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Resum: Durant els darrers anys hi ha hagut un notable augment de la pràctica del 

pàdel a Espanya. Els objectius més rellevants d’aquest estudi són conèixer els motius 

principals que han portat als jugadors de 5 clubs de pàdel del Vallès Oriental a 

practicar aquest esport i descobrir què valoren més respecte de les instal·lacions amb 

pistes de pàdel i els seus serveis. L’instrument utilitzat a la metodologia és un 

qüestionari de manera que l’estudi és probabilístic-estratificat i representatiu dels clubs 

escollits amb una mostra de 192 jugadors d’un total de 866. Després de veure els 

resultats, les conclusions més destacades envers els motius tenen a veure amb 

passar-s’ho bé sense importar-ne els resultats i en un menor grau, però també 

important, l’aspecte competitiu, la desconnexió de la rutina mitjançant la pràctica, la 

possibilitat d’establir relacions socials i l’observació dels progressos propis. El que més 

es valora de les instal·lacions i dels serveis esportius és el tracte amable del personal i 

del monitoratge, l’equipament de les pistes en bones condicions i les dimensions 

còmodes dels espais esportius així com l’organització de tornejos i lligues puntuals 

durant la temporada. 

Paraules clau: pàdel, motius de pràctica, instal·lacions, serveis. 

_____________________________________________________________________ 

Abstract: Over the last years there has been a noticeable increase of people playing 

padel in Spain. The main objectives of this study are to find out the reasons the padel 

players considered to start playing this sport and to discover what they appreciate the 

most about the facilities and services the clubs provide. Regarding to the methodology 

instrument used, it is a questionnaire so that the study is probabilistic-stratified and 

representative of the chosen clubs, taking a sample of 192 players from 866 of the total 

amount. After knowing the results of the analysis, the conclusion is that the most 

important reasons people like to play padel are related to having a good time 

regardless of the score, even though there is a competitive aspect as well. Besides to 

break out the routine and get the chance of making new relationships are also well 

appreciated as well as to test their improvement. The most appreciated about the 

sports facilities and services is to feature friendly staff and monitoring, the suitable 

courts conditions and the appropriate size of the sportive space to feel at ease. What is 

more is also mentioned the special events organization like tournaments and leagues 

during the season. 

Key words: padel, reasons for practicing, facilities, services 
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1. Introducció 

 

Aquest estudi és un Treball de Fi de Grau de 4t curs del Grau de Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, elaborat 

per Ferran Palaudarias Alarcón amb el Dr. Albert Juncà Pujol de tutor.  

La investigació en qüestió està centrada en la gestió esportiva, itinerari cursat dins el 

grau, i específicament tracta sobre l’esport del pàdel ja que actualment hi ha un gran 

dèficit de contingut científic d’aquesta temàtica i més si es parla de gestió de serveis i 

instal·lacions de pàdel.  

Una de les principals motivacions que m’ha portat a aquesta idea és que he estat 

monitor de tennis i de pàdel en un club durant cinc anys i des dels meus inicis he anat 

veient des de primera línia l’evolució i l’augment de la pràctica esportiva del pàdel a la 

zona del Vallès Oriental: a molts dels clubs on he jugat hi han tret pistes de tennis, 

piscines i altres espais per instal·lar pistes de pàdel. 

Un altre fet que m’ha portat a obtenir la idea per a aquest estudi ha estat que a altres 

països fora d’Espanya la pràctica del pàdel aparentment no ha patit la mateixa 

explosió que aquí i, per tant, era interessant conèixer els motius que han portat als 

practicants autòctons a jugar a aquest esport per tal de promocionar-lo a aquells que 

no l’han provat mai, facin altres pràctiques esportives o no i, fins i tot, per vendre-ho o 

promocionar-ho a un país estranger. 

Per altra banda, a part de conèixer per què aquests esportistes practiquen el pàdel, 

també és vital tenir en compte l’espai esportiu on desenvolupen la seva activitat. En 

aquest estudi es parla de què valoren més els jugadors de pàdel respecte de les 

instal·lacions esportives, no d’un club en concret sinó del global de clubs, és a dir, que 

s’obtenen dades que poden ajudar un club o entitat en possessió d’una instal·lació 

amb pistes de pàdel a conèixer què és el més important pel jugador i actuar en 

conseqüència per a dur a terme una bona gestió dels recursos. Seguint amb la 

mateixa idea, les dades es podrien utilitzar per a la construcció d’unes noves 

instal·lacions i adaptar-les a les preferències reals dels esportistes i, fins i tot, per a 

una hipotètica obertura d’un club fora d’Espanya. Tot i això, cal especificar que, si 

s’enfoca des d’un punt de vista de màrqueting esportiu, he centrat la recerca en el 

producte o el servei ofert més que no a aspectes com per exemple el preu. 
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Un cop feta la justificació del perquè de l’estudi, cal detallar com ha estat el procés. En 

un principi la investigació la volia enfocar al global de la comarca del Vallès Oriental, 

però la infraestructura pel que fa al temps, material i pressupost del que disposava no 

era suficient. D’aquesta manera vaig decidir enfocar-ho a 5 clubs  de localitats molt 

properes que eren diferents l’un de l’altre, en el sentit de la quota mensual, la quantitat 

de pistes (clubs grans o petits), el tipus de pistes (indoor o a l’aire lliure), el sistema de 

socis obert o tancat, els preus de lloguer de pistes... per tal de tenir una mostra més 

àmplia i que representés d’una manera més precisa la població general que practica el 

pàdel, tenint la capacitat i recursos suficients per fer-ho. 

Tot seguit vaig fer una recerca de gairebé tots els clubs de pàdel de la comarca i vaig 

seleccionar-ne 5 que fossin diferents entre sí i que a més estiguessin a prop, per a 

continuació posar-m’hi en contacte per demanar la seva col·laboració. Acte següent, 

un cop vaig finalitzar el qüestionari amb les preguntes definitives, cada club va enviar 

un correu electrònic als seus clients i/o socis i/o jugadors habituals amb un enllaç de la 

plataforma Google Forms, a partir de la qual el contestaven. Ha estat una fórmula molt 

senzilla, ràpida i amena per a la obtenció de les respostes.  

Després de rebre els resultats dels esportistes dels 5 clubs durant dues setmanes vaig 

recopilar tota la informació de manera que, si es donava el cas que hi mancava 

informació sobre alguna franja d’edat o sexe, passaria personalment amb el 

qüestionari imprès per tal de finalitzar la investigació, com ha estat el cas. Algunes de 

les enquestes les he descartat aleatòriament, ja que en l’apartat de metodologia 

d’aquest treball concreto la mostra utilitzada amb precisió i n’he rebut més del compte. 

Per últim, un cop analitzades totes les respostes he elaborat els resultats, discussió i 

conclusions corresponents, tot relacionant-ho amb la part teòrica i els objectius 

establerts. 

Aquest treball ha estat un gran esforç personal ja que hi he invertit més temps i 

dedicació que en cap altre, però estic satisfet del resultat ja que és un tema que em 

motiva molt i crec que he aportat una petita part d’investigació al món del pàdel, fins 

ara escassa. 
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PART TEÒRICA  

2. Fonamentació teòrica 

 

Començo la fonamentació teòrica del treball utilitzant l’article que ha estat més útil per 

a la meva investigació, amb el títol de “Análisis de la Investigación Científica en Pádel” 

de Sánchez-Alcaraz et al. (2015), que és un recull de tots els articles científics de 

pàdel existents fins a finals de 2014. En aquest article s’analitzen un total de 51 

treballs que tenen les següents característiques: 

- El 85% són en castellà i elaborats a Espanya. 

- Un de cada quatre corresponen a la Universitat de Murcia.  

- Menys del 6% de les publicacions són de l’àmbit de gestió del pàdel. 

- El 68% de les publicacions van sortir a partir de 2013 (Figura 1). 

 

Figura 1: Publicacions de pàdel entre 2006 i 2014. Font: Sánchez-Alcaraz et al. (2015:48) 

Sánchez-Alcaraz et al. (2015) extreuen la conclusió que en l’àmbit de gestió del pàdel 

hi ha un gran dèficit d’estudis que serien necessaris per al desenvolupament, expansió 

i professionalització del pàdel. Altres investigadors també arriben a la mateixa 

conclusió esmenant que hi ha una literatura escassa (Courel et al., 2014), que el pàdel 

és un esport molt nou i no hi ha estudis exhaustius sobretot per a aquells que hi 

comencen a jugar o que juguen a tennis (Montes i Rojo, 2015) i que la majoria 

d’estudis es basen en relacions entre variables i comportaments aïllats durant la 

competició del pàdel de rendiment i, per tant, és força difícil contrastar dades (Courel, 

2014). Cal afegir que actualment no hi ha cap estudi que relacioni els motius principals 

de pràctica esportiva i els hàbits esportius amb els practicants de l’esport del pàdel, 

així com les valoracions de les instal·lacions i serveis de pàdel. 
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2.1. Hàbits esportius al Vallès Oriental 

 

En aquest apartat exposo totes les dades dels hàbits esportius i motius principals per 

practicar esport en general segons les diferents àrees geogràfiques o regions que 

engloben el Vallès Oriental, comarca on realitzo l’estudi. 
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Font de salut / millorar la 

salut 

81% 82% 30,5% 75,6% 11,8% 14,8% 

Mantenir-se en forma 72% 24,2% 67,5%  29,9% 

Perquè li agrada  76,5% 45,3%  10,1% 11,9% 

Per diversió  58,2% 12,6% 28,8% 23% 

Per passar el temps  36,8%    

Per fer exercici físic     34,9%  

Raons estètiques  33,5%  10,1% 5%  

Per recomanació mèdica  26,9%     

Relacionar-se gent / trobar-

se amb els amics 

56% 33,9%  7,3% 3,2% 2,6% 

Sortir de la monotonia 42%      

Evadir-se 40% 24,4%   2,8%  

Per educació 38%   4,5%   

Perquè li agrada competir  14,2%  1,4% 1,1% 1,5% 

Per relaxar-se    10,7%  13,7% 

Gaudir de la natura    6,5% 0,1%  

Per fer carrera esportiva  2,6%     

Per superació personal      1,8% 

Espectacle    1,5%   

Per obligació / per 

professió 

 1,3%   0,3% 0,7% 

Perquè està de moda  1,2%     

Figura 2: Motius per practicar esport. Font: elaboració pròpia 

                                                           
1
 CCE: sigles de Consell Català de l’Esport 

2
 CIS: sigles de Centro de Investigaciones Sociológicas 
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La Figura 2 mostra dades referents a diferents estudis sobre motius per a practicar 

esport a nivell d’Espanya, de Catalunya, de la Província de Barcelona i de la ciutat de 

Barcelona, on no es diferencia per sexe i edat, sinó que es mostra el resultat general 

de tota la població analitzada. En un color més fosc hi ha remarcats els motius més 

importants de cadascun dels estudis i, a primera vista, es pot observar que en major 

part el motiu principal de pràctica és el de la salut, manteniment de la forma física o 

per fer exercici, seguit per la diversió de l’esport o perquè els agrada fer esport i per 

últim per relacions amb amics o altre gent, seguit de la resta de motius que, 

aparentment, no són tant rellevants. 

A part de veure les motivacions principals per a fer esport també cal tenir en compte 

quina quantitat de gent en practica. Segons Puig et al. (2013), autors de l’Enquesta 

d’Hàbits Esportius de Catalunya, l’any 2009 la meitat de la població catalana feia 

esport. Aquests també expliquen que hi ha més pràctica esportiva quan més alt és el 

nivell d’estudis, al contrari que succeeix amb l’edat, perquè a mesura que avança 

l’edat hi ha més abandonament de la pràctica esportiva. En la societat espanyola, 

l’esport representa cada cop més una activitat necessària del nostre dia a dia (Montes i 

Rojo, 2015). 

La forma com practiquen els esportistes també és una dada rellevant per a conèixer 

els seus hàbits i un dels aspectes és el competitiu, és a dir, en quin grau de competició 

fan esport (Figura 3). 

