

l'interes esportiu de la poblacio espanyola.
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El factor genere, corn ja es conegut per estudis anteriors,
estableix dues agrupacions ben diferenciades que semblen haver-se
estabilitzat tambe en els darrers anys, amb una majoria amplia
d'homes interessats per 1'esport i una majoria tan sols relativa de
dones que d'aquesta forma es manifesten:

Interes per 1'es ort

Molt/Bastant No gaire/Gees

95 90 95 90

Home 73 75 24 27
Dona 53 56 44 47

Es pot observar en 1'anterior distribucio que practicament 3 de
cada 4 homes manifesten estar molt o bastant interessats per
1'esport i, en canvi, es manifesten d'aquesta forma nomes 1 de cada
2 dones. Es aquesta dada diferencial, integrada en el sistema de
valors que caracteritza allo masculi i a116 femeni en relacio al mon
de 1'esport, el que ens ajudara a comprendre les diferencies de
comportaments i d'actituds que anirem resumint en l'analisi
seguent.

Encara que sembli que el grau d'interes de la poblacio per
1'esport hagi assolit, possiblement, la seva maxima expressio, no
passa el mateix amb la practica esportiva que continua difonent-se
entre capes cada vegada mes amplies de poblacio. Com s'observa en
les distribucions de frequencia que es presenten en la taula 2, el
nivell de practica esportiva registrada el 1995, es superior al
registrat en 1'enquesta anterior de 1990, i gairebe duplica el nivell
registrat vint anys abans, quan es va fer la primera enquesta
esportiva el 1975.

Taula 2. Evolucio de la practica esportiva a Espanya , 1995- 1 975

Participacio esportiva 1995 1990 1985 1980 1975

practica un esport 23 18 17 16 15
Practica diferents esports 16 17 17 9 7
No practica cap esport 35 36 53 63 78
Abans en practicava pero ara no 26 26 13 10 -
No contesta - 3 2 -

(4.271 ) (4.625) (2.008 ) (4.493) (2.000)

64



Les prdctiques eprtiues de lapoblacio epanyola 1976-1996

Els resultats de 1'enquesta de 1995 permeten constatar que

quasi be una quarta part de la poblacio, el 23 %, afirma practicar

un esport, i 1'altre grup de poblacio del 16 %, afirma practicar dos o

mes esports. Un altre ampli grup del 35 % reconeix que no practica

ni ha practicat anteriorment esport, i el restant 26 % afirma que

encara que en 1'actualitat no practica cap esport, anteriorment si

que ho havia fet.

En comparacio amb les dades registrades en les quatre

enquestes anteriors, es pot afirmar, doncs, que el nivell de practica

esportiva de la poblacio espanyola ha anat creixent de forma

consistent en les dues darreres decades, tot i que sembla que ha

assolit una estabilitat en el volum de practica polisportiva, aixo es,

en el segment de poblacio que practica dos o mes esports.

Observant 1'ampli grup de la poblacio, una quarta part del total, que

ha abandonat la practica esportiva i que representa un percentatge

similar al registrat en 1'enquesta del 1990, podem constatar el sentit

dinamic de la practica esportiva en amplies capes de la poblacio

que, seguint itineraris que son bastant frequents (Puig i Masnou,

1988), inicien, abandonen i tornen a iniciar la practica esportiva en

funcio dels condicionants socials i personals que determinen les

biografies individuals.

La introduccio de les variables genere i edat permet glossar els

aspectes diferencials en el comportament esportiu que es registren

quan es para atencio en aquests elements diferenciadors de la

poblacio:

Practica algun esport

Un Mes dun Cap

95 90 85 95 90 85 95 90 85

Geneve
Home 26 19 20 22 23 22 52 53 55

Dona 20 16 13 10 10 9 70 71 77

Edat
16-24 32 26 25 28 31 28 40 40 46

55-65 12 6 5 3 3 2 85 89 90

Les diferencies entre el nivell quantitatiu de practica esportiva

d'homes i dones sembla mantenir-se, sobretot a partir de 1'enquesta

realitzada el 1990, que va registrar el valor d'un 71 % de dones que

no practiquen cap esport, el que significa un diferencial del 18 %

respecte de la corresponent dada entre la poblacio masculina;

aquest mateix percentatge diferencial es mante en 1'enquesta del 95

amb un 70 % de dones que no practiquen esport i un 52 % d'homes
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que es troben en aquesta situacio. Les dades corresponents a la
poblacio que practica un o diversos esports tambe mantenen el seu
diferencial entre 6 i 8 unitats percentuals entre els nivells de
practica d'homes i dones.

En canvi, quant parem atencio a la variable edat, l'evolucio de la
practica esportiva, quan comparem els segments mes joves i els
d'edat mes avancada de la poblacio, si que registra un apropament
que encara que es lent, es mante en la darrera decada, ja que
segons anem passant de 1'enquesta feta el 1975 a la feta el 1990,
s'observa una major increment de la practica esportiva entre la
poblacio de major edat, aixo es, en la franja de 55 a 65 anys, ja que
el 1985, nomes practicava esport el 10 %, mentre al 1995, deu anys
mes tard, la practica assolia el 15 % d'aquest estracte de la poblacio.

Pero la variable que introdueix majors diferencies en els habits
de practica esportiva continua essent, tal com ja es venia registrant
en les primeres enquestes sobre els habits esportius de la poblacio
espanyola, el nivell d'estudis, que pot considerar-se l'indicador de
classe social mes sensible per mostrar les diferencies en els nivells
d'oportunitats socials de la poblacio:

Practica algu n esport

Un Diversos Cap
Nivell d'estudis:
Sense estudis 11 2 87
Pri:naria 14 5 81
Mitjans universitaris 31 29 40
Superiors 33 33 34

Aquestes dades fan referencia exclusivament a 1'enquesta de
1995, i hi podem observar que les diferencies de practica entre la
poblacio que no to estudis, que per tant. pot considerar-se que
pertany al segment mes baix de la poblacio des del punt de vista
socioeconomic, es aproximadament d' 1 a 3, aixo vol dir, que les
persones d'estrats superiors ofereixen un nivell de practica
esportiva que es tres vegades superior al que es registra entre les
capes inferiors. Son dades que en la seva fredor numerica revelen,
d'una forma clara, les fortes diferencies socials que encara
existeixen en el gaudiment d'aquest be cultural per excel•lencia que
es la practica esportiva.

