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El web de l’Observatori Crític de l’Esport és una eina dissenyada amb la 
intenció d’ajudar als nens i nenes a tenir consciència sobre les diferents 
problemàtiques que giren al voltant de l’esport, l’activitat física i el cos, i 
que estan presents en el nostre dia a dia.

Constantment, els mitjans de comunicació ens bombardegen amb tota 
mena de notícies i imatges que, a poc a poc, influeixen en el nostre siste-
ma de valors. Televisió, internet, premsa, cine, publicitat, ràdio, etc. juguen 
un paper important en l’educació de nois i noies, de manera que tot allò 
que hi apareix ens proporciona una gran oportunitat per reflexionar sobre 
les actituds i valors que s’hi posen de manifest.

A l’Observatori Crític de l’Esport hi podreu trobar materials, recursos i 
reflexions per comentar a casa notícies o fets recents que no ens poden 
deixar indiferents:  incidents violents en un partit de futbol; mostres de fair 
play que són un bon exemple de comportament; com un anunci influeix en 
la configuració de la nostra imatge corporal; pel·lícules de temàtica espor-
tiva com Billy Elliot o Million Dollar Baby; la desigualtat entre homes i 
dones; l’ús polític de l’esport; el racisme; etc.

En definitiva, l’Observatori és una plataforma que impulsa la formació, la 
reflexió i el raonament crític en relació a una de les temàtiques actuals 
amb major incidència en la nostra societat: l’esport i la construcció de la 
realitat que se’n fa a través dels mitjans de comunicació.

Podreu consultar-hi els recursos que hi pengem cada setmana diferents 
especialistes d’Educació Física, podreu opinar, participar, interactuar, i so-
bretot podreu treure’n idees per parlar amb els fills i filles de la darrera 
notícia polèmica vinculada a l’esport.

En aquest document hi podreu trobar informació i orientacions per poder 
comprendre millor el paper de l’esport en la nostra societat i en els mit-
jans de comunicació respecte als diferents temes que es tracten: 

Economia, consum i esport
Salut, estètica i esport
Gènere i esport
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Política i esport
Violència vs fair play
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L’esport es troba immers en un context social en què l’economia hi juga un 
paper decisiu. Per això s’ha convertit en un sector econòmic que interac-
ciona amb molts d’altres sectors i constitueix una font d’atracció immensa 
que, gràcies als mitjans de comunicació, obté ingressos milionaris de les 
grans empreses.  L’esport és, a mes, un objecte de consum  pel que fa a la 
pràctica esportiva, i  també pel que representa el seguiment dels esdeve-
niments esportius (entrades, diaris, emissions de ràdio,..).

Aquest bloc temàtic té com a finalitat donar a conèixer les implicacions de 
l’esport i les seves manifestacions com a fenomen globalitzat i  alhora  
oferir elements per analitzar les seves conseqüències en els diferents sec-
tors socials. Per altra banda, també planteja elements de reflexió al voltant 
de la nostra actitud com a consumidors i consumidores i sobre les rela-
cions que s’estableixen entre el consum, l’esport i l’entorn.

PRESENTACIó



1

Economia, Consum i Esport 4OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT 

Globalització i neoliberalisme 

La globalització s’entén com el procés de naturalesa política, econòmica i 
cultural en què els governs nacionals cada vegada tenen menys importàn-
cia enfront de les decisions que es prenen en els grans mercats econò-
mics internacionals. Paral·lelament, i lligat a la globalització, s’ha anat 
imposant de manera hegemònica el neoliberalisme, corrent polític que 
aprofita els avantatges tecnològics i de comunicació de l’actual societat de 
la informació per anar transmetent els seus principis basats, per exemple, 
en el lliure mercat, la consecució d’un fals benestar a través del consum, 
la iniciativa individual i l’acumulació de riquesa. L’esport, com a fenomen 
social i global, també s’ha vist fortament influït per aquests processos, i 
alhora, hi participa.

Globalització i neoliberalisme, doncs, estan  marcant un nou context social 
que, lluny de llimar diferències entre els diferents estrats socioeconòmics, 
cada vegada està marcant més distància entre rics i pobres, entre inte-
grats al sistema i exclosos del sistema, tant a nivell d’Estats, com de per-
sones. Alguns exemples d’aquesta situació es posen clarament de mani-
fest observant el sistema esportiu.
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Globalització i esport 

L’esport, com la resta d’activitats humanes, es troba influenciat pel nou 
context social de la globalització. Així, les pilotes de futbol que es poden 
comprar en una botiga de material esportiu de Girona s’han confegit en un 
país del sud-est asiàtic, han estat comercialitzades per una empresa ame-
ricana o alemanya, han arribat a Europa dins d’un vaixell panameny, s’han 
descarregat amb una màquina japonesa, s’han transportat amb un ca-
mió... i el mateix passa amb unes sabatilles, una samarreta o uns mitjons. 
I si entrem a analitzar el material que es necessita per practicar un esport 
com l’esquí veuríem que hi intervenen una gran quantitat de persones i de 
maquinària d’origen molt divers. Això, en principi, no ens hauria de pre-
ocupar, tot al contrari: s’hauria de defensar el treball compartit que bene-
ficia a tothom. La qüestió a tenir en compte és la manera en què es repar-
teixen els diners en relació amb la seva producció, distribució i 
comercialització, és a dir, al treball realitzat. En el cas dels materials es-
portius, com en la gran majoria de productes, els grans beneficis se’ls 
enduen els països del primer món i les engrunes van a parar als països 
més pobres. D’aquesta manera, malauradament, l’esport està potenciant 
el desequilibri social i la desigualtat entre països.

2
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Sector econòmic

L’esport està present en l’economia d’un país per la seva relació amb molts 
altres sectors com ara el turisme, la salut, la construcció, les asseguran-
ces, l’alimentació, l’educació, la moda, el joc (apostes), els mitjans de co-
municació, l’oci, etc. Les darreres dades publicades indiquen que, a Cata-
lunya, l’activitat econòmica vinculada a l’esport es troba entre el 3 i el 4% 
del PIB, quan fa pocs anys possiblement no arribava ni al 2%. L’esport, en 
qualsevol de les seves manifestacions, com a esportespectacle o com a 
esport recreatiu, mou grans quantitats de diners, i per això no sorprèn 
l’existència de publicacions específiques d’economia i esport, com la re-
vista “Journal of Sports Economics” o la web “Deporte & negocios”.

L’esport s’ha convertit, doncs, en un sector econòmic emergent i com a 
conseqüència d’això cada vegada té més presència en el mercat laboral. 
Les diferents maneres en que es manifesta la pràctica esportiva (com a 
salut, lleure, educació, rendiment, aventura, condicionamen físic, etc.), el 
consum que generen aquesta gran varietat de pràctiques, o la construcció 
i gestió d’instal·lacions (ja sigui del sectors públic com del privat) que 
requereixen aquestes activitats, incrementen el volum de llocs de treball, 
ja sigui directa o indirectament.

A l’igual que la resta de sectors econòmics, l’esport també entra dins la 
dinàmica globalitzadora i rep els efectes del neoliberalisme, d’on es gene-
ren grans contrastos entre unes regions i unes altres, i entre els elevats 
ingressos d’un grup reduït d’esportistes i empreses i la resta del mercat.
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Grans esdeveniments esportius

Milers d’espectadors i espectadores in situ, milions de seguidors i segui-
dores en directe des de qualsevol racó del món, centenars de periodistes 
de tot arreu, resums televisius a tota hora, multitud de pàgines de premsa 
que relaten els fets, tota mena d’interessos en joc i, per descomptat, in-
commensurables quantitats de diners en moviment. Així, els grans esde-
veniments esportius es caracteritzen pel seu caràcter global i també per 
tenir pressupostos que superen, fins i tot, els d’alguns països del món.

Els Jocs Olímpics moderns en són un bon exemple. Tot i que neixen amb 
un esperit d’independència política i d’universalització de l’esport ama-
teur, en l’actualitat no es dóna cap d’aquestes premisses: s’han polititzat, 
comercialitzat i professionalitzat de forma extraordinària. 

Molts països o ciutats volen organitzar un JJOO per la injecció de diners que es 
pot obtenir per a la construcció de grans infraestructures (instal·lacions esporti-
ves, sistemes de transport i comunicacions, etc.) i també per l’aparador publici-
tari que representa, de manera que la cursa per aconseguir ser seu dels Jocs ja 
es gestiona des dels poders polítics de cadascun dels països que ho desitgen. I 
és que hi ha molts més interessos implicats més enllà dels purament esportius. 

Les empreses també veuen els JJOO, així com altres grans esdeveniments espor-
tius (Mundials, Tour de França, Dakar, Fórmula 1, Campionats del Món, etc.) com 
un gran aparador publicitari. Així, els escenaris olímpics i tot el que té a veure 
amb les grans competicions d’abast mundial, s’han convertit en un immens apa-
rador de les grans multinacionals de qualsevol tipus de producte.

Per altra banda, gairebé la totalitat dels i les esportistes que hi participen 
actualment són professionals, tot i que, en els inicis de l’esport aquest fet 
estava mal vist i fins i tot es van arribar a sancionar els esportistes que 
cobraven per competir. Actualment tot això és impensable, ja que els ma-
teixos governs creen programes per becar esportistes i ofereixen primes 
econòmiques per aconseguir medalles en competició.

Els grans esdeveniments esportius, doncs, mouen una gran quantitat de 
diners i tothom se’n vol beneficiar: esportistes, clubs, empreses, mitjans 
de comunicació, governs, etc.
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Pagar per jugar o cobrar per jugar

Els diferents interessos econòmics presents a l’esport d’elit estan marcant 
moltes diferències entre les modalitats existents. Així, dins l’esport d’alt 
rendiment s’estan creant dues vies que es bifurquen: la de l’esport espec-
tacle i la de l’esport d’alta competició. En l’esport espectacle, aquest se-
gon terme, “espectacle”, s’està imposant al primer, “esport”, degut a les 
exigències dels patrocinadors i del seu vehicle de difusió: els mitjans de 
comunicació.

La preeminència de l’espectacle i els interessos dels mitjans de comuni-
cació tenen incidència en els reglaments i fins i tot en el transcurs del joc. 
En el partits de bàsquet que es retransmeten per TV, per exemple, exis-
teixen temps morts que no demanen el entrenadors, sinó que s’han pactat 
per poder entrar falques publicitàries en un determinat moment de la 
transmissió. Amb la mateixa intenció de donar espectacle, a l’NBA els ju-
gadors no han de passar controls antidopatge, de manera que en aquest 
cas els interessos econòmics passen per damunt fins i tot dels planteja-
ments ètics de la pràctica esportiva.

De fet, aquesta “febre” econòmica que viuen esports com el futbol, el tenis 
o el món del motor, ja afecta fins i tot els i les esportistes més joves. Nois 
i noies que destaquen per la seva habilitat en categories juvenils  se’ls 
pretén convertir en petites estrelles per les quals ja es negocien contractes 
multimilionaris a l’estil de les grans figures mediàtiques d’aquests esports. 
Aquesta situació, però, pot ser molt contraproduent per a aquests nois i 
noies, ja que no es pot oblidar la seva formació integral com a persones. 
Aquesta formació integral serà bàsica a l’hora, per exemple, de la seva 
retirada esportiva. Quan es deixa la competició d’alt nivell, l’èxit, la fama, 
els triomfs, o els grans contractes s’acaben i és hora d’emprendre una 
nova etapa i seguir un ritme de vida completament diferent. Aquest és un 
canvi per al  qual no sempre s’està preparat, i en algunes ocasions 
l’esportista no sap realitzar aquesta reinserció a la vida fora de l’esport (ja 
sigui econòmicament o personalment). 

L’esport d’elit professionalitzat, doncs, té uns avantatges i també molts 
riscos, que encara són més elevats en el cas de l’esport d’elit que no 
compta amb suport econòmic. Tal i com s’ha avançat al principi, també 
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existeix un esport d’elit en què els i les esportistes, entrenadors/es, enti-
tats i clubs han de fer molts esforços econòmics i humans per aconseguir 
participar en una competició de nivell i fer front als desplaçaments, pagar 
arbitratges, compaginar una feina amb els entrenaments… Aquests reque-
riments comporten, en molts casos, que l’esportista hi posi diners de la 
seva but-xaca i hores de treball, en comptes de rebre una recompensa del 
seu esforç. Aquest és el cas de molts esports minoritaris, i sobretot, la 
realitat de moltes esportistes i jugadores de l’esport femení. 

5
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Esport com a “objecte de consum”

L’esport, ja sigui com a pràctica esportiva per la salut o l’oci, com a espec-
tacle de masses, o com a estil de vida, és objecte de consum en si mateix.

Pel que fa a l’esport com a pràctica saludable, des d’un punt de vista mè-
dic es recomana la realització d’activitat física de baixa o mitjana intensi-
tat durant mitja hora diària. Per fer aquest tipus d’activitat no cal consumir 
gaire (ens referim en aquest cas a la despesa econòmica, no a la despesa 
calòrica): amb unes sabatilles adequades, una samarreta, uns pantalons i 
uns mitjons ja n’hi ha prou. Tot i així, moltes empreses han vist que la 
salut és un gran reclam i un “objecte de consum” cada vegada més valo-
rat, de manera que ens ofereixen tota mena de productes “d’activitat físi-
ca” per aconseguir aquesta “idealitzada” salut. Llavors, si ens apuntem a 
un gimnàs (on potser no hi anirem mai), comprem aparells de musculació 
(que queden en un racó de l’habitació), portem roba esportiva d’última 
moda (que fem servir una vegada a l’any i prou), o prenem aliments i be-
gudes energètiques revolucionàries ja no resulta tan econòmic.

Per altra banda, l’esport no solament s’entén des del punt de vista de la 
salut, sinó també com una forma d’oci. Passar una bona estona fent esport 
és també força senzill: calen ganes de passar-s’ho bé i gaudir de la pràcti-
ca esportiva en si mateixa. Tot i així, sovint es fan expedicions cares  per 
poder arribar a gaudir d’una estona fent esport. Així, per exemple, exis-
teixen pràctiques en què cal fer un llarg desplaçament amb vehicle, pagar 
una quota, adquirir una assegurança, utilitzar un material específic i portar 
un equipament especial, com a mínim. En aquests casos és evident que ja 
“costa” més practicar esport. Així, es fa evident l’existència d’unes pràcti-
ques molt assequibles per a la majoria de la població i unes altres, en 
canvi, que només hi té accés un reduït grup que es pot permetre aquestes 
despeses, i que es converteixen en una forma de distinció social.