Grau de competició CCE (2010) Puig et al. (2013) 

Fan esport sense preocupar-se de 

competir 

81,6% 73% 

Competeixen amb els amics per 

divertir-se 

5,3% 12% 

Participen en lligues locals o 

provincials 

8,3% 10,6% 

Participen en lligues nacionals 2,9% 2,9% 

Figura 3: Grau de competició dels practicants d'esport. Font: elaboració pròpia 

La Figura 3 mostra que la major part de la població que fa esport no es preocupa de 

competir (73 – 82%), molt lluny del percentatge de la quantitat de població que 

participa en lligues locals o provincials (8 – 10%), dels que competeixen amb els amics 

per divertir-se (5 – 12%) i d’aquells que participen en lligues nacionals (2,9%). 
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Una dada important que cal tenir en compte pel que fa a la forma de practicar esport 

és amb qui. El CIS (2014) proporciona una dada sobre el percentatge d’esportistes en 

relació amb les persones amb qui el practiquen (Figura 4): 

Amb qui fan esport Percentatge 

Amb un grup d’amics 40% 

La major part, sol/a 27,3% 

Depèn, alguns cops sol i alguns cops en grup 15,2% 

Amb algun membre de la família 8,2% 

Amb un grup de companys d’estudi o de treball 3,2% 

Figura 4: Amb qui practiquen els esportistes. Font: CIS (2014:10) 

L’Ajuntament de Barcelona (2014) diu que el 40,9% dels enquestats practiquen esport 

amb els fills de forma habitual i de tant en tant. 

Un cop exposades les dades de la pràctica esportiva en general, cal diferenciar-les per 

sexe i edat per a detectar els hàbits esportius de cada sector de la població, ja que 

segons Pavón et al. (2004) són els elements significatius més diferenciadors. 

Pel que fa a les diferències dels motius segons l’edat, diferents referències (Hellín et 

al., 2004; Pavón et al., 2004; Moreno et al., 2005; Clapés et al., 2010; Ajuntament de 

Barcelona, 2014; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015) mostren similituds 

en els seus resultats: 

- El sector jove, format per població entre 16 – 34 anys o 15 – 24/25 anys 

depenent de l’estudi, practica esport sobretot perquè els agrada, es diverteixen 

o s’entretenen i per estar en forma o mantenir-la. També tenen motivació per la 

competició i les capacitats personals i, en menor grau, per desenvolupar el seu 

cos i la musculatura, així com trobar-se amb els amics. 

- La major part de la franja entre 26 i 40 anys consideren la pràctica físico-

esportiva com a mètode per sortir de la rutina. 

- A mesura que avança l’edat, les preferències es basen més en qüestions de 

salut i hi ha un descens d’interès per la competició i les capacitats personals. 

- Totes les franges d’edat donen importància al fet de mantenir la forma o d’estar 

en forma a partir de l’esport o pràctica físico-esportiva. 

El sexe també influeix en els motius i hàbits esportius i com succeeix amb les 

diferències entre edats, les referències (Hellín et al., 2004; Pavón et al., 2004; Clapés 

et al., 2010; Ajuntament de Barcelona, 2014; Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2015) mostren similituds en els seus resultats pel que fa a dones i homes:   
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- Els homes valoren la pràctica físico-esportiva com a activitat per a relacionar-se 

amb gent un 10% més que les dones. 

- Els homes fan esport sobretot perquè els agrada o per divertir-se, per aspectes 

competitius i d’hedonisme. 

- Les dones fan esport sobretot per salut i imatge. 

- Els homes donen més importància als resultats, són més competitius, i les 

dones als aspectes socials. 

- Als dos sexes els motiva molt fer esport per mantenir la forma física i mantenir 

o millorar la salut. 

 

2.2. Evolució de la pràctica del pàdel 

 

És vital parlar de la pràctica del pàdel i la seva evolució amb els anys. Per introduir 

d’on ha sorgit l’esport del pàdel, primer cal fer una petita referència històrica de 

Sánchez-Alcaraz (2013b) per posar-nos en situació. L’autor explica al seu article que 

existeixen dos versions sobre l’origen del pàdel tot i que diu que es pot afirmar que és 

un esport de recent creació. 

Una primera versió diu que ve del jeu de la paume, així com el tennis i el bàdminton 

que també són esports de raqueta, i que més tard a principis del segle XX als Estats 

Units en van sorgir diferents versions reduïdes del tennis amb molta similitud al pàdel 

actual.  

L’altra versió, reconeguda per la Federació Internacional de Pàdel, explica que el pàdel 

neix a Mèxic l’any 1969 quan Enrique Corcuera, un empresari d’Acapulco, va aprofitar 

un mur de la seva finca i va tancar un requadre de 20 metres de llargada i 10 metres 

d’ample, amb l’alçada de les parets de darrera de 3 metres i les laterals de 2 metres i 

va col·locar una xarxa al mig. 

El 1974 un altre empresari espanyol que va ser convidat per Corcuera, es va 

interessar per aquest nou esport i va construir pistes a Marbella, on va tenir molt èxit. 

Això va causar que un milionari argentí que visitava aquesta ciutat, Julio Menditengui, 

decidís exportar-lo a l’Argentina, on en pocs anys es va convertir en el segon esport 

més practicat.  
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A Espanya, en canvi, fins a finals dels anys 90 no hi va haver aquesta explosió. Cal 

comentar que ha estat un esport impulsat per figures destacades de l’àmbit polític, 

empresarial, esportiu i periodístic.  

Des que a la dècada dels vuitanta i a principis dels noranta l’esport del pàdel va fer els 

seus primers passos a Espanya no ha parat d’augmentar el número de persones que 

s’incorporen a la pràctica d’aquest esport. Tot i això, segons Courel et al. (2014) 

l’explosió definitiva va ser a finals de la dècada dels 90, quan hi va haver un increment 

notable d’instal·lacions, practicants i llicències. El 1993 es va reconèixer com a 

modalitat esportiva pel CSD3 i el 1997 es va crear la Federació Espanyola de Pàdel.  

Entre les èpoques de 2003-2012 i 2005-2010 hi ha hagut un increment del 300% de 

les llicències de jugadors de pàdel a Espanya respectivament (García i Llopis, 2011, 

dins Avalos et al., 2011; Amieba i Salinero, 2013).   

A la Figura 5 extreta de Priego et al. (2013) es pot observar l’exponencial creixement 

de clubs i de llicències de pàdel explicat anteriorment: 

 

Figura 5: Clubs i llicències a Espanya des de 1988 fins a 2011. Font: FEP dins Priego et 
al. (2013:926) 

Seguint amb la Figura 6 es pot comprovar que les dades existents fins el 2014 

confirmen que el pàdel ha continuat creixent: 

                                                           
3
 CSD: sigles de Consejo Superior de Deportes 
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Jugadors llicenciats a la Federació Espanyola de Pàdel i clubs 

Referència Any Jugadors llicenciats Clubs 

Llamas et al. (2013) 1988 422 - 

Llamas et al. (2013) 2007 20.108 - 

Courel et al. (2014) 2013 43.302 - 

Cabeza (2015) 2014 49.463 1.062 

Figura 6: Jugadors llicenciats a la Federació Espanyola de Pàdel i clubs. Font: elaboració 
pròpia 

El pàdel està en auge ja que és de recent creació, cada dia hi ha més persones que el 

practiquen i hi ha més llicències federatives (García i Llopis, 2010, dins Cabeza, 2015) 

com s’ha pogut observar en les Figures 5 i 6.  

El 2010 hi havia 2 milions de practicants habituals i 2 milions de jugadors ocasionals 

(Amieba i Salinero, 2013; De León, 2014, dins Cabeza, 2015; Montes i Rojo, 2015), 

sumant fins a 4,5 milions de practicants a data de 2014 (Castillo et al., 2014b) en 

països com ara Espanya, Mèxic i Brasil, entre d’altres. 

L’evolució del percentatge d’esportistes que practiquen el pàdel queda resumida a la 

Figura 7 elaborada a partir de diferents estudis: 

 

 

Referència 

 

Àmbit 

geogràfic 

 

 

Any 

Percentatge de 

practicants (%) 

Pàdel Tennis 

Clapés et al. (2010) Província de 

Barcelona 

2010 1,6 4,8 

 

CCE (2010) 

 

Catalunya 

 

2010 

2,8: 

3,8 homes 

1,9 dones 

3,6: 

5,8 homes 

1,4 dones 

Ajuntament de Barcelona 

(2014) 

 

Barcelona 

 

2013 

2,2: 

3 homes 

1,4 dones 

3,5: 

4,7 homes 

2,2 dones 

CIS (2014) Espanya 2014 5,5 4,1 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (2015) 

 

Espanya 

 

2015 

 

7,9 

 

4,1 

Figura 7: Percentatge de practicants de tennis i de pàdel. Font: elaboració pròpia 

Com queda reflectit a la Figura 7 el percentatge de persones que practiquen el pàdel 

ha crescut constantment segons els diferents estudis que s’han realitzat. En canvi, el 

tennis ha mantingut el seu percentatge i, fins i tot, s’ha vist superat per el pàdel en els 

estudis més recents. 
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Fixant-nos en la segmentació d’edat i de sexe de la població que practica el pàdel 

segons el CCE (2010) i l’Ajuntament de Barcelona (2014) es pot veure que la massa 

principal de població és d’edats entre 25 i 54 anys i que els homes hi juguen més que 

les dones (Figures 8 i 9): 

Percentatge d’esportistes practicants de pàdel a Catalunya de 2010 

segons l’edat (%) 

Edat 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 

Total 0,8 7,1 5,7 4,3 0 0 

Figura 8: Practicants de pàdel a Catalunya 2010 segons edat. Font: CCE (2010:41) 

Percentatge d’esportistes practicants de pàdel a Barcelona de 2014 segons l’edat i el 

sexe (%) 

Edat 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 +75 Mitja. 

Home 0 0,8 5,1 4,4 4,1 2,6 1,1 0 3 

Dona 0 1,4 2,9 3,2 1,9 0,4 0 0 1,4 

Mitja. 0 1,1 4 3,8 3 1,5 0,5 0 2,2 

Figura 9: Practicants de pàdel a Barcelona 2014 segons edat i sexe. Font: Ajuntament de 
Barcelona (2014:47-49) 

Segons Romero et al. (2008), els factors que provoquen l’expansió i difusió de la 

pràctica d’un esport són principalment de tipus psicosocial. D’aquesta forma, i de cara 

a definir com de precises són les causes que fan popular una especialitat esportiva en 

un país o lloc concret, és important analitzar la opinió d’esportistes i d’entrenadors. 

Aquest augment també ha provocat un increment exponencial de la quantitat 

d’instal·lacions destinades a la seva pràctica al nostre país i, per tant, s’està expandint 

la modalitat (CSD, 2007, dins Amieba i Salinero, 2013), tot i que moltes de les pistes 

construïdes durant aquests anys no compleixen els mínims de seguretat (Avalos et al., 

2011). 

Al Vallès Oriental ha quedat reflectit aquest increment a partir de les dades de l’Idescat 

(2016) i del Consell Català de l’Esport (2015) visibles a la Figura 10: 

Pistes censades al Vallès Oriental 

Referència Any Pistes censades 

Idescat (2016) 2009 5 

CCE (2015) 2015 117 

Figura 10: Pistes censades al Vallès Oriental. Font: elaboració pròpia 
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El nivell d’estudis dels jugadors de pàdel a Catalunya, segons el Consell Català de 

l’Esport (2010), és mig-alt ja que el 39,6% tenen estudis universitaris, el 46,2% estudis 

secundaris, el 14,1% estudis primaris i ningú no tenia els estudis primaris no acabats. 

Una altra dada que crida l’atenció és que el 21,9% del total de la població espanyola té 

pales de pàdel a casa seva (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

Un cop vistes les dades que evidencien que el pàdel ha patit un auge durant els últims 

anys cal analitzar el perquè. Fins a data d’avui, per això, no s’ha fet cap estudi que 

tracti sobre els motius específics que tenen els jugadors de pàdel envers la pràctica 

d’aquest esport. De la mateixa manera hi ha un dèficit d’estudis acadèmics ja que és 

un esport molt jove i ha tingut una important crescuda (Ruiz i Lorenzo, 2008, dins 

Sánchez-Alcaraz, 2014). 

