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el cas del ciclisme professional de carretera: la globalització i el paper 
de les parts interessades en les lligues semitancades

Professional road cycling: Globalization and the role of stakeholders  
in the semi-closed leagues

resUM:
el ciclisme de carretera és un dels esports més antics i una de les primeres disciplines 

esportives que es van professionalitzar. el ciclisme professional de carretera té unes 

peculiaritats pròpies, tant pel que fa la competició —és un esport individual practicat per 

equips— com pel que fa a l’estructura organitzativa i de finançament, amb les principals 

curses organitzades per empreses privades i equips dependents del seu patrocinador. i, 

no obstant això, la literatura acadèmica hi ha prestat ben poca atenció. no ha estat fins a 

començament del segle xxi que han començat a publicar-se’n estudis. aquest article 

pretén deduir si la lliga mundial semitancada que ha promogut la Unió ciclista 

internacional (Uci) des del 2005 ha aconseguit l’objectiu de globalitzar l’esport i quin 

paper hi han fet les diferents parts interessades (stakeholders) que hi intervenen.

ParaULes cLaU:
UCI WorldTour, esports, ciclisme professional de carretera, globalització, lligues 

semitancades, Tour de França.

C

Professional road cycling: globalization and the role of stakeholders 
in the semi-closed leagues

El cas del ciclisme professional de carretera: la globalització i el paper  
de les parts interessades en les lligues semitancades

aBstract:
road cycling is one of the oldest sports and one of the first sports disciplines to have 

been professionalized. Professional road cycling, in particular, has its own peculiarities: 

in terms of competition, it is an individual sport practiced by teams, and in terms of 

organizational structure and funding, the main races are organized by private companies 

and by teams dependent on their sponsors. however, academic literature has paid little 

attention to it. it was not until the beginning of the 21st century that studies began to 

be published. This paper seeks to determine whether the semi-closed world league 

promoted by the international cycling Union (Uci) since 2005 has achieved its goal of 

globalizing the sport and what role the different stakeholders have played in it.

KeYWOrDs:
UCI WorldTour, sports, professional road cycling, globalization, semi-closed leagues, Tour 

de France.
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1. Introducció

El ciclisme professional de carretera és un dels esports més antics i un dels primers 
que es va professionalitzar (Desbordes, 2006 i 2008; Mignot, 2016b; Rebeggiani, 
2016). És una disciplina esportiva amb unes peculiaritats pròpies (Lagae, 2016) que 
comprenen aspectes competitius, organitzatius i financers, almenys. Això el fa sus-
ceptible de ser utilitzat com a objecte d’estudi per a altres disciplines (Morrow i Idle, 
2008b). És un esport individual que es practica en equip (Forster i Pope, 2004; 
Rebeggiani i Tondani, 2006). Aquesta peculiaritat l’acosta i l’allunya alhora de dis-
ciplines per equip clàssiques, com el futbol o el bàsquet, i de purament individuals, 
com el tennis o el golf (Benijts, Lagae i Vanclooster, 2011).

Tot i aquestes característiques i la popularitat del Tour de França, el ciclisme ha 
estat poc estudiat en comparació amb altres esports com el futbol, el bàsquet, el 
beisbol o el rugbi (Benijts, Lagae i Vanclooster, 2011; Rebeggiani i Tondani, 2006), 
especialment pel que fa a la ciència econòmica (Reeth, 2016b). No va ser fins a la 
primera dècada del 2000 que es van començar a publicar estudis científics.

Aquest article estudia la lliga mundial semitancada que la Unió Ciclista Interna-
cio nal (UCI) va implantar a partir de l’any 2005 amb el propòsit de globalitzar el 
ciclisme. La reforma va causar un enfrontament greu entre les diferents parts inte-
ressades (stakeholders) que no es va tancar fins al 2016, amb un acord entre l’UCI 
i l’Associació Internacional d’Organitzadors de Curses Ciclistes (AIOCC) (Cun-
ningham, 2016; Stokes, 2016). L’objectiu que perseguim és deduir quin grau d’in-
ternacionalització ha aconseguit el ciclisme amb la creació d’una lliga semitancada.

2. Marc teòric i contextual

2.1. Els dos models d’esport professional
L’estudi de l’economia de l’esport s’inicia amb l’article de Simon Rottenberg (1956) 
sobre el mercat laboral dels jugadors de bàsquet nord-americà. La creixent profes-
sionalització de l’esport, especialment a partir dels anys vuitanta i noranta amb la 
irrupció de les televisions privades i els efectes de la sentència pel cas Bosman  
(Andreff i Staudohar, 2000; Badia Perea, 2013), ha generat una literatura ingent 
(Sloane, 2006). Un dels focus de més discussió ha estat el debat entre els dos  
models d’esport professional: l’europeu, amb lligues obertes amb ascensos i des-
censos, i el model nord-americà, de lligues tancades entre franquícies amb drets 
territorials exclusius (Sloane, 2006 i 2015). El cor d’aquest debat han estat els con-
ceptes maximització de la utilitat i maximització del benefici introduïts en l’article 
seminal de Sloane (1971).

L’evolució de l’esport professional europeu cap a un professionalisme creixent 
ha provocat que l’activitat esportiva s’hagi convertit en una gran indústria de l’en-
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treteniment i els clubs globalitzats en multinacionals de l’oci (Ginesta, 2020). I, en 
conseqüència, que les principals lligues professionals europees de futbol, bàsquet, 
handbol i hoquei tendeixin cap a un model de lliga tancada o semitancada (Andreff 
i Staudohar, 2000; Hoehn i Szymanski, 1999).

