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Resum
Aquest treball de recerca es basa en l'estudi sobre com l'aplicació dels valors
en l'àmbit esportiu, concretament el futbol, afavoreix la formació dels joves que
el practiquen.
Per poder-ho realitzar, la recerca està centrada en dos equips de la comarca
d’Osona: la U.E. Taradell i l'OAR Vic. En la primera part del treball es fa la
presentació d’aquests clubs i una referència teòrica sobre el paper de
l'educador i la seva pràctica educativa. També inclou reflexions de diverses
personalitats vinculades a aquest esport per tal d’elaborar un marc teòric que
serveixi de guia per contrastar el treball d'aquests dos clubs.
La segona part del treball està dividida en dues fases; la primera, dedicada a
veure com treballen la formació en valors, en quin moment es troben i com
valoren la feina realitzada, i la segona fase comprèn l'anàlisi de partits disputats
per aquests dos clubs, per tal d'identificar aquest treball i veure quins són els
resultats de la feina realitzada.
Paraules clau: Autonomia, desenvolupament, educació, educador, família,
aficionats, futbol, joves, respecte i valors.

Summary
This research study is based on how the application of the values at sportive
area, especially at football, favours the formation of young people who practice
it.
For be able to realise it, the research is focused on two teams of Osona’s area:
the U.E. Taradell and the OAR Vic. In the first part of the research study we can
find the presentation of this clubs and a theoretical reference about the paper of
the educator and his educational practice. Also it includes reflections of several
personalities linked to this sport to develop a theoretical framework that it could
be used as a guide to contrast the work of these two clubs.
The second part of the research is divided in two phases; the first, devoted to
see how work the formation in values, in which moment find and how value the
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work realised, and the second phase includes the analysis of matches played
by these two clubs, in order to identify this work and see which are the results of
the work realised.
Key words: Autonomy, development, education, educator, family, fans, football,
young people, respect and values.
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1. Introducció
El futbol, com tot esport, ha de tenir el doble component i buscar l'equilibri entre
la pràctica esportiva, composta per l'aprenentatge de la disciplina en la seva
tècnica i tàctica, la qual permet l'evolució a aquells que el practiquen. L'altre
component és l'educatiu. Aquest és el que ens ensenya més enllà de l'esport,
el que ens transmet coneixements els quals han de ser emprats a la vida i formi
a persones amb uns valors i actituds que ens permeti reconèixer aquells
atributs que sí que són admirables i saber discernir aquells comportaments que
no volem que es reprodueixin. L'educació en valors ajuda a confeccionar als
joves un criteri per poder jutjar, criticar i estar preparat per fugir de tots aquells
estímuls que reben fora del que és purament esportiu i els allunya de la seva
essència.
Avui en dia, la pràctica esportiva esdevé una carrera d'obstacles els quals
s'esquiven a partir de competitivitat, agressivitat i una congregació de valors
que portats a l'extrem, esdevenen contraproduents per la salut tant de l'esport
com de la vida d'aquelles persones que estan immerses en aquest cercle,
adquirint uns hàbits i costums que poc ajuden a combatre el model social
existent.
Orientant els seus esforços en l'altra direcció, tenim aquelles entitats,
organitzacions no governamentals, associacions i cada cop més clubs, que
potencien en els joves, en el seu futbol de base, uns valors diferents, de
companyerisme, respecte, on el sacrifici sigui col·lectiu i pel col·lectiu, i on la
capacitat de cada jugador no superi mai el valor humà del company. En
aquesta direcció, aconseguirem una pràctica sana en l'esport, en el futbol, i on
el potencial de cada jugador passarà a ser un atribut més de la persona.
En aquest treball intentaré comprendre més a fons com treballen dos d'aquests
clubs, com s'organitzen tant en la confecció del model a seguir com en la
posterior posada en pràctica i poder valorar quin és l'impacte d'aplicar aquesta
metodologia amb els joves futbolistes.
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2. Presentació del treball i la seva temàtica
He escollit aquest tema pel fet que he practicat el futbol des de ben petit, i un
cop vaig deixar de jugar, vaig decidir exercir d'entrenador durant nou anys.
Durant aquest període he viscut moments bons i dolents, sigui per poder
confeccionar un equip o a nivell de resultats, però inclús deixant de banda els
bons moments pel que fa a resultats, el que més m'ha aportat a set a nivell
humà, doncs les relacions que m'ha permès establir i tot allò que he après de la
gent del meu voltant ha sigut determinant per confeccionar la meva identitat i
valors dins i fora de l'esport.
Tot i així, sóc crític en tot allò que s'escapa dels marges purament esportius,
del joc, doncs la magnitud social que té, el ressò i importància que ha adquirit,
acompanyada d'unes inversions econòmiques perverses, fan d'aquest esport
un eix important del control social sobre la població, on en molts casos prima la
rendibilitat econòmica del jugador per davant de l'equip i aquests, projecten una
imatge que cada cop més, està desvinculada dels valors i ètica que en les
etapes més primerenques, se'ls inculcava.
Davant d'aquesta tessitura, és important seguir potenciant l'educació en
l'esport, que l'entrenador no només sigui tècnic, sinó que sigui educador,
moderador, dialogant, que ofereixi espai al jugador a manifestar les seves
inquietuds o dubtes i establir vincles positius que ajudaran al treball que
realitzen entre tots, com a companys i equip. Aquests han de saber compaginar
la competició amb la formació d'aquests joves per tal que puguem gaudir d'una
pràctica esportiva sana, on la rivalitat no tanqui les portes al respecte, a la
solidaritat i al reconeixement que cada individu mereix.
En un primer moment, volia realitzar aquest treball sobre els grups radicals dins
el futbol, aquell percentatge de l'afició el qual porta a l'extrem la seva relació
amb el club que simpatitza i on, en moltes vegades, aquests mateixos no tenen
vinculació amb el club i si amb ideologies polítiques, les quals posen de
manifest tant dins com fora del recinte esportiu. Aquesta primera idea,
vinculava el treball amb el futbol d'elit, l'anomena't professional, i en els
múltiples interessos que hi ha darrere d'aquests esdeveniments. Aquest és un
fet que em segueix interessant i considero cabdal per entendre la situació en la
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qual es troba el futbol actualment, on les televisions decideixen els horaris dels
partits, els clubs, així com els dirigents, tenen una vocació empresarial dins el
mateix i prima tota font d'ingressos davant dels projectes esportius i formatius.
Davant aquesta perspectiva, el jugador assoleix un rol de mercenari que en la
majoria de casos el porta a buscar el component econòmic per davant l'esportiu
i fa de la seva imatge una font d'ingressos a partir de convertir-se en
personatge públic, mediàtic, i on els mitjans de comunicació acaben convertint
en referent o ídol.
Així doncs, a través de la cerca d'informació referent al marc teòric, intentaré
comprendre com ha de ser aquest treball a realitzar amb els joves, partint d'uns
referents i teòrics sobre l'educació i les bases que cal establir entre educador i
educand, i també faré esment a personalitats involucrades en l'esport i el futbol,
per tal de comprendre a través de la seva experiència, com ha estat o segueix
sent la seva vinculació amb aquest esport.
La recollida de dades estarà focalitzada en l'estudi de dos clubs esportius que
han implementat la metodologia de treballar l'esport a través dels valors,
entenent que des de la base, en la formació d'aquests joves, rau el fonament
que ens permetrà treballar aquest tipus de projecte. També faré esment o
tindré en compte aquells condicionants que afecten o alteren el transcurs d'un
partit, com poden ser els aficionats o el mateix àrbitre, i veure quina relació
estableixen amb els jugadors, entre els mateixos seguidors i si són part
implicada en el treball que duen a terme aquests clubs.
Aquest nou model en l'esport, no solament en el futbol, ha d'ajudar a reconduir
la pràctica esportiva com a mitjà inclusiu, de socialització i atenent a uns valors
que aporti una dimensió més en la formació del jove, que faci admirable allò
admirable del jugador. Aquest treball ens ha de servir per prevenir a aquest
jove de motius com la fama i els diners, i en tot cas, si ho assoleix, que tingui
els peus a terra i comprengui el seu rol com esportista, i dins els atributs que
això significa, ha de valorar aquesta consecució com a recompensa per la seva
dedicació i treball dins el conjunt de l'equip, a la formació rebuda i a l'esforç
empleat per les persones del seu entorn.
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És un treball difícil i complex, i més avui en dia, on les noves tecnologies,
xarxes socials i els mitjans de comunicació, instruments amb molta influència
socialment, han contribuït a deformar la visió que hauríem de tenir dels
esportistes i/o futbolistes, fent de la seva vida, interès nacional i elevant la seva
figura a cotes divines. Amb tot, no només és culpa d'aquests mitjans, doncs els
mateixos jugadors, podríem aventurar que des de principis de segle, han anat
patint aquesta transformació fins a servir-se'n pel seu interès. Sempre ha estat
difícil comparar futbolísticament a dos jugadors de diferents èpoques i dir quin
va ser millor, però en tot cas, el denominador comú de tots ells era l'esforç,
entrega i dedicació conjugats amb humilitat, respecte i una senzillesa que avui
en dia, tot aquest esforç i superació té com a finalitat uns fins materials, uns
valors que potencien la individualitat i com a culminació del seu esforç, la fama.