Segons Llamas et al. (2013), el pàdel s’ha convertit en un dels esports amb major 

acceptació i pràctica entre els diferents col·lectius de la nostra societat durant el seu 

temps d’oci. Aquesta expansió ha arribat a totes les famílies, independentment de la 

classe social i nivell econòmic, essent un esport divertit, fàcil de practicar i obert a 

qualsevol edat o sexe. És molt notable la demanda d’escoles i classes i la seva 

inclusió en el temps d’oci de les families (Barbero, 2007; Sánchez, 2009). 

Diversos autors coincideixen en què el pàdel el pot practicar gent de diferents estatus 

socials i condicions físiques (De Hoyo et al., 2007; Barbero, 2007; Corrales et al., 

2008, dins Priego et al., 2013; Pradas et al., 2014), tot i que antigament era exclusiu 

d’una classe social alta i dels clubs elitistes, però és atractiu per a tothom (Lasaga, 

2011, dins Priego et al., 2013). És divertit, fàcil de practicar i exigeix poc físicament 

(Barbero, 2007; Montes i Rojo, 2015). Un aspecte que facilita el joc és que hi ha parets 

perquè la pilota reboti i torni endavant (Priego et al., 2013).  

Una altra teoria de Ramón et al. (2013) és que l’èxit pot ser degut a la seva facilitat per 

aprendre a jugar-hi, al seu component social i que és un esport relativament econòmic.  

Navarro et al. (2013) mencionen diferents estudis que podrien explicar les raons de 

l’augment de la popularitat del pàdel resumits a la Figura 11: 
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Referència Motius que expliquen 

Kruse (2003), 

Wheaton (2007) 

Es practica entre quatre jugadors, i això uneix a les persones i fomenta 

trobades socials més potents en relació amb la pràctica d’altres esports. 

Brody (1987) Té una corba d’aprenentatge suau en comparació amb altres esports de 

raqueta. Requereix menys temps i esforç que altres esports per 

aconseguir un nivell raonable de joc. 

Casper et al. 

(2007) 

Per començar a jugar no es necessiten molts recursos econòmics, que fa 

que sigui accessible a tots els sectors de la població. 

King (2010) El període de temps durant el qual la pilota es manté en joc és ampli, que 

permet gaudir més als participants. 

Sanderson 

(2002) 

És fàcil arribar a un nivell competitiu adequat. En conseqüència, un nivell 

alt d’entrenament i emoció està garantida.  

Figura 11: Motius que poden explicar l'auge de la pràctica del pàdel. Font: elaborat a 
partir de Navarro et al. (2013) 

En un estudi de Villamarín et al. (1998) a joves tennistes del Vallès Occidental es va 

trobar que les motivacions principals perquè practicaven tennis eren, de més a menys 

rellevants: per divertir-se, per millorar les pròpies habilitats, per estar en forma, per fer 

exercici i perquè els agrada competir. Al pàdel podria ser similar. 

 

2.3. Característiques de l’esport del pàdel 

 

Per explicar i entendre les característiques del pàdel primer defineixo en què 

consisteix, tot seguit descric tot allò que té a veure amb la pista i els materials utilitzats 

en aquest esport i, per últim, parlo dels aspectes rellevants de joc com ara els 

fisiològics i els antropomètrics. 

El pàdel és un esport de raqueta que té regles similars al tennis i l’esquaix, es juga per 

parelles (Castillo et al., 2014b) i és de cooperació i oposició (Sánchez, 2009). Es juga 

entre quatre parets, només es pot colpejar la pilota un cop en cada camp i únicament 

un dels dos jugadors de la parella, de manera que es juga alternadament fins que una 

de les dues parelles aconsegueix el punt. L’objectiu és obtenir un resultat superior al 

de la parella rival que té els mateixos recursos i regles (Pradas et al., 2014).  

El contacte amb la pilota es realitza mitjançant una pala com a implement i es pot 

tornar de tres formes diferents tal com expliquen Pradas et al. (2014): de forma directa 

sense bot, de forma directa després de que impacti contra la paret o el vidre de la pista 

o de forma indirecta amb bot. 
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L’organisme que regula el pàdel a major escala és la Federació Internacional de Pàdel 

i és la que determina les regles d’aquest esport així com els campionats mundials més 

rellevants (Sánchez, 2009). 

El pàdel té tres elements fonamentals per al seu desenvolupament (Sánchez, 2009): la 

pista, la pala i la pilota. 

El pàdel es desenvolupa en una pista rectangular de 20mx10m limitada per parets o 

vidres i tanques metàl·liques on la pilota hi pot rebotar durant el transcurs del joc 

(Pradas et al., 2014). Sánchez (2009) explica que el bot a les zones de mur o vidre el 

bot és regular i a les tanques metàl·liques és irregular. 

La pista està dividida per una xarxa, de 10m de llargada i 88cm al seu centre i 92cm 

als extrems, i als costats d’aquesta i de forma paral·lela hi ha les línies de servei a 

695cm (Sánchez, 2009). Aquesta àrea entre la xarxa i les línies de servei també està 

dividida exactament per la meitat per una línia perpendicular a aquestes, anomenada 

línia central de servei. Totes les línies de la pista tenen una amplada de 5cm. 

La superfície d’una pista de pàdel pot ser de diferents superfícies però la més comú és 

la moqueta artificial que conté una terra especial que cal pentinar i mantenir 

constantment (Barbero, 2007). 

Continuant amb Sánchez (2009), la pala homologada per les diferents federacions ha 

de fer unes mides màximes de 45,5cm de llarg, 26cm d’ample i 38mm de gruix, i ha 

d’estar perforada per un número no limitat de forats d’entre 9mm i 13mm de diàmetre a 

la seva zona central. La pala ha evolucionat amb els anys i actualment poden pesar 

entre 350 i 390 grams, a diferència de la raqueta del tennis que pot pesar entre 250 i 

300 grams, així com la pilota que té una atmosfera menys de pressió que la del tennis 

i, per tant, el seu bot és més suau (Barbero, 2007). 

Si ens centrem en les característiques temporals i del desenvolupament del joc, es pot 

dir que el pàdel és un esport amb accions de joc acícliques amb continuats períodes 

de treball intermitents i descans, de forma similar a altres esports de raqueta (Pradas 

et al., 2014). 

En joves jugadors el temps total de joc d’un set de mitjana és de 29 minuts dels quals 

9 són de joc real i 20 de descans entre punts (Sánchez-Alcaraz, 2014), que és molt 

similar a l’estudi d’Amieba i Salnero (2013) on extreuen que la durada mitja d’un partit 

de jugadors amateurs és d’uns 56 minuts si són partits a 2 sets. Castellar et al. (2014, 



 

19 
 

dins Sánchez-Alcaraz i Gómez, 2015) diuen que en un partit de jugadors provincials un 

partit dura uns 66 minuts on el 50% del temps és de joc i el 50% és de descans.  

La mitjana de cada punt al pàdel pot ser d’entre 7,24 segons en jugadors sèniors 

(Amieba i Salinero, 2013; Carrasco et al., 2011, dins Courel, 2014), 14,65 segons en 

professionals (Almonacid, 2012, dins Courel, 2014) i 11,62-12,81 segons en homes i 

11,53-18,65 segons en dones (Sánchez-Alcaraz, 2014; Castellar et al., 2014, dins 

Sánchez-Alcaraz i Gómez, 2015), amb un temps de pausa entre jugades de 9,11s 

(Amieba i Salinero, 2013) que significa que no hi ha molta acumulació de lactat.  

Es realitzen entre 6 i 8 colpejos per cada punt (Sánchez-Alcaraz, 2014; Sañudo et al., 

2008) i els cops que predominen són els indirectes (amb bot abans del colpeig) tot i 

que la volea és el més utilitzat (Sañudo et al., 2008). 

La distància recorreguda és entre 2005 i 6225 metres amb uns 3313 metres de mitja i 

la velocitat mitja és entre 0.71m/s i 0.84m/s (Ramón-Llín et al., 2014, dins Sánchez-

Alcaraz i Gómez, 2015) i la velocitat de desplaçament arriba fins als 2,5m/s (Castillo et 

al., 2014a). 

Les característiques del pàdel explicades anteriorment indiquen que el pàdel és un 

esport de caràcter aeròbic amb alguns moments de caràcter anaeròbic caracteritzat 

per tenir la capacitat de realitzar esprints repetits (Castillo, 2011; Pradas et al., 2014), 

similar al tennis però amb diferències de durada de les accions i la quantitat de punts 

jugats (Amieba i Salinero, 2013), és a dir, que és un esport intermitent on hi ha 

moviments curts d’esforç que pocs cops arriben a intensitats de carrera màxima (Reid 

et al., 2008, dins Castillo, 2011).  

El pàdel, així com el tennis, està caracteritzat per acceleracions ràpides, frenades, 

colpejos repetits, on intervenen molts grups musculars que varien des d’intensitats 

submàximes a períodes d’activitat moderats o baixos (Martín, 2013, dins Amieba i 

Salinero, 2013).  

La freqüència cardíaca al pàdel és mitja, entre 141ppm (Sánchez-Alcaraz, 2014) i 

148ppm que correspon al 74% de la freqüència cardíaca màxima aproximadament, el 

valor del lactat en sang és baix i l’esforç percebut és moderat (Amieba i Salinero, 

2013). El pàdel de competició té respostes físiques i psicològiques similars a les del 

tennis on la freqüència cardíaca té valors baixos entre el 50-70% (Castillo et al., 

2014a) i les distàncies recorregudes són similars tot i que la pista de pàdel té unes 

dimensions inferiors (Amieba i Salinero, 2013). 
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Pel que fa a la composició corporal en professionals les mitjanes de pes són de 

74,28kg, d’alçada de 175,3cm i d’IMC de 24,1 i els valors del somatotip són de 3,67 

d’endomòrfic, 6,58 de mesomòrfic i 2,13 d’ectomòrfic (Castillo et al., 2014b), que són 

similars a les que es poden trobar en un tennista i són talles i pesos que podem trobar 

sovint a molta població jove  d’entre 20 i 30 anys. 

 

2.4. Relació entre el tennis i el pàdel 

 

Hi ha diferents referències que expliquen la gran connexió que hi ha entre dos esports 

de raqueta com són el tennis i el pàdel, pel que fa tant als aspectes tècnics, temporals, 

fisiològics i antropomètrics. En aquest apartat descric les principals característiques 

que els relacionen a més d’algunes característiques esmenades a l’apartat anterior. 

Segons el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015) a Espanya el 45,7% dels 

jugadors de tennis també juguen a pàdel, i el 38% dels jugadors de pàdel també 

juguen a tennis. 

El tennis és l’esport més similar al pàdel, amb diferents dimensions de pista però amb 

una estructura de puntuació similar i temps de descans (FEP, 2010, dins Amieba i 

Salinero, 2013): 20 segons entre punts, 90 segons entre canvis de camp i 120 segons 

entre sets. Al tennis el temps de joc és de 5-10s i la pausa entre punts de 10-20s. 

La mitjana de punts per set al tennis és de 62 (Comellas i López, 2001, dins Amieba i 

Salinero, 2013), les distàncies recorregudes en un set són entre 960m fins a 1680m, la 

mitjana de cada punt al pàdel és de 7,24s i el temps de pausa entre jugades de 9,11s 

(Amieba i Salinero, 2013). La Figura 12 correspon a Sánchez-Alcaraz et al. (2013) i és 

una comparació on es poden comprovar les similituds i diferències temporals entre el 

tennis i el pàdel: 

 

Figura 12: Característiques temporals del tennis i del pàdel. Font: Sánchez-Alcaraz et al. 
(2013:531) 



 

21 
 

El servei al pàdel és similar al del tennis de dobles, ja que després de servir hi ha 

l’aproximació a la xarxa mentre el company espera just davant d’aquesta. Tot i això, al 

tennis la posició del company sol canviar al segon servei i al pàdel no succeeix 

(Ramón et al., 2013). 

