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ESPORT PER A TOTHOM: QUÈ HI PODEN FER ELS PSICÒLEGS DE L’ESPORT 
 
Joan Vives Ribó 
 
 
El proper mes de novembre de 2004 es celebra a Barcelona el VII Congrés d’Esport per a 
Tothom. “Esport per a tothom” és una locució que caldria matisar, però. I és que en l’àmbit 
de l’educació i la salut pública, ja entenem que ben bé no hem de parlar només d’esport, sinó 
també d’exercici, o més oportunament, d’educació física o simplement d’activitat física.  
 
La diferència entre aquests termes potser no és prou clara. I per això s’utilitza “l’esport” com 
a denominador comú. Ara bé, a qui tipus d’esport ens referim? Esport competitiu? Esport 
recreatiu? Esport educatiu? Esport terapèutic? Segurament tots aquests matisos tindran el seu 
lloc dintre del Congrés. Podem admetre, doncs, aquesta denominació genèrica sempre que no 
es confongui el significat particular de cada cosa. La competició és un món apart, amb els 
seus reglaments específics, els seus resultats, etc. L’exercici no té perquè implicar competició, 
però tampoc no es pot considerar una activitat espontània, sinó que es practica regularment 
buscant la consecució d’uns objectius. Quan parlem d’activitat física, el terme en si ho 
engloba tot, però ho podem distingir d’esport i d’exercici precisament per la seva 
espontaneïtat. L’activitat física és un paràmetre definitori de l’estil de vida de les persones, 
d’actives a sedentàries. Moltes de les actuacions institucionals van en aquesta línia: fer 
augmentar el nombre de persones actives, i combatre el sedentarisme com a precaució dels 
efectes negatius per a la salut que comporta. Analitzant els temes del Congrés, s’intueix que la 
cosa anirà per aquí. 
 
Molt bé. Podríem ara entretenir-nos amb el “tothom”. Qui és “tothom”? Quan s’usa aquesta 
locució, “per a tothom”, sovint s’acaba fent referència a col·lectius que tenen dificultats per 
accedir al món de l’esport, o bé per practicar-lo amb normalitat. Així, és habitual que en 
aquest “tothom” s’hi englobin els discapacitats o minusvàlids, les persones de tercera edat, els 
toxicòmans, els presos, etc. Evidentment, tots ells formen part del “tothom”, però no són els 
únics, ni tan sols els més nombrosos.  
 
Dintre del “tothom” també existeix un col·lectiu tradicionalment minoritari pel que fa a 
nombre de practicants. Són les dones, en relació, és clar, als homes. Però això passa només en 
l’àmbit purament esportiu o competitiu. Les oportunitats per practicar esport amateur o 
professional són certament menors per a les dones. Els clubs que hi dediquen la seva activitat, 
estan sotmesos a moltes dificultats, derivades de la poca repercussió que té l’esport femení (en 
general) entre la societat, i especialment  en els medis de comunicació. És una roda, un cercle 
viciós que limita els recursos humans i materials que s’hi haurien de destinar. Els resultats de 
tot això limiten la projecció social i les expectatives de les esportistes potencials, les quals es 
decideixen per altres opcions, ja des d’un inici, o bé acaben abandonant a les primeres de 
canvi. 
 
Una altra problemàtica clàssica dins dels fòrums de debat, és el de l’esport escolar. 
Precisament, aquest juny passat, es celebrà a Barcelona el Congrés de l’Educació Física i 
l’Esport en edat escolar. Es va parlar i debatre, majoritàriament, de què s’havia de fer perquè 
l’esport escolar fos educatiu de veritat, com s’havia d’encarar la competició perquè fos més 



una ajuda que un entrebanc en l’educació del nen, i com es podia potenciar l’esport escolar 
femení. 
 
Tots aquests, sens dubte, són col·lectius, parts del “ tothom”, que tindran cabuda en les 
ponències, comunicacions i taules rodones que s’organitzin en el Congrés de novembre.  
 
La pregunta a fer ara, però, és: i la gran massa del “ tothom”? I els homes i dones “normals”? 
Se’n parlarà d’ells? Es tindran en compte els homes i dones de mitjana edat, que no fan esport 
de competició, i que tenen poc temps per a la recreació degut a la feina o la família? Com 
se’ls ha de tractar? Com es pot fer que practiquin esport? Es tindrà en compte que molts dies 
aquestes persones acaben cansats de treballar o de tenir cura de la casa i la família? De fet, no 
és això una certa activitat física? Llavors... Quin tipus d’activitat, exercici o esport s’ha de 
promoure entre aquest col·lectiu tan nombrós? 
 