Paral·lelament, l’esport espectacle, és a dir, l’esport que miren moltes per-
sones i que només hi juguen uns quants, també és un objecte de consum. 
És el que es practica de manera passiva però es consumeix de manera 
activa veient retransmissions de TV, ja sigui en obert o en “pagar per 
veure”, comprant diaris o escoltant la ràdio. I també a través de les noves 
tecnologies, de manera que productes com els videojocs o pàgines web 

L‘esport és objecte 
de consum, ja sigui 
de manera activa 
(pel que fa a 
pràctica esportiva i 
per l’ús de peces 
de roba o objectes 
necessaris per 
fer-la) o de manera 
passiva (seguiment 
d’esdeveniments 
esportius i l’ús de 
mitjans).
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tenen en l’esport un dels  seus productes “estrella”.

A més a més, avui en dia, l’esport, per les seves característiques, s’està 
convertint en una “manera de viure”, en una “moda”. Les noves modalitats 
esportives, arribades sobretot dels Estats Units, com l’skate, o les activi-
tats vinculades als entorns naturals com la muntanya o la platja (bicicleta 
de muntanya, surf, excursionisme, etc...) han anat creant diferents estils 
de vida associats a les maneres de fer pròpies de la joventut: rebel·lia,  
trencament amb “l’etiqueta”, transgressió de normes establertes, etc. A 
cada modalitat, i a cada estil de vida, li correspon una estètica determina-
da (manera de vestir, tipus i forma del pentinat, etc..). Aquest fet ha estat 
observat pel sector de la moda, que ha anat creant nous dissenys inspi-
rant-se en aquests nous estils i estén entre la població en general roba que 
inicialment era de l’àmbit esportiu.

Tenint en compte tot això podem dir, doncs, que la pràctica esportiva, 
l’esport espectacle, les modes de l’esport i l’esport virtual són, inevitable-
ment i cada vegada més, un “objecte de consum” gràcies al qual les “mar-
ques” i empreses relacionades amb el sector aprofiten per crear noves 
necessitats i provocar l’hàbit de consumir.

6
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Joc net amb el consum

La societat de consum ha vist la salut i l’oci com un reclam per a la venda 
de molts i diversos productes. Certament, per fer activitat física cal satis-
fer una sèrie de necessitats: algunes de caire vital (alimentar-se o hidra-
tar-se), d’altres de relacionades amb el manteniment de la salut (fer servir 
un calçat adequat o mantenir la higiene personal), i d’altres que formen 
part de convencions i protocols socials (portar samarreta encara que faci 
calor). A més a més, també és necessari, en molts casos, utilitzar 
instal·lacions equipades amb determinats serveis. Així doncs, és necessa-
ri un cert consum, però cal anar amb compte com fem aquest consum, ja 
que sovint se’ns han creat necessitats que realment no tenim. 

En una societat com la nostra, en què es reben tants missatges seductors 
que ens aboquen al consum, és difícil evitar el desig de comprar.  Per això, 
com a consumidors i consumidores, tenim responsabilitats que van més 
enllà d’escollir un producte o un altre i que ens han de portar a interrogar-
nos en relació amb la necessitat o el desig de consumir, les maneres de 
satisfer aquest impuls i a trobar l’opció més vàlida en el cas d’adquirir el 
producte. Per això ens hauríem de plantejar fins a quin punt és necessari 
comprar unes sabatilles d’una determinada marca esportiva o en quantes 
ocasions faré servir aquell aparell per fer gimnàstica a casa.

Es tracta de plantejar-se un “consum responsable”, en el qual s’introdueixin 
els valors com una variant a tenir en compte. L’austeritat, per exemple, és 
un valor que ajuda a reduir el consum, però també a infravalorar el propi 
consum com a manera d’aconseguir la felicitat. Un altre exemple podria 
ser la responsabilitat que va lligada a fer un bon ús dels “objectes” inten-
tant donar-hi perdurabilitat i, en el cas d’haver-los de substituir, fer-ho de 
manera que causi el menor impacte ambiental possible. I per altra banda, 
el consum responsable també es pot encaminar a donar més importància 
als propis valors (amistat, afecte, esportivitat...) que a les coses materials. 

Per  treballar aquesta forma de consum és important promoure la inde-
pendència de criteri a l’hora de comprar. Per arribar a aquesta indepen-
dència, cal informar-se i intentar prendre les decisions al marge de la 
pressió que exerceix la publicitat. Així, a l’hora de comprar unes sabatilles, 
hauríem de posar-hi a davant criteris de salut i escollir les més aconsella-
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bles per a aquella modalitat esportiva que volem fer i no les que estan de 
moda i prioritzen el disseny per davant d’aspectes biomecànics.

Per altra banda, també seria necessari plantejar-se el “Comerç Just”, que 
és aquell en què es tenen en compte aspectes socials, laborals, de soste-
nibilitat i de protecció dels drets humans de les persones que han elaborat 
el producte, pagant el que es considera  just en relació amb la feta.

7
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Sostenibilitat i esport

Les mostres de crisi ambiental en tot el planeta cada vegada són més 
evidents i cal anar amb compte perquè l’esport, com altres activitats hu-
manes, incideix en un model que va donant mostres d’esgotar-se per si 
mateix. Malauradament, l’activitat física s’utilitza, de tant en tant, com a 
excusa per dissimular interessos econòmics relacionats amb l’especulació 
del sòl, la construcció immobiliària i el turisme, que són tres activitats de 
gran impacte mediambiental. 

Moltes activitats físiques es realitzen en el medi natural. En alguns casos, 
la recerca del risc (esports d’aventura, ral.lis..), per un costat, i la gran 
massificació de determinats tipus d’oferta (esquí, golf...), per l’altre, estan 
evidenciant els efectes d’un desenvolupament insostenible, d’un model 
que ha de prendre urgentment mesures preventives amb relació:

  a l’ús i protecció dels espais naturals. L’increment de l’habitatge de pro-
pietat particular com a segona residència arreu del país, i les grans aglo-
meracions al costat dels centres turístics més atractius (platges, pistes 
d’esquí, etc.), comporten un alt impacte ambiental poc sostenible en un 
futur proper. Es fa necessari, doncs, ampliar les superfícies considerades 
com a parcs naturals i pensar en altres sistemes d’urbanització.

  al consum d’aigua. La proliferació de piscines particulars en detriment 
dels equipaments compartits, les necessitats de reg d’alguns esports i 
l’emergència dels centres hidrotermals estan generant un consum exces-
siu d’aigua. 

  al consum energètic. Està augmentant de manera exponencial l’ús de 
combustibles per escalfar l’aigua sanitària i l’ambient de poliesportius, 
centres del fitness, així com el consum elèctric per a enllumenat i ús de 
maquinària. En alguns períodes de l’any, de màxim consum, es veu peri-
llar fins i tot el subministrament.

  a la generació de residus. El material esportiu (esquís, bicicletes, pilo-
tes, plàstics de tot tipus, etc.) i els líquids envasats que es consumeixen 
habitualment en la pràctica esportiva passen a engruixir el conjunt de re-
sidus que genera cada persona, que a Catalunya és, de mitjana, de més 

8
L’esport, com altres 
activitats humanes, 
incideix de 
maneres molt 
diverses en el medi 
ambient. Cal 
prendre mesures 
perquè aquest 
impacte sigui 
mínim i afavoreixi 
la sostenibilitat.



Economia, Consum i Esport 15OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT 

1,5 kg cada dia. Per això cal fer accions simples i quotidianes per generar-
ne menys (“més aigua i menys envàs”, “estalvia’t la bossa”...).

  als materials utilitzats en la confecció de peces de roba i materials es-
portius per afavorir la seva reutilització. 

Però la incidència en el medi també s’ha de mirar des d’un altre punt de 
vista, perquè l’esport també és un instrument de sostenibilitat. Hi ha mol-
tes pràctiques respectuoses amb l’entorn i els mateixos esportistes han 
estat, en ocasions, agents implicats en la defensa dels espais naturals i han 
actuat com a element de sensibilització social. Així mateix, en els entorns 
urbans i el municipis rurals s’estan produint canvis en el teixit de mobilitat 
(carrils bici), s’està promovent l’ordenació dels espais verds, es mesura 
l’impacte de les instal·lacions municipals (arquitectura bioclimàtica), i es 
promou la conservació de determinats espais naturals (senders, rutes,..).
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L’esport als mitjans de comunicació com a negoci

Premsa, televisió, ràdio... estan inundats d’esport. Aquest és un dels seus 
continguts principals: com a entreteniment, com a notícia, com a contin-
gut de programes, com a tema de dibuixos animats.... La lògica esportiva 
encaixa perfectament - millor que la de cap altre element cultural , amb la 
lògica d’aquests mitjans, especialment amb els audiovisuals: la incertesa 
del resultat, la plasticitat i la bellesa de les imatges, les situacions que 
varien contínuament, el sentiment d’identitat del públic, etc. el conver-
teixen en un contingut molt atractiu que garanteix l’audiència. 

Així, al capdavant del rànquing de vendes de diaris a l’Estat espanyol hi 
trobem, per davant dels d’informació general, un diari esportiu. Als índexs 
de màxima audiència televisiva mensuals sempre hi trobem algun gran 
esdeveniment esportiu: un partit de futbol, una competició de motor, una 
final... L’esport s’ha convertit, doncs, en un dels principals productes que 
ofereixen els mitjans de comunicació. 

Com més audiència, més ingressos per publicitat poden obtenir les em-
preses de comunicació, i per això els grans grups mediàtics competeixen 
per obtenir les millors retransmissions i les millors notícies esportives del 
moment. L’esport espectacle és, de fet, el seu producte estrella.

Per altra banda, els mitjans de comunicació són un element clau en el 
funcionament de l’esportespectacle. Els grans clubs o equips esportius no 
podrien seguir pagant les fitxes astronòmiques de les seves estrelles si no 
obtinguessin també ingressos per drets d’imatge o per drets televisius. I 
és que sense els mitjans, els clubs, els equips o els i les esportistes que-
den en la ignorància, són invisibles, i no troben reconeixement social ni 
recursos econòmics provinents de la publicitat o el patrocini

Des de fa temps s’ha fet popular una frase que diu que “qui no surt als 
mitjans no existeix”. Aquesta “inexistència mediàtica” és una realitat que 
viuen dia a dia molts esports minoritaris, que no tenen el seguiment de les 
grans masses i com a conseqüència no surten als mitjans, de manera que 
els resulta molt difícil aconseguir patrocini. Darrerament, però, l’aparició 
de les televisions locals està acostant alguns esports minoritaris a la po-
blació i malgrat que això no suposa grans ingressos, com a mínim, aquests 
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mitjans fan una tasca de difusió i popularització que diversifica l’oferta 
uniforme i constant de l’esport espectacle més mediàtic.

Així doncs, gairebé es podria dir que no poden viure els uns – els mitjans de 
comunicació – sense els altres les entitats esportives: la dependència econò-
mica de molts clubs de futbol als ingressos obtinguts pels drets de televisió 
i els enormes contractes per aconseguir aquests drets que estan disposades 
a firmar les grans empreses de comunicació ho posen en evidència. 

Aquest paper tan important dels mitjans de comunicació per a la vida i 
economia de les entitats esportives no ha passat desapercebut per a 
aquestes, i a hores d’ara els grans clubs tenen el seu propi gabinet de pe-
riodistes, pàgina web i canals de TV particulars. Aquests acompleixen 
dues funcions: per una banda, són una font d’ingressos  perquè comercien 
amb la informació que genera l’entitat , i per l’altra, són un instrument de 
control de la imatge del club. La premsa no pot accedir a tota la informa-
ció, sinó només a aquella que proporciona el club o l’entitat que és notí-
cia, de manera que qualsevol fet es pot presentar de la manera més con-
venient per al club.

La xarxa telemàtica, per la seva banda, també s’ha convertit en un canal 
molt utilitzat per les entitats, les empreses i els mateixos esportistes. La 
consulta internàutica cada vegada és més freqüent a tot arreu i per això 
l’esport hi és, dia rere dia, més present. Els espais web, a banda de la in-
formació que dóna a conèixer el personatge i la seva actualitat, són un bon 
aparador per  mostrar  productes, fer venda indirecta i també per poten-
ciar el consum en línia.

Com veiem, els mitjans han popularitzat l’esport i es poden convertir en 
un bon element de cohesió social i de difusió, però cal que aconsegueixin 
reflectir una imatge crítica de l’esport mantenint els seus valors ètics. 
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L’esport com a suport publicitari

La tensió i emoció que genera l’esport, especialment l’esport de rendi-
ment, són una font d’atracció immensa, i gairebé única, en la societat ac-
tual. Aquest fort poder de captació, i l’interès que genera entre les masses, 
no es desaprofiten per  convertir l’esport en un gran reclam publicitari. 
Aquest fet, sumat al ressò mediàtic que té l’esport, fa que aquest sigui un 
suport publicitari molt atractiu per a qualsevol empresa, i es converteixi 
en un aparador de marques de roba esportiva, telèfons mòbils, aspirines, 
petrolieres o qualsevol altre producte. 

Les empreses saben que els espectadors i espectadores dels grans esde-
veniments esportius són també clients dels mitjans de comunicació, i al-
hora, consumidors potencials de tots els productes que s’hi anuncien, i 
per això patrocinen competicions, clubs i esportistes. Per aquesta raó, les 
grans marques competeixen entre elles per signar contractes amb espor-
tistes mediàtics i els clubs ja contemplen els drets d’imatge en els seus 
contractes amb els i les esportistes per tal d’aconseguir ingressos relacio-
nats amb les campanyes publicitàries en què participen.

I és que la publicitat no tan sols troba en l’esport el ressò mediàtic que 
necessita, sinó que també hi troba molts d’aquells valors que més li inte-
ressa per poder vendre: èxit, bellesa, competitivitat, rendiment, excel·lència, 
força, energia, salut, benestar,  “Cossos Danone”,  joventut, diversió, plaer... 
i molts més que segur que ens deixem.

Malgrat que puguin semblar valors totalment divergents, les múltiples ma-
nifestacions de l’esport  no solament de l’esportespectacle  i la seva am-
bivalència permeten trobar-hi tots aquests “ideals”. Aquells productes que 
es vulguin associar a tots aquests valors troben en l’esport la fórmula ideal 
de representar-ho. Volen potenciar així el consum, però davant d’aquesta 
situació, sorgeix la necessitat de plantejar-nos també una “filosofia” de joc 
net amb el consum.
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La modernitat i la societat de consum han comportat que, paradoxalment, 
junt amb l’increment de l’índex d’obesitat infantil i els problemes de se-
dentarisme es produeixi també un culte i una preocupació per la nostra 
imatge corporal que ha arribat a uns límits insospitats. Aquest nou estil de 
vida, doncs, comporta problemes de salut molt diversos.

Amb el tractament d’aquest bloc es pretén que els nois i noies reconeguin 
la importància d’utilitzar els paràmetres de salut en la construcció d’un 
estil de vida actiu, evitant les malalties que comporta el sedentarisme i 
afavorint el benestar. Per altra banda, però, també cal que prenguin cons-
ciència i siguin crítics davant del bombardeig de cossos ideals que es fa 
des dels mitjans de comunicació.