Una altra forma de classificar la poblacio, utilitzant
conjuntament les dimensions d'interes i practica esportiva, es la que
ve detallada en la taula 3, que permet constatar la distribucio
numerica de les categories de poblacio segmentades segons el seu
interes i participacio en l'esport, tenint en compte si aquest nivell de
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practica el percep la poblacio corn alguna cosa que es o no es

suficient per a satisfer les necessitats individuals.

Taula 3.

Interes i satisfaccio de la poblacio envers la practica esportiva . 1995-1990

Categories de poblacio 1995 1990

Interessat i practica prou esport 16 15

Interessat, pero no en practica tant com voldria 22 20

No interessat, pero en practica per obligacio 1 -

Interessat, en practicava i ara no 26 26

Interessat, no n'ha practicat pero Ii agradaria 14 14

No interessat i mai n'ha practicat 20 19

(4.271) (4.625)

La comparacio de les distribucions de les enquestes fetes el 1990

i el 1995, permet comprovar que s'ha produit un lleuger increment

tant entre la categoria de poblacio que podriem considerar que

gaudeix mes d'aquest be cultural, que es la practica esportiva, i que

correspon als que hi estan interessats i, a mes, en practiquen prou,

que ascendeix al 16 % el 1995 (era el 15 % el 1990), i la d'aquells

que tot i estar interessats no en practiquen tant com voldrien, que

arriba al 22 % de la poblacio el 1995, mentre que el 1990 era nomes

del 20 %.

La resta de categories considerades apareixen estabilitzades,

amb un 26 % d'interessats que han practicat pero han abandonat

en 1'actualitat l'esport. Tambe es mante estabilitzada la categoria

dels interessats que no n'han practicat pero que els agradaria, el 14

en les dues enquestes, i els dels no interessats i que mai n'han

practicat, es a dir, el sector mes irreductible a la practica esportiva,

que amba al 20 % el 1995, mentre el percentatge registrat el 1990

era practicament similar, el 19 %.

En l'enquesta del 1995 hem introduit una categoria fins ara

inedita en les anteriors , que es la de la poblacio que, tot i que no

ester interessada en l'esport, en practica per una necessitat que

habitualment ester relacionada amb una prescripcio o recomanacio

medica per millorar la salut, i que representa segons les dades de

1'enquesta del 1995 1'1 % de la poblacio.

3. Fregiiencia amb que es practica esport i tipus d'esports mes

practicats

En passar de l'analisi de les dades globals de practica esportiva a

la informacio mes matisada de la frequencia amb que es fa esport,
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tambe es registren resultats que observats en la recent evolucio
historica, manifesten canvis dignes d'esser ressaltats, com es posa
de manifest amb les distribucions de frequencia que apareixen en la
taula 4.

Taula 4. Fregiiencia amb que es practica esport , 1995-1985

Grou de frequencia 1995 1990 1985

Tres cops o mes per setmana 42 31 20

Un o dos cops per setmana 38 28 25
Amb menor frequencia 14 24 36
Nomes a les vacances 6 17 19

(1.666) (1.580) (680)

El canvi quantitativament mes rellevant es registra en la
categoria dels que en practiquen tres o mes vegades per setmana,
que el 1995 representa el 42 % dels practicants, quantitat que es
mes del doble de la registrada fa deu anys, en l'enquesta de 1985.
Donat que el 38 % de la poblacio afirma que fa esport un o dos cops
per setmana, tenim que al 1995 el 80 °/O de la poblacio fa esport
almenys un cop per setmana. Amb menor frequencia ho fa el 14 'YO
de la poblacio, i nomes en vacances el 6 %.

Aquestes dades permeten afirmar, doncs, que no nomes s'ha
prodult una expansio merament quantitativa del nombre de
practicants d'esport a Espanya en la darrera decada, sing que
tambe els qui en practiquen en l'actualitat ho fan amb major
frequencia que abans, la qual cosa revela que no nomes s'esta
avancant quantitativament, sing tambe en el pla qualitatiu de la
intensitat i frequencia de la practica esportiva a Espanya.

El creixement del nombre dels que fan esport d'una forma
regular tres vegades o mes per setmana s'esta consolidant com una
pauta que afecta ampliament els diferents segments de la poblacio
practicant i, per tant, no es peculiar de cap d'ells, com podem
observar en les dades que es mostren a continuacio:
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% que en practica tres o mes cops per setmana

Genre:

Homes 41

Dones 44

Edat:
16-24 45

25-34 37
35-44 37

45-54 42

55-65 56

Cal parar atencio en el fet que la proporcio de dones que fan

esport tres vegades o mes per setmana, el 44 %, es lleugerament

superior al corresponent percentatge d'homes, el 41 %, fet que

mostra que entre moltes dones, un cop instal lades en la practica

esportiva, es consolida la regularitat d'aquest habit. Una possible

explicacio d'aquest fenomen pot trobar-se en el fet que, com veurem

mes endavant, una part important de les dones fan practiques

esportives relacionades amb la gimnastica de la forma, com ara

l'aerobic, la gimnastica de manteniment, la dansa, etc., en que els

es molt facil desenvolupar habits de regularitat, sobretot perque es

fan en instal•lacions esportives regulars, en gimnasos i clubs

(Bunuel, 1992). En canvi, els homes fan, amb major frequencia,

esports que requereixen instal•lacions i equipaments esportius en

els quals no es tan facil d'assistir amb la frequencia setmanal en

que es practiquen les diverses gimnastiques; aixo podria explicar,

doncs, aquest diferencial positiu, per a les dones, de frequencia mes

regular de practica esportiva.