També és el cas del ciclisme professional de carretera. La reforma promoguda 
per l’UCI a partir del 2005 per implantar una lliga mundial semitancada va provocar 
un conflicte intens entre les diferents parts interessades, i en especial amb l’AIOCC, 
la qual defensava el model europeu de competició oberta, per mantenir el seu dret 
a convidar a les seves curses aquells equips que més l’interessessin per raons espor-
tives, comercials o patriòtiques (Witts, 2016).

2.2. Els estudis sobre el ciclisme professional de carretera
El primer estudi econòmic sobre el ciclisme professional va ser el de Benjamin D. 
Brewer (2002) l’any 2002. Brewer també partia d’una experiència prèvia com a ci-
clista amateur d’elit, com els sociòlegs de l’esport precursors Edward Albert (1991), 
Catherine Palmer (1998) i Trevor Williams (1989). Hi abordava el cas de dopatge de 
l’equip Festina del 1998 en ple Tour de França.

L’any 2003, el Tour de França va complir cent anys. L’efemèride va servir perquè 
esdevingués objecte d’estudi (Dauncey i Hare, 2003). El Tour s’ha convertit en un 
tema de la literatura acadèmica. Així, s’han analitzat els factors determinants per a 
l’èxit esportiu (Prinz, 2005), el perfeccionament dels mètodes d’elaboració de ràn-
quings (Cherchye i Vermeulen, 2006; Rogge, Reeth i Puyenbroeck, 2013), l’impacte 
econòmic dels grans esdeveniments (Desbordes, 2008), els efectes de la diversitat 
cultural en la cohesió i l’èxit dels equips (Gueguen, 2011), l’equilibri competitiu 
(Andreff, 2013 i 2016; Bačik, Klobučník i Mignot, 2019; Cabaud et al., 2016) o les 
audiències televisives (Reeth, 2019).

El següent tema d’estudi va ser la reforma de l’UCI de l’any 2005. El primer 
impuls a la globalització l’havia donat el president de l’UCI Heinz Verbruggen a 
mitjans dels anys vuitanta (Brewer, 2002). Una de les primeres aproximacions eco-
nòmiques concloïa que la implantació «del model americà de lligues tancades sem-
bla inapropiat pel context sociocultural europeu» (Rebeggiani i Tondani, 2006: 1). 
En canvi, Benijts, Lagae i Vanclooster (2011: 607) resolien que la introducció de 
«l’UCI ProTour havia coincidit amb un increment del valor [financer] dels equips». 
La lliga mundial semitancada que pretenia l’UCI va generar un moviment en contra 
de les empreses organitzadores de les tres grans curses.

Els estudis sobre el ciclisme professional de carretera endegats des dels inicis  
del 2000 i a partir de la reforma de l’UCI van convergir en el llibre The economics 
of professional road cycling (Reeth i Larson, ed., 2016), amb articles sobre l’estruc-
tura organitzativa, el finançament dels equips, la globalització, l’equilibri competi-
tiu, el dopatge o el seguiment de les audiències televisives.

De la producció acadèmica posterior, destaquen l’estudi de Rodríguez-Gutiérrez 
i Fernández-Blanco (2017), en què s’analitza el minut a minut de l’audiència televi-
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siva de totes les etapes de la Vuelta a Espanya de l’any 2015, i l’anàlisi de Bačik, 
Klobučník i Mignot (2019) sobre el perquè de l’èxit econòmic del Tour, malgrat que 
l’equilibri competitiu no hagi millorat des del 1947.

2.3. Evolució històrica del ciclisme professional de carretera
L’evolució del ciclisme es pot seqüenciar en quatre etapes: de 1890 a 1954; de 1955 
a 1984; de 1985 a 2004, i de 2005 al present. Aquesta seqüència no coincideix 
amb les marcades per Brewer (2002) i per Mignot (2016b), els quals perioditzen la 
història del ciclisme en tres fases. Brewer prescindeix dels inicis i marca un segon 
període entre els anys 1984 i 1989, que qualifica de «la transició i la reforma» 
(2002: 284-285). Mignot (2016b: 14), en canvi, inicia la tercera fase el 1985 sota 
el títol de «la globalització» i la fa arribar fins al present.

Històricament, les quatre principals parts interessades han estat el públic, els 
organitzadors de les curses, els patrocinadors dels equips i els corredors (Mignot, 
2016b). Malgrat que l’UCI va ser creada l’any 1900 per les federacions de França, 
Itàlia, Bèlgica, els Estats Units i Suïssa, no ha estat fins al tombant del segle xxi que 
no ha adquirit capacitat de governança (Morrow i Idle, 2008b; Rebeggiani i Tonda-
ni, 2006).

La bicicleta es va popularitzar durant la dècada dels vuitanta del segle xix a 
través de la premsa esportiva com a símbol de modernitat (Mignot, 2016b; Pujadas 
i Martí i Santacana i Torres, 2012). Ben aviat van arribar les primeres curses ciclistes, 
primer en velòdroms i, tot seguit, en carreteres obertes. En aquest cas, els periòdics 
esportius i les companyies de bicicletes i pneumàtics van veure l’oportunitat d’in-
vertir en l’organització de curses de llarga distància per augmentar els seus benefi-
cis. D’una banda, els diaris esportius, amb les seves cròniques descrivint lluites 
èpiques entre herois moderns, atreien i satisfeien la demanda d’un públic que a 
peu de carretera només havia pogut apreciar una fracció ínfima de la cursa i, alho-
ra, obtenien ingressos addicionals per la inserció de publicitat de les companyies de 
bicicletes i pneumàtics. I, d’una altra banda, les companyies mostraven al públic les 
virtuts dels nous ginys, que eren capaços de recórrer aquelles distàncies tan llar-
gues (Mignot, 2016b).