PRESENTACIó
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Concepte de salut: més enllà de l’absència 
de malaltia 

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), parlem de salut quan ens 
referim a l’estat complet de benestar físic, mental o social, i no merament a 
l’absència de malalties. Així, trobar-se bé amb un mateix o amb una ma-
teixa, sentir-se a gust amb el propi cos, tenir les habilitats motrius bàsiques 
per afrontar les tasques del dia a dia, i en definitiva, gaudir d’una bona salut, 
s’ha convertit en una de les preocupacions actuals més esteses.

La societat va prenent consciència de la importància que tenen la pràctica 
d’activitat física, els bons hàbits posturals i una bona alimentació en detri-
ment del sedentarisme, el menjar “ràpid”, el tabaquisme, etc. Però tot i 
això, i paradoxalment, els problemes de salut relacionats amb l’obesitat i 
les malalties cardiorespiratòries continuen estant a l’ordre del dia; i la in-
correcta alimentació i l’escassa activitat física en són alguns dels princi-
pals causants.

A més, en l’actual societat, tan canviant i exigent, sovint comporta que, en 
moltes ocasions, ens veiem sota una excessiva pressió. Aquest estrès pro-
duït per un ritme de vida accelerat, desorganitzat i exigent té repercus-
sions directes sobre la nostra salut. 

En aquest sentit, l’activitat física i l’esport es converteixen en una de les 
principals eines per combatre l’estrès i l’ansietat que comporta la nostra 
vida quotidiana. Són un mitjà ideal per evadir-nos de les pressions i de les 
emocions negatives que comporta una excessiva exigència i es conver-
teixen en un instrument indispensable per al nostre equilibri i benestar 
mental i físic.  

Parlem de salut 
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l’estat complet de 
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Hàbits en la pràctica esportiva

La pràctica esportiva com a tal també requereix dels seus hàbits per tal de 
realitzar-la correctament i que tingui uns beneficis per la salut. En aquest 
sentit és important que l’activitat física sigui adequada a l’edat i a l’estat 
físic de qui la practica, és a dir, que sigui individualitzada: una activitat 
com caminar cada dia una mitja hora, per exemple, pot ser molt vàlid per 
a la majoria de la població, però per a persones amb problemes d’obesitat 
severa pot arribar a ser fins i tot perjudicial; poden ser més beneficiosos 
els exercicis en que no s’ha d’aixecar i moure el propi pes.

L’exercici físic no tan sols ha de ser l’adequat a les característiques de 
cadascú, sinó que ha d’estar ben estructurat: sempre hi ha d’haver una 
fase inicial d’escalfament per tal d’adaptar el cos progressivament a 
l’exercici de manera que elevi la temperatura corporal, i de la mateixa ma-
nera, al final de l’exercici sempre hi ha d’haver una fase de tornada a la 
calma amb exercicis de baixa intensitat i estiraments. Amb una bona es-
tructuració i temporització de l’exercici físic evitarem moltes lesions i a la 
vegada aconseguirem treure el màxim profit de l’activitat.

Així mateix, també cal tenir en compte la importància dels hàbits higiènics 
que requereix l’activitat física. El fet de portar la roba adequada per a cada 
pràctica i dutxar-se després de l’exercici són hàbits que també formen 
part de l’activitat física i que cal fomentar entre els nois i noies.

L’ activitat física programada, estructurada i atenent a les característiques 
de cada persona és un marc idoni per convertir l’exercici físic en un hàbit 
saludable que afavoreixi la millora cardiovascular, el rendiment intel·lectual, 
la cognició, les relacions socials, la tolerància a l’estrès reduint els estats 
d’ansietat i produint una sensació de benestar immediata. A més, l’activitat 
física és un instrument de prevenció en diverses patologies cròniques molt 
prevalents a Catalunya com la cardiopatia coronària, la hipertensió arte-
rial, l’osteoporosi i la diabetis entre altres.
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3. L’esport de rendiment i la salut

S’ha de tenir en compte que no tot l’esport és beneficiós per la salut ja que 
un exercici físic portat a l’extrem pot arribar a ser més perjudicial que 
beneficiós. En aquest sentit, l’esport d’alt rendiment està enfrontat amb la 
salut ja que els objectius d’un i l’altre són ben diferents. 

L’esport d’alt rendiment té com a principal objectiu el resultat, un resultat 
que es prioritza per sobre de tot, fins i tot de la pròpia salut: jugadors que 
s’infiltren per jugar un determinat partit, sense tenir en compte les possi-
bles seqüel.les que pot tenir en un futur; els problemes articulars (artrítics 
i artròsics) que pateixen les ballarines anys després d’abandonar la com-
petició; els problemes de salut que comporta, en molts casos, l’assoliment 
d’un model de cos i un pes determinat per competir a alt nivell en deter-
minats esports (gimnàstica rítmica, esports de combat, etc.); els i les es-
portistes que utilitzen les substàncies dopants per arribar al màxim de les 
seves possibilitats fisiològiques...

És important, doncs, prendre consciència dels grans beneficis que com-
porta l’activitat fisicoesportiva adequada, però també de les conseqüèn-
cies negatives d’un exercici físic portat al límit de les possibilitats de l’ésser 
humà, ja que no tot exercici és vàlid per afavorir la salut.
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Hàbits saludables en perill

La modernitat, amb el consegüent avenç de les noves tecnologies, ha 
comportat que es tinguin unes comoditats i unes facilitats que han per-
mès suprimir activitats que abans tenien un component físic important 
(els ascensors en detriment de les escales...). A la vegada, també ha pro-
vocat que els nens i nenes es diverteixin cada vegada més de forma se-
dentària: la televisió, l’ordinador, els videojocs... han substituït molt sovint 
les activitats físiques. Aquest fet, juntament amb els mals hàbits alimen-
taris (el menjar “ràpid”, amb alt percentatge de greixos...), han desembo-
cat en un índex molt elevat d’obesitat infantil.

A banda de l’obesitat i el sedentarisme, un dels riscos més estesos en la 
societat actual pel que fa els hàbits saludables és el dels mals hàbits pos-
turals: en asseure’ns davant d’un ordinador, en caminar, en aixecar pesos... 
Les postures incorrectes mantingudes regularment durant hores i hores 
perjudiquen greument el nostre cos, i provoquen lesions en un futur més 
o menys pròxim.
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A la recerca del cos “ideal”

Paradoxalment, junt amb l’increment de l’índex d’obesitat infantil i dels 
problemes de sedentarisme, el culte i la preocupació per la nostra imatge 
corporal ha arribat a uns límits insospitats. 

Avui en dia, els nois i noies tenen una especial preocupació per la imatge 
corporal, que és la representació mental que cadascú té de la seva apa-
rença física, i tot el que comporta. A més, els i les adolescents es jutgen 
en funció de com creuen que són percebuts pels altres i aquest judici im-
plica, en molts casos, veritables problemes d’autoestima i, en alguns ca-
sos, de salut, ja que sovint la seva imatge corporal s’allunya molt del cos 
que desitgen.

El bombardeig constant d’imatges de “models” i cossos ideals a la publicitat 
ha comportat que els i les adolescents s’hi emmirallin i facin tot el possible 
per arribar a aquest model desitjat. I és que la societat de consum ha con-
vertit la imatge corporal en un bé indispensable per assolir l’èxit. Un “cos 10” 
sembla ser la clau de la felicitat,  l’amor, els diners i també la salut.

“L’eterna joventut” s’ha convertit en un dels objectius més desitjats per 
una gran part  de la població, i per aconseguir-la, cal modelar el cos o 
matisar els efectes del pas del temps en la pell, que a més a més, ha 
d’estar ben bronzejada per evitar qualsevol possible símptoma de malaltia 
(al s. XVIII, en canvi, tenir la pell blanca es considerava un símbol de pres-
tigi i s’associava a la bellesa).

Per aconseguir aquest cos que avui en dia es considera ideal i tot el que 
aparentment comporta (salut, èxit, felicitat, amor, etc.), s’han generat una 
gran nombre de solucions per aprimar-se i fer cossos a la carta: aliments 
light, dietes miraculoses, cosmètics, cirurgia, aparells elèctrics per acon-
seguir fer el ventre pla i sense esforç, etc.

Entre tots aquests productes de consum, també s’hi troba inclosa la ma-
teixa activitat física. Així, es poden trobar una gran diversitat d’ofertes 
esportives i aparells de gimnàstica que moltes vegades no són adequats. 
Per això, és important desenvolupar bons hàbits de pràctica esportiva, 
ajustats a les nostres característiques.

5
El “model de cos 
ideal” preestablert 
segons els cànons 
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però no és 
necessàriament 
així.
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Malalts i malaltes pel cos

Quan els i les adolescents, prenent com a referència els cossos d’èxit amb 
què ens bombardegen els mitjans de comunicació, construeixen una imat-
ge del seu cos que s’allunya molt de la realitat, es produeix un conflicte 
emocional que deriva cap a una pèrdua important d’autoestima i un dete-
riorament de les seves relacions amb els altres.

En aquest context s’alimenten malalties com l’anorèxia i la bulímia. La 
primera és una malaltia mental que consisteix en una pèrdua voluntària 
de pes produïda per un desig patològic d’aprimar-se i una obsessiva por a 
l’obesitat. La bulímia també és un trastorn mental, però es caracteritza per 
un desig personal de menjar compulsivament seguit d’una necessitat 
d’eliminar allò que s’ha ingerit per mitjà de diferents procediments (acti-
vitat física excessiva, laxants, vòmits provocats, dejuni...). Aquestes malal-
ties han esdevingut una epidèmia social provocada per la recerca desen-
frenada de la figura corporal prima com a mitjà per  assolir l’èxit i 
l’acceptació social.

Una altre trastorn emergent en l’actualitat i relacionat amb l’estètica cor-
poral, no estrictament alimentari, és la vigorèxia o “complex d’Adonis”. 
Aquesta malaltia, a diferència de les anteriors, la pateixen majoritària-
ment els homes i es manifesta per una pràctica excessiva d’esport provo-
cada per una obsessiva preocupació per l’aspecte físic que  té com a fina-
litat l’obtenció d’una major massa corporal.

L’anorèxia i la 
bulímia són 
malalties que han 
esdevingut una 
epidèmia social 
provocada per la 
recerca 
desenfrenada de la 
figura corporal 
prima com a mitjà 
per  assolir l’èxit i 
l’acceptació social.

6
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El cos ideal com a reclam: salut i èxit garantits?

La moda, el cinema, la publicitat i l’esport són, a través dels mitjans de co-
municació, les fonts principals que alimenten els ideals de bellesa: cossos 
joves, dinàmics, estilitzats i prims en les dones i musculats en els homes. 

A través d’aquesta aparició constant de cossos masculins i femenins als 
mitjans de comunicació, s’accentua cada vegada més un culte exacerbat 
al cos i el desig d’aconseguir-lo, ja que el cos ideal se’ns ven com la pana-
cea per aconseguir l’èxit social. 

Un dels aspectes que contribueixen a aquesta creença: “cos ideal” = “èxit” 
i “salut”, és l’esport de rendiment. Les imatges d’esportistes,  homes i do-
nes, sense un xic de greix, amb “pastilles de xocolata” a la zona abdominal, 
els braços ben musculats i les cames ben dibuixades, que aconsegueixen 
grans gestes i són objecte d’admiració per tothom, ens poden portar a pen-
sar que aquestes proporcions “divines” són garantia d’èxit, tant a l’àmbit 
professional com personal. Per això sovint trobem esportistes fent grans 
campanyes publicitàries i amb contractes d’imatge impressionants, tot i 
que potser els seus mèrits esportius no siguin tant destacats com els d’altres 
que no s’ajusten, adequadament, als cànons de bellesa ideals. 

Així, molts productes de consum es presenten publicitàriament a través 
d’un cos esvelt i bell que consumeix aquell producte i la seva vida esdevé 
fantàstica, amb èxit a la feina, triomfant en les relacions personals, amb 
salut i feliç. És una imatge, però, molt enganyosa: en realitat, aquell mis-
satge publicitari no ens proporciona gaire informació objectiva sobre el 
producte.

Sovint tendim a associar un “cos 10”  un cos d’home o de dona que s’ajusta 
als cànons de bellesa del moment a un cos saludable, però aquesta asso-
ciació és errònia i comporta prejudicis i apreciacions que falsegen la rea-
litat. El nostre cos saludable és aquell que ens permet realitzar les activi-
tats quotidianes correctament i que a la vegada ens permet gaudir d’un 
benestar físic, mental i social complet amb absència de malalties. I la 
imatge d’aquest cos pot no tenir res a veure amb el model corporal que 
se’ns presenta constantment als mitjans de comunicació com a ideal de 
bellesa i salut.

7
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Mitjans de comunicació, estètica i salut

Als mitjans de comunicació, alguns articles d’opinió o de divulgació cien-
tífica, certs programes especialitzats, o pel·lícules crítiques amb el siste-
ma, ens alerten dels perills de l’obsessió pel cos ideal i també, per altra 
banda, de les causes i conseqüències de l’obesitat i el sedentarisme. 
Malauradament, però, els mitjans de comunicació es converteixen sovint 
en transmissors d’aquest culte al cos tant present en la nostra societat, 
contribueixen a la creació de modes que tenen una incidència directa amb 
la imatge corporal que desitgen tenir els nois i noies, i fomenten una so-
cietat de consum que potencia el sedentarisme i uns hàbits alimentaris 
poc recomanables.

La necessitat dels mitjans de comunicació d’enviar missatges clars i rà-
pids (per no perdre l’atenció de l’espectador o espectadora) fa que sovint 
es doni una informació simplificada, sense tots els matisos que serien 
necessaris, i ocultant aquelles dades que puguin allunyar a la “clientela” 
d’allò que se li vol transmetre. Per això, en moltes ocasions es dóna una 
informació enganyosa per la que cal estar alerta.
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Malgrat els avenços aconseguits al llarg del segle XX, la discriminació 
per raó de sexe se segueix donant en l’esport i en l’educació física actual. 
L’esport, com altres àmbits de la societat, s’ha de feminitzar i per acon-
seguir-ho cal incrementar la presència de les dones en la pràctica espor-
tiva, el nombre d’esports amb presència femenina, el nombre de dones 
que participen en la direcció de clubs i entitats, el nombre  de dones 
periodistes, etc.

Aquest bloc vol donar elements de reflexió que permetin distingir entre 
sexe i gènere, detectar les influències culturals que generen determinats 
estereotips que es reflecteixen en la pràctica esportiva, valorar les possi-
bilitats de pràctica conjunta entre sexes i avaluar el paper dels mitjans de 
comunicació en relació amb les qüestions de gènere.

PRESENTACIó
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Context històric

Durant la seva conformació a l’Anglaterra del segle XVIII, l’esport es va 
definir com a masculí i, per oposició, poc apropiat per a les dones. Amb el 
desenvolupament de la Revolució Industrial, la imatge femenina ideal que 
es va establir va ser la d’una dona fràgil, delicada i submisa, per a la qual 
no era gens recomanable fer esport, ja que això podria suposar un perill 
per a la seva principal funció: la maternitat.  