Tambe s'observa que son les persones de mes edat les que en

major proporcio fan esport tres o mes cops per setmana, ja que el

56 % del grup de poblacio que es troba entre els 55 i els 65 anys, fa

esport tres cops o mes per setmana, mentre que els joves de 16 a 24

anys arriben al 45 %, i encara es menor entre la poblacio entre els

25 i 44 anys, en que nomes el 37 % es troba en el nivell de practica

esportiva mes frequent. Aixo s'explica, obviament, per la major

disponibilitat de temps lliure de que disposen les persones ja

proximes a les edats de la jubilacio i que gaudeixen d'una situacio

sociolaboral ben diferent a la de la poblacio mes jove, que es troba

en uns moments de biografia personal que exigeix una major

dedicacio a 1'activitat laboral.

Pel que fa referencia als tipus d'esport que es practiquen a

Espanya amb major frequencia , les dades que es presenten

resumides en la taula 5 confirmen, una vegada mes, que el futbol

continua essent l'esport mes popular i mes practicat a Espanya,
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seguit de la natacio, encara que el ciclisme ha incrementat
espectacularment en aquests darrers anys, convertint-se, doncs, en
un dels esports mes populars que fan els espanyols.

En efecte, el 36 `Yo dels que fan esport practiquen el futbol el
1995, seguit de la natacio que amb un 33 % ocupa el segon hoc
entre els esports mes practicats, tot i que en aquest cas s'ha
d'assenyalar que es tracta de la natacio recreativa que es practica
en la majoria dels casos, sobretot, durant les vacances estivals. El
ciclisme, com ja s'ha indicat anteriorment, amb un 27 % de
practicants, ocupa el tercer lloc, seguit de la gimnastica de
manteniment, el 16 %, el basquet, 14 %, la carrera a peu, 13 %, el
tennis, 12 t% i l'aerobic, gimnastica ritmica i dansa amb el 12 %.
Aquests vuit esports son els que integren el grup d'activitats
esportives que registren mes dun 10 % de practicants. Es tracta
dels mateixos esports que a les enquestes fetes el 1990 i el 1985
ocupaven tambe els primers flocs, encara que s'han produIt canvis
en l'ordre; pujada del ciclisme, descens de la natacio, de la carrera a
peu, del basquet i del tennis, i creixement tambe del futbol i de la
gimnasta de manteniment. La resta d'esports son de practica
minoritaria, ja que no sobrepassen el 10 % de practicants.

Taula S . Ordenacio dels esports segons el nombre total de practicants , 1995-1985

Ordre segons nombre dels que fan el corresponent
de practicants el 1995 esport

en relacio al total de practicants

Ntim. Ilicencies

Genere Federatives
Esp ort 1995 H D 1995 H D

I Futbol 36 56 6 521.602 517.049 4,553
(Camp gran ) 21 32 4

sala, tbito 15 24 4

2 Natacio 33 28 42 43.'200 27.614 15.586
3 Ciclisme 27 30 22 52.760 52.336 424
4 Gimnastica de manteniment 16 10 25 -

5 Bas uet 14 16 10 230.877 154.593 76.284
6 Carrera a peuo in 13 13 14
7 Tennis 12 13 11 95243 66.863 28.380
8 Aerobic, ritmica , dansa. 12 2 27 - -
9 Muntanisme sendensme 9 10 8 58.096 43.404 14.390
10 Atletisme 9 11 6 92.578 57.903 34.675
11 Pilota fronto 7 9 3 24.985 23.700 1.285
12 Es ui 6 6 5 45.641 25.148 18.054
13 Voleibol 6 4 7 47.594 13.699 33.895
14 Pesca 5 8 1 70.496 66.245 4.251
15 Tir i casa 5 7 1 426.022 - -
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(continuacio)

16 Arts marcials 5 6 2 250.051 188.354 61.697

17 Tennis taula 3 5 1 8.958 - -

I S Handbol 3 3 2 67.752 38.520 20.238

19 Bitlles, botxes 2 2 36.120 - -

20 Vela nave gacio 2 2 31.087 21.819 9.259

21 Pira isme, rem

P

1 1 15.787 11.655 4.132

22 Ru hi 1 - 12.571 11.801 770

23 Hog uei 1 1 6.937 4.350 1.695

24 Altres es orts 712 13 11 - - -

Total ............................................... 2.506.192

En la mateixa taula 5 hem introduit la classificacio dels esports

segons el nombre de ilicencies federatives que tenien el 1995, i

podem observar que en molts dels casos no existeix relacio entre el

percentatge de practica esportiva entre la poblacio i el nombre de

ilicencies federatives, ja que l'esport formalment organitzat que

reflecteix el nombre de ilicencies federatives no mante sempre una

relacio estreta amb la practica real i popular d'aquest esport.

En relacio a la possessio o no de llicencia federativa, s'ha de

ressaltar el fet que a mesura que s'esten la practica esportiva entre

la poblacio, s'esten el nombre d'esportistes que es federen, com es

demostra en les dades presentades a la taula 6. En efecte, el 1985

nomes un 17 % de la poblacio tenia llicencia federativa, i el 1995

aquest percentatge s'ha vist incrementat fins al 21 %. Malgrat

aquest increment, cal ressaltar el fet que encara la major part dels

practicants, el 79 %, no to cap tipus de llicencia federativa. I aixo

s'explica perque, corn es mostra a les dades que tambe es troben en

la taula 6, continua essent majoritaria la poblacio que practica

esport pel seu compte, mentre que es minoritaria la poblacio

esportiva que n fa com a activitat dun club o d'una associacio

esportiva. Tambe en aquest cas cal assenyalar un lleuger increment,

en els darrers anys, dels percentatges de practicants que fan esport

com a activitat de club o associacio, ja que s'ha passat del 17 % el

1985 al 22 % el 1995. Es tracta de xifres que coincideixen amb les

corresponents a les de possessio de llicencia federativa, aixo

s'explica pel fet que la pertinenca a un club o associacio, en la

majoria dels casos, ve acompanyada del requisit de donarse d'alta

a la corresponent federacio esportiva.
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Taula 8 . Forma de practicar esport i possessio de llicencia federativa, 1995-1985