Durant aquesta primera etapa, els diaris esportius i les empreses ciclistes es van 
repartir el mercat. Les companyies de bicicletes patrocinaven corredors i equips, 
mentre que rarament organitzaven curses per no ser acusades d’afavorir els seus 
ciclistes (Calvet, 1981). Alhora, els diaris esportius assumien l’organització tant de 
les tres grans voltes per etapes com la de les clàssiques d’un sol dia. Així, L’Auto va 
crear el Tour l’any 1903; La Gazzetta dello Sport, el Giro l’any 1909, i Informacio-
nes, la Vuelta l’any 1935; de la mateixa manera que L’Expresse va patrocinar la Lieja- 
Bastogne-Lieja l’any 1892 o Le Vélo, la Bordeus-París l’any 1891 i la París-Roubaix 
l’any 1896.

Aquest esquema es va mantenir estable fins a mitjans dels anys cinquanta, en 
què tres fets el van esquerdar. En primer lloc, van aparèixer patrocinadors aliens a 
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la indústria ciclista. El primer cas va ser el del corredor italià Fiorenzo Magni i el seu 
equip, que l’any 1954 va córrer amb el patrocini de Nivea. El segon cas va ser el de 
l’empresa francesa de begudes alcohòliques St Raphaël (McGann i McGann, 2006). 
L’entrada d’aquests patrocinadors de fora de la indústria ciclista va generar una 
forta controvèrsia perquè els organitzadors de les carreres, especialment del Tour, 
temien que restés diners de publicitat als seus diaris.

En segon lloc, aquest també és el període d’entrada de la televisió com a part 
interessada. Encara que la primera retransmissió en directe fos l’arribada del Tour 
al parc dels Prínceps el 1948, va ser a partir dels anys cinquanta i seixanta que les 
retransmissions i el pagament de drets televisius es van generalitzar (Thompson, 
2008; Reeth, 2016c).

I, finalment, encara que molt tímidament, el calendari de curses es va internacio-
nalitzar amb la primera edició de la Vuelta a Colòmbia l’any 1951, sota l’organitza-
ció del diari El Tiempo i diverses empreses nacionals. Fins llavors, el ciclisme era un 
esport europeu (Brewer, 2002), però concentrat a Itàlia, França, Bèlgica i Espanya.

Pel que fa la governança del ciclisme, els fets disruptius van ser, primer, l’ater-
ratge de corredors i d’equips de fora dels quatre països europeus hegemònics,  
el 7-Eleven americà i el futur Café de Colombia, i, segon, l’arribada del corredor 
nord-americà Greg Lemond (Abt, 1990a i 1990b; Alexander i Ochowicz, 1986). 
L’arribada de Lemond i el seu fitxatge per l’equip francès La Vie Claire del magnat 
Bernard Tapie van ser decisius perquè van trencar l’statu quo salarial amb els equips 
i els organitzadors, amb un contracte d’un milió de dòlars (Brewer, 2002). El va 
seguir la multinacional holandesa PDM. A partir d’aquests anys, el patrocini va fer 
un salt endavant per entrar en una altra dimensió (Brewer, 2002).

Tots aquests canvis de tendències els va recollir el nou president de l’UCI, fede-
ració internacional de ciclisme professional,1 Heinz Verbruggen. Durant el seu man-
dat, Verbruggen va treballar per la internacionalització del ciclisme en totes les 
seves dimensions: corredors, equips, voltes i curses, i fans (Guinnes, 1993). El seu 
programa de reformes es va focalitzar en tres línies d’actuació: l’expansió global del 
ciclisme, la creació de la Copa del Món (World Cup) i la implantació d’un sistema 
de rànquing que servia per a l’admissió dels equips a les curses (Brewer, 2002). 
Aquest programa d’internacionalització pretenia atraure corredors no europeus a 
les curses europees i incloure curses no europees al calendari (Mignot, 2016b;  
Reeth, 2016a).

Aquest primer intent de l’UCI no va reeixir. La darrera reforma de Verbruggen 
va ser la creació de l’UCI ProTour, una lliga mundial semitancada amb les 27 curses 
més importants, incloses les tres grans voltes, en què només podrien participar  
els 20 primers equips del rànquing, els quals obtindrien una llicència per a quatre 
anys. Els equips havien d’estar formats per 25 corredors i quedaven obligats a par-
ticipar en cadascuna de les 27 curses. També es creaven dues categories inferiors, 
la Continental ProTeams i la Continental UCI-Teams. Però sense ascensos ni des-
censos.
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Si bé el projecte de reforma havia estat ben vist per les parts interessades del 
ciclisme, un cop es va haver materialitzat, es van negar a acordar el nou format i 
van generar un conflicte greu en la governança del ciclisme professional de carre-
tera (Morrow i Idle, 2008b). En els anys següents (2008, 2009 i 2010), ASO, RCS i 
Unipublic van excloure les seves carreres de l’UCI ProTour i les van anomenar calen-
dari històric (Rebeggiani, 2016). Un primer acord es va produir el 2010, amb la 
creació de l’UCI WorldTour, però amb només 18 equips, i la consideració de criteris 
esportius per obtenir una llicència i amb la possibilitat de generar ascensos i des-
censos al final de cada temporada. No obstant això, un nou punt de trencament es 
va produir l’any 2015 quan l’UCI va anunciar que per a la temporada 2017 implan-
taria un sistema de lliga semitancada amb llicències vàlides per a tres anys. Imme-
diatament, l’ASO va anunciar que retiraria totes les seves curses de l’UCI WorldTour. 
El nou acord va arribar el juny del 2016. Va consistir en la inclusió de totes les car-
reres en el calendari però la limitació de la llicència a un any, amb ascensos i des-
censos, i la reducció dels equips ProTeams de 18 a 17 el primer any i a 16 els anys 
següents (Cunningham, 2016; Stokes, 2016; Witts, 2016).