A principis del segle XX, les ciències mèdiques establien els tipus de 
pràctiques que eren aptes per a les noies en funció de si permetien mi-
llorar la capacitat de reproducció o no. Seguint aquestes indicacions, el 
tenis i els esports de neu eren els esports que tenien més acceptació, 
però la presència esportiva femenina era anecdòtica, ja que es reduïa als 
cercles de l’aristocràcia o la burgesia, com a forma de relació social més 
que com a pràctica. 

A la dècada dels anys vint, però, les joves i les avantguardes intel·lectuals 
es volen despendre de les velles limitacions, trencant la imatge i les men-
talitats tradicionals. La pràctica esportiva es va convertir en una forma 
d’afirmar-se i significava un cert “alliberament” de la imatge de “dona-
esposa-mare”, que s’imposava tradicionalment.

Justament és en aquests anys que la presència femenina al món de l’esport 
es va anar incrementant, i va arribar fins i tot a nivells internacionals, i és 
aleshores que sorgeixen algunes associacions que promouen la pràctica 
esportiva femenina entre la població, com el Club Femení i d’Esports, fun-
dat el 1928 i que va arribar a tenir més de 2000 associades. Malgrat tot 
des de les fonts d’ideologia tradicionals s’intenta reduir l’esport femení a 
un aspecte utilitari, no pas com a competició o exhibició. 

Les mentalitats eren difícils de canviar, però amb la Segona República, a 
partir del 1931, tal i com passava en altres àmbits de la vida pública, 
l’esport femení creix i es consolida, s’entén a un major nombre de pràcti-
ques, s’organitzen més campionats, amb més representació al clubs, i 
assoleix un gran nivell en algunes modalitats, com per exemple, l’hoquei. 
La natació i el tenis eren els més practicats, si bé no hi ha massa especia-
lització.  A més, per primera vegada, les dones es van integrar en l’educació 

Des dels seus 
inicis, l’esport es va 
definir com a 
masculí i poc 
apropiat per a les 
dones, però 
diversos canvis 
socials van 
afavorint l’accés de 
les dones a 
l’esport. Tot i així 
encara s’ha de 
seguir lluitant per 
feminitzar l’esport.
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1
física escolar, motiu pel qual es va formar, entre 1936 i 1938, l’Institut Ca-
talà d’Educació Física i Esport, que era un institut mixt encarregat de 
preparar, en igualtat de condicions, els futurs professors i professores 
d’educació física.

Els aires de llibertat i igualtat de la Segona República, però, es van esfu-
mar durant l’etapa de la Dictadura. Amb la nova situació política, l’esport 
es va reorganitzar verticalment, i depenia directament del partit únic Fa-
lange Española tradicionalista y de las Jons. L’educació física i l’esport 
femení van passar a càrrec de la Sección Femenina, que organitzava els 
campionats escolars d’aquells esports que es recomanaven a les noies i 
s’hi consideraven apropiats, com eren: la gimnàstica, la rítmica, la natació, 
el bàsquet i el voleibol.  Dins d’aquesta llista no hi va entrar l’atletisme, 
que va ser prohibit a partir del 1941 pel perill de masculinització que su-
posava per a les noies, segons els dirigents esportius del moment. 

A finals dels seixanta, malgrat que oficialment encara perdurava el discurs 
tradicional,  el paper de les dones en la societat ja és lluny del model pro-
posat per l’Estat. Tot i els intents de limitar les pràctiques físiques, els 
mitjans de comunicació comencen a donar a conèixer dones esportistes i 
les dones ja practiquen activitats impensables uns anys abans (futbol, 
llançament de disc, etc.). Finalment, la presència femenina en pràctica-
ment tots els esports es va normalitzant i es comencen a canviar les men-
talitats més reticents a la presència femenina a l’esport.

A partir de la transició democràtica s’estén la idea de “l’esport per a to-
thom”, s’implanten mesures per facilitar l’accés de la pràctica esportiva a 
tota la població, es fomenta l’esport de base, es construeixen noves 
instal·lacions, es creen institucions públiques per a promoure l’activitat fí-
sica, i es fan habituals les campanyes de promoció de l’esport. Aquest fet, 
sumat a la generalització de l’Educació Física a les escoles, i un important 
canvi de mentalitats, afavoreix l’accés de les dones a la pràctica esportiva, 
en la qual hi van aportar una cultura i una manera de fer pròpies.



Gènere i Esport 6OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT 

Femení i masculí: una qüestió cultural

L’home i la dona som biològicament diferents. Sense roba, els nostres 
cossos es diferencien gràcies als òrgans sexuals, però a més d’aquesta 
clara diferència, també existeixen altres diferències sexuals secundàries. 
Aquesta realitat biològica que ens distingeix és el que anomenem sexe, 
que ens ve determinat pels cromosomes XX o XY. 

A més a més de la diferència sexual, però, trobem que en totes les socie-
tats s’assignen i es transmeten unes actituds i valors a homes i dones que, 
en termes generals, són diferents. Així, a cada cultura es construeix el que 
es coneix per gènere. El gènere distingeix allò que es considera propi de 
les dones, allò que és femení, i allò que es considera propi dels homes, 
allò que és masculí. Allò femení i allò masculí varia en funció de la cultura 
o del moment històric en què ens trobem, ja que és la societat qui va de-
finint el que és propi dels uns i el que és propi dels altres: el futbol, per 
exemple, que a Europa s’ha considerat tradicionalment com una activitat 
més aviat adequada per als homes, és a dir, masculina, als Estats Units, el 
futbol (o soccer, com diuen allà) es considera una activitat femenina. Per 
això diem que el gènere és una construcció social.

Així, ni l’home ni la dona tenen cap mancança per practicar cap activitat 
esportiva , sinó que és la consideració social que tenen determinades 
pràctiques, l’etiqueta de gènere que porten, el que fa de barrera perquè 
nois i noies no facin de tot.

El gènere femení i el gènere masculí ens vénen identificats pels estereo-
tips. Però, què són realment els estereotips? Els estereotips són represen-
tacions mentals simplificades de determinats grups (en funció del sexe, la 
raça, la professió, etc.) que acaben configurant una etiqueta social.  És a 
dir, són idees preconcebudes sobre les persones que formen part d’aquest 
grup, i que utilitzem com a model de referència malgrat que no hàgin 
constatat personalment la veracitat de l’estereotip.

Els estereotips de gènere s’han articulat tradicionalment com a oposats, 
no pas com a complementaris, de manera que si una característica co-
rrespon a un dels gèneres, ja no pot pertànyer a l’altre. Aquest fet limita 
les possibilitats de nois i noies per poder desenvolupar plenament totes 
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les seves capacitats com a persones, ja que aquests estereotips tenen 
molta influència sobre la nostra actuació i en les nostres decisions. Sovint, 
les nostres eleccions que aparentment són lliures, no ho són tant, ja que 
ens vénen condicionades per aquests models hegemònics.

2
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Lliure elecció o elecció estereotipada?

Tal i com ens mostren les dades de participació esportiva entre nois i 
noies, tot i els canvis esdevinguts des de finals del segle XX, els estereo-
tips de gènere tradicionals encara influeixen una majoria de la població: hi 
continua havent activitats estigmatitzades. Aquestes característiques de 
gènere, aquests models i estereotips, es transmeten al llarg del procés de 
socialització, que és el procés mitjançant el qual les persones aprenen a 
viure en societat d’una forma adequada, ja que s’interioritzen les normes 
i pautes culturals vigents. Aquest procés es produeix a través de la interac-
ció amb diferents agents socialitzadors: la família, l’escola, les amistats, el 
lloc de treball... 

Al llarg d’aquest procés de socialització, però, també es poden trencar i 
deconstruir aquests models tradicionals de gènere. Diverses entitats, clubs 
i administracions es preocupen de promoure la pràctica esportiva femeni-
na, conscients del desavantatge històric i cultural de què parteix, i realit-
zen bones pràctiques de gènere. De la mateixa manera, avui en dia trobem 
molts exemples de nois i noies que han superat aquests models hegemò-
nics, s’han interessat per diverses activitats, i practiquen amb èxit esports 
o activitats físiques sense tenir en compte si socialment es consideren 
pròpies d’homes o de dones.
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Gent per conèixer i bones pràctiques de 
gènere

Un dels estereotips que més pesa sobre els homes i les dones que surten 
dels cànons tradicionals de feminitat i masculinitat, però, és el de 
l’homosexualitat. En realitat, el fet de practicar una determinada activitat 
o una altra no comporta una tendència sexual o una altra, però tradicio-
nalment s’ha associat així i, a més a més cosa molt més greu encara, 
s’ha sancionat. 

En el món de l’esport de competició, més que en qualsevol altre àmbit de 
la societat, s’ha rebutjat l’homosexualitat. Tot i els canvis succeïts en la so-
cietat en general a favor de l’acceptació de qualsevol tendència sexual, 
l’homofòbia encara perdura en el món de l’esport, si bé la tendència sexual 
de cadascú mai hauria de suposar una limitació o un estigma per a ningú. 

Tot i així, en totes les modalitats esportives, sigui quina sigui l’etiqueta de 
gènere que porti l’activitat, hi podem trobar homes i dones de diversa 
tendència sexual, i això és un exemple de com, tot i que el context social 
general sovint no ho afavoreix, és possible no deixar-se portar pel corrent, 
escollir sense tenir en compte l’etiqueta de gènere i viure amb plenitud 
l’orientació sexual de cadascú.
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Encara queda camí per recórrer

L’esport és un  fenomen cultural i social que es desenvolupa en un context 
dinàmic i canviant. L’evolució d’aquest context depèn de diversos factors: 
els antecedents històrics, el nivell cultural de la ciutadania, la bel·ligerància 
de la població, els ideals dels grups de poder, etc. La situació de l’esport 
femení ha canviat al llarg del temps i en aquesta transformació hi han ju-
gat un paper decisiu les mateixes dones; les pioneres que han trencat 
motlles fent allò que fins en aquell moment no es considerava adequat o 
possible; les campiones en l’esport d’elit,  les que d’una manera anònima, 
sense arribar a aconseguir grans fites, han estat capaces de sortir a córrer 
al carrer  quan això no era gens habitual i estava mal vist; les que des de 
posicions llunyanes a l’esport han treballat per obrir camins a la participa-
ció, etc. Els canvis socials són lents i  encara queda molt camí a recórrer 
per feminitzar l’esport. Ara per ara, aquest fet  passa per aconseguir que 
s’incrementi el nombre de nenes i noies practicants facilitant el seu accés 
a la pràctica, el nombre de dones esportistes, el nombre de dones espor-
tistes d’elit, el nombre d’esports practicats per dones, el nombre de dones 
dirigents, el nombre de dones periodistes esportives, la repercussió me-
diàtica de l’esport femeni, etc. Això, tanmateix, no és una fita que es pugui 
aconseguir des de l’esport, sinó que demana la participació de tots els 
estaments, la posada en pràctica de polítiques que ho afavoreixin i el com-
promís de moltes dones. Encara falta molt per assolir una veritable igual-
tat d’oportunitats en l’esport, ja que no n’hi ha prou  que el reglament et 
permeti competir en una determinada modalitat: cal canviar les mentali-
tats, de la societat en general i de les persones vinculades a l’esport en 
especial, de manera que es proporcionin els recursos suficients per facili-
tar, i no pas dificultar, la dedicació de les dones a l’esport, a l’esport de 
competició i a l’esport d’elit.

Per aconseguir aquest canvi, pot ser important que en els llocs de presa 
de decisions del món de l’esport també hi hagi dones que aportin un ma-
jor interès per la situació de les esportistes i una nova sensibilitat que 
permeti canviar les mentalitats.
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La competició esportiva: tocant el sostre de 
vidre

En l’esport d’alt nivell, a partir del 1992, les esportistes catalanes incre-
menten significativament la seva presència als Jocs Olímpics, però cal 
analitzar la situació no solament des d’un punt de vista quantitatiu, sinó 
també qualitatiu. Degut a les exigències de cada modalitat esportiva, 
l’accés a l’élit mundial o no, i també a la consideració social que té cada 
esport, la situació i l’experiència de les esportistes és molt diversa. Les 
esportistes d’alt nivell a Catalunya no tenen un mateix perfil, sinó que hi 
ha clares diferències.

El reconeixement econòmic de les esportistes, per exemple, és molt variat. 
En els esports com el tennis, l’atletisme i la natació, es pot parlar de se-
miprofessionalització o fins i tot de professionalització. Les esportistes de 
modalitats únicament femenines (com la gimnàstica rítmica o la natació 
sincronitzada), habitualment també compten amb compensacions econò-
miques, si bé es limiten a beques i a ajudes per compaginar la gran dedi-
cació necessària per a aquestes modalitats durant la seva curta vida es-
portiva. En canvi, les que es dediquen a esports considerats socialment 
com a més masculins (futbol i rugbi, per exemple) reben molt poca ajuda 
per part de les institucions o els clubs, i si hi és, es dóna de forma molt 
puntual.

Les desigualtats més importants entre homes i dones en el món de l’esport, 
però, no es donen en l’alt nivell, sinó en el moment de començar i formar-
se en la gran majoria de modalitats. 

En els inicis, en les categories base, i fins i tot en les competicions d’alt 
nivell que no tenen el gran ressò mediàtic d’uns Jocs Olímpics, les condi-
cions per la majoria de dones esportistes deixa encara molt a desitjar. 
Encara que sembli mentida a inicis del segle XXI, és habitual observar 
com els equips femenins tenen els pitjors horaris d’entrenament i de par-
tit, sovint estan dirigits per persones poc qualificades (si bé amb bona 
voluntat), o reben menys atenció per part de les directives dels clubs en 
aquells casos que també hi hagi equips masculins. Podríem dir que les 
que arriben a l’élit són unes supervivents. 
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Tot i així, la major part de les federacions esportives catalanes encara no 
compta amb el 20% de dones en els càrrecs directius que recomana el 
Comitè Olímpic. I malauradament, en moltes ocasions, si hi són, és en 
càrrecs de poca responsabilitat o sense capacitat de decisió, de manera 
que l’interès per ocupar aquests càrrecs decau ràpidament.
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L’esport mixt és la solució?

Alguns esports d’equip moderns es defineixen en la seva reglamentació 
com a mixtos, són els casos del corfbol, les curses de muntanya, el cúrling 
o l’ultimate. En altres modalitats esportives existeixen categories de com-
petició mixtes ( bàdminton, tenis,..). I en alguns casos la inscripció com-
petitiva és lliure (motor o vela).  Però darrerament s’està obrint un debat 
en relació  amb la inclusió de dones, que destaquen per les seves quali-
tats, en determinats esports d’equip donat què se’ls ha quedat “petita” la 
seva competició.