1995 1990 1985
Te llicencia federativa
Si 21 18 17
NO 79 82 83

(] 166) (1 580) (680)
Corn proetica esport
Pel seu compte 69 63 68
Com a activitat del centre densenyament 7 10 9
Com a activitat de club , associacio 22 21 17
Altres 2 1 2

Seguint la linia del genere, tambe s'hi revelen diferencies molt
grans entre la forma de fer esport dels homes i de les dones, ja que
son clarament mes nombrosos els homes que tenen llicencia
federativa que les dones que es troben en aquesta situacio:

Te llicencia federativa En practica en un club o associacio
Home

Dona

29

8

26

17

Ws d'una quarta part dels homes que practiquen esport, el 29 %,
to llicencia federativa, o en practica en un club o associacio, el 26 %.
En canvi aquests percentatges baixen notablement quan ens
referim a les dones, ja que nomes el 8 % to llicencia federativa i el
17 % en practica en l'ambit d'un club o una associacio.

4. La dimensio subjectiva de la practica esportiva

La multiplicitat de les activitats esportives desenvolupades per la
poblacio i l'impacte i penetracio diferent en els estils de vida, son un
reflex del propi caracter multifacetic de 1'esport, que des dels seus
origens en la societat contemporania, amb l'inici de l'industrialisme
angles a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, no ha fet altra
cosa que anar adaptant-se a la propia complexitat evolutiva de les
nostres societats. D'aqui que no es pugui definir facilment a116 que
entenem per esport, ja que el caracter canviant impedeix fer una
definicio que serveixi per acotar quelcom tan divers com les
activitats fisiques que, ja sigui amb anim de recreacio,
entreteniment, o de competicio, van desenvolupant la poblacio en
els diferents contextos socials i en les diferents etapes de les seves
biografies individuals.

No hi ha gaire dubte en admetre que l'exit i la difusio de 1'esport
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en les nostres societats no hauria estat el que es, de no haver-se

desenvolupat Fesport des de les federacions esportives. No es

exagerat afirmar que Fesport federat ho ha estat tot, historicament

parlant, en Fesport contemporani (Cagigal, 1975), pero aquesta

afirmacio cal matisar-la en el sentit que en les darreres decades, la

propia popularitat de Fesport i les transformacions que ha anat

experimentant la societat industrial i urbana, han conduit al fet que

]'esport federat anes ampliant el seu abast entre la poblacio, i

d'esser una activitat restringida a segments de la poblacio

especifics, sobretot a joves homes de classe mitjana, ha anat

estenent-se'nl a practica a amplis segments de la poblacio.

El moviment de Fesport per a tothom, que s'inicia a Europa als

anys 60, ha anat transformant profundament els sistemes esportius

dell paisos mes avancats, i Fesport ha passat, d'esser una activitat

reglada i limitada, sobretot a ]'ambit federatiu, a ser una activitat

molt diversificada propia de la societat de masses. Daquesta

manera, Fesport ha deixat de ser un ambit exclusiu de les

federacions esportives i ha ampliat notablement el seu ambit de

competencia social (Puig i Heineman, op.cit.).

La Carta Europea de 1'Esport publicada el maig de 1992, defineix

Fesport corn tot aquell tipus d'activitat fisica que mitjancant una

participacio organitzada o d'un altre tipus, tingui per finalitat

1'expressi6 o la millora de la condicio fisica i psiquica, el

desenvolupament de les relacions socials, o 1'assoliment de resultats

en competicions de tots els nivells. S'observa en aquesta definicio de

Fesport la voluntat dels legisladors i dels politics d'ampliar el

significat, fins fa poc restringit, de ]'esport, per englobar sota aquest

terme a la multiplicitat d'activitats fisiques i de lleure que,

juntament amb les de competicio, configuren el complex, dens i

profund sistema esportiu contemporani.

4.1. Formes d ' entendre que es esport

Amb la finalitat de constatar fins a quin punt la poblacio

espanyola percep ]'esport en el significat tradicional o be corn un

sistema obert a aquest significat mes la multiplicitat d'activitats

fisiques, recreatives i competitives que s'han desenvolupat en les

darreres decades, hem inclos, en el questionari corresponent en

l'enquesta del 1995, una pregunta en que es demanava a la

poblacio que es pronuncies sobre aquest tema. Els resultats

obtinguts que es presenten en la taula 7, manifesten que la major

part de la poblacio espanyola s'identifica amb una definicio oberta

del que es esport.
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Taula 7 . Caracter ampli o restringit del que la poblacio enten per esport

Cardcter de 1'esport %

Totes les activitats fisiques que fa la poblacio 76
han de considerar-se corn a esport
Hauria de donar-se el nom d'esport a les 1 1
practiques i activitats de competicio
No en to una idea molt clara 11
No contesta 2

(4.271)

El 76 % de la poblacio, 3 de cada 4 individus, amb independencia
del fet que facin o no esport, creu que totes les activitats fisiques
han de considerar-se com un esport; en canvi, un grup molt reduit
de poblacio, el 11 %, encara creu en l'antiga definicio de 1'esport,
considerant que sota aquest terme nomes s'han d'incloure les
practiques i activitats tradicionals de competicio de caire federatiu.
Un altre grup, igualment reduit de 1'11 % reconeix no tenir una idea
gaire clara sobre aquesta polemica, i no s'adhereix ni al caracter
ampli ni al caracter restringit de l'esport.