3. Metodologia

La metodologia de l’estudi d’aquest article és l’anàlisi de cas. Robert K. Yin (2003) 
considera que plantejar un estudi de cas té sentit quan: 1) el propòsit de l’estudi 
pretén respondre a com i per què; 2) quan no es poden manipular els comporta-
ments de les persones que hi estan involucrades; 3) quan es pretenen investigar les 
condicions de context perquè es creu que són rellevants per al fenomen d’estudi, 
o 4) quan les fronteres entre el fenomen i el context no són prou clares (Baxter i Jack, 
2008). L’objecte d’estudi d’aquest article compleix almenys les condicions 2 i 3.

El període analitzat és del 1986 al 2020. Aquest període s’estructura en tres 
subperíodes concrets: del 1986 al 2004, del 2005 al 2016 i del 2017 al 2020. 
Aquesta periodització respon a la necessitat d’analitzar quina era la situació abans 
de la reforma de l’UCI, quina va ser a partir de l’entrada en vigor de la lliga mundi-
al semitancada l’any 2005 i quina ha estat després de l’acord entre l’UCI i l’AIOCC 
de l’any 2016. Pel que fa als equips ciclistes, formaran part de la mostra els equips 
participants en el Tour de França, atès que aquesta és la cursa més important del 
calendari internacional i en la qual tots els equips pretenen participar per raons tant 
esportives com comercials (Bačik, Klobučník i Mignot, 2019; Brewer, 2002; Lagae, 
2016; Reeth, 2016b).

Dam van Reeth (2016a) va analitzar la globalització del pilot ciclista durant el 
període 1990-2015 des de tres aspectes: les nacionalitats dels corredors, les nacio-
nalitats dels equips ciclistes i el calendari de curses fora dels quatre països bressol 
(França, Itàlia, Espanya i Bèlgica). En aquest article, ens concentrarem a analitzar el 
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grau d’internacionalització del pilot en el Tour de França, únicament, perquè esti-
mem que aquesta és la cursa més important de tot el calendari ciclista mundial, 
però ampliem el període d’estudi des del 1986 fins al 2020, perquè considerem 
que el procés d’internacionalització del ciclisme es va iniciar a mitjans dels anys 
vuitanta (Brewer, 2002; Mignot, 2016b; Reeth, 2016a) i per copsar també els efec-
tes de l’acord del 2016, que aquest autor no va poder incloure. A més, ens fixarem 
en les nacionalitats dels corredors, dels equips i dels seus patrocinadors i en el ca-
lendari de curses per quantificar-ne la internacionalització.

Aquest estudi de cas quantitatiu i qualitatiu inclou una mostra intencional d’en-
trevistes semiestructurades a representants de les parts interessades ciclistes. Con-
cretament, el director de la Vuelta a España, Javier Guillén; el director de la Volta a 
Catalunya, Rubèn Peris; el president del Sindicat de Ciclistes Professionals (ACP), 
José Luis de Santos; el director de màrqueting de Movistar Team, Juan Pablo Mo-
linero, i el responsable de les retransmissions ciclistes de TVE, Carlos de Andrés.  
El que pretenem amb aquestes entrevistes és copsar la valoració que fan les parts 
interessades dels objectius que tenia l’UCI amb la seva reforma, i saber fins a quin 
punt s’ha acomplert la internacionalització pretesa, i el posterior acord amb l’AIOCC. 
La intenció és contrastar els resultats quantitatius de la investigació duta a terme 
amb la valoració qualitativa de les parts interessades.

Les fonts secundàries que ens ajudaran a travar l’estudi de cas consistiran en una 
àmplia varietat de documents escrits: a part de la literatura acadèmica, extraurem 
informació de fonts ciclistes especialitzades com ara Cycling News (www.cycling 
news.com), Velo News (www.velonews.com) o la pàgina web www.cquanking.
com, que ofereix informació estadística detallada des de l’any 2000, i la base de 
dades sobre la història del ciclisme francès www.memoire-du-ciclisme.net.

4. Resultats

La reforma del ciclisme professional de carretera que l’UCI va plantejar oficialment 
l’any 2005 amb la creació d’una lliga mundial semitancada tenia com a objectiu 
primer la internacionalització del pilot professional, tant pel que feia als corredors 
com als equips, i la del calendari de curses i dels aficionats. En aquest apartat s’ana-
litza el grau de compliment d’aquest objectiu durant el període de 1986 a 2020 i 
es pren com a referència el Tour de França.

4.1. La internacionalització
La internacionalització del ciclisme professional de carretera és un objectiu de l’UCI 
des de mitjans dels anys vuitanta (Brewer, 2002; Mignot, 2016b), però també del 
Tour de França. De fet, va ser Jacques Godet, el codirector del Tour de França, 
conjuntament amb Félix Lévitan, qui, en un editorial a L’Équipe de l’any 1982, va 
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parlar d’un «Tour mondialisé» (Marsh, 2010), abans que el llavors president de 
l’UCI, Heinz Verbruggen, proposés durant la segona meitat dels anys vuitanta la 
creació de l’UCI WorldTour.

Si hem decidit iniciar la nostra anàlisi l’any 1986, és perquè marca un punt 
d’inflexió en aquest procés d’internacionalització. Aquell any, el nord-americà Greg 
Lemond va guanyar el Tour de França i el diari francès L’Équipe va posar de titular 
«Le Tour du nouveau monde»,2 i Pierre Chany (1986) hi va destacar que, entre els 
cinc primers classificats, hi havia quatre nacions representades, un fet inimaginable 
als anys setanta.

4.1.1. La nacionalitat dels corredors
Des del 1986 i fins al 20193 han participat en les trenta-quatre edicions celebrades 
un total de 6.529 ciclistes de quaranta-nou nacions diferents. Aquell 1986, el per-
centatge de corredors procedents de França, Bèlgica, Itàlia i Espanya, els quatre 
països en què es disputaven les tres grans voltes per etapes i els cinc monuments 
del calendari ciclista,4 va ser del 60,95 %; el de la resta de països europeus, del 
19,05 %, i el de la resta de països del món, del 20 % (taula 1).