2.1 Àmbit territorial / Clubs o entitats
Un cop presentat l'eix a través del qual vull dirigir la investigació, centraré
l'àmbit territorial a través del qual vull ubicar el treball i fer una presentació
d'aquelles entitats que en formaran part.
Aquest està dirigit a la comarca d'Osona, a partir de dos clubs que treballen la
pràctica del futbol a partir dels valors. És important senyalar que la trajectòria
d'aquests clubs dins la metodologia de treballar els valors és diferent, així com
el temps que porten dedicant-se al mateix fet. Per tant, la meva intenció també
és poder veure les fases o processos on se situa cada club i veure quina és la
seva situació actual.
He reduït l'estudi a la comarca d'Osona per diversos motius, com poden ser la
proximitat, un accés més fàcil a les persones que hi estan involucrades, i alhora
també per poder veure la relació entre aquests, doncs els seus equips juguen
en la mateixa lliga. Aquest fet també té relació amb la recollida d'informació, ja
que un cop faci l'estudi de camp sobre aquests clubs i vagi a veure partits de
futbol, també analitzaré el comportament dels jugadors i clubs als quals
s'enfronten els mateixos. Amb això crec que tindré una visió més detallada de
tota una sèrie de clubs i les relacions més properes d'aquests amb els altres
pobles, de forma que pugui entendre millor en quin punt es troben.
Els clubs o entitats que formen part de la investigació són els següents:
4

Unió Esportiva Taradell

El Club que coneixem com a U.D. Taradell va ser fundat l'any 1947, però des
de 1915 el poble havia tingut diversos equips, fundats per treballadors de
fàbriques, aficionats o per motius polítics de l'època. A partir de la guerra civil
es van dissoldre tots, i encara que seguien jugant partits amistosos i a nivell
aficionat, no va ser fins a l'any 1947 quan es va decidir unificar aquests equips
per formar-ne un que pogués entrar a competir.

Fins al moment, hi havia dos camps de futbol al poble, el de la rectoria, que era
el camp principal i on jugaven la majoria d'equips i de partits, i un anomenat el
Casino, gairebé a l'altre extrem del poble. A partir de la unificació d'equips i
d'escollir l'equipament blanc i blau, que fins avui dia encara representa els
colors del poble, es va crear un nou camp de futbol, anomenat la Roureda.

Amb aquesta nova junta i la inauguració del Municipal la Roureda l'any 1954 el
Taradell va aconseguir consolidar el seu primer equip i començar a treballar i
fer créixer el planter, fet que va ser molt important, doncs l'any 1957, a causa
d'una crisi interna, aquesta junta es va desfer i l'equip va desaparèixer durant
vuit anys, però gràcies a la tasca d'alguns dirigents i personalitats del poble
més jugadors, van seguir jugant i mantenint l'estructura esportiva fins al 1965,
quan es fa càrrec del club una nova junta que, juntament amb l'ajuntament, fan
un projecte de millora al camp, incorporant graderies, vestidors amb dutxa i
delimitant amb parets, el recinte esportiu.

5

Durant els anys següents, i en l'àmbit esportiu, el Taradell aconsegueix, a poc a
poc, fer-se un nom dins la comarca, assolint ascensos i tenint un equip
competitiu gràcies a la seva bona planificació en la formació de jugadors. Un
aspecte a destacar, que reforça aquest aspecte, és l'aportació, com a un dels
clubs fundadors, de la lliga comarcal de Benjamins (que actualment encara
existeix), fent oficial des d'aleshores, la pràctica esportiva dels més petits.

A finals dels anys 80, el club incorpora als equipaments de l'estadi els llums per
il·luminar l'estadi quan es fa fosc, crea l'equip d'aficionats i s'estrena l'himne del
club. El club segueix vivint uns anys de creixement, acompanyats de bons
resultats i creant una identitat tant pels jugadors com del seu estil de futbol.
Serà l'any 2002 quan novament es fan millores a l'estadi, i en aquest cas, el
club és el primer a nivell espanyol que incorpora la gespa artificial homologada
amb la nova normativa europea. Aquest aspecte potencia encara més al club,
que alhora viu la seva millor època de resultats, assolint l'ascens a la categoria
preferent i estant apunt de pujar a la primera divisió catalana.
Anys més tard, i degut també a la reestructuració de les categories per part de
la Federació Catalana de Futbol, l'equip perd la categoria, però gràcies a
aquests bons moments a nivell esportiu, el club tenia el número més elevat
d'equips que es recorda, incloent-hi tres categories de futbol femení.
Amb els anys, s'han dissolt alguns d'aquests equips i alhora s'ha reestructurat
el futbol base en funció també dels nous reglaments que han anat sorgint.
Actualment, i després d'una crisi a nivell de direcció s'ha format una nova junta
que exerceix des de l'any passat, la qual està apostant de nou pel futbol
formatiu i de base, a la cerca de forjar una nova identitat basada a treballar
amb tots aquests joves des de l'educació i els valors.
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OAR Vic

La Obra Atlètica Recreativa Vic és una entitat esportiva fundada el 1957 pel
Mossèn Jaume Mugosa. El naixement d'aquest club ja té un caire educatiu i de
valors, ja que té per missió educar a partir de la pràctica de l’esport, seguint el
treball en valors iniciat pel seu fundador.
El club està obert a tot jove que vulgui practicar aquest esport dins la seva
disciplina i ètica, sense importar la condició social, econòmica, cultural o
religiosa, doncs quan un jove vol passar a formar part de l'entitat, se l'hi intenta
facilitar l'accés. El club es va constituir per servir com a eina educativa, de
formació integral per la persona, aprofitant, com diuen ells, l'element clau
d'aprendre a partir del futbol, clau en la motivació de tots aquests joves".
Les instal·lacions d'aquests s'ubiquen a la zona de l'Estadi, entre l'Horta
Vermella i el Vic2, i l'estadi s'anomena Torras i Bages. Aquestes instal·lacions
compten amb dos camps de futbol 11 i un camp petit, per l'escola d'iniciació i
per realitzar altres activitats de caràcter lúdic i educatiu, en col·laboració amb
altres entitats com pot ser EVAL, que també treballen l'esport amb valors en
clubs esportius o activitats extraescolars a diversos municipis i escoles.
Anteriorment, i fins als anys 80, compartien l'estadi amb el Club Atlètic Vic, fins
que aquest va traslladar-se a la pista d'atletisme municipal. La zona esportiva
Torras i Bages ha passat per diverses reformes, com els vestidors, casetes i a
partir de l'any 2009, van inaugurar la graderia coberta, que dóna aixopluc a les
aficions dels dos camps gràcies al fet que està situada enmig dels dos terrenys
de joc. La remodelació més recent, a banda del nou camp fet per l'escoleta, és
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a l'octubre del 2013, quan es va inaugurar el nou enllumenat i la gespa artificial,
que suplia a la desgastada i difícil de mantenir gespa natural.
Aquest club sempre ha alternat la formació de persones a través de les aptituds
vers l'esport, amb actituds vers la vida com a model de creixement integral del
jove. Aquesta atenció es fa possible organitzant-se de la següent forma:
1- Escola d'iniciació i escola de futbol (de 4 a 12 anys). Aquests joves no
competeixen dins de cap lliga federada i estan formats únicament per realitzar
exercicis, activitat física, partits i torneigs de forma interna. L'objectiu és formarlos en els valors del club, per crear identitat, i que aquesta formació s'emmarqui
en un model lúdic i de creixement.
2- El futbol formatiu (fins a l'edat d'infantil entre 12 i 14 anys). Aquests joves
estan inscrits en lligues federades i entren en competició dins la xarxa de futbol
formatiu del Consell Esportiu d'Osona i de la Federació Catalana de Futbol. Els
objectius segueixen sent de formació per sobre dels resultats, prima la
participació de tots els jugadors en el partit per davant del resultat.
3- El futbol competitiu (d'infantils fins a futbol amateur). Arribats a aquest
punt, els jugadors entren en plena competició, atenent les diferents categories
segons l'edat i el seu nivell en la pràctica esportiva.
El club té actualment 24 equips, dos dels quals participen en categoria amateur
(3a i 4a regional) i quatre equips femenins, dos dels quals estan en la primera i
segona fase descrita anteriorment. L'OAR Vic és un dels clubs amb més
història de la comarca en el seu treball en valors, aspecte que no ha canviat
però que sí que s'ha anat modificant i modernitzant en el pas de la seva
història, tenint clar, davant cada nova junta, que el seu treball i model a seguir
és el mateix pel qual es va formar.