Aquests resultats reforcen la vigencia de l'afirmacio de Cagigal en
el sentit que encara ningu no ha pogut definir amb acceptacio
general en que consisteix l'esport: ni corn a realitat antropocultural,
ni com a realitat social (Cagigal, 1981). A mes, i seguint amb el
desenvolupament de les idees cagigalianes, cal assenyalar que cada
vegada sera mes dificil definir que es esport, ja que aquest canvia
sense parar i amplia els seus significats quant a actitud i activitat
humana i quant a referir-se a una realitat social molt complexa.

En tractar de relacionar el debat filosofic, antropologic i ideologic
al voltant del significat de que es esport amb les actituds i valors de
la poblacio espanyola respecte d'aquest fenomen, hem inclos en les
darreres enquestes que hem fet sobre els habits esportius dels
espanyols, un indicador per al qual s'han seleccionat les nocions
d'esport com a font de salut, com a valvula d'escapament, corn a
afavoridor de les relacions socials amb amics, com a element
d'educacio forjador del caracter, i com a entreteniment i aventura de
tipus personal, amb la finalitat de coneixer quins d'aquests
significats tenen una penetracio mes gran entre la poblacio.

Els resultats obtinguts en les tres darreres enquestes, que es
presenten en la taula 8, manifesten que gairebe no s'hi han produit
canvis i que continua essent dominant entre la poblacio espanyola
la consideracio de 1'esport com una practica que afavoreix la salut
individual.
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Taula 8. Significat de 1'esport que millor s'aproxima al que la poblacio eaten

com a esport, 1995-1985

Significats de l'esport 1995 1990 1985

Esport salut. L'esport permet estar en forma 60 59 58

Esport valvula d'escapament. Allibera l'agressivitat 11 10 12

Esport com a relacio social. Permet fer amics 11 9 10

Esport com a aventura personal. 7 7 6

Permet viure mes intensament.

Esport com a forjador de caracter. 5 4 5

Ajuda a superar obstacles

Altres significats 5 5 2

N. C. 1 6 9

(4.271) (4.625) (2.008)

En efecte, s'observa que el 60 % de la poblacio en 1'enquesta de

1995, considera que la nocio de 1'esport salut es la que millor

s'aproxima al que s'enten com a esport. Percentatges similars es

varen obtenir en les enquestes de 1990 i 1985. La recta de les

definicions d'esport proposades mereixen una identificacio

notablement mes baixa, ja que la nocio d'esport com a valvula

d'escapament, o la d'esport com a relacio social, mereixen la

identificacio de I'll '%; la nocio de 1'esport com a forjador de

caracter. Aquesta dimensio, que es troba com a element central de

l'argumentacio cagigaliana sobre les virtuts pedagogiques de

1'educaci6 fisica i 1'esport, nomes mereix la identificacio del grup

mes reduit de la poblacio, el 5 %. Altres significats proposats pels

propis entrevistats assoleixen un altre 5 %.

Cal destacar 1'estabilitat de les distribucions obtingudes en les

tres darreres enquestes, fet que revela que es troba firmament

assentada entre la major part de la poblacio la nocio que la practica

esportiva es, majoritariament , un habit que conserva o millora la

salut dels individus. Es necessari destacar que aquesta distribucio

d'identificacions amb els cinc significats de l esport proposats,

gairebe no s'altera en considerar les variables sociodemografiques

mes importants, com s'aprecia seguidament:

Significat de l'esport

vdlvula forjador

salut escapa-ment Relacid social aventura cardcter

Genre:

Homes 59 11 11 7 6

Dones 61 11 11 6 4

Edat:

16-34 61 9 15 7 4

55-65 59 7 11 6 4
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(continuaci(5)

Mvell d 'estudis:

Primari 58 10 10 6 5
Superiors 66 12 11 3 6
Practices esport:

Si 60 11 12 9 6
NO 60 11 10 6 4

Homes i dones, poblacio jove i de mes edat, poblacio de diferent
classe social o de nivell d'estudis alts o baixos, persones que
practiquen o no esport, ofereixen una distribucio de frequencies en
les quals resulta majoritari el significat de 1'esport com a activitat
fisica saludable, ja que oscil•la el corresponent percentatge
d'identificacio al voltant del 60 % en tots els casos, mentre no
perden el seu caracter minoritari les identificacions de 1'esport com
a forjador del caracter o com a forma d'aventura personal. Fins i tot,
el fet de practicar o no esport no altera practicament aquesta
distribucio, tal com s'observa en el quadre anterior.

La nostra interpretacio d'aquests resultats es: que a la societat
espanyola, mancada d'una tradicio esportiva de caracter mes ferm i
culturalment mes rica, corn la que es pot trobar en els paisos
escandinaus i anglosaxons, ha dominat la nocio de 1'esport com a
activitat fisica que afavoreix la salut, i es que 1'evoluci6 recent de la
societat espanyola, cada vegada amb majors nivells de
desenvolupament industrial i urba, afavoreix la difusio de 1'esport
com a activitat fisica que contribueix a contrarestar el caracter
Opredominant sedentari de la villa social. Hi ha altres significats de
1'esport que, en societats amb major tradicio esportiva de caracter
educatiu, es troben difosos entre la poblacio, pero que en la societat
espanyola no s'han aconseguit difondre d'una forma majoritaria, ja
que encara a finals de la decada dels anys noranta ester lluitant per
incorporar plenament ens estudis de 1'esport en els programes de
docencia i investigacio universitaria, en una clara manifestacio del
fet que el desenvolupament esportiu a Espanya segueix un cami en
bona mesura diferent al de la majoria dels paisos europeus, de
major tradicio cultural i esportiva.