A diferència del pàdel, al tennis és vital tenir un percentatge alt d’èxit en el primer 

servei així com una certa velocitat (O’Donoghue et al., 2013, dins Courel, 2014). Al 

pàdel no se serveix a gran velocitat ja que és més important tenir una posició propera 

a la xarxa després del servei (Cañas i Courel, 2014, dins Courel, 2014). 

La principal similitud tècnica té a veure amb els desplaçaments. Al tennis el 70% dels 

moviments són laterals, el 20% són frontals i 8% són enrere (Weber et al., 2007, dins 

Priego et al., 2014), i aquests desplaçaments són el 80% de menys de 2,5m (Over i 

O’Donoghue, 2008, dins Priego et al., 2013). Al pàdel el 52% són laterals, el 43% són 

endavant i el 4% enrere (Priego et al., 2013). Els aspectes tècnics que es destaquen 

en els jocs de raqueta i pala són: el joc de peus, les preses de raqueta, els tipus de 

cop, els efectes... (Ruiz, 1996, dins Sánchez-Alcaraz, 2015). 

El pàdel de competició té respostes físiques i psicològiques similars a les del tennis. La 

velocitat arriba fins als 9km/h i la FC té valors baixos entre el 50-70% (Castillo et al., 

2014a). En un partit de tennis la FC pot estar entre 140 i 160 ppm (Fernández et al., 

2007, dins Amieba i Salinero, 2013) i al pàdel la FC mitjana és de 148 ppm que 

correspon al 73,9% de la FC màxima (Amieba i Salinero, 2013). Sánchez-Alcaraz 

(2013a) fa un estudi comparatiu entre jugadors de tennis i de pàdel i la freqüència 

cardíaca mitjana en un partit són entre 145ppm i 165ppm en tennis i en pàdel. 

La intensitat desenvolupada en la pràctica del pàdel és similar a la del tennis 

individual. Encara que el VO2 dels jugadors de pàdel és similar al dels jugadors de 

tennis individual, les exigències reals de pràctica són diferents, segurament degut a 

una menor distància recorreguda pels jugadors de pàdel que es compensa amb un 

major nombre d’accions envers el tennis (De Hoyo et al., 2007; Sañudo et al., 2008) 

En un estudi comparatiu de Martínez et al. (2015), entre la composició corporal en 

jugadors homes de pàdel i de tennis no han trobat diferències significatives perquè els 

dos somatotips són meso-endomòrfics. 
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2.5. Instal·lacions i serveis esportius de pàdel 

 

A part de veure l’evolució de la pràctica del pàdel i de les seves característiques de joc 

des de l’àmbit de la gestió esportiva, també és interessant tenir en compte les 

instal·lacions i els serveis esportius oferts als clubs i entitats que es dediquen al pàdel i 

com actuar perquè funcionin i hi hagi qualitat i satisfacció a l’alçada de la demanda. 

Un estudi d’Elasri et al. (2015) posa de manifest la importància de conèixer els 

diferents elements que conformen la percepció dels clients en una instal·lació 

esportiva, així com l’efecte d’aquests en la satisfacció global. Tot i això, actualment no 

hi ha cap estudi específic de satisfacció o valoració de jugadors i jugadores de pàdel 

envers les instal·lacions on practiquen, com he comentat anteriorment. 

El CSD (2011) explica que molts cops l’incorrecte manteniment o gestió dels espais 

esportius i de les activitats provoca que una instal·lació sigui poc utilitzada. L’evolució 

de l’esport durant les últimes dècades ha causat la creació de noves disciplines, 

modalitats i materials i, per tant, s’entén que l’esport ha patit una transformació i 

seguirà d’aquesta manera en el futur per a cobrir les necessitats de la societat.  

Això es veu reflectit en les instal·lacions i equipaments esportius que han de respondre 

a aquestes necessitats, perquè són les eines existents per al desenvolupament de les 

activitats. Per altra banda, a part de cobrir les demandes de les activitats també cal 

tenir en compte els espais, paviments, vestidors i climatització dels equipaments per 

tal d’oferir la màxima qualitat possible (CSD, 2011). 

Segons l’Ajuntament de Barcelona (2014:100), la principal raó d’insatisfacció dels 

esportistes sobre les instal·lacions esportives és l’estat de la instal·lació i del seu 

equipament (42,5%), seguit dels serveis que s’ofereixen (31,9%), el preu (18,2%) i el 

grau d’accessibilitat (7,3%). En menor grau, l’atenció rebuda, la distància i el 

monitoratge representen el 3% o menys de les insatisfaccions principals. 
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Elasri et al. (2015) van fer un estudi de 

satisfacció dels usuaris dels centres 

esportius de Barcelona a l’any 2015 on 

estudien un seguit d’ítems, com es pot 

veure a la Figura 13. La millor valoració 

va encarada al tracte humà dels tècnics 

i del personal auxiliar, al nivell formatiu 

dels professionals, a la neteja de les 

instal·lacions i al manteniment i el 

conjunt d’instal·lacions; en canvi, 

aquests usuaris troben a faltar la relació 

entre l’esport i els amics, la informació 

rebuda i la qualitat i el preu: 

Sánchez-Alcaraz (2013c) explica que el 

client d’un centre esportiu és la prioritat i, per això, tot va orientat a la consecució de la 

seva plena satisfacció i el gestor esportiu no ha de conformar-se amb els serveis 

existents sinó que ha d’oferir al client tot allò que demani. A part dels serveis esportius 

de pàdel cal oferir serveis complementaris vistos com un avantatge competitiu, amb la 

màxima qualitat i amb uns costos d’acord amb el nivell econòmic predominant en 

l’entorn del centre 

esportiu en qüestió.  

Les principals funcions 

de qualsevol 

departament esportiu 

d’un centre esportiu de 

pàdel (Figura 14) són 

el programa esportiu, 

els esdeveniments 

esportius (tornejos, 

lligues...) i el control del 

pressupost, i per fer el 

control i el seguiment 

de la qualitat de tot allò 

que s’ofereix cal 

establir mecanismes com ara enquestes de satisfacció (Sánchez-Alcaraz, 2013c).  

 

Figura 13: Satisfacció mitjana de les 
instal·lacions i serveis esportius de 

Barcelona. Font: Elasri et al. (2015:112) 

 

Figura 14: Principals funcions d'un departament esportiu d'un 
centre esportiu de pàdel. Font: Sánchez-Alcaraz (2013c:31) 
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Sánchez-Alcaraz (2013c) defineix que la finalitat de qualsevol centre esportiu de pàdel 

ha de ser la de fidelitzar el nombre més gran de clients possible a partir de la 

satisfacció dels serveis oferts a través de la qualitat, l’ambient i el preu. Per altra banda 

cal programar el que es farà i tenir clars els objectius i seguir-los.  

Un altre aspecte rellevant que pot ser important de cara a la satisfacció dels usuaris 

que practiquen el pàdel és el de la seguretat, ja que l’augment de la pràctica del pàdel 

ha provocat un augment considerable del número d’instal·lacions destinades a la seva 

pràctica que, en molts casos, no complien els mínims de seguretat (Avalos et al., 

2011). 

Per últim, un recurs vital de les instal·lacions esportives és l’humà. Un dels aspectes 

que cal analitzar per saber si s’ofereix qualitat en un servei esportiu és la tasca que 

realitzen els monitors, a part dels elements tangibles que s’han comentat anteriorment, 

l’amplitud d’horari de les activitats i la relació entre qualitat i preu (Martínez i Martínez, 

2008).  

Elasri  et al. (2015) expliquen que els tècnics esportius són essencials en aquelles 

activitats en què intervenen directament, és un factor clau en la prestació del servei i la 

relació existent entre el client i la organització fa que a mesura que el client percep un 

millor tracte acabi estant més satisfet. Tots els serveis esportius han de complir unes 

premisses bàsiques, com ara satisfer necessitats, prestar-se amb amabilitat, 

comunicar-se degudament i adaptar-se als canvis (Teruelo, 1996). 

Romero et al. (2008) diuen que se suposa que un entrenador de pàdel està capacitat a 

nivell formatiu i posseeix la titulació necessària per exercir una activitat, tot i que al seu 

estudi només entre un 25 i un 40% els entrenadors d’alta competició tenen una 

titulació relacionada amb el pàdel i més d’una tercera part tenen formació com a 

entrenadors de tennis.  
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PART PRÀCTICA 

3. Objectius i hipòtesis de la recerca 

 

Els objectius principals que he establert per la recerca són els següents: 

- Conèixer els motius principals de la pràctica del pàdel a 5 clubs del Vallès 

Oriental. 

- Descobrir a què donen més importància els practicants de pàdel de 5 clubs del 

Vallès Oriental a les instal·lacions esportives amb pistes de pàdel i als seus 

serveis. 

Objectius secundaris: 

- Determinar diferències rellevants entre els motius de pràctica del pàdel segons 

sexe i edat. 

- Conèixer el nivell d’estudis general dels practicants del pàdel. 

- Observar si els jugadors de pàdel són fidels amb un sol club o bé el practiquen 

a diferents centres esportius. 

- Extreure un percentatge de jugadors de pàdel que tenen relació amb l’esport 

del tennis. 

- Conèixer els mitjans principals a través dels quals els jugadors de pàdel han 

conegut aquest esport. 

- Comprovar l’auge de practicants de pàdel durant els últims 10 anys. 

 

A partir de les referències que he inclòs a la fonamentació teòrica i dels objectius 

anteriors formulo un seguit d’hipòtesis que es poden donar un cop analitzats els 

resultats d’aquest estudi. 

L’augment de la pràctica de pàdel en aquests cinc clubs de la zona del Vallès Oriental 

pot estar causada per diferents factors com ara la dinàmica del mateix esport, ja que 

persones d’edat, sexe i situació social diferent poden gaudir de forma competitiva i/o 

lúdica practicant simultàniament. Tot i això, podria ser que la major part dels jugadors 

ho facin per passar-s’ho bé en comptes de competir o d’altres motius. 
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Per altra banda, els factors fisiològics indiquen que, probablement, persones de totes 

les edats participin en el joc ja que sembla ser que no provoqui un desgast físic massa 

elevat. També crec que un motiu principal pel qual es juga és que ajuda a 

desconnectar dels problemes del dia a dia a causa de la concentració durant el joc. 

Pel que fa a les relacions socials tinc dubtes de com pot sortir el resultat. Segurament 

les preferències siguin que es pot jugar amb amics i que dóna prestigi social, o bé que 

es pot conèixer gent nova mitjançant l’esport per damunt de motius més personals. 

Un cop vist el marc teòric i explicades les característiques del pàdel, diria que la seva 

facilitat per jugar-hi i aprendre’n pot ser determinant com a motiu, ja que l’individu és 

capaç d’aprendre noves habilitats i de veure els seus progressos constantment. A 

més, és possible que la relació entre el tennis i el pàdel sigui molt alta i la majoria dels 

practicants de pàdel hagin jugat o juguin també a tennis, i fins i tot a algun altre esport 

de raqueta. 

Les valoracions dels jugadors envers el que els agrada de les instal·lacions potser 

indicaran que una bona ubicació o la facilitat per arribar-hi siguin les opcions més 

potents, així com la neteja dels espais esportius i vestidors, un ampli programa 

d’activitats i monitors titulats per a donar classes de pàdel. 
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4. Metodologia 

 

Després de veure els objectius plantejats i les hipòtesis corresponents cal elaborar una 

metodologia que serveixi per assolir-los. Per aconseguir els objectius d’una 

investigació cal seguir uns passos (Álvarez i Méndez, 2009):  

- Determinar la mida de la mostra. 

- Seleccionar les tècniques de mostreig adequades per aconseguir la 

representativitat de la mostra. 

- Determinar els passos que permetran un millor disseny d’experiment i 

aconseguiment de dades poblacionals amb la qualitat requerida.  

Per tant, el primer pas que faig és determinar la mostra que necessito per obtenir una 

representativitat de l’estudi, seguit de la confecció del qüestionari amb les preguntes 

corresponents per a assolir els objectius proposats, una prova pilot per comprovar la 

seva validesa i finalment el procés per aconseguir les respostes. 