3. Hipòtesi que planteja la recerca
Entenent que en el futbol de base és on més hem de cuidar l'aspecte educatiu i
formatiu dels joves, i on moltes vegades es descuida i propicia una sèrie
d'actituds repudiables o que generen mals hàbits entre els joves, trobo
necessari centrar la meva investigació en aquest punt. El futbol de base
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compren moltes edats, des dels cinc als divuit anys, i en cada edat l'exigència
educativa i formativa a l'entrenador ha de ser diferent. Per focalitzar el meu
treball, he escollit l'edat anomenada Infantil, que compren entre els 13 i 14
anys, doncs penso que en aquestes edats la majoria dels joves estan iniciant
l'última etapa de transició cap a l'adolescència i majoria d'edat, i és quan més
vulnerables poden ser en l'adquisició de males praxis, doncs comencen a
conformar la seva identitat i qüestionar-se aspectes de la vida. A nivell social,
també reben molta informació que han de poder i tenir eines per saber
assimilar, doncs que assoleixin una actitud crítica i inquietud per conèixer la
realitat i context on viuen és cabdal en la seva formació. En aquestes edats
s'han de conformar i consolidar els valors i aspectes ètics i morals de la
persona i si aquests joves venen treballant una formació que contempla
aquests aspectes, penso que estan en un moment vital idoni per poder realitzar
l'estudi i extreure'n unes conclusions que tinguin sentit i s'ajustin a la realitat.
Parteixo de la base que treballar l'esport amb valors és quelcom favorable i
necessari per realitzar el treball educatiu que desitgem, així doncs, m'agradaria
poder analitzar fins a quin punt i en quins nivells és positiva aquesta pràctica.
La hipòtesi que plantejo és la següent: Per als joves, el futbol amb valors
genera actituds més favorables pel seu desenvolupament i pràctica de l'esport.
Els valors als quals faré referència, són els més propers o defensats en els
drets humans, doncs entenc que dintre d'una amalgama molt amplia d’aquests,
he de rescatar aquells més importants o que tinguin més sentit en aquesta
conjunció entre valors i esport. Així doncs, com ja es veurà més detallat en
l'estudi de camp, tindré en compte valors com poden ser el respecte, dignitat,
tolerància, llibertat, solidaritat o igualtat entre d'altres.
Tot i així, en les entrevistes que realitzi amb les persones encarregades
d'aplicar la metodologia amb valors, hi ha la possibilitat que aquests mencionin
algun valor diferent dels citats, així que també serà contemplat.
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4. Marc teòric
En el marc teòric trobarem que dels tres apartats, els dos primers corresponen
a discursos sobre l'educació i l'educador, basades en més o menys proximitat
al món de l'esport i conseqüentment al futbol, però que en tot moment guarden
relació amb la significació dels valors vers la seva pràctica.
L'últim apartat, dividit en dos blocs, pretén ser més incisiu en els aspectes ètics,
morals i de valors vers aquest esport, partint de teòrics i acabant per citar a
personalitats diverses dins el món del futbol que ajudaran a entendre millor i
situar més concretament, aquells aspectes vers els quals hem de ser crítics.

4.1 Sobre l'educació en la infància
"Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él
alguien que no existía". Així defineix John Ruskin el sentit de l'educació,
transformar.
Segons Sabater (12: 1997) "El niño pasa por dos gestaciones: la primera en el
útero materno, según determinismos biológicos y la segunda, en la matriz
social en que se cría (...)" Coneixent que biològicament, els humans tendim a
la protecció dels infants (especialment en les seves primeres etapes de la vida)
i d'anul·lar qualsevol acte d'iniciativa que el porti a descobrir i experimentar
sobre un assaig - error, estableix una comparació sobre com neix i passa els
primers mesos de vida una cria de mono i una d’humana. "La cría de
chimpancé pronto es capaz de agarrarse al pelo de la madre para ser
transportado de un lado a otro, mientras que el retoño humano prefiere llorar o
sonreír para que le cojan en brazos". La mare fa que la seva cria s'espavili
ràpidament, i aquesta aprèn de seguida com desenvolupar-se en el medi i
adaptar-se al context. Segons segueix explicant Savater, "El mono está
programado para arreglárselas solito, como buen mono cuanto antes —es
decir, para hacerse pronto adulto—, pero el bebé en cambio parece diseñado
para mantenerse infantil y minusválido el mayor tiempo posible: cuanto más
tiempo dependa vitalmente de su enlace orgánico con los otros, mejor".
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Aquest aspecte és important en la mesura que hem de criar als infants sobre el
medi o context, per tal que aquests el coneguin, interactuïn, aprenguin de la
diferència i conformin una visió de la realitat que els permeti conviure millor en
ella un cop comencen a adquirir autonomia.
En el procés educatiu cal tenir clar que la formació d'aquests joves ha de ser
integral, vista de forma holística i aquest procés ha de portar a fer que
l'educació sigui el vehicle cap a l'autonomia i capacitat de ser crítics vers el
nostre entorn, per tant, a "descubrirse a sí mismo, a aceptar sus propias
realidades, a descubrir el entorno social y a comunicarse correctamente con él,
a capacitarse para una vida jalonada de frustraciones" ( Cagigal, 200-201:
1981).
En aquest sentit, l'educació en valors dins el futbol ha de ser la conjunció d'una
activitat educativa que contempli aquest exercici integral, recolzat en la família i
"una escuela activa, donde (...) se hace vivir un ambiente de actividades y de
realidades concretas, metodizado por las necesidades del desenvolvimiento
infantil y del instinto creador, no se pueden cultivar separadamente las partes
clásicas en que se divide la educación (educación física, educación intelectual,
educación moral) pues todos concurren al desenvolvimiento integral". ( José
Mallart y Cutó, 88: 1931).
Tot i poder pensar que tenint aquesta triangulació entre el jove, escola i família,
la pràctica educativa està servida, aquests només són part dels ingredients
necessaris, doncs el mèrit està en poder unir-los en la mateixa direcció, i tal
com aporta Savater (27: 1997). "En la familia las cosas se aprenden de un
modo bastante distinto a como luego tiene lugar el aprendizaje escolar: el clima
familiar está recalentado de afectividad, apenas existen barreras distanciadoras
entre los parientes que conviven juntos y la enseñanza se apoya más en el
contagio y en la seducción que en lecciones objetivamente estructuradas”. La
influència de la família és notable en la majoria dels infants, així doncs, aquests
o bé s'identifiquen amb el model familiar, o acaben rebutjant-lo frontalment tal
com sentencia el mateix autor "lo que se aprende en la familia tiene una
indeleble fuerza persuasiva, que en los casos favorables sirve para el
acrisolamiento de principios moralmente estimables que resistirán luego las
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tempestades de la vida, pero en los desfavorables hace arraigar prejuicios que
más tarde serán casi imposibles de extirpar."
Georg Kerschensteiner (45:1928) planteja: ¿Dónde existe, pues la especial
estructura social que diferencia al educador de todos los demás tipos de
profesión social? Aquesta qüestió es resolta per ell mateix i ens ajuda a
entendre també el paper de l'educador com a nexe i pilar fonamental entre la
triangulació

sobre

la

qual

parlàvem

anteriorment

"Su

profesión

es,

indudablemente, la que se aproxima más a la de la madre. También la
actividad benéfica de ella se dirige al cuerpo y alma del hombre en formación e
igualmente brotan hechos del amor al hombre". Entenem que fora dels
sentiments naturals que li falten a l'educador vers una mare, ell destaca aquest
amor pedagògic que ha de brotar de l'educador, que aquest ha de veure en el
nen "al futuro portador de sus valores, de los valores de la humanidad".
La realitat en la qual es troben molts educadors és en la mescla de principis i
prejudicis que estan arrelats de tal forma que ni el mateix jove sap distingir, fet
que dificulta molt més aquest canvi de concepció i reconduir aquells aspectes
que estan integrats amb naturalitat, on el jove moltes vegades no és conscient
d'aquells atributs negatius que té integrats i reprodueix de forma errònia. Tot i
així, com apunta Domingo Bernés (194:1928) "Son etapas de desenvolvimiento
que es forzoso respetar, pero en las cuales se puede influir siguiendo el
proceso mismo de su formación, que no ha sido otro que el de
desenvolvimiento del espíritu humano, como base de toda educación del
razonamiento del niño (...) al que conviene dar, por tanto, su más adecuado
contenido, corrigiendo al mismo tiempo sus extravíos y apresurando su
marcha".

4.2 Sobre l'educador
Si sobre tal figura recau la immensa responsabilitat d'educar, aquesta persona
ha d'estar preparada per tal fet, formada per tal fi i amb un coneixement sobre
el context al qual està treballant. Segons Rousseau " en toda especie de
proyecto hay dos cosas a considerar: en primer lugar, la bondad absoluta del
proyecto; en segundo lugar, la facilidad de la ejecución". ( Francisque Vial, 14:
1931). Aquesta bondat respon al sentiment altruista, en treballar a partir de la
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naturalesa de les coses per una pràctica educativa que tingui un valor social. El
segon punt és igualment important, ja que com segueix narrant el pedagog, "si
no se conoce a fondo la nación para la que se trabaja, por excelente que pueda
ser la obra en sí misma, pecará siempre por la aplicación" ( Francisque Vial, 15:
1931). Així doncs, -tenint uns educadors, mestres o personalitats que
comparteixen l'art d'educar amb coneixement sobre el context, situació social i
política i culturitzats amb les obres del país-, promourem que el jove "(...), lea
cosas de su país; que a los diez años conozca todas las producciones del
mismo; a los doce, todas las provincias, todos los caminos, todas las ciudades;
que a los quince sepa toda su historia, a los dieciséis, las leyes; que no se
haya realizado en toda Polonia una acción bella ni haya existido un hombre
ilustre de los que no pueda dar cuenta al instante". ( Francisque Vial, 15: 1931).
Aquest pot ser un exemple de la força que pot tenir l'educació sobre la unió,
com mencionava abans, de tots aquells focus educatius que recauen sobre el
jove. Per tal de poder acotar aquesta feina i treballar-ho conjuntament, és
important tenir clar quins són els valors que volem inculcar al jove, doncs "los
motivos del acto pedagógico, son representaciones de valores que hay que
cultivar, o de elementos sin valor que debemos sojuzgar. Llamamos cultivo de
valores al hecho de realizarlos en la propia persona o en la extraña". (Georg
Kerschensteiner, 21: 1928).
Ensenyar no ha de ser solament una transmissió de coneixements, sinó que ha
d'anar acompanyat d'ideals, d'uns valors i ètica que afavoreixin una projecció
social òptima perquè aquests coneixements puguin ser aplicats i compartits.
Rousseau aposta per tenir persones amb coneixements, culturitzades i
crítiques, per tant, s'ha d’instruir-les per tal fi.
D'aquí sorgirà la voluntat de formar-se un criteri a base d'uns valors socials i
aquest individu conformarà una identitat forta, i com apunta Gervilla (37: 1997)
"Educar es, así, formar el carácter en el sentido más extenso y total del
término: formar el carácter para que se cumpla un proceso de civilización
imprescindible y formarlo para promover un mundo más civilizado, críticos con
los defectos del presente y comprometidos con el proceso moral de las
estructuras y actitudes sociales".
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L'aposta

dels

autors

és

clara,

educació

és

transformació.