4.2. Motius pels quals es practica o no esport

De tots els aspectes anteriors, es pot anticipar la nocio que la
relacio que mante 1'individu amb 1'esport to un caracter molt
personal, encara que els motius que porten a la poblacio a fer esport
estan dominats per l'oportunitat que la practica esportiva dona a fer
exercici fisic, de mantenir i de millorar la salut i de divertir-se o
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gaudir- ne. En les enquestes realitzades amb anterioritat , ja es va

poder comprovar que aquests motius dominaven sobre els de

caracter mes estrictament competitius , i els resultats de l'enquesta

feta el 1995 permeten confirmar la tendencia que es venia registrant

des de fa dues decades, tal com reflecteix la taula 9.

Taula 9 . Motius pels quals fa esport la poblacio practicant , 1995-1980

Motius practices esportiva 1995 1990 1985 1980

Per fer exercici fisic 52 58 65 58

Per cliversio i passar el temps 44 46 52 51

Perque It agrada 1'esport 37 40 53 47

Per mantenir i/o millorar la salut 26 - - -

Per trobar-se amb els amics 21 28 28 25

Per mantenir la linia 14 15 28 15

Per evasio (escapar-se d'allo que es habitual) 10 8 14 14

Perque li agrada competir 4 4 7 -

Altres motius 3 4 5 2

(1.666) (1.580) (680) (1.422)

Cal destacar, en primer lloc, que habitualment son diversos els

motius que porten a cada individu a practicar esport, d'aqui que les

distribucions percentuals que es presenten en la taula anterior

sumin mes de 100, pero en tot cas queda clar que el motiu mes

assenyalat pels practicants d'esport es que fan aquesta activitat per

tal de fer exercici fisic, com una manera de compensar la vida

sedentaria que porta la major part de la poblacio en les nostres

societats urbanes i de masses. L'element ludic tambe es dominant,

ja que el 44 % de la poblacio i percentatges similars en enquestes

anteriors 1'assenyalen com un motiu preferencial per a fer esport.

L'afeccio per l'esport, es a dir, la identificacio de les preferencies

individuals per l'activitat esportiva tambe es assenyalada per un

elevat percentatge de la poblacio, ja que el 37 % afirma que fa esport

perque li agrada. Un element que hem introdult en 1'enquesta del

1995 i que no haviem preguntat en les anteriors, es el que fa

referencia al motiu de mantenir i/o millorar la salut que en aquesta

ocasio ha estat assenyalat pel 26 % de la poblacio, percentatge que

reforca el 52 % dels que diuen que fan esport per fer exercici fisic.

Altres motius han estat assenyalats tambe per percentatges mes

reduits de la poblacio, son els que fan referencia a trobar-se amb

amics, el 21 %, la preocupacio per mantenir la linia, el 14 %, o per

evasio i mirar d'escapar-se de la vida quotidiana, el 10 %.

Finalment, nomes un grup redult del 14 % assenyalava el fet

competitiu com a motiu principal per fer esport, i ester aquest en
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consonancia amb els obtinguts a les enquestes anteriors, fet que
revela que l'afany de competir es minoritari entre la gran majoria de
practicants d'esport.

Encara que la distribucio d'aquests motius entre la poblacio
segueix linies aleatories i personals, el genere apareix un cop mes
com a un element significativament diferenciador dels motius que
porten a triar l'esport com una activitat de temps de lleure, ja que
com es pot observar seguidament, els motius entre homes i dones
presenten perfils clarament diferenciats:

Motius pracnca esportivu Homes Dones
Per fer exercici fisic 51 53
Per diversio i passar el temps 50 35
Perque Ii agrada l'esport 44 27 I
Per trobar-se amb els amics 26 14
Per mantenir i/o millorar la salut 19 37
Per mantenir la linia 9 23
Per evasio (escapar- se de l 'habitual) 10 9
Perque Ii agrada competir 5 3

Ei motiu de fer exercici fisic es dominant tant en els homes com
en les dones, pero no es aixi en la motivacio per la salut i la
preocupacio per mantenir la linia, ni tampoc la motivacio que to per
referent els aspectes ludics i de recreacio. En efecte, si sumem els
percentatges de poblacio que assenyalen la diversio i el pretext de
trobar-se amb arnics com a motiu important, ens trobem que el 76
% dels homes l'assenvalen de forma preferent, mentre que entre les
dones aquest percentatge no arriba al 50 %. En canvi, quan sumem
els percentatges dels que assenyalen la preocupacio per la salut i la
linia, ens trobem que el 60 % de les dones marquen aquest motiu
corn a preferencial, mentre que dels homes, nomes ho fa el 45 %. Es
pot afirmar, doncs, que les dones s'apropen a l'esport amb una
major preocupacio per la salut i per mirar de millorar l'aspecte fisic,
mentre que entre els homes son mes dominants els motius ludics,
de recreacio i de relacio social. Es tracta de resultats que conviden a
continuar investigant aquestes diferencies,, per coneixer millor la
forma que tenon els homes i les dones de relacionar-se i
socialitzar-se en l'activitat esportiva.

En canvi, l'estudi dels motius pels quals la poblacio no practicant
no fa esport, ofereixen aspectes que moltes vegades estan absents
del debat sobre les practiques esportives de la poblacio, pero que
son sociologicament de gran rellevancia. Les dades que es presenten
en la taula 10 tambe conviden a continuar investigant aquests
aspectes que no tenen resposta immediata i que, possiblement, no
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poden modificar, mes profundament de com ho han fet fins ara, els

habits esportius de la poblacio.