 

4.1. Mostra 

 

L’univers de l’estudi és el 

total de socis que practiquen 

el pàdel als 5 clubs que he 

escollit. Aquests clubs són de 

diferent tipologia (municipal – 

privat, pistes cobertes – 

descobertes, preu dels 

abonaments, quantitat de 

practicants) de manera que 

pot representar d’una manera 

més precisa la població 

global dels practicants de 

pàdel. No obstant, en aquest 

treball la representativitat que 

hi haurà als resultats serà la corresponent a aquests cinc clubs. La situació geogràfica 

d’aquests clubs és a la Figura 15 i les dades generals a la Figura 16: 

 

Figura 15: Situació dels clubs col·laboradors a l'estudi. 
Font: elaboració a partir de Municat (2016) 
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www.cemlesfranqueses.com 

 

Complex Esportiu Municipal (CEM) i Patronat Municipal 

d’Esports de Les Franqueses (PME) 

- Municipi: Les Franqueses del Vallès 

- Tipus de club o entitat: municipal 

- Quantitat de pistes: 5 

- Tipus de pistes: descobertes i descentralitzades (3+2) 

- Preu de l’abonament: 35€ / mes + 66€ de matrícula 

- Preu de la pista / hora pel soci: 11,7€ - 16,5€ 

- Quantitat d’abonats / socis / jugadors constants: 149 

 

 

 

www.ctpcanjuli.com 

Club de Tennis i Pàdel Can Juli (CTPCJ) 

- Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana 

- Tipus de club o entitat: club privat 

- Quantitat de pistes: 3 

- Tipus de pistes: descobertes 

- Preu de l’abonament: 35€ / mes 

- Preu de la pista / hora pel soci: 0€ - 4€ 

- Quantitat d’abonats / socis / jugadors constants: 133 

 

 

www.noupadellesfranqueses.com 

Nou Pàdel Les Franqueses (NPLF) 

- Municipi: Les Franqueses del Vallès 

- Tipus de club o entitat: club privat amb concessió 

municipal 

- Quantitat de pistes: 9 

- Tipus de pistes: descobertes 

- Preu de l’abonament: 24€ - 48€ / mes 

- Preu de la pista / hora pel soci: 5€ - 22€ 

- Quantitat d’abonats / socis / jugadors constants: 307 

 

 

 

www.noubelulla.com 

Nou Tennis Belulla (NTB) 

- Municipi: Canovelles 

- Tipus de club o entitat: club privat 

- Quantitat de pistes: 7 (4 amb parets de mur) 

- Tipus de pistes: descobertes 

- Preu de l’abonament: 48€ - 53€ / mes 

- Preu de la pista / hora pel soci: 12€ - 26€ 

- Quantitat d’abonats / socis / jugadors constants: 102 

 

www.padelindoorgranollers.com  

Pàdel Indoor Granollers (PIG) 

- Municipi: Granollers 

- Tipus de club o entitat: club privat 

- Quantitat de pistes: 10 

- Tipus de pistes: cobertes, nau industrial 

- Preu de l’abonament: 87€ / mes + 120€ de matrícula 

- Preu de la pista / hora pel soci: 0€ 

- Quantitat d’abonats / socis / jugadors constants: 175 

Figura 16: Dades generals dels clubs col·laboradors a l'estudi. Font: elaboració pròpia, 
imatges dels logos cedides pels clubs i/o entitats 
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Com es pot observar, els clubs tenen preus i característiques de les instal·lacions 

diferents, que reflecteix l’estratègia de cadascun d’ells depenent del tipus de clients 

que busquen. Per exemple, el CTP Can Juli és un club que amb només tres pistes té 

més practicants de pàdel que el NT Belulla que en té set, ja que el preu potser 

determina qui hi pot anar i qui no.  

En aquesta investigació cal tenir en compte que les dades recollides seran 

representatives, com s’ha especificat anteriorment. Tal com explica Morales (2012), 

tots els subjectes han tingut la mateixa probabilitat de ser escollits i és més probable 

que es trobin representades totes les característiques importants de la població en la 

proporció que els correspon. El tipus de procediment per un mostreig aleatori pot ser 

simple (sorteig), sistemàtic (una persona determinada dins d’una llista) o estratificat.  

El mostreig estratificat significa dividir la població per estrats segons característiques 

importants com ara el sexe o l’edat, s’ha d’intentar representar a cada estrat 

proporcionalment de manera que s’escullen els subjectes de forma aleatòria (Morales, 

2012) i és el tipus de mostreig que s’utilitza en aquest estudi. 

La suma dels socis dels 5 clubs serà l’univers de la meva investigació, per tant el meu 

univers és de 866 persones. Per fer el càlcul de la mostra faig servir la fórmula (Figura 

17) que em va proporcionar la professora del Màster de la Universitat de Vic, Anna M. 

Señé Mir, per a un mostreig probabilístic: 

 

Figura 17: Fórmula per calcular la mostra. Font: Señé (2016:31) 

Aplicant l’anterior fórmula a l’univers dels 5 clubs el número mínim d’enquestats que 

necessito és de 165 persones perquè sigui 

representatiu. Com que és un mostreig 

estratificat per calcular el número 

d’enquestats de cada club aplicaré la 

fórmula (Figura 18) d’Álvarez i Méndez 

(2009) de la “fixació proporcional” ja que no 

tots els clubs tenen la mateixa quantitat de 

socis: 

 

 

Figura 18: Fórmula de la fixació 
proporcional. Font: Álvarez i Méndez 

(2009:123) 
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Per tant, aplicant l’anterior fórmula i coneixent 

l’univers i els número de socis de cada club, el 

repartiment de qüestionaris quedarà com 

s’indica a la Figura 19. 

Tot i això, com que l’estudi el divideixo per 

sexe i edat la xifra anterior quedarà 

lleugerament modificada perquè dins de cada 

club faré una classificació de 8 variables (dos 

tipus de sexe i quatre tipus d’edat; 2x4=8), de 

manera que divideixo el número d’enquestats anterior entre les 8 variables, 

arrodoneixo la xifra i multiplico el resultat novament per les 8 variables (Figura 20): 

Club Socis Enquestats 

sense 

variables 

Enquestats per cada 

variable  arrodoniment a 

l’alça 

Enquestats  

CEM – PME  149 28 28 / 8 = 3,5  4 4 x 8 = 32 

CTPCJ 133 25 25 / 8 = 3,125  4  4 x 8 = 32 

NPLF 307 59 59 / 8 = 7,375  8 8 x 8 = 64 

NTB 102 20 20 / 8 = 2,5  3 3 x 8 = 24 

PIG 175 33 33 / 8 = 4,125  5 5 x 8 = 40 

TOTAL 866 165 24 192 

Figura 20: Càlcul de la quantitat definitiva d'enquestats per a cada club col·laborador a 
l’estudi. Font: elaboració pròpia 

Tenint en compte la fórmula de la mostra a partir de l’univers, la fórmula per calcular la 

quantitat d’enquestats a cada club i les 8 variables de l’estudi, el número definitiu 

d’enquestats serà de 192 jugadors de pàdel repartits equitativament per sexe i edat 

per obtenir un resultat equilibrat (Figura 21): 

 

 

 

 

 

Club Socis Enquestats 

CEM – PME  149 28 

CTPCJ 133 25 

NPLF 307 59 

NTB 102 20 

PIG 175 33 

TOTAL 866 165 

Figura 19: Quantitat de socis de cada 
club col·laborador a l'estudi i la 

quantitat d'enquestats. Font: 
elaboració pròpia 
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CEM – PME  4 4 4 4 4 4 4 4 32 

CTPCJ 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

NPLF  8 8 8 8 8 8 8 8 64 

NTB 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

PIG 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

TOTAL 24 24 24 24 24 24 24 24 192 

Figura 21: Distribució de la quantitat d'enquestats segons les variables. Font: elaboració 
pròpia 
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A la Figura 21 es pot observar que a cada franja d’edat enquesto a 48 persones, a 

cada sexe 96 i a cada franja d’edat i sexe 24. Morales (2012) afirma que la mida de la 

mostra té a veure amb els marges d’error quan s’extrapola la mostra de la població. 

Per a calcular el marge d’error si coneixem la mida de població i la mida de la mostra 

es pot fer servir la següent fórmula: 

 

Figura 22: Fórmula per calcular el marge d'error: Font: Morales (2012:12) 

Sabent que el total de la població és N=866, la mida de la mostra és n=192, i de forma 

predeterminada el valor de confiança és de z=1.96 i pq=(0,5x0,5)=0,25, el marge 

d’error resultat de la fórmula de Morales (2012) és de 6,24% en totes les respostes de 

l’estudi. 

 

4.2. Confecció del qüestionari 

 

La tècnica de mostreig que utilitzo en el meu estudi és un qüestionari, que queda 

definit a continuació: 

El qüestionari és un conjunt de preguntes de diferents tipus preparat sistemàticament 

sobre fets i aspectes que interessen en una investigació i que pot ser aplicat en formes 

diverses. [...] És una eina molt útil per la recollida de dades si és el cas que els 

subjectes a analitzar estiguin dispersos o siguin un nombre molt elevat. A més, permet 

identificar hipòtesis. [...] La finalitat del qüestionari és obtenir informació de la població 

sobre la que es treballa de forma sistemàtica i ordenada sobre les variables de la 

investigació. (García, 2003:2) 

Quivy i Van Campenhoudt (1997) concreten que les enquestes serveixen per a 

plantejar a una gran quantitat de persones preguntes sobre la seva situació, opinions i 

altres temes importants, amb l’avantatge de quantificar moltes dades per cobrir la 

representativitat que he estipulat amb un marge d’error relativament petit. 

Com es pot observar, el qüestionari és la eina més adequada per a recollir dades a 

una gran quantitat de persones i que alhora estan dispersos, de forma sistemàtica i 

ordenada. 
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Els tipus de preguntes que utilitzo són tancades, en les que el subjecte té les opcions 

per escollir, i són exhaustives i excloents, de manera que em serà més senzilla la 

recollida de dades envers un sistema de preguntes obertes on els enquestats tenen 

via lliure per respondre. 

Depenent de l’apartat del qüestionari seran preguntes de fet o d’opinió: les preguntes 

de fet correspondran a l’edat, el sexe, el nivell d’estudis, si juga o no a més d’un club, 

si té vincles amb l’esport del tennis o no, des de quan juguen a pàdel i a través de quin 

mitjà van conèixer aquest esport. Les preguntes d’opinió, en canvi, em serviran per als 

blocs de motius de pràctica del pàdel i de les valoracions de les instal·lacions de pàdel, 

ja que em serviran per a descobrir preferències, motivacions i/o gustos (García, 2003). 

Per altra banda, una opció que facilitarà l’elecció de la resposta a les persones 

enquestades és la opció de resposta oberta (García, 2003), que servirà per si es dóna 

el cas que la persona trobi a faltar alguna opció rellevant i no queda reflectida al 

qüestionari. 

Cal comentar que he utilitzat els consells de Heinemann (2008:102-103) per tal de 

formular les preguntes del meu qüestionari, com ara redactar les preguntes de forma 

senzilla i que tothom les pugui entendre i de la mateixa manera, que estiguin 

adequades a la persona que les llegeix i que no continguin pressuposicions sobre fets 

que no se sap si són certs o no, entre d’altres. 

L’enquesta definitiva està disponible a l’Annex III, i l’estructura és la següent, 

elaborada a partir dels objectius i les hipòtesis: 

a) Preguntes inicials 

La informació demanada a l’inici del qüestionari serà la del sexe i edat (variables 

principals de l’estudi), el nivell d’estudis, saber des de quan juguen a pàdel, conèixer la 

relació que tenen els practicants de pàdel amb el tennis, descobrir a partir de quin 

mitjà han conegut el pàdel i veure si el practiquen a un o a més d’un club. 

b) Apartat sobre motius de pràctica del pàdel 

Per a elaborar aquesta part adapto el qüestionari CAMIAF que també utilitzen Moreno 

et al. (2005) i aplico els 48 ítems d’actituds, motivacions i interessos que proposen, 

que són de pràctica esportiva en general, a l’esport del pàdel. A més afegeixo alguns 

ítems específics de diferents temàtiques de pàdel que han sorgit durant el marc teòric. 