Any Corredors procedents 
dels quatre països 
històrics (nombre 

i percentatge)

Corredors procedents 
de països de la resta 

d’Europa (nombre 
i percentatge)

Corredors procedents 
de països de la resta 

del món (nombre 
i percentatge)

1986 128 (60,95 %) 40 (19,05 %) 42 (20 %)

1990 110 (55,56 %) 62 (31,31 %) 26 (13,13 %)

1995 129 (68,3 %) 45 (23,8 %) 15 (7,94 %)

2000 109 (60,6 %) 58 (32,2 %) 13 (7,22 %)

2005 103 (54,5 %) 64 (33,86 %) 22 (11,64 %)

2010 97 (49 %) 77 (38,9 %) 24 (12,1 %)

2016 82 (41,4 %) 87 (43,9 %) 29 (14,6 %)

2019 83 (47,2 %) 67 (38,1 %) 26 (14,8 %)

Taula 1. Quantificació de la nacionalitat dels corredors 

Font: Elaboració pròpia.

Aquests percentatges es van mantenir relativament estables fins a l’any 2004, 
el primer any d’aplicació de la reforma de l’UCI. Els corredors dels quatre països 
històrics van aconseguir un màxim de participants del 72,49 % l’any 2001, mentre 
que els països de la resta d’Europa el van assolir els anys 1989 i 1991 amb un 
32,32 % i els països de la resta del món, l’any 1986 amb un 20 %.

L’any 2005, aquests percentatges van ser d’un 54,5 % els quatre països histò-
rics, d’un 33,86 % els de la resta d’Europa i d’un 11,64 % els de la resta del món.
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A partir del 2006, aquests percentatges s’han anat equilibrant, especialment 
pel creixement dels corredors provinents dels països de la resta d’Europa, mentre 
que els de la resta del món s’han mantingut estables entre el 10 % i el 15 %. No 
obstant això, és remarcable que durant aquest període s’hagin incorporat ciclis-
tes de països inèdits en el Tour de França, o que hi havien tingut una presència 
puntual i efímera, com ara el Brasil, l’Argentina, la Xina, el Japó, Etiòpia o 
Sud-àfrica.

Els quatre països històrics van deixar de tenir la majoria de corredors del pilot 
del Tour l’any 2010, amb un 49 %. Van recuperar-la l’any següent amb un 51 %, i 
ja no l’han tinguda més. El percentatge més baix el van tenir l’any 2016, l’any de 
l’acord entre l’UCI i l’AIOCC, amb un 41,4 %. Aquell any, el percentatge de corre-
dors provinents de països de la resta d’Europa va ser del 43,9 % i el de corredors 
provinents de països de la resta del món va ser del 14,6 %.

Des de llavors, el nombre de corredors dels quatre països històrics s’ha recupe-
rat lleument, però sense arribar a representar la majoria del pilot, tot i ser-ne el 
grup majoritari. De fet, només durant els anys 2015 i 2016 els corredors de la resta 
de països d’Europa van ser el grup majoritari amb un 42,93 % i un 43,9 %, respec-
tivament. L’any 2019, el percentatge de corredors provinents dels quatre països 
històrics va ser del 47,2 %, mentre que el de corredors de la resta de països d’Eu-
ropa va ser del 38,1 % i el de la resta del món va ser del 14,8 %.

4.1.2. La nacionalitat dels equips ciclistes
Durant les trenta-cinc edicions del Tour de França que van del 1986 al 20205 hi han 
participat un total de 728 equips, corresponents a 23 nacionalitats distintes. L’any 
1986, el percentatge d’equips procedents dels quatre països històrics va ser del 
71,43 %, mentre que el de la resta d’Europa va ser del 14,29 % i el de la resta  
del món, també del 14,29 % (taula 2).

Tal com hem vist en el cas dels corredors, aquests percentatges es van mantenir 
estables fins a la implantació de la reforma de l’UCI. A partir del 2006, el percentat-
ge d’equips dels quatre països històrics va anar davallant fins al mínim del 40,91 % 
del 2016.

A diferència del que ha succeït amb les nacionalitats dels corredors, els quatre 
països històrics han mantingut durant les trenta-cinc edicions de l’estudi la majoria 
dels equips del pilot. En canvi, a partir del 2017 els equips de la resta del món han 
superat els de la resta d’Europa en tres de les quatre edicions celebrades.

En efecte, des del 2005, en què els quatre països històrics van representar el 
71,43 %, aquest percentatge va baixar fins al 50 % el 2010 i al 40,91 % a partir  
del 2016. Els països de la resta d’Europa van passar del 23,8 % el 2005 al 31,82 % 
el 2010, al 36,36 % el 2016 i al 27,27 % el 2020. I els països de la resta del món 
van passar del 4,76 % del 2005 al 18,18 % el 2010, al 22,73 % el 2016 i al 31,82 % 
el 2020.
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4.1.3. La nacionalitat dels patrocinadors dels equips ciclistes
El procés d’internacionalització del ciclisme professional de carretera s’observa de 
manera clara a través de l’evolució de la nacionalitat dels patrocinadors principals 
dels equips ciclistes (taula 3).

L’any 1986 es produeix l’entrada de les primeres empreses multinacionals com 
a patrocinadores del pilot ciclista. Aquell any, dels 21 equips participants al Tour,  
6 equips eren patrocinats per multinacionals o eren equips patrocinats per estats, 
l’equivalent a un 28,6 %. A partir d’aquell any, aquest procés s’intensifica fins a 
arribar als 20 equips, l’equivalent al 90,91 %, patrocinats per empreses multina-
cionals o representants de països, com és el cas de l’Astana (Kazakhstan), el Bahrain- 
McLaren, l’Israel Start-up Nation i l’UAE Team Emirates.