Taula 10 . Motius pels quals no fa esport la poblacio no practicant , 1995-1980

Motius pels quals no fa esport 1995 1990 1985 1980

Manca de temps 53 54 58 42

No li agrada 35 26 29 23

Per 1'edat 26 30 28 41

Per mandra 20 19 - -

Surt cansat de la feina o de l'estudi 13 16 22 8

No li varen ensenyar a l'escola 13 11 17 14

Per salut 12 11 12 14

No Ii veu utilitat o beneficis 8 5 2 3

No hi ha instal-lacions esportives a prop 7 8 9 -

No hi ha instal lacions esportives adequades 1 6 7 6

Altres raons 5 2 4 2

(2.605) (3.045) (1.321) (3.381)

El grup mes ampli de poblacio, el 53 %, assenyala la falta de

disponibilitat de temps lliure com el motiu pel qual no fa esport. Es

tracta de percentatges similars als obtinguts en les enquestes de

1990 i 1995, encara que notablement inferiors als obtinguts en

1'enquesta de 1980, quan nomes va ser esmentat aquest aspecte pel

42 % de la poblacio. Aquesta diferencia assenyala els canvis

profunds que s'han produit en la societat espanyola, la qual, en

aquests darrers 15 anys, ha vist incrementar el grau de complexitat

i el caracter urba de la major part de la poblacio. En segon lloc,

apareix un motiu que ha adquirit preeminencia a l'enquesta de

1995, ja que el 35 % de la poblacio reconeix clarament que no li

agrada 1'esport, fet que significa un increment substancial sobre els

percentatges que es van obtenir en les enquestes anteriors, en cap

de les quals assolien el 30 % els que assenyalaven aquest motiu. En

canvi, ha disminuit el percentatge que assenyala 1'edat, ja que

nomes ho fa el 26 %; es el nivell mes baix de tots els registrats amb

anterioritat, fet que demostra que a mesura que la practica

esportiva, en les sever diferents manifestacions, es va estenent entre

la poblacio, l'element edat va deixant de ser un factor discriminador

de 1'activitat esportiva, en una manifestacio mes del caracter obert

de les activitats fisicoesportives.

La resta de motius son assenyalats per percentatges mes reduits

de poblacio: el 20 % indica la mandra com a motiu que 1'allunya de

la practica esportiva, i un altre 13 % assenyala que suit cansat de la

feina o de l'estudi; un percentatge similar destaca que no li van
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ensenyar a practicar esport a l'escola, un altre 12 °/7 ho atribueix a
motiu de salut i un altre 8 % ni hi veu la utilitat o els beneficis, a
l'activitat esportiva. Es d'assenyalar que la falta o la dificultat
d'acces a instal-lacions esportives es un motiu clarament minoritari,
ja que nomes es assenyalat per un 8 % dels entrevistats que no fan
esport, fet que es un bon indicador del notable esforc que en
materia d'instal-lacions esportives s'ha fet a Espanya en els darrers
anys, i que ha permes crear una infrastructura que facilita 1'acces a
l'activitat esportiva a una majoria de la poblacio que aixi ho desitja.

4.3. Caracter de la practica esportiva : competicio davant de
recreacio

L'evolucio de l'esport en les nostre societats conternporanies ha
conduit, com ja es sabut, a una ampliacio dels comportarnents i
habits que tenen el caracter d'esportius, fet que no significa que
1'esport hagi perdut les caracteristiques de competicio i regulacio
que es troben en l'origen de 1'esport federat i en l'estructura del
propi sistema esportiu organitzacional. Ws aviat el que ha passat
es que sobre la solida i amplia base de l'esport federat de
competicio, s'ha assentat una diversitat de comportaments que
troben en 1'esport el pretext per desplegar una activitat de caracter
fisic i recreatiu. Les dades recollides en 1'eriquesta de 1995, com les
recollides en les enquestes anteriors, permeten constatar el caracter
recreatiu que preferencialment assignen els practicants d'esport a
Espanya a les seves activitats, com es pot comprovar en les dades
que s'inclouen a la taula 11.

Taula 11. Caracter competitiu de la practica esportiva

Caracter de la practica espornua.

Participa en lligues o competicions nacionals 5

Participa en lligues o competicions locals 15

Competeix arnb amics per divertir-se 16

Fa esport sense preocupar-se de competir 63

N.C 1

(1.666)

Com era d'esperar, d'acord amb tot el que hem estat analitzant
fins ara, el grup mes ampli de la poblacio, el 63 %, fa esport sense
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preocupar-se per competir, mentre que la resta fa la seva activitat

esportiva amb anim competitiu, es a dir, amb la intencio de millorar

el rendiment personal o de rivalitzar amb altres competidors per a

I'assoliment d'un resultat esportiu determinat. A mes, l'activitat de

caracter competitiu es pot realitzar en un ambit de lligues o

competicions nacionals, com aixi ho afirma el 5 %, o be en

competicions d'ambit local, corn aixi ho fa el 15 % dels practicants

d'esport. Encara un altre grup mes ampli del 16 % competeix amb

l'anim recreatiu fora de tota organitzacio formal, ja que ho fa amb

els amics amb el principal objectiu de divertir-se. Aixi doncs, si

sumem a l'ampli percentatge de poblacio que fa una activitat

fisicoesportiva sense anim de competir, el corresponent a la poblacio

que competeix fora d'un ambit reglat, ens trobern que practicament

el 80 `%, dels practicants fan esport fora de 1'ambit federatiu. Amb

aixo, queda ben delimitat el grau d'importancia que en 1'activitat

esportiva de la poblacio to l'esport federat per una Banda, i l'esport

recreatiu per una altra: de cada 10 practicants d'esport, nomes 2 ho

fan en 1'ambit de la competicio federada, mentre que els 8 restants

ho fan amb anim recreatiu, fora de la regulacio que estableix el

marc federatiu esportiu.

Corn era d'esperar, tambe son diferents els perfils

sociodemografics dels que fan esport amb un o altre anim.

Centrant-nos en la linia divisoria que trapa el genere, ens trobem un

cop mes amb dues formes d'entendre 1'esport que segueixen camins

divergents quan considerern a homes i dones per separat:

Participacio en competicions reglades Fa esport sense competir

Homes 28 50

Dones 8 82

La competicio continua essent, corn podem observar en la

distribucio anterior, 1'activitat preferent dels homes, ja que el 28 %

dels practicants d'aquest genere participen en competicions

reglades, mentre que el 50 % fa esport sense competir. Pel fa a les

dones, els corresponents percentatges de les que fan esport son el 8

i el 82 %. Es tracta de percentatges que en la seva diferent

magnitud mostren dues formes culturals ben diferenciades

d'entendre i practicar l'esport, corn ja venim ressaltant des de 1'inici

d'aquesta analisi.