Potser doncs, en previsió que aquest grup pugui ser el gran oblidat en el proper Congrés, o 
fins i tot per estimular entre nosaltres la necessitat d’abordar aquests temes, hi dedicaré la 
resta d’aquest article de fons que esteu llegint. 
 
Parlem de l’oficinista que està hores i hores davant d’una pantalla d’ordinador; de l’executiu 
sotmès a la pressió d’haver de prendre decisions d’importància al llarg del dia; dels professors 
que s’enfronten cada dia amb la dificultat d’acontentar els seus alumnes;  de les mestresses de 
casa ocupadíssimes en tasques mal considerades; dels operaris que s’entreguen les vuit hores 
del dia a la rutina de feines mecàniques o repetitives; dels professionals que, en definitiva, 
acaben depenent d’ells mateixos per satisfer i retenir al preu que sigui els seus clients, etc. 
Parlem de moltíssima gent a la qual, sens dubte, beneficiaria la pràctica d’activitat física 
regular. I malgrat que, en algun moment donat, alguns poden sentir la necessitat de fer esport, 
pels motius que siguin, la gran majoria ni tan sols ho considera, per desconeixement, per 
desídia, per cansament. 
 
D’aquesta dualitat, doncs, se’n poden derivar dues vies d’actuació. Primer, orientar 
correctament els que senten la necessitat de fer esport, fent que encaminin l’activitat física per 
camins raonables i beneficiosos. I segon, fer conscient, activar o inclús crear la necessitat 
d’exercitar-se entre aquelles persones que per les seves circumstàncies personals, laborals o 
socials, no manifesten cap tendència a fer-ho. 
 
Aquestes polítiques, sobretot la segona, no són noves en absolut. Recordem les campanyes 
institucionals del “Contamos contigo”, o més propera en el temps, la del “Mou-te!”. No són 
campanyes gratuïtes. La seva finalitat última no és aconseguir tan sols més practicants, sinó 
posar en marxa un procés massiu per combatre el sedentarisme i, conseqüentment, els seus 
efectes. A la llarga, els beneficis d’una societat amb un estil de vida més actiu s’haurien de 
deixar sentir sobre la sanitat pública. Però tot això, malgrat tenir la seva lògica, no deixa de 
ser utòpic. 
 
Però nosaltres, com a psicòlegs i no pas com a sociòlegs ni inclús polítics, ens hauríem de 
cenyir més a la individualitat, a la singularitat de les persones. Com a psicòlegs de l’esport, 
hauríem de trobar un lloc en tot aquest procés, i especialment, jo crec, en el que he esmentat 
com a segona via d’actuació: la d’assessorar, orientar o assistir a la persona que decideix 
començar a practicar o a la que ja ho està fent, per mirar de convertir aquesta pràctica en 
beneficis per a la seva vida personal, social, laboral o acadèmica. 
 



No detallaré aquí els múltiples beneficis que la pràctica d’activitat física comporta a nivell 
fisiològic i sobretot psicològic. M’allargaria moltíssim i m’apartaria potser de l’objectiu 
reflexiu d’un article de fons. Pels interessats, us recomano l’excel·lent llibre del nostre 
company Tomás Blasco, “Actividad física y salud” (Martínez Roca). 
 
El que està clar és que fer activitat física regular comporta beneficis evidents, però no podem 
oblidar els diferents riscos a què aquesta pràctica també està sotmesa, i  que surten a la llum 
quan es fa un mal ús o quan s’abusa de la pràctica sense estar suficientment preparat. És en 
aquest punt on hi ha una feina molt clara a fer. Els psicòlegs de l’esport podríem fer-nos un 
lloc aquí. Ens costa prou trobar un forat per desenvolupar la nostra professió en el mercat, 
com per bandejar l’oportunitat d’ocupar-nos d’això. 
 
La pregunta següent és instantània: ON podem desenvolupar tasques d’aquest tipus?  
 
La resposta és evident: allà on la gent practica exercici. 
 
Les persones que practiquen exercici ho fan de dues maneres: espontàniament o a través 
d’establiments o entitats destinats precisament a això. En el primer cas trobem les persones 
que fan jogging, caminen, van en bici, patinen, etc. Són activitats certament populars que es 
poden fer sense estar ni federat ni inscrit a cap centre. El control és pràcticament impossible, i 
per tant, les tasques d’orientació per dirigir aquestes activitats correctament, només es poden 
fer a nivell informatiu, a través de les revistes especialitzades, articles d’opinió, reglaments de 
participació en empreses especialitzades, etc. Vaja, realment dificultós. És molt més fàcil 
arribar al practicant quan aquest és usuari d’un establiment (gimnàs) d’un servei (patronat 
municipal), o quan està federat i pertany a un club esportiu.  
 