La proposta dels anteriors referents tracta de valorar en diferents blocs els ítems en 

una escala de l’1 al 4, però el meu estudi tracta sobre les motivacions principals així 
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que el qüestionari l’he elaborat de manera que han d’escollir els 3 ítems que creuen 

més rellevants de cada temàtica o bloc. Amb això s’aconsegueix que cadascú 

discrimini els motius més rellevants pels que juga a pàdel i als resultats hi quedaran 

reflectits aquells motius que són la clau per conèixer per què el pàdel ha crescut tant 

en aquesta zona geogràfica. L’adaptació del qüestionari CAMIAF està disponible a 

l’Annex I. 

c) Apartat sobre valoració d’instal·lacions i serveis 

Per conèixer què valoren més els jugadors de pàdel de les instal·lacions esportives i 

serveis dels clubs de pàdel he fet servir el Cuestinario de Evaluación de la Calidad 

Percibida en Servicios Deportivos CECASDEP-v.2.0. utilitzat a la tesis doctoral de 

Gálvez (2011) que tracta sobre centres esportius de forma general, i així com al primer 

bloc del qüestionari ho he aplicat al pàdel. L’adaptació corresponent també està 

disponible a l’Annex I. Gálvez (2011), a partir del qüestionari CECASDEP-v.2.0., 

analitza els tres factors més ben valorats de cadascun dels blocs que hi ha proposats 

els quals he utilitzat per al meu estudi, tot i que el sistema és una escala de l’1 al 5 i la 

meva proposta és la d’escollir les tres opcions més rellevants de cada bloc com a 

l’apartat sobre motius de pràctica. 

 

4.3. Prova pilot 

 

Abans de passar el qüestionari definitiu he realitzat una prova pilot (Annex II) que m’ha 

servit per experimentar en un grup més reduït amb característiques similars a les 

persones que s’enquestaran i he comprovat que les preguntes, instruccions o errors no 

restin validesa al qüestionari definitiu (García, 2003). 

Aquesta prova pilot em va servir per adonar-me que a l’apartat de motivacions 

principals havia d’ampliar el marge de respostes que l’enquestat podia triar, de dos a 

tres opcions, de manera que era més precís el resultat ja que alguns dels enquestats 

ho trobaven a faltar. 

Per altra banda, al bloc d’instal·lacions esportives ja hi havia l’opció de respondre tres 

ítems però en aquest cas hi vaig afegir una opció oberta perquè alguns enquestats 

volien dir alguna opció que no hi quedava reflectida. 
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5. Resultats 

 

Un cop les enquestes han estat realitzades, comptabilitzades i recopilades cal agrupar 

les respostes (Annexes IV - X) per tal que després es puguin representar gràficament 

(Álvarez i Méndez, 2009). Els resultats d’aquest estudi estan agrupats per blocs de 

preguntes seguint l’estructura de la confecció del qüestionari proposat tot i que en 

aquest apartat només especifico les dades més rellevants ja que els gràfics sencers 

estan a l’Annex XI i les respostes descarregades de Google Forms a l’Annex XII. La 

gestió de totes les respostes “altres” correspon a l’Annex XIII.  

a) Preguntes inicials 

Nivell d’estudis: com es pot observar a la Figura 23, el 55% dels 192 jugadors de 

pàdel enquestats tenen un nivell alt d’estudis, el 34% un nivell mig i només el 11% un 

nivell baix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugues a pàdel a més d’un 

club?: el 69% d’enquestats 

no practiquen el pàdel a un 

sol club sinó que juguen a 

més d’una instal·lació, club o 

entitat. Això no significa que 

siguin socis de tots els clubs 

on practiquen (Figura 24). 

 

Figura 23: Nivell d'estudis. Font: elaboració pròpia 

 

Figura 24: Jugues a pàdel a més d'un club?. Font: 
elaboració pròpia 
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Has jugat o jugues a tennis?: gairebé la 

meitat dels practicants del pàdel tenen una 

relació directe amb el tennis, hi han jugat 

almenys durant un període d’una temporada 

(Figura 25). 

 

 

 

A través de quin mitjà vas 

conèixer el pàdel?: el 74% 

asseguren que van conèixer 

el pàdel a través dels seus 

amics o familiars (Figura 26). 

En menor grau, el 19% van 

entrar en contacte amb 

l’esport perquè al club on hi 

jugaven en aquell moment hi 

van instal·lar pistes. A través 

dels mitjans de comunicació 

només el 5% i les xarxes 

socials i els motius 

professionals el 1%. 

Des de quan 

jugues a pàdel?: 

com es pot veure a 

la Figura 27, ni el 

8% dels jugadors 

actuals practicaven 

abans de 2005, i 

entre 2012 i 2016 

s’hi ha iniciat prop 

del 57%. 

 

Figura 25: Has jugat o jugues a 
tennis?. Font: elaboració pròpia 

 

Figura 26: A través de quin mitjà vas conèixer el pàdel?. 
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 27: Des de quan jugues a pàdel?. Font: elaboració pròpia 
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b) Motius principals de pràctica del pàdel de cada bloc 

Competició (Figures 28 i 29): pel que fa a les motivacions de caire competitiu – no 

competitiu les dues respostes més seleccionades han estat les que tenen a veure amb 

els aspectes recreatius del pàdel, és a dir, passar-s’ho bé sense donar importància als 

resultats (75%) i competir en lligues i tornejos recreatius (63%). El tercer ítem que més 

es repeteix d’aquest bloc és la competició (52,6%). 

Cal especificar que quanta més edat té un jugador més es valora l’aspecte de passar-

s’ho bé per damunt de l’aspecte competitiu del pàdel. Incidint en aquest aspecte 

competitiu, hi ha una gran diferència entre els homes (67,7%) i les dones (37,5%) tot i 

que no fins al punt de voler ser un esportista d’elit (1,6%). 

 

Figura 28: Tres motius principals de Competició segons el sexe. Font: elaboració pròpia 

 

Figura 29: Tres motius principals de Competició segons l’edat. Font: elaboració pròpia 

Forma, imatge i salut personal (Figures 30 i 31): el motiu principal referent als 

aspectes saludables o d’imatge que motiva als jugadors de pàdel a la seva pràctica és 

el de poder desconnectar de la rutina i/o dels problemes (84,9%). Tot seguit, allunyat 

de l’ítem més escollit entre el 43% i el 46% dels enquestats reflecteixen motius sobre 

beneficis saludables, millores de l’aspecte físic o bé la pràctica del pàdel com a 

mètode per descarregar tensió i/o agressivitat personal. 
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Els homes valoren més els beneficis saludables i les dones la millora o manteniment 

del seu aspecte físic. Per altra banda, els subjectes entre 15 i 24 anys destaquen per 

practicar el pàdel com a mètode per descarregar tensió i/o agressivitat personal per 

damunt de la resta de franges d’edat però no els motiva tant pels beneficis saludables. 

 

Figura 30: Quatre motius principals de Forma, imatge i salut personal segons el sexe. 
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 31: Quatre motius principals de Forma, imatge i salut personal segons l’edat. 
Font: elaboració pròpia 

Hedonisme i relacions socials (Figures 32 i 33): els principals motius que porten el 

94%-96% dels jugadors de pàdel a practicar-lo és l’aspecte purament social de poder 

jugar-hi amb amics i/o familiars i de conèixer gent nova envers els motius hedonistes. 

No hi ha diferències significatives entre sexes i edats. 

Amb més diferència, el tercer ítem més escollit ha estat el de poder practicar esport 

amb persones del sexe oposat, on les dones els motiva més que els homes i entre 

edats no s’observen diferències. Tot i que no queda reflectit en el gràfic perquè no és 

tan rellevant, el 25,5% ha escollit la opció de “jugo a pàdel principalment perquè és un 

esport de moda”. 
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Figura 32: Tres motius principals d'Hedonisme i relacions socials segons el sexe. Font: 
elaboració pròpia 

 

Figura 33: Tres motius principals d'Hedonisme i relacions socials segons l’edat. Font: 
elaboració pròpia 

Capacitat personal i habilitats (Figures 34 i 35): en aquest bloc els motius no queden 

massa diferenciats entre ells tot i que els dos que més destaquen són els ítems 

relacionats amb poder observar els progressos d’un mateix i el pàdel com a mitjà de 

repte, èxit o superació personal. Seguidament i amb menys rellevància es pot observar 

que aprendre noves habilitats i millorar en estratègies i resolució de problemes és el 

motiu del 37%-38% dels practicants de pàdel. 

Les dones valoren mol més aspectes com observar els progressos propis i el pàdel 

com a mitjà de repte, èxit o superació personal i els homes més aviat millorar les 

estratègies de joc i la resolució de problemes. Els subjectes de més de 50 anys els 

motiva el pàdel per aprendre habilitats per damunt dels motius de superació personal. 

0,0% 
20,0% 
40,0% 
60,0% 
80,0% 

100,0% 

Hi puc jugar amb 
amics i/o familiars 

Puc relacionar-me i 
conèixer gent nova 

Puc fer esport amb 
persones del sexe 

oposat 

Hedonisme i relacions socials 

Homes 

Dones 

0,0% 
20,0% 
40,0% 
60,0% 
80,0% 

100,0% 

Hi puc jugar amb 
amics i/o familiars 

Puc relacionar-me i 
conèixer gent nova 

Puc fer esport amb 
persones del sexe 

oposat 

Hedonisme i relacions socials 

15-24 anys 

25-34 anys 

35-49 anys 

Més de 50 anys 



 

39 
 

 

Figura 34: Quatre motius principals de Capacitat personal i habilitats segons el sexe. 
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 35: Quatre motius principals de Capacitat personal i habilitats segons l’edat. Font: 
elaboració pròpia 

c) Què valoren més els practicants de les instal·lacions i els serveis d’un club amb 

pistes de pàdel 

Instal·lacions i serveis (Figures 36 i 37): els quatre aspectes que més valoren els 

practicants de pàdel queden força diferenciats de la resta i tenen a veure amb el tracte 

amable del personal del club (59,9%) i amb les facilitats per accedir-hi i/o arribar-hi, ja 

sigui amb aparcament a prop (56,3%), una bona ubicació (54,2%), o la facilitat per 

arribar-hi (43,8%). 

Les dades més rellevants són entre franges d’edat ja que els subjectes de més de 50 

anys valoren molt més que la resta d’enquestats el tracte amable i les facilitats per 

aparcar a prop o per arribar-hi, al contrari que succeeix amb una bona ubicació de les 

instal·lacions. La franja més jove és la que més valora el tracte amable del personal. 
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Figura 36: Quatre aspectes més valorats de les instal·lacions i serveis segons el sexe. 
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 37: Quatre aspectes més valorats de les Instal·lacions i serveis segons l’edat. 
Font: elaboració pròpia 

Espais esportius (Figures 38 i 39): que l’equipament de la pista estigui en condicions 

(58,3%) és el que més valoren els subjectes estudiats, seguit per unes dimensions 

adequades dels espais on es pot practicar esport (51%), una il·luminació apropiada 

(46,4%) i la neteja d’aquests (45,8%). Els més joves no valoren tant la neteja com la 

resta de franges d’edat, i el sector femení li dona molta més importància respecte el 

masculí. 

 

Figura 38: Quatre aspectes més valorats dels Espais esportius segons el sexe. Font: 
elaboració pròpia 
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Figura 39: Quatre aspectes més valorats dels Espais esportius segons l’edat. Font: 
elaboració pròpia 

Vestidors (Figures 40 i 41): quan els jugadors de pàdel entren en uns vestidors d’un 

club a l’aspecte que més valora la majoria és que les dimensions generals siguin 

adequades i còmodes (65,1%), que estiguin nets (61,5%) i que l’aigua de les dutxes 

surti a una temperatura adequada (46,9%). Els homes tenen més en compte les 

dimensions generals així com els subjectes entre 15 i 24 anys i les dones valoren molt 

més la temperatura adequada de l’aigua de les dutxes. Com més grans són els 

practicants més incideixen en la correcta neteja dels vestidors. 