El director de la Volta a Catalunya, Rubèn Peris, subratlla que actualment «les 
empreses més locals que patrocinaven equips en el passat, com Moritz, KAS, La 
Casera, Reynolds o d’altres més grans però amb l’activitat en un sol país, com l’ONCE, 
Vitalicio Seguros, Banesto… han perdut presència en els equips, ja que es necessi-
ten pressupostos molt més grans i que puguin tenir interessos a tot el món. Quin 
sentit tindria que l’ONCE participés en el Tour Down Under a Austràlia o a Oman si 
no hi ven cupons? És per això que han aparegut altres patrocinadors: multinacio-
nals que poden destinar grans recursos a màrqueting. Són difícils de trobar, i 
l’exemple clar que trobem és que Espanya només té un equip en l’UCI WorldTour: 
Movistar Team, i Itàlia, per exemple, cap. D’altra banda, han nascut equips de ban-
dera, patrocinats per estats, com el Bahrain, l’Astana o l’UAE» (R. Peris, comunica-
ció personal, 22 abril 2020).

Any Equips procedents 
dels quatre països 
històrics (nombre 

i percentatge)

Equips procedents 
de països de la resta 

d’Europa (nombre 
i percentatge)

Equips procedents 
de països de la resta 

del món (nombre 
i percentatge)

1986 15 (71,43 %) 3 (14,29 %) 3 (14,29 %)

1990 15 (68,18 %) 5 (22,7 %) 2 (9,09 %)

1995 15 (75 %) 4 (20 %) 1 (5 %)

2000 15 (75 %) 4 (20 %) 1 (5 %)

2005 15 (71,43 %) 5 (23,8 %) 1 (4,76 %)

2010 11 (50 %) 7 (31,82 %) 4 (18,18 %)

2016  9 (40,91 %) 8 (36,36 %) 5 (22,73 %)

2020  9 (40,91 %) 6 (27,27 %) 7 (31,82 %)

Taula 2. Quantificació de la nacionalitat dels equips ciclistes

Font: Elaboració pròpia.
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4.1.4. El calendari de curses
L’any 2005, l’UCI va instaurar l’UCI ProTour. Era una lliga d’equips ciclistes semitan-
cada. En aquella primera edició, les 28 curses es van disputar en el continent euro-
peu, 18 de les quals, el 64,29 %, en els quatre països històrics. La novetat més 
destacada va ser la incorporació de la Volta a Polònia. Aquesta era una cursa que 
es disputava des de l’any 1928, però de nivell amateur fins al 1993 (taula 4).

El primer trencament entre l’UCI i l’AIOCC es va produir el 2008. Aquell any, 
els organitzadors de les tres grans curses per etapes van retirar les seves competi-
cions. El calendari UCI ProTour va quedar reduït a només 15 curses. L’UCI va intro-
duir-hi el Tour Under Down a Austràlia; la resta també es van córrer a Europa. La 
situació es va repetir l’any 2009 amb 14 curses i el 2010 amb 16 curses. Aquest 
darrer any, l’UCI hi va incorporar els grans premis ciclistes del Quebec i Montreal, 
que, juntament amb el Tour Under Down, eren les úniques curses disputades fora 
d’Europa.

L’any 2011 es va tornar a un calendari unificat de 27 curses, amb el retorn de 
les competicions organitzades pels propietaris de les tres grans curses per etapes. 

Any Patrocinadors locals o nacionals 
(nombre i percentatge)

Altres patrocinadors: empreses 
multinacionals i estats  
(nombre i percentatge)

1986 15 (71,43 %)  6 (28,57 %)

2005 10 (50 %) 10 (50 %)

2016  5 (22,73 %) 17 (77,73 %)

2020  2 (9,09 %) 20 (90,91 %)

Taula 3. Quantificació de la nacionalitat dels patrocinadors

Font: Elaboració pròpia.

Any Curses disputades
en els quatre països 

històrics (nombre 
i percentatge)

Curses disputades 
en països de la resta 

d’Europa (nombre 
i percentatge)

Curses disputades  
en països de la resta 

del món (nombre 
i percentatge)

2005 18 (64,29 %) 10 (35,71 %) –

2011 17 (62,96 %)  6 (22,22 %) 4 (14,81 %)

2016 19 (67,86 %)  6 (21,43 %) 3 (10,71 %)

2017 21 (56,76 %)  8 (21,62 %) 8 (21,62 %)

2020 23 (63,89 %)  6 (16,67 %) 7 (19,41 %)

Taula 4. Quantificació del calendari de curses 

Font: Elaboració pròpia.
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De fora d’Europa, l’UCI hi va afegir el Tour de Pequín. Del total de les 27 curses:  
17 curses, el 62,96 %, es van córrer en els quatre països històrics; 6 curses, el 22,22 %, 
a la resta de països europeus, i 4 curses, el 14,81 %, a la resta del món (Austràlia, 
Canadà i la Xina).

Aquests percentatges es van mantenir semblants els anys següents. L’any 2016, 
de les 28 curses disputades: 19 curses, el 67,86 %, van ser en els quatre països 
històrics; 6 curses, el 21,43 %, a la resta de països europeus, i 3 curses, el 10,71 %, 
a la resta del món (Austràlia i el Canadà). 

L’acord entre l’UCI i l’AIOCC de l’any 2016 va comportar un increment del nom-
bre de curses incloses en el calendari UCI WorldTour. Es va passar de les 28 curses 
del 2016 a les 37 curses del 2017, 2018 i 2019, i les 36 curses del 2020. Tanmateix, 
no han canviat significativament els percentatges.

Aquests resultats demostren que les successives reformes introduïdes per l’UCI 
des del 2005 no han aconseguit internacionalitzar el calendari ciclista. De fet, aques-
ta és una conclusió que han destacat les parts interessades entrevistades amb motiu 
d’aquest article.