Aquesta

transformació ens ha de portar a un nivell superior, el de la llibertat de la
persona. Fernando Savater (13: 1991) ens fa una comparació entre els humans
i els animals, narrant com la diferència principal entre un grup de "termitassoldado salen a defender a su tribu e intentan detener a las enemigas" i "la
historia de Héctor, el mejor guerrero de Troya, que espera a pie firme fuera de
las murallas de su ciudad a Aquiles”. És justament la llibertat de decidir i
prendre la decisió. Els animals actuen per factors biològics i de naturalesa, però
els humans podem escollir. No som omnipotents ni lliures d'escollir tot el que
ens passa, "sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo.
(...)Por ello, cuanta más capacidad de acción tengamos, mejores resultados
podremos obtener de nuestra libertad". (Savater, 16: 1991). I poder assolir
aquesta llibertat plena, sigui física o intel·lectual, s'ha de cultivar i assolir
mitjançant l'educació en les persones, previ treball que ha d'haver fet
l'educador en si mateix, per tal de combatre aquells aspectes conservadors de
la societat que ens priven de cercar millores entre els iguals. "La sociedad
prepara a sus nuevos miembros del modo que le parece más conveniente para
su conservación, no para su destrucción: quiere formar buenos socios, no
enemigos ni singularidades antisociales. (...) No sólo busca conformar
individuos socialmente aceptables y útiles, sino también precaverse ante el
posible brote de desviaciones dañinas." (Savater, 65: 1997).

Davant aquest poder que el sistema social exerceix sobre el cos i ments de les
persones, convertides, la majoria d'elles, en fidels a una causa, que lògicament
va en contra de la pròpia, l'educador ha de sacsejar, provocar i incomodar
aquesta mentalitat "para que no se duerman en los laureles ni en el limbo, para
que no digan que cambiaron de canal, que ese día no estaban, que no
pudieron ver, oír, enterarse. Hacer ruido contra los genocidios y contra los
silencios, contra los ataques a libertades, aunque parezcan las de otros, por
tanto también nuestras, propiedad de todos, cada libertad, toda la libertad".
(José Maria Mendiluce, 165:1998).

Per assolir tal fita, la relació educativa s'ha d'encaminar cap a discutir, raonar,
argumentar i participar d'aquelles accions o fets quotidians que provoquen
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aquest desequilibri i normalitzen la barbàrie per condemnar a qui s'ho
qüestiona.

4.3 Anàlisi dels valors
4.3.1 Des d'una vessant teòrica
En la societat d'avui en dia, els valors i creences venen determinats per la
ideologia, molts cops la dominant, que es desenvolupa en el nostre context.
Actualment en la societat occidental, els valors reben una forta influència del
consumisme, materialisme, narcisisme i un individualisme que anteposa el
nostre desig més immediat a aspectes col·lectius o de comunitat. "En la
actualidad, el tema de la educación en valores reviste singular importancia ante
los cambios económicos, políticos y sociales que se registran en las
sociedades y que generan la necesidad de implementar un tipo de educación
específica relacionada justamente con valores". Maria Rosa Buxarrais
(11:2003).
Educar en valors és "encontrar espacios de reflexión tanto individual como
colectiva, para que el alumnado sea capaz de elaborar de forma racional y
autónoma los principios de valor, principios que le van a permitir enfrentarse
críticamente a la realidad" Maria Rosa Buxarrais (81: 1997). El nostre treball ha
de consistir a afavorir les condicions òptimes i necessàries perquè la persona
cerqui, aprofundeixi i faci una valoració crítica i conscient sobre aquells models,
actituds i formes de relació que li permetin viure en harmonia i que aquesta
relació no actuï sobre la vida dels altres condicionant el seu desenvolupament.
Aquesta educació ha de portar tant a l'educador com a l'educand a conductes
basades en principis ètics i establir unes normes morals que vagin en
consonància amb els valors adquirits.

Maria Rosa Buxarrais, juntament amb el doctor Miguel Martínez, catedràtics
tots dos de la Universitat de Barcelona, es basen en un concepte sobre
l'educació a través del qual educar "significa optimizar y mejorar una serie de
dimensiones de la persona en función de su desarrollo”(13-14:2003). Aquestes
dimensions són quatre:
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- La dimensió adaptativa: La que ens permet adaptar-nos al medi social i

cultural on ens mourem. Aquesta dimensió apareix en néixer i ens permet
acceptar les convencions socials que es donen al nostre entorn.
- La dimensió codificativa: És la que ens permet entendre i distingir les coses

bones i dolentes del nostre entorn. Passarem de la lecto-escriptura a fer una
cerca per entendre el nostre context i comprendre críticament la realitat
social.
- La dimensió projectiva: Aquesta pretén, no només que codifiquem i ens

adaptem a l'entorn social, sinó que siguem capaços de construir un projecte
de vida.
- La dimensió introjectiva: L’última de totes perquè en ella hem de ser capaços

de reflexionar, codificar, adaptar-nos i projectar-nos en l'entorn, i fer-ho així
perquè realment hem trobat un lloc en el món i tenim un projecte fet a
consciència i amb felicitat.

Milton Rokeach, psicòleg, i un dels pioners en estudis sobre l'implementació
dels valors en l'educació dels joves, entén aquest terme com "una creencia
duradera donde un modo de conducta o un estado último de existencia es
personal y socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado
final de existencia” (5: 1973). Segons el mateix autor, els valors s'ordenen
jeràrquicament segons la importància relativa per la persona, fet que dóna lloc
a diferents orientacions, com poden ser la moral, personal, social o
competencial. "Los valores pueden ser definidos como creencias prescriptivas
duraderas sobre la preferencia de un modo de existencia o de conducta
concreto en detrimento de otros modos de conducta y estados finales” (5:
1973). Per tal que aquestes creences contribueixin a una socialització i
desenvolupament positiu del jove, cal que es treballin des de tots els pilars
educatius que sostenen l'educació del jove (família, escola i educadors).

Partint d'una anàlisi sobre la importància d'adquirir valors, basat en un treball
introspectiu i alhora coneixedor del medi on ens desenvolupem, toca, incidint
un pas més, veure en quina situació i disposició trobem l'esport o activitat
física.
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Trobem una definició de Gervilla, el qual afirma que: " También el deporte se
ha liberado del lirismo de las virtudes y se ha puesto a tono con la lógica postmoralista, narcisista y espectacular. En la actualidad, el deporte de masas es,
en lo esencial, una actividad dominada por la búsqueda del placer, del
dinamismo, de la experiencia de uno mismo. Después del deporte disciplinario
y moralista, he aquí el deporte ocio, el deporte salud, el deporte desafíos. La
emoción corporal, el placer, la sensación, el equilibrio íntimo, la forma física y
psicológica son hoy los emblemas más significativos del individualismo
narcisista. Ya no del deporte aristocrático, sino del deporte a la carta, en el que
cada día aumenta la gama de ofertas diversificadas en las que todas pretenden
el culto al cuerpo. Así el deporte se ha desmoralizado, se ha liberado de
cualquier ideal trascendente que no sea el triunfo del mismo. El deporte, pues
por

sus

propias

características

de

competitividad,

eficiencia,

record,

espectáculo e incluso, de desmesura física se ha convertido frecuentemente en
la desnaturalización de la educación física y puede que incluso en
antieducativo". ( Melchor Gutiérrez, 74:2003).

L'esport ha estat sempre un vehicle i mitjà apropiat per l'adquisició de valors,
del desenvolupament personal i alhora social i comptava amb els atributs de
superació, tolerància, treball conjunt, disciplina, responsabilitat, honestedat,
fidelitat i perseverança entre d'altres. Aquestes qualitats es poden aconseguir a
través d'aquesta pràctica, conjuntament amb el desenvolupament físic,
intel·lectual i social, que beneficiïn a la persona i el conjunt de població.

Guillermo Ruiz i Dolores Cabrera narren sobre la globalitat de l'educació física.
"La educación física es ante todo educación. El hombre expresa de algún modo
su peculiar manera de ser y la conforma. Como educación no es, claro está,
sólo educación del cuerpo, sino del hombre; pero, como física, lo es de una
manera muy directa a través del cuerpo, en tanto éste puede ser una vía de
enriquecimiento humano y de desarrollo global del sujeto sin descuidar todos
los ámbitos que integran la personalidad. Por esta razón, el profesional de la
actividad física y el deporte debe fomentar esa totalidad formativa de esta
actividad y debe promover la adquisición de valores deseables a través de su
práctica” (11:2004).
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Perquè dins el marc de l'activitat física i l'esport es contempli aquesta proposta
o model del desenvolupament de valors socials i personals, cal que "todos los
estamentos susceptibles de ejercer algún tipo de influencia sobre la formación
del esquema de valores de cada persona, basándose este modelo en que no
se le pide a nadie que asuma completamente la responsabilidad del proceso de
todo el modelo, sino que cada uno, en función del rol que le corresponde,
asuma su papel". (Melchor Gutierrez, 31:1995).