 

Figura 40: Tres aspectes més valorats dels Vestidors segons el sexe. Font: elaboració 
pròpia 

 

Figura 41: Tres aspectes més valorats dels Vestidors segons l’edat. Font: elaboració 
pròpia 
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Programa d’activitats (Figures 42 i 43): els dos ítems que més s’han escollit en el 

bloc d’activitats i/o classes ofertes per un club són els de l’existència de tornejos o 

lligues puntuals durant la temporada i l’equilibri entre el que es paga i el que s’ofereix a 

les classes de pàdel. 

Com més grans són els subjectes menys valor es dona a les activitats puntuals i a 

l’adequada relació qualitat preu de les classes, tot i que qui menys valora aquest últim 

ítem són els joves i qui més importància li dona són les dones. 

 

Figura 42: Dos aspectes més valorats del Programa d'activitats segons el sexe. Font: 
elaboració pròpia 

 

Figura 43: Dos aspectes més valorats del Programa d'activitats segons l’edat. Font: 
elaboració pròpia 

Monitoratge (Figures 44 i 45): perquè un client quedi satisfet del seu monitor de pàdel, 

sembla ser que el que més es valora és el tracte agradable (64,6%), la capacitat per 

adaptar correctament les classes al nivell del client (57,8%) i que aquest estigui 

capacitat i degudament titulat per a desenvolupar l’activitat (45,8%). Les dones valoren 

més aquest últim ítem així com els subjectes de més de 50 anys. La bona adaptació 

de les classes segons el nivell és aparentment menys rellevant per als subjectes entre 

15 i 24 anys. 
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Figura 44: Tres aspectes més valorats del Monitoratge. Font: elaboració pròpia 

 

Figura 45: Tres aspectes més valorats del Monitoratge. Font: elaboració pròpia 
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6. Discussió 

 

Aquest punt tracta sobre la relació entre la fonamentació teòrica del treball i els 

resultats obtinguts a partir de l’estudi realitzat tenint en compte els diferents apartats 

dels que estava compost el qüestionari per tal de relacionar-los amb els temes 

explicats durant la part teòrica. L’ordre que segueixo és el de l’apartat de resultats. 

a) Preguntes inicials 

Un cop observats els 

resultats de les 

preguntes inicials, hi ha 

diferències en els 

percentatges obtinguts 

respecte el nivell 

d’estudis (Figura 46): 

La pregunta relativa a si els practicants juguen o no a pàdel a més d’un club no la 

relaciono directament amb cap referència perquè no hi ha estudis existents que tractin 

sobre la temàtica, tot i que Sánchez-Alcaraz (2013c) explica que l’objectiu de qualsevol 

club és el de fidelitzar el nombre més gran de clients a partir de la satisfacció dels 

serveis oferts i, pel que es veu, el 69% dels enquestats no són fidels a un sol club. 

Com s’ha pogut observar a la part teòrica, el pàdel i el tennis tenen una gran relació 

pel que fa als aspectes tècnics, temporals i fisiològics. La dada que proporciona el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2015) exposa que el 38% dels jugadors de 

pàdel també juguen a tennis i en aquest estudi el percentatge resultant de la pregunta 

corresponent és més elevat ja que és del 47%. 

El 74% dels enquestats han conegut el pàdel a través dels seus amics i/o familiars 

molt per damunt d’altres mitjans. Això ho vinculo amb el que expliquen Romero et al. 

(2008) que especifiquen que els factors que provoquen l’expansió i difusió de la 

pràctica d’un esport són principalment de tipus psicosocial, és a dir, que es podria dir 

que el pàdel és un esport que ha estat conegut pel boca a orella entre coneguts. 

L’apartat de l’evolució de la pràctica del pàdel del marc teòric queda reflectit en els 

resultats, ja que l’increment de jugadors del pàdel dels 5 clubs analitzats és similar a 

les dades dels diferents referents, com ara l’evolució del percentatge de practicants 

dels diferents estudis entre 2010 i 2015 (figura 7) i la relació amb les dades pròpies. 

Nivell d’estudis Estudi propi Consell Català de 

l’Esport (2010) 

Alt 55% 39,6% 

Mig 34% 46,2% 

Baix 11% 14,1% 

Figura 46: Comparació del resultat de Nivell d'Estudis: Font: 
elaboració pròpia 
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b) Motius principals de pràctica del pàdel 

Com queda reflectit a la fonamentació teòrica no hi ha estudis amb dades específiques 

sobre què motiva als jugadors de pàdel practicar aquest esport però sí que he utilitzat 

xifres d’enquestes i estudis d’esport en general (Helllín et al., 2004; CCE, 2010; Clapés 

et al., 2010; Ajuntament de Barcelona, 2014; CIS, 2014; Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2015). Aquests estudis indiquen que els motius principals estan 

basats, de més a menys escollits, en la salut, el manteniment de la forma o fer 

exercici, diversió, fer esport amb els amics o altre gent, entre d’altres motius menys 

rellevants. 

Pel que fa als motius de competició i/o no competició, el CCE (2010) exposa que el 

81,6% dels esportistes no es preocupen de competir i Puig et al. (2013) el 73%, 

mentre que els resultats d’aquest estudi indiquen que al 52,6% dels jugadors de pàdel 

enquestats els agrada competir. Per altra banda, a l’esport en general entre el 8,3% i 

el 10,6% dels esportistes participen en lligues locals però d’aquest estudi el 67,7% dels 

practicants de pàdel els agrada competir en lligues i tornejos recreatius. La diversió és 

un aspecte que generalment motiva per fer esport i també en el cas del pàdel (75%).  

Els motius de forma, imatge i salut personal dels subjectes estudiats van dirigits 

sobretot a desconnectar de la rutina i/o dels problemes (84,9%) que en cap cas dels 

estudis de la part teòrica és rellevant, per tant és destacable. Seguidament els 

practicants de pàdel hi juguen per beneficis saludables, tot i que no arriba al 50%, que 

en la majoria dels referents és l’aspecte més important. La millora de l’aspecte físic o 

la descàrrega de l’agressivitat i/o tensió personal tenen valors més importants en els 

jugadors de pàdel que en els practicants d’esport en general. Cal destacar també que 

el motiu del poc desgast físic que provoca el pàdel no ha estat massa escollit (21,4%), 

de manera que a partir de totes les característiques d’aquest esport explicades al punt 

2.3. no es pot arribar a la conclusió que sigui un motiu principal per jugar-hi. 

Sens dubte el bloc que més diferències presenta entre aquest estudi i els citats durant 

la part teòrica és el d’hedonisme i relacions socials. Segons el CCE (2010) i Puig et al. 

(2013) només entre el 5,3% i el 12% dels esportistes en general competeixen amb els 

amics per divertir-se, Hellín et al. (2004) diuen que el 56% fan esport per relacionar-se 

o per trobar-se amb els amics i tal com ho descriu el CIS (2014), el 40% fan esport 

amb els amics, el 8,2% amb la família i el 3,2% amb companys de feina. Cal tenir en 

compte també que el 40,9% dels practicants fan esport de forma habitual o de tant en 

tant amb els fills (Ajuntament de Barcelona, 2014). En canvi, els resultats mostren que 

el 94% - 96% de subjectes juguen a pàdel perquè hi poden jugar amb amics i/o 
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familiars i perquè poden conèixer gent nova i relacionar-se, així com perquè poden fer 

esport amb persones del sexe oposat. 

Ramón et al. (2013) diu que l’èxit del pàdel pot ser degut a la seva facilitat per 

aprendre-hi a jugar i en aquest treball el motiu principal del bloc d’habilitats és el de 

poder observar progressos propis, hi podria haver una relació molt estreta.  

c) Què valoren més els practicants de les instal·lacions i els serveis d’un club amb 

pistes de pàdel 

Aquest últim apartat té a veure amb el punt d’instal·lacions i serveis esportius de pàdel 

de la fonamentació teòrica, on exposo que actualment no hi ha dades com les extretes 

des d’aquest estudi sinó que són dades de satisfacció d’instal·lacions i serveis en 

general com ara les de l’Ajuntament de Barcelona (2014) i les d’Elasri et al. (2015).  

Aquests dos referents tracten sobre la satisfacció i insatisfacció dels usuaris de 

Barcelona. La insatisfacció principal (Ajuntament de Barcelona, 2014) és el mal estat 

de les instal·lacions i dels seus equipaments (42,5%), els serveis oferts (31,9%), el 

preu (18,2%) i el grau d’accessibilitat (7,3%). En canvi, els usuaris estan més satisfets 

(Elasri et al., 2015) de més a menys rellevància en els aspectes com ara el tracte 

humà dels tècnics i del personal, el nivell formatiu dels tècnics, de la neteja, del 

manteniment i de les instal·lacions en conjunt.  

Als resultats es pot observar que hi ha ítems dels diversos blocs de l’estudi propi que 

coincideixen amb el que més satisfà als usuaris de Barcelona com el tracte amable del 

personal, la facilitat per arribar / aparcar / bona ubicació del club, l’equipament de les 

pistes en condicions, les dimensions, il·luminació i neteja adequades dels espais 

esportius (correspondria al conjunt), i que els monitors han d’oferir un tracte amable i 

han de tenir titulació o formació. Cal recordar que segons Romero et al. (2008) ni la 

meitat dels entrenadors d’alta competició tenen una titulació relacionada amb el pàdel. 

Les activitats puntuals i la relació qualitat-preu també tenen molta força al meu estudi, i 

tenen relació amb el que Sánchez-Alcaraz (2013c) defineix que ha de tenir un centre 

esportiu de pàdel: oferir la màxima qualitat amb uns costos d’acord amb el nivell 

econòmic predominant de l’entorn i que les principals funcions són el programa 

esportiu, els esdeveniments esportius (tornejos, lligues...) a part del control de 

pressupost i de qualitat corresponents.  

Avalos et al. (2011) comenten que l’augment de la pràctica del pàdel ha provocat que 

es construeixin moltes pistes sense els mínims de seguretat, però la bona seguretat 
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només preocupa al 7,8% dels enquestats. Caldria estudiar si hi ha una relació entre la 

poca preocupació dels practicants de pàdel amb la seguretat i que les pistes no es 

construeixin o s’han construït amb els mínims de seguretat per part dels gestors. 

La resta d’ítems rellevants no tenen una relació directa amb la fonamentació teòrica, 

però sí que els proposa Gálvez (2011) amb motiu d’observar la satisfacció envers la 

qualitat. 
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7. Conclusions 

 

7.1. Conclusions de l’estudi i aportacions 

 

Després de veure tot el transcurs d’aquest treball des de la part teòrica on s’han 

explicat els temes que engloben el meu estudi, passant per la metodologia utilitzada i 

els resultats i la discussió corresponent, cal que defineixi si els objectius establerts 

s’han complert o no.  

S’ha de tenir present que tots els objectius queden contestats als resultats ja que 

principalment aquesta recerca ha servit per extreure una sèrie de dades útils per a la 

gestió esportiva, ja sigui entenent els motius pels quals els practicants de pàdel 

d’aquests 5 clubs hi juguen i de quina manera ho fan i també per entendre l’esport en 

sí, així com coneixent a què donen aquests més importància de les instal·lacions i dels 

serveis dels clubs on ofereixen el pàdel. 

Els motius principals de la pràctica del pàdel en aquests 5 clubs del Vallès Oriental, 

dividits per els blocs del qüestionari, ordenats de més escollits a menys dins de cada 

categoria són: 

- Competició: passar-s’ho bé sense importar-ne els resultats, els agrada o poden 

competir en lligues i tornejos recreatius i els agrada o poden competir en 

general. 

- Forma, imatge i salut personal: desconnectar de la rutina i/o dels problemes, 

obtenir beneficis saludables, millorar i/o mantenir l’aspecte físic i descarregar 

agressivitat i/o tensió personal.  

- Hedonisme i relacions socials: poder-hi jugar amb amics i/o familiars, poder 

relacionar-se i conèixer gent nova i poder fer esport amb persones del sexe 

oposat. 

- Capacitat personal i habilitats: poder observar progressos propis, el pàdel 

suposa un repte, èxit o superació personal, s’aprenen noves habilitats i es 

poden millorar les estratègies i resolució de problemes de joc. 