El responsable de les retransmissions ciclistes de TVE, Carlos de Andrés, consi-
dera que «aquest és un esport que viu molt aferrat a les tradicions i que això fa que 
acabin interessant les curses de sempre», és a dir, el Tour de França, el Giro d’Itàlia, 
la Vuelta a Espanya i les grans clàssiques. «De fet, crec que el públic preferiria un 
Tour sense els millors que no pas una cursa més petita amb els millors» (C. de An-
drés, comunicació personal, 26 abril 2020). 

Una opinió més contundent és la que expressa el president de l’ACP, José Luis 
de Santos Arribas, qui considera que «l’epicentre continua estant a Europa» i que 
la lliga semitancada promoguda per l’UCI ha estat «fallida» perquè «quinze anys 
després, el gran públic continua parlant del Tour, el Giro i la Vuelta i gairebé ningú 
sap què és el WorldTour» (J. L. de Santos, comunicació personal, 13 maig 2020).

No obstant aquestes opinions, tant el director de la Vuelta a Espanya, Javier 
Guillén, com el director de la Volta a Catalunya, Rubèn Peris, i del director de màr-
queting de l’equip Movistar, Juan Pablo Molinero, consideren que la reforma de 
l’UCI sí que ha internacionalitzat tant el pilot pel que fa als corredors i als equips 
com el calendari de curses.

Peris afirma que: «És clar que el ciclisme s’ha globalitzat, perquè avui en dia se 
celebren proves de ciclisme WorldTour de gener a octubre per tot el planeta. […] 
S’han descobert nous escenaris per al ciclisme com el golf Pèrsic amb curses a 
Oman, Qatar o altres destins exòtics com el Tour de Guangxi a la Xina, a més de la 
consolidació de proves a Sud-amèrica com el Tour de Colòmbia. Tot i això, el ciclis-
me segueix tenint el rovell al vell continent, molt centralitzat en països com Bèlgica, 
França, Itàlia, Espanya i Catalunya. S’ha demostrat que les noves curses per tot el 
planeta no tenen la consistència de les antigues, ja que moltes d’elles venen i van, 
com el Tour de Califòrnia o el Tour de Qatar, i en canvi les europees segueixen en 
peu» (R. Peris, comunicació personal, 22 abril 2020).
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Molinero va més enllà i assegura que «el ciclisme és un esport molt més global. 
S’ha passat a competir en països on abans no existia. Ha passat de ser un esport 
llatí a ser un esport global». Destaca que la globalització del calendari els «ha fet 
fitxar corredors de múltiples nacionalitats» perquè «desperten l’interès dels patro-
cinadors d’aquells països. Ara tots tenim corredors anglosaxons, per exemple, cosa 
que abans era excepcional» (J. P. Molinero, comunicació personal, 12 maig 2020).

I el director de la Vuelta, Javier Guillén, afirma que «no crec que el WorldTour 
hagi contribuït a generar més públic en els països tradicionalment ciclistes […], 
però sí que és veritat que ha ajudat a generar nous públics en altres països que 
permeten obrir un mercat publicitari que abans no existia» (J. Guillén, comunicació 
personal, 10 maig 2020).

5. Discussió

Malgrat que la internacionalització del ciclisme professional de carretera ha estat 
un objectiu declarat de l’UCI i dels organitzadors del Tour mateix des de mitjans 
dels anys vuitanta, i que autors com Brewer (2002) i Mignot (2016b) s’hi han referit 
en els seus articles, només Van Reeth (2016a) n’ha estudiat en profunditat el pro-
cés de globalització. Aquest autor va centrar el seu estudi del 1990 al 2015 i el va 
estendre al conjunt de tot el pilot professional i als equips de totes les categories 
amb llicència UCI.

Van Reeth conclou que, malgrat que la internacionalització és indiscutible, els 
països europeus representen entre el 60 % i el 70 % dels corredors, els equips i les 
curses. Per trencar aquesta hegemonia, fa tres suggeriments a l’UCI: primer, crear 
un calendari realment global en què les voltes a Califòrnia, Oman i Turquia substi-
tueixin les curses d’una setmana que es fan als quatre països bressol, i posa com  
a exemple la Fórmula 1. Segon, reduir les cinc curses continentals a només tres: 
Amèrica, Europa-Àfrica i Àsia-Austràlia. I tercer, promoure a l’UCI WorldTour la 
participació d’un equip del sud-est asiàtic, un de l’Àfrica i un de Sud-amèrica.

Pel que fa als corredors, la nostra investigació, centrada en el Tour de França, 
aporta percentatges més alts. Concretament, els corredors europeus van represen-
tar l’any 2019 el 85,23 %, per un 14,77 % els de la resta del món. Pel que fa als 
equips europeus, els percentatges se situen en la banda alta: un 68,18 % els euro-
peus per un 31,82 % els de la resta del món. Però aquestes dades són a partir del 
2017; abans els equips europeus superaven àmpliament el 70 %.

Aquesta divergència s’explica perquè l’estudi de Van Reeth comprèn totes les 
categories ciclistes professionals i el nostre estudi se centra exclusivament en la 
prova de màxim nivell. Ara bé: si es disgreguen les nostres dades entre els quatre 
països bressol i la resta d’Europa, s’observa com aquest procés d’internacionalitza-
ció s’ha produït de manera clara. En efecte, els corredors dels quatre països bressol 
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han passat, en els trenta-quatre anys estudiats, del 60,95 % del 1986 al 47,16 % 
del 2019, mentre que els de la resta d’Europa han passat del 19,05 % del 1986 al 
38,07 % del 2019. I els equips dels quatre països bressol han passat del 71,43 % 
del 1986 al 40,91 % del 2020, mentre que els equips de la resta de països euro-
peus ha passat del 14,29 % del 1986 al 27,27 % del 2020.