Ja que estem dedicant l’article a la gran majoria (real o potencial), deixarem apart als 
esportistes que competeixen i estan federats. El paper del psicòleg en aquest terreny ja ha estat 
àmpliament debatut, i potser és on s’ha desenvolupat més. En canvi, tenim clar què pot fer un 
psicòleg de l’esport en un gimnàs, privat o municipal? 
 
Aquest setembre he vist cues de gent esperant per apuntar-se al gimnàs. Gent com la que hem 
descrit abans, gent “normal”, gairebé “tothom”. Sí. Tothom pot fer esport en els gimnasos. A 
Barcelona n’hi ha a centenars. Dels més luxosos d’alt estànding als més modestos de barri. 
Les instal·lacions municipals compten també amb serveis concrets per a la pràctica d’exercici. 
Esport a l’abast de tothom. Aquí sí. 
 
Aquest panorama no pot fer oblidar que sovint necessitarem les campanyes institucionals per 
empènyer les persones a fer esport. No tothom té motius per decidir-se. Però no n’hi ha prou 
amb això. I és que encara que es decideixin, cal vigilar que els riscos de la pràctica esportiva 
no apareguin i tirin per terra totes les il· lusions inicials de les persones. I això, 
desgraciadament, passa molt freqüentment. Hi ha estudis que indiquen que el 50% de les 
persones que inicien un programa d’exercici, l’abandonen abans de sis mesos. Realment passa 
així: quan una persona comença un programa té els seus motius (per estètica, raons de pes, 
salut, forma física, etc.), i es configura uns objectius que sovint responen a expectatives poc 
realistes. Segurament, aquests objectius mal plantejats el porten a realitzar a conductes poc 
convenients que augmenten la probabilitat d’aparició de lesions o de cansament. Quan les 
expectatives no s’acompleixen, pot aparèixer el desànim. La il· lusió inicial s’ha convertit en 
una frustració. Llavors venen les excuses. Falta de temps, obligacions familiars, etc. Moltes 
vegades amaguen el desengany. I s’acaba per abandonar. 



 
Hi ha moltes persones que han passat per aquest procés. Els empresaris de gimnasos ho saben 
perfectament, i intenten fer promocions especials per evitar l’abandonament. Normalment 
intenten estimular l’atractiu de l’oferta (amb serveis afegits com quiromassatgista, esteticista, 
dietista, etc.), però descuiden la problemàtica singular de l’usuari, que, en definitiva, és el que 
acaba provocant les conductes de deserció. El psicòleg de l’esport podria assumir aquesta 
responsabilitat i solventar aquest dèficit. En benefici de tots. Dels mateixos usuaris, que es 
beneficiarien dels efectes d’una pràctica regular i ben orientada, ajustada a unes expectatives 
controlades. Però també en benefici dels mateixos empresaris, que veurien com la taxa de 
deserció baixaria significativament. 
 
Els serveis que podria oferir el psicòleg de l’esport al gimnàs anirien en la línia d’assistir als 
usuaris en problemes concrets que manifestessin, però sobretot hauria de consistir a controlar 
la seva motivació i les seves expectatives, i fer-lo conscient de la conveniència d’ajustar el 
programa d’exercici a les seves necessitats reals i a la seva disposició o compromís amb 
l’activitat.  
 
Però també, com en altres camps d’aplicació, es pot fer una tasca indirecta a través dels 
monitors o tècnics de l’establiment, entrenant-los en la percepció i prevenció dels factors de 
risc manifestats pels usuaris, i assessorant-los o inclús formant-los en el tracte al client: com 
entendre la seva “psicologia”, com conduir la seva conducta d’una manera eficient, com fer 
que controlin els seus pensaments, etc.  
 
Arribat aquest punt de la reflexió, us he de confessar una cosa. Aquí estem entre col·legues i 
podem entendre la necessitat d’aquest tipus d’aplicacions de la nostra disciplina. Però no 
sabeu el que costa fer-ho entendre entre els mateixos beneficiaris. Els psicòlegs de l’esport 
tenim en contra l’estigma negatiu que encara té  la psicologia clínica. És una cosa que ha 
d’anar canviant, però passen els anys i seguim a precari. És llastimós comprovar com, tenint 
feina important a fer, ens és tan difícil entrar en el mercat de la “normalitat”. És així: no 
s’entén que una persona “normal”, sana, pugui rebre assistència d’un psicòleg. Ens queda 
molta feina a fer, doncs, si volem treballar en l’esport per a tothom, almenys de la manera que 
he anat descrivint. Potser hauríem de demanar consell als publicistes o experts en màrqueting, 
els mateixos que ideen les campanyes que inciten a moure’s.  
 
Ens movem? 
 
 
 
Febrer 2004 