Corn una manifestacio de caracter canviant de 1'esport, hem

inclos en 1'enquesta de 1995 un indicador que fa referencia a una

nova modalitat en 1'ambit de les activitats fisiques i esportives de la

poblacio, que es troba intimament lligada amb la propia evolucio de
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les societats industrials avancades. Ens referim al que genericament
es denomina "nous esports", i que engloben a una realitat ludica en
l'univers de les practiques corporals dels membres de les societats
mes avancades, que es desenvolupen com una alternativa a 1'esport
federat de caire classic i al popular esport per a tothom. Com
assenyala Olivera (1995), les activitats fisiques a la natura
constitueixen un conjunt de practiques recreatives que sorgeixen a
la decada dels anys setanta i que han continuat desenvolupant-se i
estenent-se en les nostres societats, consolidant els gustos d'amplis
segments de la poblacio per experimentar noves formes d'activitat
corporal en el medi natural.

En preguntar a la poblacio si fa algun tipus d'activitat d'aventura
en la naturalesa, les respostes positives han assolit prou volum com
per poder parlay de la constitucio d'una nova forma de fer esport en
la societat espanyola, que han adquirit el rang de fenomen
sociologic digne de ser estudiat amb major detail (Veure taula 12).

Segons les dades obtingudes en aquesta enquesta, el 16 O/ dels
que practiquen esport a Espanya ha fet en algun moment, o
continua fent, el que es denominen activitats fisiques d'aventura en
la naturalesa. La major part d'aquestes es fen sobre terra, ja que es
tracta fonamentalment del ciclisme tot terreny i d'algunes altres
activitats mes minoritaries que, en conjunt, representen el 86 % de
la practica esportiva de les noves activitats en la naturalesa. Un
caracter clarament minoritari tenen les activitats que es realitzen a
faire o a 1'aigua, ja que nomes el 4 % dels que realitzen aquestes
activitats ho fan a faire, es a dir, a traves de Pala delta, del puenting
o de la corda elastica, i un altre grup minoritari del 9 % utilitza
1'aigua, sobretot el descens de barrancs o el rafting, per desplegar
les seves activitats d'aventura i de rise en aquest medis naturals.

Taula 12 . Realitzacio d'activitats fisiques en la natura

Realitza activitats en la natura

Si 16
NO 84
Home 21
Dona 9

(1.666)
Medi natural sobre el qualfa 1'activitat

Terra (ciclisme tot terreny, trekking, etc.) 86
Aire (ala delta, puenting, corda elastica) 4
Aigua (descens de barranc, rafting) 9
No contesta 1

(267)
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5. Reflexio final

Els resultats de l'Enquesta de l'Esport de 1995 han confirmat,

un cop mes, el que ja s'havia detectat en estudis anteriors, i es que

la forma que to el conjunt de la poblacio espanyola d'imaginar,

sentir i viure l'esport es, sobretot, la que ester relacionada amb la

seva manifestacio com a activitat d'oci i temps de lleure. Fet que no

impedeix que es pari atencio i se segueixi interessadament l'esport

de competicio, sobretot en les manifestacions mes professionals i de

gran espectacle. Pero una Cosa es interessar-se per aquest tipus

d'esport, fins i tot entusiasmar-se amb l'espectacle i les excitants

emocions que l'acompanyen, i, fins i tot, desitjar hipoteticament que

els fills arribin a ser campions esportius, compensant d'aquesta

forma subliminar, I'absencia de metes esportives destacades en la

majoria d'individus, i una altra cosa molt diferent es que 1'esport

que es pot i es desitja practicar sigui necessariament de caracter

competitiu. Ws aviat al contrari, el que es desitja es practicar

esport amb la finalitat de gaudir d'una bona forma fisica i del bon

ambient que se suposa que l'acompanya.

Es evident, com hem pogut constatar en l'analisi precedent, que

existeixen factors personals i sobretot estructurals que limiten, i fins

i tot impedeixen, que els desitjos de fer esport de moltes persones es

converteixin en realitat. Un objectiu de la investigacio en els darrers

anys sera el d'aillar d'una forma mes clara aquests factors, encara

que s'ha d'assenyalar que la complexitat assolida pel sistema social

de l'esport a Espanya ha impedit fer-ho en aquest estudi present, ja

sigui per les propies limitacions que ofereix 1'enquesta, com per la

limitacio de coneixements teorics de que es disposa en 1'actualitat.

En qualsevol cas, ha quedat clan que la diferenciacio segons el

genere ester obrint un separacio molt gran entre la forma que tenen

la majoria dels homes i de les dones de fer, respectivament, esport,

fet que no impedeix que hi hagi un grup de poblacio que faci un

esport de caracter competitiu en que les diferencies de genere son

minimes. En canvi, es en 1'ambit de l'esport recreatiu en que

s'observen les majors diferencies de practica segons el genere. Un

esport que, com ja hem vist, s'enten fonamentalment com una

activitat recreativa i de salut, i en menor mesura com una activitat

que conte una gran capacitat pedagogica per millorar el

desenvolupament dels individus. En aquest sentit, i per acabar, crec

que en 1'ambit d'aquest congres de la AEISAD cal fer una crida per

doblar els esforcos per part dels professionals de 1'educaci6 fisica i

de 1'esport per tal que el missatge i el llegat que ens va deixar aquell

gran mestre de pedagogs i esportistes que va ser Jose Maria
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Cagigal, pugui transformar-se en una realitat que en els temps
presents es resisteix a apareixer en la forma que ens agradaria als
que en aquest congres venim parant atencio a l'esport i a l'educacio
fisica com la mes senzilla, natural, alegre i saludable forma d'educar
integralment els joves i de contribuir al desenvolupament personal
dels adults.
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