Igualtat no vol pas dir negar la diferència, i fer tothom el mateix, sinó to-
thom, siguin homes i dones, pugui tenir les mateixes oportunitats de prac-
ticar qualsevol activitat esportiva. I per això no és necessari jugar-hi ple-
gats, ja que en alguns casos aquesta mesura podria arribar a ser, fins i tot, 
contraproduent.

Les diferències sexuals entre el conjunt d’homes i de dones comporten 
que la nostra resposta a l’exercici, en paràmetres quantitatius, sigui dife-
rent, si bé dins de cada grup també hi ha subjectes molt dispars (de fet, 
les diferències entre individus d’un mateix sexe poden ser més grans que 
les diferències entre nois i noies en conjunt). 

Aquestes diferències entre la majoria d’homes i de dones, però, és el que 
fa que mentre en una pràctica educativa, de lleure o de salut, la competi-
ció mixta és perfectament viable i recomanable, en l’esport de rendiment 
aquesta qüestió és molt més complexa.

La competició mixta d’alt rendiment en esports d’oposició en què deter-
minades qualitats físiques com la força, la resistència o la flexibilitat hi 
tinguin un paper important, no significa necessàriament igualtat. Els parà-
metres físics d’homes i dones són diferents i competir junts suposaria 
que, o bé els uns o bé les altres, depenent de la modalitat esportiva de què 
estiguem parlant, tindrien una posició avantatjosa per aconseguir el millor 
resultat o bé acabarien tenint uns rols molt concrets, sense poder arribar 
a participar en totes les facetes del joc.
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L’esport femení a les notícies: de l’oblit al 
sensacionalisme

Actualment, la gran influència dels mitjans de comunicació els ha donat 
un enorme poder. Sovint es diu que si un fet o una persona no apareix als 
mitjans, i especialment a la televisió, és com si no existís.

L’esport s’ha convertit en un dels principals continguts dels mass media, 
però tot i així, l’esport femení destaca per la seva absència: èxits que no 
reben cap reconeixement mediàtic; competicions que tenen un seguiment 
puntual, sense continuïtat; proves femenines camuflades entre la notícia 
que fa referència a la prova masculina, etc. La comparació de l’espai (tant 
de titulars, textos i fotos dels diaris) i el temps (als programes i telenotí-
cies de TV) dedicats a l’esport masculí i a l’esport femení resulta, si més 
no, sorprenent.

Tot i així, la seva absència no és l’única discriminació que es pot trobar als 
mitjans, ja que el tracte que reben les esportistes quan finalment són pro-
tagonistes de les notícies no és precisament el més adequat i professional: 
s’utilitzen noms propis donant un tracte molt menys distingit; s’utilitzen 
adjectius i verbs que reprodueixen els tòpics; es fa referència en moltes 
ocasions més a aspectes emocionals o familiars que als aspectes tècnics, 
etc. Per altra banda, si són notícia, ho són en més ocasions per qüestions 
sensacionalistes i anecdòtiques, com per exemple una separació senti-
mental, que no pas per qüestions esportives. El cas de les tenistes reflec-
teix clarament aquesta situació. Aquest tracte poc rigorós, i fins i tot en 
alguns casos poc respectuós, és una forma més de discriminació.
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La publicitat del gènere

L’esport juga un important paper en les estratègies de seducció que fa 
servir la publicitat, que utilitza personatges arquetípics i els estereotips de 
gènere tradicionals per transmetre els seus missatges. Uns missatges 
simples i enganyosos que emmascaren la complexitat i la diversitat de les 
persones.

Els nois i noies són molt vulnerables als missatges publicitaris i, especial-
ment, als anuncis de televisió. Degut a l’elevat grau de consum televisiu i 
al desconeixement del joc (o engany) publicitari, la publicitat pot tenir un 
important paper en la formació de la seva personalitat, ja que ofereix una 
pauta d’actituds, valors i comportaments. I és que el joc comunicatiu del 
missatge publicitari pot ser molt seductor: si consumeixes aquest produc-
te seràs com ell o com ella; o si t’hi reconeixes no pots deixar de consumir 
el que et proposen.

A la publicitat, el cos, l’esport i l’activitat física en general  ja siguin com a 
producte de consum o com a context del missatge publicitari , hi ocupen 
un espai molt important. D’aquesta manera, la publicitat es converteix en 
un model de referència per als nois i noies a l’hora de valorar el propi cos 
o d’escollir la pràctica esportiva. Sovint, però, la publicitat presenta a ho-
mes i dones en les situacions més estereotipades, i contribueix així a la 
reproducció dels models tradicionals i a la desvaloració de la dona en 
l’àmbit esportiu: cossos masculins dominants, atrevits, en constant movi-
ment, desafiants, competitius i amb èxit; i cossos femenins provocatius, 
exhibits (per ser observats i no per ser actius) i constantment preocupats 
per l’estètica i la salut. Una publicitat en  què tot sovint les dones que es 
presenten vinculades a l’activitat física (no sempre com a practicants, sinó 
com a animadores o espectadores), es mostren habitualment com a per-
sonatges desproveïts d’autonomia i criteri davant els homes, com a reclam 
o com a premi.
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L’acceleració dels fenòmens migratoris durant les últimes dècades ha do-
nat peu a una realitat multicultural. La multiculturalitat és un element 
d’enriquiment cultural i hauria de ser una eina d’integració social, però 
malauradament aquest fenomen desemboca a vegades en la marginació, 
la segregació i la discriminació dels nouvinguts i nouvingudes. 

L’esport reprodueix en gran part els conflictes socials existents i, per tant, 
pot ser un bon instrument per vehicular una visió crítica sobre el fenomen 
de la interculturalitat Per això aquest bloc té la intenció de fomentar el 
pensament crític en relació amb aquesta problemàtica i sensibilitzar so-
bre la importància de la convivència respectuosa, evitant els prejudicis 
entre cultures que comporten actituds de racisme i xenofòbia.

PRESENTACIó
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Què s’entén per multiculturalitat?

Al llarg de la història, els moviments migratoris han comportat que dife-
rents cultures i ètnies confluïssin al mateix temps en un mateix territori, i 
desemboquessin així en la multiculturalitat. Aquesta, doncs, implica la 
coexistència de persones i cultures diferents en un mateix espai.

A l’última dècada, el fet multicultural ha adquirit cada vegada més prota-
gonisme a la nostra societat: el procés d’integració europea, les desigual-
tats socioeconòmiques entre el nord i el sud, i les transformacions en els 
sistemes de transport i comunicació, són fenòmens que han contribuït en 
gran mesura als moviments migratoris cap al nostre país. L’arribada de 
noves onades de població, doncs, fa que ens trobem davant una societat 
cada vegada més diversa.

En aquesta realitat, la relació entre individus i grups de diferents cultures, 
el coneixement mutu, i el que podríem anomenar una convivència activa, 
és el que ens permet parlar d’interculturalitat. Però per assolir-la plena-
ment, cal una veritable educació intercultural en què es promogui una 
educació en valors que faciliti la convivència i el respecte, en detriment de 
la imposició i la segregació d’una cultura sobre una altra, i que eviti 
l’exclusió i la discriminació d’unes persones pel simple fet de pertànyer a 
un grup cultural o ètnic.

Per a aquesta educació intercultural, l’activitat física i l’esport són unes 
eines privilegiades. Però perquè aquestes eines siguin realment eficients i 
educatives és necessari valorar críticament l’ús que se’n fa, promoure les 
bones pràctiques que afavoreixen la convivència, el respecte i la igualtat, 
i censurar la intolerància,  l’homogeneïtzació, els prejudicis, el racisme i la 
xenofòbia que també es fan presents en l’esport.

Els fenòmens 
migratoris han 
comportat canvis a 
la societat i a la 
vegada han 
suposat un repte 
per a la 
convivència, que 
s’ha d’afrontar amb 
l’educació 
intercultural.
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La universalitat del joc, el ball i l’esport 

En el context actual de globalització, la diversitat és una realitat present en 
tots els àmbits de la nostra societat: diferents formes de sentir, pensar, 
viure i conviure. Aquesta diversitat es manifesta a través dels diferents 
idiomes, de les creences religioses, de l’art, de l’estructura social... i no tan 
sols es pot tolerar i assumir, sinó que es pot utilitzar com un element inte-
grador i enriquidor. La confluència en clau positiva de les diferents cultu-
res, ètnies i religions pot generar actituds favorables cap a la diferència i a 
la vegada trencar amb les actituds d’imposició, intolerància o segregació. 

El joc, la dansa, i l’activitat física són un marc idoni per afavorir la diversi-
tat gràcies al seu caràcter universal i diferenciador. Encara que sembli una 
paradoxa, els jocs i els balls són presents a tots els racons del món i alho-
ra són un símbol identitari, amb els valors propis de cada societat: això els 
converteix en un punt de trobada idoni. Així, l’esport ajuda a la convivèn-
cia, fomenta el diàleg i la col·laboració a la vegada que manté, respecta i 
ressalta els elements propis de cada cultura, i moltes vegades ens ajuda a 
adonar-nos que són més els punts que tenim en comú que no pas els que 
ens diferencien. Ens mostren, de fet, com les cultures s’influeixen mútua-
ment i van evolucionant, a través d’un procés dinàmic i constant. 
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L’especificitat del joc, el ball i l’esport

L’esport és un fenomen cultural que es manifesta de maneres diferents, 
com ara les relacionades amb l’espectacle i els fenòmens mediàtics o 
també les relacionades amb els aspectes  antropològics i històrics que 
tenen a veure amb el joc i les activitats esportives com a expressió tradi-
cional i pròpia dels pobles.

Els grans espectacles s’estan convertint en fenòmens culturals globals 
perquè a través dels mitjans estan arribant a tot arreu. La comunicació és 
una autèntica manifestació cultural i, per exemple, en la retransmissió de 
les cerimònies  inaugurals dels jocs olímpics es vehicula un gran volum 
d’informació relacionada amb els contextos culturals (orígens, simbolo-
gia,..). Per altra banda tots aquests grans esdeveniments van acompan-
yats de programes culturals paral·lels que tenen, o no,  punts de confluèn-
cia amb l’esport. L’olimpíada cultural, conjunt d’actes de teatre, cinema, 
música,.. que es realitzen fent-los coincidir amb les dates dels jocs en pot 
ser un exemple. Però darrerament s’està configurant, segurament per in-
teressos econòmics, tot un volum de productes culturals que prenen com 
a punt de partida i contingut la pràctica esportiva o senzillament s’inspiren 
en aquesta. La producció artística i literària relacionada amb l’esport cada 
vegada té més presencia en la nostra societat.

Pel que fa als aspectes antropològics i històrics, cal tenir en compte que 
una cultura es fonamenta, precisament, en la història del poble. No és 
casual que el criquet sigui un esport mediàtic a l’Índia i en canvi a Cata-
lunya no sigui així. L’esport és una activitat arrelada a un territori i l’interès 
de practicar o seguir un determinat joc és el resultat d’unes preferències 
que tenen a veure amb les arrels culturals i d’una manera de fer i de viure 
que confereix una determinada identitat. Però la cultura no és estàtica, 
està sotmesa a múltiples influències del present i aquesta és la seva ma-
nera de sobreviure, essent dinàmica. Per això és necessari prendre totes 
les mesures necessàries per preservar i conservar tot el llegat cultural 
originat per les tradicions, però a l’hora enriquir-se culturalment de les 
noves influències.
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Immigració i esport

La situació socioeconòmica dels països més desenvolupats exerceix cons-
tantment un reclam per als habitants dels territoris més desafavorits que 
viuen sotmesos per la pobresa i, en molts casos, per la violència. La migració 
és el resultat d’un món en plena globalització i a la vegada amb greus des-
equilibris socials.

A Europa, la migració s’ha accelerat durant les últimes dècades. La creació 
de la Unió Europea amb la consegüent desaparició de fronteres interiors i 
amb l’aparició de diferents normatives amb els nouvinguts ha influït decisi-
vament en aquest sensible increment. En el context de l’Estat Espanyol no 
tant sols s’ha incrementat la immigració com a la resta de països de la Unió 
Europea, sinó que s’ha fet més visible. Això es pot explicar per la modificació 
de la llei d’immigració a l’any 1996, que ha permès el reagrupament familiar 
i que ha facilitat decisivament l’entrada de nova població. Aquest fenomen 
sovint s’ha vist i es viu com “un problema”, però cal constatar que aquest fet 
ha comportat també efectes positius per al país, com l’increment de la nata-
litat, l’augment del nombre de les cotitzacions socials o l’enriquiment en les 
relacions culturals. 

El fenomen actual de la immigració en el nostre territori també té conse-
qüències directes en l’activitat fisicoesportiva. En moltes ocasions, aquesta 
ha servit de mitjà de socialització per a aquestes persones que han de reubi-
car-se en un lloc nou, de manera que cada vegada hi ha també més diversi-
tat entre els i les esportistes de totes les edats i nivells: tant en el futbol 
professional, especialment a partir de la “Llei Bosman”, com en les catego-
ries inferiors de qualsevol modalitat esportiva de qualsevol indret. En aquest 
context, ja es donen situacions en què esportistes d’altres països vénen aquí 
per trobar feina i aconseguir un contracte en clubs i entitats del país. L’esport, 
doncs, no ha estat al marge dels moviments migratoris i dels canvis legisla-
tius que s’han dut a terme al en aquest àmbit. 

Malauradament, però, la major presència de població immigrant al nostre 
territori també ha desvelat actituds de xenofòbia i racisme. El seu color de 
pell, la seva situació socio econòmica (en molts casos desfavorable), els seus 
costums, les seves creences... han topat amb els prejudicis i la intolerància 
de moltes persones i ha desembocat en clares actituds de discriminació.

4
La confluència en 
clau positiva de les 
diferents cultures, 
ètnies i religions 
pot generar 
actituds positives 
cap a la diferència i 
a la vegada també 
pot trencar amb les 
actituds 
d’imposició, 
intolerància o 
segregació.



Multiculturalitat i Esport 8OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT 

Racisme i xenofòbia en l’esport

La diversitat cultural no solament ha promogut el desenvolupament i l’intercanvi 
social, sinó que també ha comportat la marginació i la discriminació. 

Els canvis a què s’afronten les persones nouvingudes, junt amb la jerar-
quització economicosocial existent a la nostra societat, ha provocat que 
els i les immigrants visquin en situacions molt desfavorables i irregulars, i 
que se’ls privi, en molts casos, dels drets fonamentals. Aquest fet els pot 
submergir en la pobresa, que junt amb el fet de ser diferents, en algunes 
ocasions provoca un rebuig social que desemboca en actituds de racisme 
i xenofòbia.

Aquestes actituds vénen afavorides, bàsicament, per les pors de tot allò 
que és desconegut, per la preocupació que s’extingeixi la identitat cultural 
dels autòctons, per la desconfiança amb aquelles persones que són dife-
rents, o per la creença que una cultura és millor que una altra. 