Aquestes dades permeten dir que els dos estudis es complementen i demostren 
que, d’una banda, en aquestes darreres tres dècades el ciclisme professional de 
carretera s’ha expandit per tot el món però, de l’altra, que la supremacia s’ha man-
tingut en els quatre països bressol.

No obstant això, hi ha un tercer factor que Van Reeth no analitza i que mostra 
més clarament encara el procés de globalització. Ens referim al caràcter dels patro-
cinadors dels equips, tenint en compte que representen gairebé el 100 % dels seus 
pressupostos (Andreff, 2013; Andreff i Staudohar, 2000; Reeth, 2016b). En efecte, 
els patrocinadors locals o nacionals han passat de representar l’any 1986 el 71,43 %, 
pel 28,57 % de les multinacionals o equips patrocinats per estats, a només un 9,09 %, 
per un 90,91 %.

Referent als tres suggeriments de Van Reeth a l’UCI, no sembla que a hores 
d’ara siguin viables. Les tres voltes que havien de substituir les proves d’una setma-
na, el Tour de Califòrnia, d’Oman i Turquia, ja no existeixen. A més, les proves que 
suggeria de substituir són, per exemple, la Volta a Catalunya, que aquest 2020 
hauria complert l’edició número 100, o la París-Niça, curses que per la seva ubicació 
al calendari i la seva tipologia d’etapes són usades pels candidats al Tour com a 
preparació per a la gran ronda francesa. També s’han de valorar les condicions me-
teorològiques i les prestacions físiques que requereixen els ciclistes, els quals cada 
vegada més concentren la temporada en pocs objectius per la impossibilitat de 
mantenir la forma durant tot l’any. Aquestes característiques allunyen el ciclisme 
d’esports com la Fórmula 1 o el motociclisme, que Van Reeth pren com a exemple.

De fet, el procés d’internacionalització que ha sofert el ciclisme l’acosta a es-
ports com el futbol, el bàsquet o l’handbol. El fenomen més destacat en la nostra 
investigació és l’aparició dels equips patrocinats per estats. No és un fenomen nou. 
Als anys vuitanta, hi va haver el cas del Café de Colombia. Però va ser un cas efí-
mer. Ha estat en aquests darrers anys quan s’ha estès amb equips com l’Astana del 
Kazakhstan, l’UAE Team Emirates, el Bahrain-McLaren o l’Israel Start-up Nation. 
Ara bé: no es tracta d’equips formats per corredors d’aquestes nacions sinó que els 
seus líders i el gruix de les esquadres són ciclistes del màxim nivell, principalment 
europeus. És a dir, es tracta de moviments inversors equiparables als que hi ha 
hagut en el futbol europeu (Ginesta i San Eugenio, 2014).

Els resultats de la nostra investigació demostren el pes de la cultura en el procés 
d’evolució de l’esport. Les curses que es disputen en els quatre països bressol del 
ciclisme gaudeixen d’un prestigi i un seguiment que a hores d’ara semblen imbati-
bles. Enmig d’aquest paisatge, el Tour de França emergeix com la competició de 
més prestigi.
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En aquest sentit, el ciclisme s’aferma com a esport eminentment europeu i en 
qüestiona el procés d’americanització cap a un sistema de lliga semitancada en un 
primer estadi, que l’UCI pretenia promoure i que no ha aconseguit d’imposar.

6. Conclusions

El projecte de reforma de l’UCI de l’any 2005 pretenia la internacionalització del 
ciclisme a través de la creació d’una lliga mundial semitancada anomenada UCI 
ProTour i WorldTour a partir de 2010.

En els quinze anys transcorreguts, es pot concloure que, efectivament, el pilot 
que competeix en el calendari internacional, i concretament en el Tour de França, 
s’ha globalitzat, tant pel que fa als corredors i als equips com a les curses que es 
disputen durant l’any.

No obstant això, el propòsit d’implantar una lliga mundial semitancada no s’ha 
assolit. D’una banda, per l’oposició dels organitzadors de les grans curses que se 
celebren en els cinc països europeus que són el bressol del ciclisme professional de 
carretera. I, d’una altra banda, pel prestigi aconseguit per aquestes grans curses i, 
especialment, pel Tour de França.

Com a plantejament futur ens podem qüestionar si l’experiència de la lliga 
mundial semitancada de l’UCI ens pot ajudar a entendre millor el desenvolupament 
i l’organització d’una superlliga europea de futbol. De ben segur que l’experiència 
que les parts interessades de la indústria del ciclisme professional de carretera han 
tingut des del 2005 podria contribuir a redefinir les bases del negoci del futbol a 
Europa. 
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Notes

[1 L’any 1965 la Unió Ciclista Internacional es va separar en dues federacions, una d’amateur i una de professional, 

a instàncies del Comitè Olímpic Internacional. Es van tornar a reunificar l’any 1992. Vegeu: J. Mignot (2016), «The 

history of professional road cycling», a D. van reetH i D. J. lArson, The economics of professional road cycling, Nova 

York, Springer International Publishing, p. 7-31.

[2 L’Équipe (28 juliol 1986), p. 1.

[3 En el cas dels corredors, l’anàlisi va fins a l’any 2019 atès que, en el moment de tancar aquest article, els equips 

participants en el Tour de l’any 2020 encara no havien tancat els equips. Aquest 2020, el Tour de França ha hagut de 

ser traslladat al mes de setembre a causa de la pandèmia de la COVID-19.

[4 Es tracta de les curses Milà - San Remo (1907), el Tour de Flandes (1913), la París-Roubaix (1896), la Lieja- 

Bastogne-Lieja (1892) i el Giro de la Llombardia (1905).

[5 En el moment de tancar aquest article, ja es tenen confirmats els equips que disputaran l’edició del 2020.
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