Així doncs, trobem que altra vegada els pares, professors, entrenadors o
educadors i personalitats vinculades a l'esport assumeixin la seva part del
compromís per tal que aquesta educació sigui completa, des de totes les
vessants i visions, doncs cal equiparar en qualitat, la quantitat d'informacions
tòxiques que es desprenen des del model social actual i orientar al jove cap al
respecte, a una competició amb si mateix, per superar-se i assumir els reptes
esportius i de la mateixa vida a partir d'una base integradora i solidària.
Torralba, (extret de: Guillermo Ruiz i Dolores Cabrera; 12: 2004), en la mateixa
línia de Gutierrez, considera la participació de tots aquests sectors com a
cabdals per l'èxit del projecte "entendiendo que este proceso debe realizarse a
través de una intervención social general que se fundamentaría en los
siguientes apartados:
- Intervención desde los valores de la persona y su entorno. Cada deportista

es más proclive a unas determinadas características, algunas de ellas
derivadas de su propia naturaleza y otras que provienen del ambiente en el
que se encuentra inmerso. Para educar en valores sociales y personales a
los jóvenes deportistas, será muy conveniente y útil conocer qué es lo que
ellos valoran de la actividad físico-deportiva y qué defienden las personas de
su entorno.
- Intervención social general. Desde el ámbito educativo, para los valores

relacionados con el deporte, pueden seguirse gran parte de los esquemas
diseñados para la educación en valores desde el marco general de la
enseñanza. El fin principal de la educación, como claramente viene
especificado en la LOGSE, es el pleno desarrollo de la personalidad de los
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alumnos, el desarrollo integral de todos los factores que la componen:
intelectual, corporal, social, afectivo y ético-moral".

Aquest treball educatiu des dels diferents estaments, propiciaran al jove
l'adquisició o coneixement de valors diferents, vistos des de perspectives
complementàries entre si, que l'ajudaran a conformar una moral i identitat, des
de visions i rols diversos que són competents amb un dels pilars fonamentals
de l'educació, la formació integral i integradora dels continguts.

Així doncs, per establir aquestes bases comunes i com a punt de partida per tot
professional de caràcter educatiu, cal que s'elabori un currículum educatiu, que
estableixi unes bases per tots aquests referents "desarrollando los valores
auténticos del deporte y relativizando la influencia de factores externos, como,
por ejemplo, las recompensas económicas, en el desarrollo de estos valores".
(Guilermo Ruiz LLamas y Dolores Cabrera Suárez, 17: 2004).
4.3.2 Des de la realitat d'aquells qui ho viuen
"Estoy absolutamente convencido de que la fama y el dinero son valores
intrascendentes. Pasa que claro, nos los describen con un peso tan
significativo que parecería imposible resistirse a valorarlos. Creo que el espíritu
amateur, el amor hacia la tarea, es lo único que vuelve satisfactorio el tránsito
por el trabajo; cuando observo de qué manera son descritos hacia el público las
celebridades, los ídolos, lamento muchísimo que se jerarquicen esos tipos de
cosas, que se los describan millonarios, que se los describan famosos, que se
los describan extraídos de la realidad social, fuera del contacto con la gente
común".1
En aquest apartat seguiré tractant els valors com a contingut essencial, però
vist, com es pot comprovar en la firma de l'autor de la cita anterior, des del punt
de vista d'aquelles entitats o professionals vinculats al món del futbol.