Un cop observats els motius principals, com he comentat a la introducció d’aquest 

treball des del punt de vista de la gestió esportiva, es podria aplicar aquest 

coneixement per atraure a esportistes o població no esportista mitjançant campanyes 

de màrqueting o publicitat venent el producte del pàdel com a esport per a practicar 
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amb els amics o familiars, en el que és molt fàcil observar els progressos propis i que 

a més permet desconnectar de la rutina coneixent a gent nova i s’hi pot jugar agradi o 

no la competició i aconseguir resultats.  

Així mateix, amb aquests motius es pot observar perquè el pàdel ha tingut tanta 

crescuda, ja que cobreix un segment de l’esport que es podria anomenar com a 

socialitzador i al mateix temps és molt senzill veure els progressos propis fet que 

sembla ser que afegeix un plus de motivació. 

Pel que fa al segon objectiu principal, el que més valoren els 192 subjectes analitzats 

de les instal·lacions esportives amb pistes de pàdel i dels seus serveis són un conjunt 

d’aspectes que divideixo com he fet anteriorment als resultats: 

- Instal·lacions i serveis: tracte amable del personal, facilitat per aparcar a prop, 

bona ubicació i facilitat per arribar-hi. 

- Espais esportius: equipament de la pista en condicions, dimensions 

adequades, il·luminació apropiada i neteja adequada dels espais esportius. 

- Vestidors: dimensions adequades i còmodes, neteja correcte i la temperatura 

de l’aigua de les dutxes adequada. 

- Programa d’activitats: organització de tornejos i lligues puntuals durant la 

temporada i relació qualitat-preu adient. 

- Monitoratge: tracte agradable, bona adaptació de les classes segons el nivell i 

que el monitor estigui capacitat i titulat per al desenvolupament de les classes. 

Dins de cada categoria de les anteriors l’ordre és de més a menys importància. Per 

tant, un club esportiu amb pistes de pàdel instal·lades hauria de tenir aquestes 

característiques per tal d’oferir la qualitat que els jugadors demanen o valoren més per 

sobre de la resta. Aquesta informació també pot ser útil per decidir cap a on destinar 

els recursos prioritàriament en cas de dubte, com per exemple contractar un 

treballador molt amable potser augmenta més la qualitat percebuda respecte de tenir 

les instal·lacions ben ubicades. 

Una altre possible aplicació d’aquest estudi podria ser el de l’obertura d’unes noves 

pistes a la zona del Vallès Oriental un cop coneguda la importància que donen als 

diferents espais i personal que formen un club o, fins i tot, obrir unes instal·lacions a 

algun altre país on el pàdel no sigui una pràctica habitual per obrir-hi mercat. 
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Un cop parlat dels objectius principals també cal veure si s’han assolit els objectius 

secundaris de l’estudi, que són dades més generals, però alhora interessants per a 

conèixer millor els practicants de pàdel.  

Els motius de pràctica segons l’edat mostren algunes diferències entre els homes i les 

dones. El perfil masculí destaca per la seva major motivació per la competició en sí, 

pels beneficis saludables i per la millora de les estratègies i resolucions de problemes 

durant el joc. En canvi, les dones juguen a pàdel més aviat per passar-s’ho bé i per a 

recrear-se, millorar el seu aspecte físic, fer esport amb homes, observar progressos 

propis, tenir reptes o superar-se personalment i aprendre noves habilitats. 

Les franges d’edat també presenten algunes diferències entre elles, ja que com més 

grans són els practicants més juguen a pàdel per a passar-s’ho bé, conèixer gent 

nova, jugar amb amics o familiars i aprendre noves habilitats. Per altra banda, com 

més joves són els enquestats més han escollit que amb el pàdel poden desconnectar 

de la rutina, descarregar agressivitat o tensió personal i més s’ho prenen com un repte 

personal. 

Altres conclusions que es poden extreure de l’estudi són que el nivell d’estudis dels 

practicants de pàdel és majoritàriament alt, la qual cosa podria significar un nivell 

socioeconòmic elevat. Només 1 de cada 10 té un nivell d’estudis baix. 

La dada de fidelitat a un sol club que he extret a partir de la investigació mostra que la 

majoria dels jugadors de pàdel són infidels ja que el practiquen com a mínim a més 

d’un club, instal·lació o centre esportiu. 

Durant la part teòrica s’ha pogut veure la relació estreta entre el tennis i el pàdel, 

doncs aproximadament la meitat dels jugadors de pàdel han jugat a tennis durant 

almenys un període d’una temporada o hi juguen actualment. Aquesta dada és 

interessant i pot anar relacionada directament amb el que s’ha comentat anteriorment 

sobre l’expansió del pàdel fora d’Espanya, ja que podria entrar amb força a altres 

països mitjançant els clubs de tennis i atraure els practicants d’aquest altre esport. 

Per últim, en aquest estudi s’ha comprovat que des de 2012 ha començat a jugar a 

pàdel el 60% dels jugadors actuals i que el 75% del total el va conèixer a partir dels 

amics o dels familiars, és a dir que el boca a orella pot haver estat un factor 

determinant per a l’expansió d’aquest esport. 

 



 

51 
 

Si posem atenció a les hipòtesis que he plantejat per a aquest estudi puc dir que 

persones de diferent edat i sexe poden gaudir del pàdel de forma competitiva i/o 

lúdica, però incidint en que la recreació sembla ser més important que la competició en 

sí en la majoria de subjectes, tal com pensava que sortiria. 

Un dels aspectes dels resultats que ha quedat més allunyat de les hipòtesis 

redactades és el del desgast físic perquè, a partir del marc teòric, s’ha vist que jugar a 

pàdel no requereix uns requisits fisiològics molt elevats, tot i que no és un dels motius 

destacats que s’han escollit al qüestionari, encara que les persones més grans ho 

valoren molt més que les joves. L’ítem de desconnectar dels problemes sí que ha estat 

encertat ja que ha estat el més escollit dins del seu bloc. 

A les hipòtesis proposades sobre les relacions socials he errat pensant que el pàdel 

motiva perquè dóna prestigi social, però sí que concorda amb l’aspecte de poder-hi 

jugar amb amics i de poder conèixer gent nova per sobre dels motius més personals. 

Poder observar els progressos propis i aprendre noves habilitats són dos dels 

aspectes més rellevants en el seu bloc corresponent i, per tant, confirmen la meva 

hipòtesi, que pot estar justificada per la facilitat per jugar-hi argumentada a la 

fonamentació teòrica, tot i que un ítem que no esperava és el del repte, èxit o 

superació personal que hi té força. La relació entre el tennis i el pàdel és gran ja que 

gairebé la meitat dels jugadors de pàdel també juguen a pàdel com he comentat amb 

anterioritat. 

Les últimes hipòtesis relacionades amb les instal·lacions i els serveis esportius de 

pàdel s’assemblen als resultats, tot i que el valor més gran d’un club és el del tracte 

amable del personal, encara que ja intuïa que la bona ubicació o la facilitat per arribar-

hi tindrien força. També havia comentat que la neteja podria ser molt rellevant, però en 

aquest cas es dona més valor a l’estat de l’equipament de les pistes i a les dimensions 

dels espais esportius, però els vestidors sí que és important que estiguin nets. És 

important tenir un ampli programa d’activitats, però ho és més oferir tornejos i lligues 

durant la temporada. Pel que fa als monitors, es pot dir que és rellevant que estiguin 

titulats i capacitats però el tracte amable i l’adaptació correcta de les classes és més 

important. 

Durant el marc teòric s’ha parlat sobre l’escàs tractament científic i més concretament 

de l’àmbit de la gestió esportiva del pàdel. Aquest treball podria ser un petit pas per 

continuar investigant sobre aquest esport i ampliar el coneixement que fins a dia d’avui 

és poc representatiu i molt local. 
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7.2. Limitacions de l’estudi 

 

Un cop vistes les aportacions de l’estudi cal tenir en compte les limitacions que he 

tingut amb el procés d’elaboració del treball. En un principi el meu objectiu era fer 

l’estudi de tota la comarca del Vallès Oriental, però degut al límit dels meus recursos 

propis com ara el temps, el pressupost i el que se’m demanava per a aquest treball, 

l’objectiu era excessivament allunyat en tots els aspectes. Per aquest motiu em vaig 

centrar en 5 clubs d’aquesta zona i que fossin de característiques diferents per tal que 

englobés d’una forma més precisa una mostra global.  

Tot i això, enquestar a 192 jugadors (i més) de pàdel no ha estat una tasca senzilla ja 

que ha comportat que m’hagués de moure per diferents clubs de pàdel que per sort 

han acceptat sense problemes la col·laboració en aquest estudi, la qual cosa significa 

haver fet un estudi previ d’anàlisi per la meva part dels clubs que hi ha al Vallès 

Oriental. Una limitació ha estat reduïda gràcies als clubs que han enviat correus 

electrònics als seus socis amb un enllaç amb el qüestionari que es podia respondre en 

línia, si els hagués d’haver passat personalment aquest estudi no hauria estat 

possible. 

El límit que personalment crec que m’ha afectat més és el de l’espai per redactar en 

aquesta mateixa memòria, perquè els resultats i la discussió els podria haver 

desenvolupat i relacionat amb més amplitud mitjançant més gràfics i amb una anàlisi 

més extensa de totes les respostes dels enquestats i de tots els seus detalls.  

Sens dubte la temàtica tractada és sobre un esport que, com s’ha vist durant el treball, 

és relativament nou i ha patit un increment de la seva pràctica molt fort durant els 

últims anys, per tant el límit principal ha estat el costós treball per trobar articles 

científics del pàdel i més específicament basats en la gestió esportiva, això ha 

provocat que hagués de fer servir material de l’esport en general, tant de motius de 

pràctica com d’instal·lacions i serveis. 

Per acabar, l’últim límit rellevant durant l’elaboració d’aquest estudi és el dels escassos 

coneixements estadístics propis, perquè l’anàlisi dels resultats i la recollida de les 

respostes no els he sabut gestionar automàticament amb els programes informàtics 

utilitzats i ha comportat la dedicació de més temps del que m’esperava. 
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7.3. Reflexions en relació als aprenentatges del Grau 

 

Un cop finalitzat aquest treball i, per tant, els estudis del grau de Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport, cal que expliqui les meves reflexions i valoracions sobre el que he 

après i què espero del futur d’aquesta professió. 

Durant aquest treball he posat en pràctica els coneixements adquirits durant aquests 

anys, posant èmfasi en la capacitat de recerca que sens dubte al primer any no tenia. 

El grau m’ha servit per aprendre a cercar, per aprendre a aprendre, per arribar més 

lluny jo sol a partir de les eines que m’han proporcionat des de la universitat més enllà 

dels coneixements teòrics. Per tant, els aprenentatges teòrics no han tingut valor per sí 

sols sinó hagués estat per les competències, valors i aplicacions pràctiques que els 

acompanyen. 

Tot i això, des del meu punt de vista cal que comenti que l’àmbit de l’activitat física i de 

l’esport tot just ha començat a entrar a la societat i li queda un gran camí per a recórrer 

en quant a professionalització del sector, ja que som els professionals de CAFE els 

que hem de revolucionar la pràctica esportiva a partir dels nostres coneixements, des 

de l’educació física a les escoles i instituts, des de l’alt rendiment, des del lleure, des 

de la salut i des de la gestió esportiva. 

Aquest últim potser és l’àmbit que té més camí per davant, ja que des de la meva 

experiència personal, laboral i de les pràctiques de la carrera veig que hi ha una 

manca de professionals de CAFE a la direcció de les diferents entitats, clubs i 

instal·lacions i serveis esportius. La nostra tasca és doncs la de promoure i defensar 

aquesta professionalització perquè la societat rebi una oferta esportiva de qualitat en 

tots els àmbits. 

Personalment seguiré formant-me en la gestió esportiva i l’educació física a 

secundària ja que són els dos itineraris que més m’han interessat durant el grau, la 

qual cosa espero que em permeti aconseguir els objectius que em plantegi i que la 

societat ens demani sempre tenint en compte la realitat que tenim al davant. 
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