Els esdeveniments esportius, moltes vegades, mostren comportaments 
que disten molt de ser educatius (seguidors radicals amb símbols nazis o 
insults xenòfobs i racistes) i són notícia setmana rere setmana als mitjans 
de comunicació, de manera que si bé aquests es converteixen en una pla-
taforma de difusió d’aquestes actituds, també permeten analitzar crítica-
ment aquest fenomen.

Per altra banda, tenint en compte que aquestes actituds i les creences que 
els donen peu no tan sols es produeixen en els estadis, sinó que probable-
ment es donen en la vida quotidiana de cada persona, a classe, en l’equip 
o al carrer, és convenient que els nois i noies en prenguin consciència 
també en la seva realitat més propera.
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Multiculturalitat i mitjans de comunicació

Com a autèntics “cocreadors” de la realitat, ja sigui com a difusors dels 
esdeveniments esportius o a través de la publicitat, els mitjans de comu-
nicació tenen una influència decisiva en l’opinió pública. Per aquesta raó, 
el que apareix o no apareix  als mitjans, i la forma en que apareix, es con-
verteix en un element important a l’hora de construir o deconstruir uns 
valors o uns altres, uns estereotips o uns altres, i a l’hora de promoure 
unes actituds o unes altres. En l’ús del llenguatge, per exemple, en alguns 
casos s’observa que és ple de tòpics i es reforcen les creences tradicionals 
i els prejudicis  respecte a les persones en funció del seu origen cultural o 
el color de la seva pell.

Darrerament, cada vegada són més les situacions de caràcter racista que 
es donen en els diferents estadis de futbol i tenen ressò als mitjans: sím-
bols i manifestacions feixistes, insults, actes violents... Són fets que, a 
través dels mitjans, han tingut molta influència no només entre el públic 
d’aquests esdeveniments esportius, sinó també en la població en general. 
Així, els mitjans de comunicació han trobat en aquestes actituds xenòfo-
bes i racistes fets mediàtics que reclamen l’atenció del públic, de manera 
que sovint hi dediquen grans titulars i hi donen un gran ressò, ignorant per 
altra banda, situacions positives i educatives igualment interessants, però 
que no consideren tant atraients per al públic.

El que apareix  o 
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en què apareix, es 
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Webs

http://www.aulaintercultural.org/ 
Aulaintercultural: espai molt complert i dinàmic que dóna informació general so-
bre multiculturalitat, però també d’específica en els camps de l’educació i el gè-
nere. Té un cercador molt senzill que permet accedir a tots els continguts amb 
molta facilitat. 

http://dewey.uab.es/valorsenjoc/racisme/ 
El racisme fora de joc: en aquesta web trobareu un conjunt de recursos didàctics 
que poden ser útils per tal de treballar la problemàtica del racisme a l’esport. 
Aquests materials didàctics van ser dissenyats amb l’objectiu de la celebració del 
Plantet Futbol el mes d’abril del 2006.

http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_sanduk.htm 
Entrecultures: programa de la Fundació Jaume Bofill que se centra en aquelles 
qüestions educatives que afecten de manera específica els nois i noies de famílies 
immigrades. Té un gran magatzem de recursos que són d’utilitat en l’educació 
formal i la no formal. Aquest link ens porta a un material concret que podem tro-
bar en aquest magatzem web, SANDUK, que és una guia per a la formació dels 
educadors i educadores en interculturalitat i immigració.

http://dewey.uab.es/valorsenjoc/webquest 
“El racisme i la xenofòbia en l’esport” Orrit, Xavier (2006).
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Aquest bloc temàtic té la intenció de donar a conèixer les relacions que 
existeixen entre política i esport. Per tant, té en compte aspectes com: les 
decisions que prenen els governs i que afecten  la ciutadania, el paper que 
juguen entitats i esportistes en la defensa de determinats valors, la mane-
ra en què la gent s’identifica  amb uns colors, i també com l’esport més 
mediàtic és utilitzat amb interessos polítics.

Al llarg d’aquest bloc es pretén que s’aprengui a veure la interrelació entre 
l’una i l’altre. Per entendre la lògica del sistema esportiu és bàsic conèixer 
els lligams que hi haentre política i esport i, malgrat que en algunes oca-
sions s’ha dit que l’esport no s’ha de polititzar, no es pot oblidar que el 
mateix esport és una manifestació cultural que té la seva història i els seus 
idearis, que es manifesta de maneres diferents en cada localitat, que 
s’expressa de manera diferent en els grups mediàtics i que, per tant, és en 
si mateix és política i d’ús polític.

PRESENTACIó
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Tradició històrica

Des de sempre l’esport s’ha manifestat com un autèntic fenomen social, 
cultural i també polític: els seus inicis a Anglaterra i a Alemanya durant el 
segle XIX ho posen clarament en evidència. Durant la Revolució Industrial 
anglesa, l’esport, tal i com l’entenem avui en dia en la seva vessant de 
competició, neix i comença a créixer en el si dels centres educatius privats 
i s’estructura en clubs que es formen a partir de la iniciativa ciutadana, hi 
incorporen els valors propis d’aquesta època i la seva ideologia: el gust 
per la velocitat i el control del temps, la competitivitat, el rendiment, la 
mecanització, el risc, la innovació, la cerca de l’excel·lència, la democratit-
zació, etc. A Alemanya, per la seva banda, al llarg del segle XIX també es 
desenvolupa un sistema gimnàstic propi promogut des del mateix estat, el 
turnen (similar a la gimnàstica actual), que es converteix en un mecanis-
me més per a l’afirmació nacional del país i que mostra el sentiment 
d’identitat de la població tant estès al tombant del segle al país.

De la mateixa manera, els Jocs Olímpics, que inicialment pretenien tenir 
una organització independent políticament, i que estableixen un ideari 
clar en favor de la pau, l’amistat entre els pobles, la solidaritat, la igualtat 
i la justícia, es veuen influenciats per les circumstàncies sociopolítiques 
de cada moment i es converteixen en una eina política, cosa que trenca els 
principis establerts inicialment: en les primeres edicions, per exemple, tot 
i el principi d’igualtat que es formula a la Carta Olímpica, només es per-
met la participació femenina en unes modalitats molt concretes (golf o 
tenis); i més tard, als anys 80, els JJOO es converteixen en un escenari 
representatiu de l’enfrontament de la Guerra Freda entre el bloc comunis-
ta i el bloc capitalista.

Aparentment, doncs, l’esport evoluciona de forma independent de la resta 
de la societat, però en realitat es un reflex del que hi passa i es converteix 
en una manera més de fer política: tant a nivell micro, a l’hora d’organitzar 
un club en què s’han de formular uns estatuts i establir un sistema elec-
toral, per exemple; com a nivell macro, quan els governs estableixen les 
línies prioritàries i les polítiques esportives del país. L’esport, doncs, com 
qualsevol altra activitat, és política, i no  es pot desvincular de la societat 
en què es troba.

Des de sempre 
l’esport s’ha 
manifestat com un 
autèntic fenomen 
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també polític, i ha 
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tot tipus 
d’ideologies.
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Polítiques esportives

En l’actualitat no es pot dubtar que esport i política van ben agafats de la 
mà. A hores d’ara els governs no ignoren l’esport, el reconeixen en les 
seves constitucions i, alhora, el tenen en compte dins les  responsabilitats 
d’alguna conselleria o ministeri.

La Carta Europea de l’Esport defineix les intencions que han de tenir les polí-
tiques esportives dels estats de la Unió Europea. Aquest document elaborat el 
1992, defineix el que s’entén per esport i li dóna un sentit ampli que abasta un 
gran nombre d’activitats sense restringir-ho a les pràctiques competitives: 

“S’entendrà per esport tot tipus d’activitats físiques que, mitjançant una par-
ticipació, organitzada o d’altra mena, tinguin per finalitat l’expressió o la 
millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions 
socials o la consecució de resultats en les competicions de tots els nivells.”

Així mateix les cartes magnes, les constitucions dels països, recullen en 
algun dels seus articles la importància i la necessitat de la pràctica esporti-
va per a la població. L’article 43.3 de la Constitució de l’estat espanyol diu:

“Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i 
l’esport.Facilitaran també la utilització adequada del lleure.” . 

Però totes aquestes declaracions d’intencions s’han de transformar en reali-
tats, i a l’hora de fer política les intencions es converteixen en realitats si hi ha 
recursos econòmics per desenvolupar-les. Analitzant les partides pressupos-
tàries dedicades a l’esport de les diferents administracions (des d’ajuntaments 
fins a governs) es pot observar quina importància real  donen a l’esport i a 
quin tipus d’esport es dóna més importància: a l’esport d’elit o a l’esport per 
a tothom; a l’esport com a forma d’oci i salut, o al de competició; a la vessant 
educativa o a la de rendiment i recreativa, etc. Trobar l’equilibri entre aquests 
plantejaments és el repte de qualsevol política esportiva, que no ha de vetllar 
només per aspectes quantitatius, com el nombre d’instal·lacions esportives 
del municipi que s’acostumen a inaugurar mesos abans de les eleccions, sinó 
també per aspectes qualitatius, com la formació del personal responsable de 
les activitats esportives, o els valors que es posen s’hi de manifest, tot i que 
no tenen uns efectes tan visibles ni tan immediats.
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Ús ideològic de l’esport

L’esport de masses ha estat utilitzat per tota mena de tendències ideolò-
giques com a aparador dels seus principis i dels seus valors. Així, les figu-
res de l’esport i els esdeveniments esportius han estat objecte de manipu-
lació per tot tipus d’ideologies, siguin del costat que siguin.

La celebració dels Jocs Olímpics és plena de fets que són exemples 
d’instrumentalització de l’esport. Les Olimpíades de Berlín, el 1936, per 
exemple, van ser una plataforma propagandística excel·lent per al règim 
nazi, que amb una gran inversió econòmica en l’organització dels Jocs va 
voler mostrar la magnificència i la “superioritat de la raça ària”. Per acon-
seguir-ho, Hitler va haver de garantir que els i les esportistes d’origen jueu 
d’Alemanya podrien participar als Jocs tal i com li exigia el COI, i certa-
ment, no ho va prohibir, però hi va posar tantes traves (no disposaven de 
llocs on entrenar, ni recursos per mantenir-se) que cap esportista d’origen 
jueu es va poder classificar. Tot i així, la jugada no li va sortir del tot bé, ja 
que justament l’heroi dels Jocs va ser un atleta negre, Jessie Owens, que 
va guanyar quatre medalles d’or i va tirar per terra els plantejaments ra-
cistes del líder nazi.

Les ideologies polítiques, però, tan sols s’han fet presents a l’hora 
d’organitzar els Jocs, sinó que també hi han interferit en les situacions de 
boicot o d’exclusió. Així, a les primeres olimpíades després de la II Guerra 
Mundial, a Londres 1948, l’organització deixà fora dels Jocs  Alemanya, 
Itàlia i el Japó. Uns anys més tard, el 1956, a Melbourne, les representa-
cions d’Holanda, Egipte, l’Iraq i Espanya hi van fer boicot i no van anar als 
Jocs com a protesta per la invasió anglesa i francesa del Canal de Suez. 
Més endavant, en plena Guerra Freda, el bloc de països capitalistes, enca-
pçalat pels Estats Units i la Gran Bretanya, no va participar als JJOO de 
Moscou del 1980, i quatre anys més tard, a Los Angeles ’84, la URSS i els 
seus aliats tampoc hi van participar.

Però els enfrontaments bèl·lics no han estat els únics motius que han in-
terferit en l’organització dels jocs. El 1976, a Montreal (Canadà), es produí 
un boicot promogut pels països africans perquè el COI admeté la partici-
pació de Nova Zelanda després que el seu equip de rugbi anés a jugar a 
Sud-àfrica. En aquells moments, a Sud-àfrica es duia a terme “l’apartheid”, 
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un sistema de discriminació racial que atemptava clarament contra l’ideari 
olímpic i els drets humans, i s’havia apartat de les organitzacions olímpi-
ques. Nova Zelanda, però, no havia seguit l’acord i els països africans 
també volien que quedés exclosa dels Jocs. Finalment el COI va acceptar 
Nova Zelanda i un total de 31 països africans es van retirar.

En algunes ocasions, no són els estats qui prenen aquest tipus de mesu-
res, sinó que són els o les esportistes els que actuen segons una determi-
nada ideologia: als JJOO d’Atenes ’04, per exemple, un judoka iranià, en 
solidaritat amb el poble palestí, es va negar a fer el combat amb un atleta 
d’Israel, i tot i ser el campió mundial, i tenir moltes probabilitats de guan-
yar, va renunciar a les medalles olímpiques. En algunes olimpíades més 
enrere, a Mèxic ’68, també van ser els mateixos esportistes, en aquest cas 
el relleu afroamericà de 4 x 400m dels Estats Units, els que van aprofitar 
el fet de pujar dalt del podi per alçar el puny amb un guant negre i reivin-
dicar els drets de les persones negres als EUA, seguint la ideologia del 
“black power”.

Però no cal anar tan enllà, en qualsevol partit i esdeveniment important 
les llotges dels estadis s’omplen de personatges del món de la política que 
volen aprofitar l’esport més mediàtic per donar la imatge, tant d’esquerres 
com de dretes.
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Identitats i representació esportiva

Sovint les victòries esportives es converteixen en victòries ideològiques o 
nacionals, de manera que guanyar un partit, un mundial o més medalles 
olímpiques que ningú serveix com a aparador del país, el qual s’associa a 
l’èxit i al progrés, i es converteix en una batalla simbòlica. A l’època fran-
quista, per exemple, el gol de Marcelino davant de l’equip  rus o el de Za-
rra davant Anglaterra van ser utilitzats pel règim feixista per lluir la “fúria 
espanyola” i promocionar i exaltar el concepte de pàtria. Aleshores, Rús-
sia representava el comunisme, un règim contraposat a la ideologia feixis-
ta, i Anglaterra representava, per un costat, als aliats en contra del feixis-
me i per l’altre l’etern rival històric de l’imperi de la corona espanyola en 
la colonització del nou món i el domini naval.

Però a més a més, una victòria esportiva permet crear identitat entre la 
població. La implicació emocional que es dóna en l’esport el converteix en 
una eina molt poderosa a l’hora de crear identitats, i especialment les que 
fan referència a les manifestacions nacionals o estatals. En un encontre 
esportiu es crea una situació idònia perquè aquestes identitats nacionals 
es posin de manifest i es vagin renovant: la població projecta els seus 
sentiments, aspiracions i frustracions sobre els i les esportistes, que es 
converteixen en representants d’aquella identitat col·lectiva. Així, quan 
l’esportista o la selecció amb qui ens sentim identificats o identificades 
guanya, diem que “hem guanyat”. I sens dubte, com més bo sigui el resul-
tat, més elevat serà aquest sentiment de pertinença i d’identitat.