1

Bielsa, Marcelo (2011). El método Bielsa. Fútbol y filosofía. Argentina. Recuperat de:
http://metodobielsa.blogspot.com.es/p/valores-y-convicciones.html
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Aquests viuen l'èxit i el fracàs en primera persona, i sobre tots ells recau
l'immens pes d'un esport que no para d'engreixar-se a partir d'una dieta cada
cop menys equilibrada i carregada d'uns ingredients els quals l'allunyen,
gairebé de forma definitiva, d'aquells components que l'havien mantingut com a
una pràctica esportiva i saludable per tots els consumidors.
"Sí estoy convencido de una cosa: fui feliz cuando disfruté del amateurismo, fui
feliz cuando crecí enamorado de mi trabajo. Yo tengo un profundo amor por el
fútbol, por el juego, por la esquina, por el baldío, por el picado, por la pelota. Y
desprecio todo lo añadido, todo lo que le fueron agregando para convertirlo
extrañamente en deseado". Marcelo Bielsa, com a cloenda del primer paràgraf.
Una de les preguntes més freqüents que envolten al futbol, provingui dels seus
seguidors com sobretot dels seus detractors, és; perquè aquest esport ha
assolit la magnitud actual, sobrepassant tot límit esportiu, infiltrant-se en la
societat fins al punt de poder "paralitzar" països sencers?
En aquest punt, trobaríem a diferents autors, de disciplines diverses, que
aporten la seva visió crítica al respecte. "El fútbol es estúpido y es el deporte
más popular porque la estupidez es popular" frase citada per Jorge Luis
Borges, en una conferència a Buenos Aires just en el mateix dia i hora que la
selecció Argentina jugava el seu primer partit del mundial del 78. Rudyard
Kipling, anys enrere (Londres 1902) també criticava el futbol i "Las almas
pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan".
El futbol també ha rebut crítiques i suport des de posicionaments socials,
polítics i intel·lectuals, doncs aquestes fluctuen segons la potencialitat d'aquest
esport i la seva capacitat destructiva.
"El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de
que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída
por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce
subalterno se realiza. El instinto animal se impone a la razón humana, la
ignorancia aplasta a la cultura, y así la chusma tiene lo que quiere". I Galeano
continua; "En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol
porque castra a la masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo
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sin pan: hipnotizados por la pelota, que ejerce una perversa fascinación, los
obreros atrofian su consciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus
enemigos de clase".( Eduardo Galeano, 36-37: 2010).
Des d'un pla econòmic, Xavier Sala i Martín, expresident de la comissió
econòmica del F. C. Barcelona, explica, des del punt de vista dels economistes
neoliberals, que "Los mejores atletas cobran tanto, dirían, porque el mercado
en el que venden su producto es enorme. De hecho, la televisión hace que el
mercado de las superestrellas deportivas haya pasado a ser el mundo entero.
En el mercado, cada uno cobra por lo que genera y, de la misma manera que
el trabajador de una empresa de automóviles cobra según su contribución a las
ventas, un deportista cobra según contribución al club por el que trabaja. Por lo
tanto, los salarios se determinan según las leyes de la oferta y la demanda, y
nadie puede decir que cobran “demasiado”. Tot i així, continua dient "Este
argumento, aunque aparentemente impecable, se equivoca al comparar las
sociedades deportivas con las empresas normales. La “producción” de las
sociedades deportivas no se mide en términos absolutos sino en relación con
la de los demás. Es decir, lo que importa en el fútbol no es que un equipo
marque una determinada cantidad de goles o sume una cantidad de puntos,
sino que marque más que los demás o que sume más puntos que los demás.
No es tan importante jugar bien como jugar mejor que el adversario. Esta sutil
diferencia crea problemas importantes ya que, cuando un club contrata a un
jugador bueno, no solamente aumentan la “producción” de su equipo sino que,
además, reduce la “producción” del equipo contrario. Este fenómeno, que los
economistas llamamos “externalidad negativa”, se asemeja bastante al de las
empresas contaminantes que, al producir, perjudican a los ciudadanos y
empresas que las rodean".
Aquesta pregunta podria donar per fer un treball d’investigació dedicat
íntegrament a contestar-la, però centrant-me en personalitats més properes al
món del futbol, trobem a Jorge Valdano (13:2016) qui apunta a una de les
causes, que té el seu epicentre als inicis de l'últim segle, expressant que "La
gran revolución futbolística se produjo del campo hacia fuera. No existe
fenómeno social que, como este deporte, se haya adaptado con más
naturalidad a la globalización. Es curioso que un juego tan primitivo, alérgico en
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su práctica a la tecnología, se haya subido con tanta facilidad a todos los
medios de comunicación: prensa, radio, televisión, internet y cada una de las
variables de redes sociales existentes y por venir". Clar esta que no per tots els
clubs esportius la globalització els ha "ajudat" per igual. "la globalización
consagra una feroz realidad: o eres grande, o la muerte solo es cuestión de
tiempo" (Jorge Valdano, 153: 2016). Per grans, i si mirem a la lliga espanyola
de futbol, trobem a "El Real Madrid es el club de fútbol con mayores ingresos
mundiales. El Barça, ya se acerca a esas cifras. Según el ranking financiero
que desde 1996 presenta la consultoria Deloitte, si el crecimiento de los
grandes se mantiene al mismo ritmo antes de diez años ambos llegarán a los
1.000 millones de ingresos". (Jorge Valdano, 153: 2016).
Tot aquest recull de dades ens indica, d'una banda, perquè el futbol s'ha
adaptat a la globalització, o millor dit, l'ha potenciat. Doncs es podria dir que és
un dels atributs o el podem prendre com a referència d'aquest canvi polític,
social i econòmic que viu la societat, i com tot esquema del liberalisme, no és
just per tots. "En España no afecta a las cuentas ni del Madrid ni del Barça. Sí,
de un modo trágico, al resto de clubes de la Liga, que en las dos últimas
décadas han visto crecer sus balances, pero en números rojos". (Jorge
Valdano, 153: 2016).
Gran part de la culpa d'aquesta magnificació entorn del futbol la tenen els
mateixos consumidors, tots aquells que de forma desenfrenada i apassionada,
són capaços de fer l'impossible pel "seu club". (Eduardo Galeano, 7: 2010)
descriu aquesta passió "Una vez por semana, el hincha huye de su casa y
acude al estadio... En este espacio sagrado, la única religión que no tiene
ateos exhibe a sus divinidades". El vincle d'aquests amb el club que
s'identifiquen en moltes ocasions el porta a tenir un fe cega, un suport
incondicional (amb més adeptes quan les coses els van bé) fins a arribar al
fanatisme, descrit també per Eduardo Galeano (8: 2010) "El fanático es el
hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por
echar a pique la razón y a cuanta cosa se le parezca..” i continua "La
omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la
cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo: liberado por un
día, el fanático tiene mucho que vengar".
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Així doncs, el futbol, cada dia amb més força, té la capacitat de tornar
irracionals a les persones, fugint de la mateixa essència de l'esport i els valors
que l'haurien d'acompanyar, per convertir-se en un motiu per desfogar-se,
camuflar aquelles mancances i alliberar la ràbia de situacions personals des
d'una posició de privilegi i cert poder. La mateixa irracionalitat d'aquestes
persones, fa que aquest despropòsit es transmeti entre les generacions i tot
això, com ens explicarà Jorge Valdano a continuació, és el caliu que
requereixen totes aquelles persones que l'han convertit en un negoci rentable i
característica de cada país "Durante mi niñez solo tenía una obsesión: la
pelota. Estoy convencido de que a mi nieto lo desvelará una camiseta de su
equipo, porque la fascinación que producen los héroes tiene ya más fuerza que
el juego mismo. Mi nieto no sabrá que en el instante en que compre esa
camiseta, pasará de hincha a cliente para activar un negocio cada vez más
grande" (14: 2016).
Per assolir una magnitud a escala global, el futbol no només necessita fidels o
fanàtics al camp, sinó que s'ha de nodrir d'una xarxa molt més extensa, arribant
a tots els racons del món i per tal que sigui notícia inclús quan no és dia de
partit. Per tal que puguem parlar de futbol diàriament, és estrictament necessari
que aquest entri en conjunció amb les tecnologies. "La televisión, que empezó
enseñándonos los partidos enteros con una sola cámara, ahora los trocea en
análisis interminables y nos permite mantener con los jugadores una relación
casi íntima. Sabemos de sus talentos, pero también de las botas que estrenan,
de sus alegrías desbocadas, de sus fastidios teatrales y, cuando termina el
partido, de sus novias, sus peinados y sus opiniones, que se difundirán como si
la humanidad dependiera de ellas.” (Jorge Valdano, 15: 2016).
Davant aquest nou paradigma que s'obra al voltant del futbol, on persones que
ni tal sols els agrada aquest esport o que diuen ser simpatitzants de clubs dels
quals no coneixen la meitat de la plantilla, s'està conformant una identitat vers
aquest esport que s'allunya de si mateix, doncs ja pels seguidors fidels és difícil
mantenir un criteri que els allunyi de guerres mediàtiques entre jugadors, clubs,
divorcis i noves parelles, marques publicitàries, tendències polítiques i tot
aquest exquisit aparador que atrapa, cega i no permet apropar a la massa a la
veritable essència del futbol, la seva pràctica.
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Tot i no haver parlat directament de valors, clar està que aquests estan en crisi,
doncs el model que rep tota persona que s'iniciï en aquesta disciplina, dista
molt de la seva realitat i valor educatiu, i aquí rau la importància en aquest
treball de base, per recuperar no solament uns valors en l'àmbit esportiu, sinó
perquè aquest esport de masses, pugui servir com a eina de socialització i com
a recurs addicional per aquelles persones que treballen en l'àmbit educatiu i
formatiu de persones.
"Uno vive y necesariamente necesita jerarquizar virtudes, decir éstas son las
virtudes que rescato en los demás y quisiera para mí, que respeto, que valoro.
A mí el deporte me dio ese parámetro. Yo aprendí por el deporte que la
generosidad era mejor que la indiferencia, aprendí el valor de la significación
del coraje, aprendí la importancia del esfuerzo y aprendí lo trascendente de la
rebeldía. Son los tres o cuatro elementos con que yo después traté de orientar
mi vida. No necesariamente tienen que ser ellas las elegidas, pero sí es
indispensable que uno sepa cuáles son las virtudes alrededor de las cuáles
quiere vivir".2
Arran d'aquest canvi que està patint el futbol, s'han perdut referents que
causaven en aquesta pràctica, admiració per aquells que ni tan sols el
practicaven. Paco Seirul·lo i Frans Hoek, preparador físic i de porters
respectivament, han sigut dues persones que han seguit l'evolució d'una
d'aquestes figures i referents dels quals parlo, Carles Puyol "Seirul·lo destaca
tres factores que han llevado al canterano a convertirse en hombre básico del
equipo como es ahora "Primero, una tremenda ilusión como barcelonista.
Segundo, constancia. Nada más llegar se dijo: Yo no soy nadie y debo trabajar
día a día para acercarme a mis compañeros. Tercero, humildad. Estos son los
tres puntos básicos que le han permitido consolidarse en el F.C. Barcelona".
(Carles Puyol, 99: 2003).
Com reconeix el mateix jugador, la Masia, on es formen els jugadors de les
categories inferiors del F.C. Barcelona "es una escuela de la vida. Aconsejaría
a cualquiera pasar una temporada en un sitio así. La convivencia con gente de
2
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similar edad, algo mayores y algo menores, hace que madures, fomenta el
compañerismo, se aprende de uno mismo y de los demás". (Carles Puyol,
47:2003). Tot i així, en aquests espais no solament es treballa la formació del
jove, aïllat de la realitat que implica ser un jove amb potencial, sinó que també
entren en contacte amb el què serà el seu món i amb aquelles persones que
també participen d'ell fora dels estadis. "En esa etapa en La Masia también me
sorprendió la frecuente presencia de representantes en los entrenamientos. Te
cogían por banda y te ofrecían contratos, te prometían que te llevarían aquí o
allá, que te mejorarían la ficha.. Era evidente que estábamos en el último
eslabón antes del profesionalismo y querían hacerse con el mercado
emergente". (Carles Puyol, 46: 2003). Per concloure, i en paraules de Marcelo
Bielsa, " Pagarle más al jugador en busca de que rinda más, es una forma de
pervertirlo" 3.
En aquesta situació es troben molts joves, siguin promeses nacionals
emergents o de l'Amèrica Llatina i Àfrica. El que fa que aquestes persones
segueixin una conducta on prevalen els valors inculcats o bé es deixin seduir
per la fama i els diners és la base educativa, personal i la interiorització dels
valors que han anat conformant a la persona. Amb això no vull dir que
existeixin únicament dos camins, o que aquell jugador mediàtic sigui
necessàriament algú que ha perdut els papers, però aquesta actitud, vista des
d'una ètica i moral es veu ratificada en les seves accions i reaccions.
Per posar un exemple conegut per tots, quan veiem, llegim o escoltem a
Cristiano Ronaldo en una de les seves declaracions a la premsa mencionant
que "Me tienen envidia por ser rico, guapo y un gran jugador" abans de criticar
als àrbitres sobre per què a ell no el protegeixen i defensen, podem pensar que
són unes declaracions en calent i poden estar justificades, però aquesta actitud
d'un referent per moltes persones dedicades al futbol, juntament amb la de
molts altres jugadors com poden ser Pepe o Neymar, fan que inconscientment i
de forma lenta però segura, arribi aquest missatge als joves, que interioritzen
aquestes actituds, així com idealitzen el nou prototip de jugadors. Aquests
3
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casos no són fets aïllats, i prenen força a partir d'aquest model individualista i
de classes que es viu dins d'un equip. "Si quien llega primero tomando atajos
no sufre la condena dentro del grupo, ese equipo está enfermo. Aplica también
a la sociedad"4. Doncs aquest recorregut esta encaminat a fer de la victòria,
l'únic objectiu. “No deberíamos difundir lo circunstancialmente exitoso si el
objetivo es transmitir valores".5
Per ser justos i carregar aquest pes sobre totes les parts implicades, cal veure
les reaccions des de totes les perspectives, que poden ser la premsa, directius i
aficionats, per entendre que la victòria acompanya elogis, i la derrota només
busca culpables. Marcelo Bielsa, ho compren de la següent forma: "Nunca me
dejé tentar por los elogios. Los elogios en el fútbol son de una hipocresía
absoluta. El fútbol está concebido así, tiene que haber o una gran alegría o una
gran tristeza. Derrota o victoria, sangre o aplauso son valores muy caros al ser
humano. Entonces, en el fracaso sufro mucho la injusticia del trato, no logré
nunca dominar eso. Siempre sufro mucho cuando perdemos y cuando soy
maltratado, pero sí logré no creerme la duración del éxito. Como no se revisa
por qué ganaste, da lo mismo, te adulan por haber ganado no porque mereciste
ganar, por el recurso por el que ganaste, entonces tuve claro siempre que esa
franela, porque ése es el término, es impostora".
Aquestes són unes de les conseqüències més visibles d'aquest canvi de
paradigma en el món del futbol, però cal entendre el seu inici, el punt de partida
des del qual els jugadors van començar a prendre la iniciativa i a beneficiar-se
tant de la seva capacitat futbolística com de la imatge global que projecten
actualment.
En aquest punt, cal parlar sobre la Llei Bosman, aprovada el 15 de novembre
de 1995. Aquesta llei, que porta el nom de l'exjugador Jean-Marc Bosman,
gràcies a la seva lluita per aconseguir que els jugadors, els quals es devien al
seu club i aquest negociava el seu preu i traspàs, poguessin negociar ells el