Per aquest motiu no es pot ignorar el pes polític que té el reconeixement 
internacional d’una selecció esportiva. En els estats on hi ha més d’una 
identitat nacional, aquesta capacitat de l’esport per potenciar el sentiment 
d’identitat fa que sovint sigui tema de discussió política i que ens trobem 
davant una gran varietat de situacions, segons l’esport i l’estat. A les com-
peticions internacionals com els Mundials de futbol, o al 6 Nacions de 
rugbi, per exemple, les nacions sense estat de la Gran Bretanya, com Es-
còcia o Irlanda del Nord, hi poden participar ja que les federacions inter-
nacionals d’aquests esports i la Gran Bretanya ho accepten. En canvi, totes 
aquestes nacions desfilen sota la mateixa bandera de la Gran Bretanya en 
uns JJOO. De la mateixa manera, Catalunya pot competir oficialment a 
nivell internacional en uns pocs esports minoritaris com el corfbolo el 
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“pitch and put”, però no pot en altres com l’hoquei, el bàsquet o el futbol, 
tot i que tenen una llarga tradició història al país.

Davant aquestes dificultats burocràtiques, tant a nivell d’estats com de 
federacions internacionals, però, s’han trobat fórmules alternatives per fer 
evident la identitat nacional diferenciada i mostrar-la internacionalment. 
El club de futbol de l’Atlètic de Bilbao, per exemple, té una clara política 
de fitxatges segons la qual només poden formar part del club jugadors i 
jugadores del territori basc. I el FC Barcelona - si bé només en un aspecte 
estètic, ha incorporat a la seva samarreta una senyera. Per altra banda, en 
les competicions internacionals més rellevants del ciclisme ja fa uns 
quants anys que s’hi pot trobar un equip clarament associat al País Basc.

4
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Esport compromès

L’esport, amb totes les entitats i persones que en formen part, gràcies al 
seu gran poder de captació i l’impacte mediàtic que aconsegueix, té un 
important paper a l’hora de promoure els valors universals com la pau, la 
justícia i la igualtat. Sovint els i les esportistes, els clubs i les entitats es-
portives mostren el seu compromís amb la realitat social en què es troben 
i donen suport a aquests valors universals amb gests solidaris com: anar 
a visitar els hospitals, donar suport a campanyes per la pau o contra les 
drogues, donar suport econòmicament a associacions o col·lectius que 
estan en dificultats, etc.

Aquests gestos ja tenen molt valor en si mateixos quan els fa qualsevol 
persona, però quan són esportistes de prestigi i amb molta fama qui els fa 
encara en tenen més, ja que la seva actuació pot donar exemple a molta 
altra gent, i es converteixen així en un model a seguir. Igualment, però, 
podrien tenir l’efecte contrari, i qualsevol declaració o gest que promogu-
és la discriminació, la falta de respecte o la violència, podria tenir un 
efecte multiplicador, especialment entre la població infantil i juvenil, que 
és molt més influenciable.

Els i les esportistes, així com les entitats, les federacions o els clubs, 
doncs, han d’anar-hi amb compte i ser conscients de la transcendència 
que tenen les seves actituds, ja sigui dins o fora del camp. 
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Esport i reinserció social

L’activitat física i l’esport poden ser valuoses eines de cohesió i de reinser-
ció social per a grups de joves que viuen en teixits socials poc afavorits o 
en extrema marginalitat. El fracàs escolar, la dificultat per trobar una feina 
en condicions, la vida al carrer, les drogues, etc., configuren un entorn poc 
engrescador que tendeix a originar problemes d’inserció.

L’esport, però, té un gran potencial motivador i es converteix en un catalit-
zador que afavoreix el contacte entre educadors o educadores i el jovent 
en situació de risc. Per altra banda, les característiques de determinades 
pràctiques de l’activitat física (espais oberts, informalitat,..) així com el fet 
de tenir com a punt de referència unes normes de joc afavoreixen la 
presència de l’esport en els programes de reinserció. Junt amb altres ac-
tuacions, l’esport afavoreix: la promoció de la responsabilitat personal, pel 
fet d’haver de seguir unes normes, o tenir unes tasques assignades; la 
responsabilitat social, pel fet d’haver de resoldre conflictes (integració in-
tercultural, tolerància, solidaritat) i la participació (col·laboració amb els 
altres, empatia).

L’esport és un bon 
instrument per 
aconseguir la 
reinserció social de 
diferents col·lectius 
perquè té un gran 
potencial 
motivador.
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Participació política en l’esport

L’esport és una bon mitjà per aprendre “què és” la política i que vol dir 
“fer” política en un marc democràtic. Així, tot i que aparentment només 
siguin els càrrecs públics els que fan política, en realitat, ens podem ado-
nar que en moltes de les actuacions quotidianes de la majoria de població 
es prenen decisions polítiques. A l’esport en veiem molts exemples: des 
de l’elecció del capità o capitana de l’equip, a l’establiment d’unes normes 
a l’hora d’entrenar o participar en una competició, resoldre conflictes en-
tre els membres del grup, organitzar unes eleccions en un club, o distribu-
ir tasques i rols entre el grup, etc.

La gestió d’un vestidor d’un equip o d’un club, ja sigui d’alt nivell o en 
l’àmbit escolar, és una tasca difícil. Tot sovint es donen situacions en què 
cal valorar moltes variables abans de prendre una decisió. Què passa quan 
algú se salta els entrenaments: ha de jugar si és una peça important? Què 
passa si algú s’ha compromès a anar a jugar un partit i aleshores no s’hi 
presenta i deixa l’equip minvat, fins al punt de no ser suficients per jugar? 
En aquestes situacions s’entén el que és el sentit de la responsabilitat i el 
compromís, així com la necessitat d’establir unes normes entre els mem-
bres del grup. En definitiva, s’aprèn el sentit de “ciutadania”.

De la mateixa manera, l’autogestió dels espais no formals  que es troben 
en el context urbà o natural  també comporten una gestió política. Què 
s’ha de fer quan l’espai està ocupat? Com es negocia  poder entrar a for-
mar part del joc? En l’àmbit escolar succeeix el mateix amb els espais de 
pati: qui monopolitza els espais més grans? qui té prioritat a l’hora de fer 
servir la pista? En tots els casos cal establir un diàleg i arribar a un con-
sens, tal i com es dóna en moltes altres situacions quotidianes i també 
d’alta política.

Així doncs l’esport, com a fenomen social, ja sigui en l’esport d’elit, en 
l’esport de competició amateur, en la pràctica esportiva per lliure, o al 
pati, genera un seguit de situacions molt variades que exigeixen l’ús d’ha-
bilitats socials pròpies de la política. L’esport es converteix així en un bon 
camp de pràctiques de la participació ciutadana, ja que ens aboca a dia-
logar, negociar, prendre decisions, manifestar-nos, etc.
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Mitjans de comunicació, política i esport

Els mitjans de comunicació, com a productors d’opinió, són un agent més 
de l’entrellat polític. En els darrers anys, la fusió de diverses empreses de 
comunicació ha generat la creació d’un reduït nombre de grans grups me-
diàtics (empreses formades per diferents diaris, revistes, canals de TV, 
emissores de radio, etc.) que s’alineen amb determinades maneres d’en-
tendre la política. La influència dels interessos polítics i econòmics que hi 
ha darrere aquests grups dificulta l’objectivitat i la neutralitat d’aquests 
mitjans, que a partir dels continguts i la forma de les notícies, crea un 
estat d’opinió o un altre, més a favor o més en contra.

Aquestes tendències també es fan evidents a la premsa esportiva, en as-
pectes com, per exemple, el de la identitat nacional: un partit d’una selec-
ció catalana no té el mateix seguiment, ni la mateixa interpretació, en un 
diari català que en un de tirada a l’Estat espanyol. El tractament de la no-
tícia, el llenguatge que s’utilitza, l’espai que s’hi destina, les característi-
ques de la foto, la pàgina en què es troba, etc., denota la importància que 
hi dóna el diari i la visió que té del fet. D’aquesta manera, els mitjans te-
nen un gran poder d’influència en la valoració que té la població d’aquell 
fet, i és  necessari reconèixer els mecanismes que utilitzen per crear aquest 
estat d’opinió.

Els mitjans de comunicació, per altra banda, també mostren clarament 
més favoritismes per uns clubs que per uns altres, i això és clarament 
evident en els mitjans que els mateixos clubs han creat. A través d’aquests 
mitjans, els clubs poden controlar la informació que difonen i de la mane-
ra que més els interessa.

Però tan sols els poders polítics i els clubs se serveixen dels mitjans de 
comunicació per transmetre la opinió que més els interessa, sinó que de-
terminats grups o persones de forma independent aprofiten l’interès me-
diàtic que genera un gran esdeveniment esportiu per donar a conèixer les 
seves reivindicacions o postures polítiques. 
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En aquest bloc temàtic es vol reflexionar al voltant de les dues cares de 
l’esport. Per un costat el “fair play”,  una conducta que es produeix amb 
molta freqüència i que dóna sentit al mateix esport; i per l’altra, els actes de 
violència que es produeixen de manera esporàdica dins i fora del terreny de 
joc i que, tot sovint, ocupen grans espais en els mitjans de comunicació.

Tothom que es mostri interessat per l’esport es pot veure influenciat per 
tot  tipus de missatges. Per això cal educar la ciutadania perquè desenvo-
lupi la seva capacitat de judici crític de tal manera que li sigui possible 
llegir i interpretar el rerefons dels actes esportius violents i, al mateix 
temps, copsar i reproduir els aspectes més positius i lloables que són tan 
habituals en el món de l’esport.

PRESENTACIó
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Competició i valors

En les competicions esportives sempre s’espera una actitud de fair play, 
tant per part dels i les esportistes com del públic, els entrenadors o entre-
nadores, o les directives dels clubs. Malauradament, però, en algunes oca-
sions el fair play desapareix i fins i tot es poden veure episodis de violèn-
cia. Aleshores, la competició és educativa, o no?

Des de sempre, la competició esportiva ha tingut qui l’ha defensada i 
qui l’ha acusada. Si ens hi fixem, resulta senzill trobar-hi arguments a 
favor (col·laboració, esforç, respecte...) i arguments en contra  (senti-
ment de fracàs, rivalitat malentesa, agressivitat excessiva...) i és que 
potser podríem arribar a concloure que la competició, en si mateixa, no 
és bona ni dolenta, sinó que depèn de tot un seguit de variables que 
l’emmarquen. 

L’esport, en moltes ocasions, va lligat a la competitivitat, ja sigui amb un 
mateix (autosuperació) o amb algú altre (esforç compartit per aconseguir 
un objectiu). Des d’una perspectiva educativa, determinats sectors opinen 
que l’esport i la competició són un excel·lent mitjà per treballar valors. Al 
nostre entendre no van gens desencaminats, perquè la competició és una 
font de tensions i conflictes que contínuament posen a prova capacitats 
com l’autocontrol, l’esperit de superació, la responsabilitat, la col·laboració, 
l’acceptació de les pròpies limitacions i les dels altres, el diàleg, etc. I tot 
això amanit amb un seguit d’emocions com l’alegria desbordada, el res-
sentiment, la por, la tristesa, etc., que compliquen la presa de decisions 
dels jugadors i jugadores que competeixen. En aquesta situació, sens dub-
te nois i noies maduren i creixen aprenent dels seus companys i compan-
yes, dels entrenadors i entrenadores, del públic, etc. Perquè aquest apre-
nentatge sigui d’actituds i valors positius, però, cal que hi hagi un clima 
adequat, un clima de fair play per damunt de tot.

La competició escolar està sotmesa a les mateixes consideracions que 
qualsevol altra, però en aquest cas les administracions que l’organitzen 
han de ser molt curoses a l’hora de definir el seu marc, a l’igual que tot el 
personal que hi està implicat. Cal que es prioritzin, per sobre de tot, els 
elements integradors i educatius  deixant de banda tot allò que comporti 
la consecució de finalitats a qualsevol preu. Per això cal reglamentar-les 
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1
contemplant protocols d’esportivitat i potenciant els criteris que afavo-
reixin la participació de tothom. 

A banda d’aquests aspectes de reglamentació, però, la competició, perquè 
sigui veritablement educativa: 

  Ha d’estar impregnada d’esperit lúdic. 

  Ha de ser oberta: no ha de discriminar ningú per raons de gènere, de 
nivell d’habilitat, de qualitats físiques, etc.

  Ha d’aconseguir el respecte total vers el reglament, els altres i un mateix.

  Ha de suposar un petit esforç, personal i grupal.

Malauradament, en algunes ocasions el model de l’esport de rendiment, 
els dels adults, passa per sobre dels principis educatius. En aquests ca-
sos, cal donar la veu d’alerta. Tot i així, en les competicions de cada cap 
de setmana es produeixen moltes situacions de fair play que generalment, 
fora dels casos més excepcionals, no són notícia, i és que no tenen res 
d’extraordinari. Quan es produeixen, però, caldria donar-hi més rellevàn-
cia i valor.
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Què entenem per fair play?

Fair play és un terme general, acceptat internacionalment, que agrupa un 
seguit de valors propis de la pràctica esportiva. Sovint es tendeix a reduir 
el seu significat al respecte per les normes de joc, però tanmateix l’accepció 
àmplia d’aquest  terme se situa dins la franja de les actituds generades 
per valors com l’amistat, la tolerància i la llibertat.

Segons el Diccionari de les Ciències de l’Esport (1992) el fair play implica:

  Reconeixement i respecte per les regles de joc 
  Relacions correctes amb l’adversari o adversària 
  Manteniment de la igualtat d’oportunitats i de condicions per a tothom 
  Rebuig de la victòria a qualsevol preu 
  Actitud digna tant en la victòria com en la derrota 
  Compromís real de donar tot el que es pugui d’un mateix

Malgrat aquesta definició més científica, esportistes i col·lectius immer-
sos en el món de l’esport han arribat a definir-lo com una actitud davant 
la vida, perquè la seva concepció del fair play va més enllà del respecte 
dins o fora del terreny de joc. Així, en fan una projecció que el transforma 
en un codi de conducta que apliquen a qualsevol situació quotidiana.

A banda d’això, cal tenir en compte que determinats esports incorporen 
protocols, escrits o no escrits, que afavoreixen el fair play i les bones rela-
cions entre els i les participants. Per exemple, en el rugbi, quan finalitza el 
temps de joc l’equip guanyador espera  l’altre, li fa un passadís i el saluda. 
Una estona després és costum que, quan els dos equips surten del vesti-
dor, comparteixin taula i passin una bona estona plegats. Un altre cas 
particular és l’ultimate, l’esport del freesby, en el qual no existeix la figura 
de l’àrbitre i és cada jugador o jugadora (és un esport mixt) qui s’assenyala 
les seves pròpies infraccions. És un bon exemple de confiança en  la sin-
ceritat dels i les participants.

Darrerament el futbol està intentant incorporar alguns protocols de fair 
play perquè és un dels esports que necessita, amb més urgència, una 
bona injecció d’esportivitat.
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Els codis ètics. Implicació de tots els agents

Un codi ètic és l’explicitació de les responsabilitats morals que provenen 
de l’exercici d’un determinat tipus d’activitat. La seva finalitat és la de ga-
rantir la bona conducta de les persones i els estaments que hi estan im-
plicats. Moltes professions tenen codis ètics, l’esport també. 

El 1992, el Consell d’Europa publicà el Codi d’Ètica Esportiva, que és una de-
claració d’intencions acceptada per qui té la responsabilitat política de l’esport. 
El codi parteix del principi que el fair play és essencial en qualsevol tipus 
d’activitat que es faci i aporta un marc ètic que vol contrarestar les pressions 
que exerceix la nostra societat sobre els fonaments tradicionals de l’esport.

En l’àmbit internacional hi ha institucions com el Comité Internacional pel 
Fair Play (CIFP) que defensen i promocionen el joc net en col·laboració 
amb esportistes i organitzacions lligades a l’esport  i a l’educació. Des del 
1963, el CIFP atorga cada any un premi internacional. Fabio Ferroni, de 14 
anys, per exemple, en els campionats infantils de tir amb pistola d’aire 
comprimit, va renunciar al segon lloc del campionat nacional donant a 
conèixer una errada que va passar inadvertida als jutges. En conseqüència 
va passar del segon al l’onzè lloc. Un bon gest propi del màxim nivell es-
portiu. La competició ja havia començat i el jove ocupava el segon lloc de 
la classificació quan, mentre estava eixugant la suor del mànec de la pis-
tola, se li va escapar accidentalment un tret que va anar a parar a terra. El 
reglament preveu una penalització per successos d’aquesta mena, però 
fora d’ell ningú més se’n va adonar. La competició va continuar i Fabio va 
aconseguir la segona posició, però en aquell moment es va acostar a un 
jutge i li confessà el seu error. La seva sinceritat el desplaçà a l’onzè lloc i 
deixà la segona posició per al seu company d’escola Gianluca Zanella.

En l’àmbit educatiu també hi ha iniciatives que pretenen difondre 
l’esportivitat i que guardonen a les entitats i persones que es distingeixen 
per aquesta actitud. La Taula de l’Educació Física i l’Esport en Edat Esco-
lar de Barcelona és un ens en què hi conflueixen  administracions, locals 
i autonòmiques, i un bon grup d’entitats, com el CEEB, el col·legi de perio-
distes de Catalunya, la FAPAC o l’INEFC, entre altres. Aquesta Taula es 
preocupa de promoure l’esperit esportiu a través de la campanya “Comp-
ta fins a tres”. www.comptafinsatres.com
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Però el fair play no ha de ser només un conjunt de bones paraules escrites 
en un paper, sinó que és responsabilitat de tots els agents implicats: espor-
tistes, entrenadors i entrenadores, àrbitres, públic, pares i mares, professo-
rat d’educació física ... i també de les institucions esportives i educatives.
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Esperit de superació: més enllà del fair play

La potencialitat educativa de l’esport encara es fa més evident quan les 
persones que el practiquen tenen alguna discapacitat física, psíquica o 
sensorial. En aquests casos l’esperit de superació, la companyonia, l’esforç, 
l’actitud digna davant la victòria i la derrota,.. i tot el seguit d’emocions que 
van associades a l’esport i a la competició es veuen amb més nitidesa. 

En aquests col·lectius, l’esport no tan sols és una bona eina terapèutica 
amb relació a la salut, la possibilitat de relacionar-se, la mobilitat.. sinó 
que, a més, es converteix en una activitat vital que potencia l’autoestima i 
genera felicitat. Vist des de fora, això es fa evident quan els veiem en acció 
o quan homes i dones que tenen alguna discapacitat ens expliquen i ens 
fan comprendre el que suposa per a ells i elles la pràctica esportiva en el 
seu dia a dia. 

Les seves opinions i la seva actitud davant l’esport i la vida fan reflexionar 
sobre aquelles situacions que sovint allunyen el jovent de la pràctica es-
portiva, com ara: el sentiment de fracàs, la manca de suport, la frustració 
per no tenir el cos que voldríem, el pensar que no es dóna prou valor al 
que es fa, o suposar que no es tenen les capacitats necessàries per arribar 
al nivell de la resta o del que exigeix la societat. Aquestes persones són un 
bon model per a tothom i, molt sovint, no reben el reconeixement que es 
mereixen.

4
Les persones amb 
discapacitat són un 
bon model de 
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reconeixement que 
es mereixen.
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Imparcialitat i colors

La imparcialitat és una capacitat que s’orienta pel desig de dir la veritat, 
de diferenciar amb certesa i de resoldre amb justícia una situació. Això 
sembla molt fàcil, però quan s’ha de dur a la pràctica resulta molt difícil 
prescindir de les apreciacions subjectives. Això es fa molt palès en l’esport: 
davant d’una situació tendim a jutjar el fet des dels interessos dels “nos-
tres” colors. A més a més, en el cas de l’esport més mediàtic (futbol, mo-
tor o bàsquet en categoria masculina) en alguns casos l’opinió ve media-
titzada pels mateixos mitjans, que també veuen des de prismes diferents 
els mateixos fets. 

Com a esportistes, espectadors i espectadores, àrbitres o lectors i lectores 
hem de tenir, per començar, la voluntat de ser imparcials i més endavant cal 
anar treballant  tècniques que ens han de permetre ser-ho. És necessari 
desenvolupar capacitats com ara: escoltar els altres, mirar el mateix fet des 
de diferents punts de vista, potenciar l’autonomia (entesa com la capacitat 
de suportar la pressió que exerceixen els altres sobre nosaltres), relativitzar 
la importància de fets que acostumen a sobredimensionar-se... i d’altres 
que ens han de permetre tenir un criteri propi molt proper a la imparcialitat 
sense oblidar que moltes discussions es produeixen per fets que són irrelle-
vants  i que sempre hem d’actuar tenint en compte el fair play.

La imparcialitat és una qualitat que han de tenir ben desenvolupada els i 
les àrbitres, però això no s’ha de confondre amb la perfecció. L’arbitratge 
sorgeix per necessitat, per defensar l’autenticitat del joc i fer complir les 
seves regles. Així, els jugadors i jugadores han de sentir la protecció que 
comporta l’actuació de l’arbitratge o el jurat (en cas d’activitats esportives 
com la gimnàstica, la natació sincronitzada, el patinatge, etc.), ja que 
aquest ha de vetllar per la seva integritat física i el correcte desenvolupa-
ment de la competició.

5
Com a seguidors o 
seguidores d’un 
equip, la implicació 
emocional que 
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fer un judici 
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segons quins fets 
(una falta, una 
puntuació, etc.).
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La igualtat d’oportunitats i la salut a l’era 
tecnològica

Els interessos de diversa índole que s’han anat associant a l’esport (econò-
mics, polítics...), així com la lluita contra el cronòmetre o el marcador, han 
catalitzat l’ús de la tecnologia amb diferents objectius  que a vegades són 
contradictoris. 

En natació, per exemple, s’han millorat molt els sistemes de cronometrat-
ge per tal de mesurar les marques a les dècimes i els centèsims de segon, 
cosa que fa possible fer una valoració més ajustada del resultat. Però al-
hora, el fet que uns nedadors i nedadores puguin utilitzar uns banyadors 
d’última generació, que faciliten el lliscament dins del medi aquàtic, que 
no estan a l’abast de la resta crea una important desigualtat. Igualment, 
en ciclisme s’ha avançat força amb els components d’unes màquines que 
cada vegada són més lleugeres, resistents i aerodinàmiques, però no to-
thom hi pot tenir accés, perquè el seu preu és astronòmic. 

I per altra banda, els progressos en el coneixement del cos humà perme-
ten millorar els sistemes d’entrenament i prevenir lesions o problemes de 
salut als i les esportistes. De la mateixa manera, però, les innovacions del 
camp de la bioquímica, per exemple, permeten la creació de substàncies 
prohibides invisibles als controls. Per altra banda, l’equipament esportiu 
també ha progressat i facilita molt la pràctica esportiva, però els interes-
sos comercials fan que de vegades l’estètica i els estils de moda passin 
per davant dels criteris tecnològics i biomecànics. 

Així doncs, la tecnologia pot ser molt beneficiosa en l’esport en funció de 
l’ús que se’n faci. Des de la perspectiva del fair play, els avenços tecnolò-
gics i científics sempre haurien d’anar encaminats a afavorir la igualtat de 
condicions i a ajudar a l’arbitratge, entenent que la igualtat absoluta, en 
l’esport, és impossible.

La imparcialitat és 
una qualitat que 
han de tenir ben 
desenvolupada els 
i les àrbitres, però 
això no s’ha de 
confondre amb la 
perfecció.
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Agressivitat i violència en el joc

La majoria de competicions esportives no es troben amb problemes 
d’agressivitat i violència: l’evolució dels reglaments permet que cada vega-
da es pugui controlar més l’agressivitat i evitar que aquesta es converteixi 
en violència, ja sigui física o verbal. Els canvis en les normatives ha permès, 
doncs, protegir cada vegada més la integritat dels jugadors i jugadores  fins 
i tot en activitats com la boxa , i alhora facilitar la tasca arbitral. 

Així, malgrat que en els esports d’invasió o de combat el contacte físic és 
constant, les regles acceptades per cada participant, i pel compliment de 
les quals vetlla l’arbitratge, permeten desenvolupar el joc amb la màxima 
intensitat i al mateix temps controlar qualsevol excés que es pugui consi-
derar violència. 

Observant els diferents reglaments, s’observa que dins l’àmplia gamma 
d’esports col·lectius hi ha diferents nivells d’acceptació del contacte físic i 
de la duresa en el joc: en el cas del bàsquet, per exemple, el contacte està 
molt regulat; en d’altres, com l’handbol, en canvi, el toleren més; i en al-
gunes excepcions es consenten fins i tot els cops, com en el cas de l’hoquei 
gel, en què es permet que els jugadors (només en categoria masculina) es 
colpegin sense estic mentre no caiguin a terra. 

7
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Agressivitat i violència fora del terreny de joc

Per altra banda, al voltant dels grans clubs de futbol s’han anat creant tota 
una sèrie de grups vandàlics organitzats que han trobat en el seguiment 
violent de l’esport una forma de diversió i difusió de la seva ideologia. 
Aquest fenomen comença al futbol anglès al voltant dels 60 i s’escampa a 
tots els altres països. De fet, durant una llarga època els mateixos clubs de 
futbol han alimentat i protegit aquests grups per diferents motius (segui-
dors incondicionals capaços d’animar l’equip en qualsevol situació, s’han 
utilitzat com a instrument per atemorir seguidors i jugadors de l’altre 
equip,...). 

Però l’experiència ens va educant, i fora del camp els grans desastres han 
provocat canvis (protocols, mesures de seguretat, sancions...), tant a nivell 
d’institucions, com de clubs que intenten evitar i reduir la violència entre 
el públic. A hores d’ara sembla que tothom comparteix l’objectiu d’expulsar 
aquests grups dels estadis, si bé en alguns casos les entitats responsables 
són encara molt tolerants amb les reincidències. Així, tot i que fa molt 
temps que s’han avaluat els perills d’utilitzar bengales, encara se’n veuen 
en alguns camps, i encara  que tots el clubs coneixen els seus grups radi-
cals, aquests segueixen tenint un lloc als estadis. 

8
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Mitjans de comunicació, fair play i violència

Actualment la frontera entre el fair play i la manca d’esportivitat és una 
línia que resulta difícil de distingir amb claredat. Hi ha molts elements que 
sovint la distorsionen i ens creen confusió: l’estructura de la competició, 
reglaments que a vegades afavoreixen la infracció, la preparació tècnica 
d’alguns col·lectius d’àrbitres... i, sobretot, la competició professionalitza-
da que tendeix a estandarditzar un model on es consideren cada vegada 
més “naturals” o correctes actuacions com les faltes tàctiques, les protes-
tes, la comèdia per enganyar l’àrbitre, la pèrdua de temps... 

Un altre factor que també hi incideix molt són els mitjans de comunicació 
que, generalment:

  fan poc ressò dels autèntics actes d’esportivitat;

  es mostren excessivament tolerants amb actituds de poca esportivitat. 
Per exemple, valoren positivament la picaresca de fer-se treure una targe-
ta en un partit per acumular una sanció abans d’hora i assegurar-se la 
presència en un partit important que es juga dues jornades més endavant. 
Aquestes actituds són les que van deteriorant de mica en mica el concep-
te “popular” de l’autèntic fair play;

  tendeixen a omplir titulars i gran quantitat de pàgines amb els actes 
d’extrema  violència puntuals, és a dir, amb les imatges més negatives de 
l’esport;

  acostumen a ser més tolerants amb les actituds dels i les esportistes de 
la localitat i molt més crítics amb l’equip adversari (un mateix fet es veu 
de manera molt diferent);

  utilitzen un llenguatge militaritzat i bèl·lic per descriure situacions que 
també es poden explicar d’una manera més planera i educada.

Tenim tendència a pensar que un partit o una competició comença i 
s’acaba entre els dos xiulets que fa l’àrbitre o a el senyal que fa el jurat. 
Però en aquelles activitats esportives més mediatitzades, els partits o els 
campionats duren força dies: els mitjans de comunicació en fan un segui-
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ment acurat durant la setmana i en el cas dels partits importants (els 
derbis) ja se’n comença a parlar 15 dies abans. Al llarg d’aquest temps es 
produeixen tot un seguit de declaracions que a vegades són innòcues o 
van encaminades a respectar el fair play i d’altres vegades van en el sentit 
de provocar rivalitats i enfrontaments. Aquestes darreres opinions són les 
que després poden tenir conseqüències fora del camp. 

Cal tenir en compte, doncs, que el model d’esport professional que difo-
nen els mitjans no sempre és prou didàctic.
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Webs

http://www.comptafinsatres.com/ 
Web de la campanya “Comta fins a tres”: amb aquesta campanya es pretén oferir 
a les famílies orientacions i recursos per actuar adequadament davant l’activitat 
esportiva dels seus fills i filles i així donar un pas més per enfortir el compromís 
ciutadà que ens durà cap a un esport més educatiu

http://noalaviolenciaeneldeporte.blogs.eurosport.es/ 
No a la violencia en el deporte: blog de Pedro Lopez Alejo sobre la violència en l’esport.

BIBLIOGRAFIA



Violència vs Fair Play 17OBSERVATORI CRÍTIC DE L’ESPORT 

http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com/preguntasmasfrecuentes.cfm 
Pàgina amb informació sobre el dopatge a l’esport.

http://sportmagister.com/reportaje.asp?id_rep=310 
Reportatge online sobre el doping.

http://dewey.uab.es/valorsenjoc/wqviol/WQ%20violencia%20i%20esport/in-
dex.htm 
WebQuest: “Violència en l’esport? Investiguem-ho”. Tirado, Miquel Àngel (2006).
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“El fair play”. Cacera del tresor. Orrit, Xavier (2006)
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