4
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seu contracte un cop finalitzés. Aquesta lluita el va porta a denunciar al seu
equip,

"que propuso renovarlo reduciendo su sueldo en un 75% y un drástico

recorte de primas. Quiso fichar por el Dunkerque, de la segunda división
francesa, pero le pidieron 600.000 euros por dejarle marchar, una cantidad
prohibitiva para pagar por un jugador de nivel bajo. Esa fue la decisión que
llevó a Bosman a iniciar una batalla legal de cinco años de duración, que
finalizó con su victoria para asegurar el derecho de los futbolistas a convertirse
en agentes libres al final de sus contratos". (Juan Pedro Fernández, extret de
Público digital).
Bosman va denunciar a la FIFA i la UEFA, amb l'únic suport del FIFpro, i
després de guanyar aquesta batalla legal i de percebre una indemnització que
gairebé servia per cobrir els costos en advocats i de tot el procés, va quedar
relegat a l'oblit i abandonat per tots els altres jugadors de futbol.
Aquesta llei, coneguda com la més important i influent que s'ha dictaminat en
sobre aquest esport, va obrir les portes al lliure mercat de jugadors estrangers
entre països, va ser el detonant perquè s'abolís la normativa de tenir un límit o
màxim d'estrangers per equip, va donar peu al pagament per la formació dels
jugadors a aquells clubs on es van iniciar i que posteriorment han estat
traspassats a equips d'elit i "a la ‘ley Bosman’ se le unió también la llegada de
los prominentes ingresos procedentes de los derechos televisivos, los
beneficios por derechos de imagen de jugadores". (Juan Pedro Fernández,
extret de Público digital).
Aquest canvi en la política i funcionament de la gestió econòmica, segueix sent
una arma de doble fil, doncs arribats el dia d'avui, la majoria de jugadors
traspassats, s'inicien als seus respectius equips amb uns contractes
astronòmics, sense haver demostrat res, i pels clubs, sense ni tal sols haver
debutat, ja estan generant ingressos a partir de la transacció.
Seguim veient com l'èxit, la fama, inclús el "glamour" són aspectes que
s'intenten vincular ràpidament entorn del club per gaudir del suport de
l'aficionat, dels membres del club i d'aquells patrocinadors o inversors que
financen aquestes operacions. Però aquest èxit és empresarial, per tant, a peu
de gespa, com es reflecteix aquest èxit? Marcelo Bielsa ho defineix de la
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següent forma: "Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es
una excepción. Los seres humanos de vez en cuando triunfan. Pero
habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan, y ganan de vez en cuando.
Muy de vez en cuando" 6
Per citar un dels casos més coneguts a nivell espanyol, trobem la trajectòria de
Víctor Valdés, exporter del F.C.Barcelona, que en mig de l'èxit i el
reconeixement internacional que tenia, va sofrir una lesió al genoll, aspecte que
va apartar-lo de la pràctica professional i va relegar-lo a un oblit, que com ell
mateix explica en una entrevista7 feta per Marlon Becerra "el fútbol te aparta, te
has lesionado la rodilla y..otro! tu ya no vales..".
"No permitan que el fracaso les deteriore la autoestima. Cuando ganás, el
mensaje de admiración es tan confuso, te estimula tanto el amor hacia uno
mismo y eso deforma tanto. Y cuando perdés sucede todo lo contrario, hay una
tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte, sólo porque perdiste. En
cualquier tarea se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los
recursos utilizados, eso sí es lo importante; lo importante es el tránsito, la
dignidad con que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es
cuento para vendernos una realidad que no es tal" 8
L'entrevistador, preguntant al jugador què ha après durant el període de la
lesió, rep aquesta resposta: "Voy a dejar de lado la gente que te deja solo, voy
a dejar de lado como al final el fútbol te hace sentirte un lisiado pero voy a
destacarte....que la lesión de rodilla me hizo volver a sentirse lo que es la vida
no siendo futbolista". Aquesta és la fina línia que separa l'èxit del fracàs dins
d'aquest joc, que en molts moments pot semblar pervers, i, fent un recordatori a
les cites que s'han donat sobre valors, "Yo pasaba desapercibido en el tranvía,
en la calle, cosa que no era normal para mí en Barcelona, y doy gracias a dios
que al final volvías a tocar monedas, después de muchos años, a saber lo que
6
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te costaba un simple billete de tranvía, a tener que pagarte un café... miles de
situaciones en las que no eras consciente siendo futbolista, porqué los
futbolistas vivimos una vida irreal, una vida en la que nos lo dan todo hecho,
todo sencillo, te alaban, te sientes cómodo en cualquier sitio, y a mí la lesión
me hizo volver a la vida real".
Mai és bon moment ni mai arriba un cop estàs preparat, però un cop s'apaguen
els focus, un cop les càmeres deixen d'enfocar-te, un cop s'allunyen de tu
aquells que et portaven levitant pels llocs, només quedes tu "y tú vas a valer si
tu quieres. Y es tu fuerza de voluntad la que tiene que hacerte llegar, esa es la
mayor enseñanza. Soy como un niño con zapatos nuevos, rodilla nueva sí,
pero... todo lo que me venga doy gracias a dios y lo valoro muchísimo más que
si no me hubiera lesionado”.

5. Desenvolupament del treball
5.1 Metodologia de la recerca
La metodologia que utilitzaré en aquest treball serà qualitativa, des d'una
perspectiva o paradigma interpretatiu.
En un primer moment volia treballar a partir de les entrevistes i l'elaboració de
gràfiques per fer les anàlisis dels partits, però aquest aspecte em portava a una
metodologia o visió que tendia més a ser positivista, i entenc que el meu treball
s'ha de centrar més a entendre com treballen aquests valors sense buscar
veritats per refutar o no la hipòtesi que plantejo, sinó a través de comprendre
com es treballen, quina transformació estan vivint aquests joves i el seu entorn.
Aquest és un procés dinàmic i canviant, el qual no ofereix resultats immediats
ni el molts casos, que puguin ser quantificats.
Per fer aquesta interpretació, partiré d'entrevistes semiestructurades, tant a les
persones encarregades de l'aplicació d'aquesta metodologia en valors i en les
aportacions que els mateixos jugadors puguin fer-me al respecte, així que un
cop faci les observacions, pugui corroborar o no allò que m'hagin explicat. Per
mi és important comprendre el procés que segueixen, com ho estan tractant,
quin recorregut porten fet al respecte, dificultats que han patit o pateixen, com
perceben aquest canvi en el projecte que estan tirant endavant.
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Penso que és la millor metodologia perquè en un partit de futbol hi ha factors
que determinen el seu desenvolupament, com pot ser l'afició, entrenadors,
l'àrbitre, o factors com la rivalitat, el que s'estigui jugant cada equip i altres
ítems que a partir d'una gràfica o resultats quantitatius no puc plasmar. Aquests
factors fluctuen entre potenciar i travar aquest treball en valors, i a través d'una
anàlisi qualitativa, podré veure quina és la seva influència durant el partit.

5.2 Objectius
Per tal de respondre a la hipòtesi mencionada, plantejo una sèrie d'objectius
que m'han de permetre refutar-la o desestimar-la. Els objectius són els
següents:
Objectius generals:
− Conèixer el treball educatiu de cada club o entitat esportiva on faig la

recerca.
− Cercar diferències entre els clubs que treballen els valors i els que no ho

fan.
− Veure si el treball en valors és positiu en l'actitud i fer del jove.

Objectius específics:
− Entrevistar a la persona encarregada de la implementació de la

metodologia en valors.
− Veure si el treball que realitzen amb els joves, s'estén als pares, afició i

altres agents implicats.
− Analitzar el comportament dels aficionats, pares i entrenadors en el

transcurs d'un partit.
−

Conèixer l'experiència i visió d'algun d'aquests joves.

Crec que a partir d'aquests ítems podré realitzar una valoració apropiada al
plantejament que he fet, ja que partiré de la feina que realitzen aquests clubs o
entitats a través dels formadors, entrenadors o persones encarregades del
disseny del projecte esportiu. Per analitzar i contrastar la informació que se'm
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faciliti, serà necessari fer un recull sobre aquells valors o pràctica educativa a
partir de la visualització de partits d'aquests dos clubs. Per saber si aquest
treball és positiu, neutral o estèril, serà necessari que ho compari amb l'equip
rival, doncs aquest també serà analitzat, de forma que podré contrastar amb la
informació que reculli, la seva disposició al terreny de joc, siguin els joves,
entrenadors i aficionats.
Així doncs, i segons les característiques que ofereixen els clubs als quals
dirigiré la meva investigació, hauré de valorar i tenir en compte els moments
diferents que viuen aquests equips en el treball que realitzen, doncs han iniciat
aquest projecte en anys diferents, i el rodatge d'uns i altres no pot alterar el
recull i valoració de les dades. En aquest cas, no vull establir una comparació a
basada en si un club ho fa millor que l'altre, sinó que intentaré que aquestes
comparacions tinguin a veure amb el procés que estan fent, per ubicar la
temporalitat necessària per començar a veure resultats.
En un pla més secundari però igualment important, trobem als pares o afició
que acudeixin al partit, i crec interessant valorar la seva actitud durant el partit,
doncs una de les incògnites que se'm planteja és si aquests ajuden a aquest
treball que s'intenta realitzar entre el club / entrenador / jugadors, i si valoren
positivament accions respectuoses o de fair play, si respecten a l'àrbitre, al rival
o entre els mateixos pares que representen als dos equips.

5.3 Anàlisi dels clubs
En l'apartat 2.1 del treball, vaig mencionar els dos clubs objectes d'estudi,
sobre la seva història i trajectòria fins avui dia, sense incidir en el treball
realitzat sobre valors. En aquest apartat, l'anàlisi se centrarà en aquest
aspecte, en veure com duen a terme aquesta tasca.
L'anàlisi consta de dues entrevistes, una per equip, amb el coordinador i
encarregat de la implementació dels valors en la pràctica esportiva.
La segona part d'aquesta observació, s'ha fet a partir de la visualització de tres
partits de futbol de cada un dels equips analitzats, en la que he observat el
comportament dels joves que estaven jugant, la relació que mantenien els
entrenadors amb els jugadors i context, i per últim, l'afició.
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A continuació incloc dues taules, una per equip, en la que mostro els partits que
he anat a analitzar i una sèrie de dades que crec que són importants per posar
en situació tant a la persona observadora com a aquells que vulguin analitzar
les dades, doncs aquests partits es juguen dins un marc competitiu, i per poder
comprendre millor la situació en què surt al camp un jugador i la disposició del
públic, s'ha d'entendre el context on s'emmarca i la transcendència d'aquest.
Per part de la Unió Esportiva Taradell, els partits són els següents:
DATA

CAMP

25/03/17 Taradell

01/04/17 Balenyà

RIVAL

RESULTAT CLASSIFICACIÓ

Sant Julià de 5-1

Taradell 4rt

V.

Sant Julià 10è

MBP Balenyà 1-5

MBP 9è
Taradell 4rt

08/04/17 Taradell

Moià

1-1

Taradell 4rt
Moià 2n

Per part de l' OAR Vic "A", els partits analitzats són aquests:
DATA

CAMP

RIVAL

RESULTAT

CLASSIFICACIÓ

01/04/17

OAR Vic

Vallès, C.At

3-2

OAR Vic 11è
Vallès At. 12è

08/04/17

Bigues i Riells

Bigues, C.E.

2-0

Bigues, C.E. 14è
OAR Vic 12è

22/04/17

OAR Vic

Sant Celoni

4-1

OAR Vic
Sant Celoni

32

5.3.1 Unió Esportiva Taradell
El Taradell és un club que està en ple desenvolupament de l'aplicació dels
valors com a contingut educatiu en la pràctica del futbol, doncs farà poc més de
dos anys que van iniciar aquesta pràctica.
Aquest canvi s'inicia a partir de la constitució de la nova junta gestora del club,
bàsicament formada per pares de jugadors que militen a les categories més
novells dins el club. Aquest grup està format per persones teòricament
inexpertes en la gestió d'un club, però tenien la idea de fer un gir a la dinàmica
dels últims anys, quan la majoria de jugadors que despuntaven en el club
marxaven a altres equips que tenien una millor planificació esportiva i gaudien
d'un ambient més agradable dins la mateixa organització.
En aquest nou rumb, un dels pilars més importants a treballar era l'apartat
esportiu, doncs durant els últims anys, el coordinador encarregat del futbol
base no va prestar prou atenció en la formació dels joves ni dels entrenadors,
fet que no acabava de cohesionar els equips ni transmetia un projecte esportiu
encarat en una mateixa direcció. Així doncs, van optar per contractar a un nou
coordinador, més predisposat a treballar amb els jugadors i entrenadors, per tal
de recuperar la identitat que el club estava perdent en els últims anys. Aquest
coordinador està un any exercint, i a finals de temporada dimiteix. Una de les
raons va ser la falta de formació d'aquest, doncs tot i tenir bones idees, no va
aconseguir els resultats esperats i es decideix contractar a un nou coordinador
del futbol base, persona de la casa que compagina aquesta feina amb la de
jugador del primer equip, persona a qui he realitzat l’entrevista9. Tot i ser també
una persona jove, tenia experiència i formació en l'àmbit educatiu (titulació
universitària en Ciències de l'Activitat Física i Esportiva i els dos primers nivells
d'entrenador) i esportivament havia estat formant-se i exercint com entrenador
en un club creat només per futbol base, l'MBP de Balenyà, que és la fusió de
dos clubs (Aiguafreda i Hostalets de Balenyà) el qual aposta clarament per
treballar els valors en el futbol formatiu.

9

Veure entrevista a Nil Murfulleda a l’Annex 2. Entrevista al coordinador de la U.E. Taradell.
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La seva idea inicial era copiar i implementar el sistema de l'MBP (Making Better
Players) doncs ell creu en aquest projecte i la rebuda per part d'entrenadors i
jugadors va ser bona, però la realitat que es troba al club és que ha de partir
pràcticament de zero. Així doncs, i com ell va comentar-me a l'entrevista, creu
que tardaran entre dos i tres anys a tenir el projecte en marxa, que funcioni,
dins el futbol base, com un bloc i tots treballin en la mateixa direcció. Un dels
motius principals d'aquesta planificació a mitjà termini, és que primer s'han de
formar als entrenadors, ja que el Taradell no es pot permetre econòmicament
pagar a persones amb la formació adient, així que cal, alhora que es vol
treballar els valors amb els joves, que es formin també als responsables de
cada equip. D'aquesta formació s'encarrega ell, juntament amb una coach10
delegada des de la federació, que els atén, entre un i dos cops per setmana.
El motiu de tenir una coach, neix de la iniciativa d'en Nil, el coordinador, igual
que el cartell destinat als pares i aficionats, a comportar-se de forma cívica i
responsable dins el camp, a través d'unes peticions en forma de normes que
estan escrites com si les haguessin fet els fills dels mateixos.

10

Anglicisme, prové del verb coach en anglès (entrenar). Aquesta figura acompanya, instrueix i
ajuda a formar a les persones a través de desenvolupar i potenciar una habilitats específiques,
les quals estan prèviament determinades i preparades.
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Gràcies a aquest fet, la Federació Catalana de Futbol es posa en contacte amb
el club i li ofereix la possibilitat de participar en un projecte anomenat
“+kesport”, impulsat també per la Secretaria General de l'esport de Catalunya.
Aquest projecte té com a objectiu promoure els valors socials i esportius entre
els joves esportistes, treballant habilitats per la vida en determinats exercicis
que proposa la coach assignada al club. Aquesta, no només fa el treball amb
els joves, sinó que alhora dóna formació als mateixos entrenadors. Un cop
realitzats aquests exercicis, es fa una devolució o feedback tant amb els
jugadors com entrenadors, que s'acaben transmetent al coordinador, de forma
que aquest pugui fer el seguiment i sàpiga què treballen en tot moment i per
part dels entrenadors, els aporta eines i idees per poder incloure els valors dins
els exercicis que realitzen als entrenaments.11
Un dels aspectes a destacar també, és la renovació del codi intern del club.
Aquest, segons comentava en Nil, no està acabat, doncs aniran incorporant
noves normes paulatinament, i aquestes estan dirigides tant a jugadors com
aficionats i directius. En aquest primer semestre, estan treballant valors com el
respecte i el compromís, així com aspectes relacionats amb la puntualitat i
portar la indumentària requerida en entrenaments i partits. Segons el
coordinador, comencen a treballar aspectes més generals i fàcils de gestionar,
aquells que poden ser més visibles, de forma que tota persona involucrada en
el club pugui treballar des de la part que li pertoca.
Amb l'aplicació d'aquest nou codi, s'han implementat una sèrie d'accions
innovadores dins el club, com el fet que els jugadors, en els partits jugats a
casa, puguin fer una valoració de la seva afició. Aquesta valoració consisteix a
mostrar una targeta a l'afició segons el seu comportament; la verda, és quan
l'afició ha animat i no ha propiciat crítiques ni als jugadors, àrbitre o vers l'equip
rival. La groga es mostra quan hi ha hagut un equilibri entre animar i protestar, i
la vermella per quan han estat protestant més que animant. Amb aquest fet
intenten involucrar als pares i afició amb el treball que es porta a terme amb els
joves, que aquests també puguin opinar des de dins el camp i fer consciència
11

En aquest enllaç podem veure el vídeo promocional del projecte “+kesport”:
https://youtu.be/CddtWFFxIHU
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que tant els aspectes positius i negatius que influeixen en el futbol també són
responsabilitat seva.
Com recalca en Nil, estan iniciant aquest procés, doncs és lent i requereix una
bona meditació i planificació, ja que estan intentant buscar altres mesures per
poder aplicar als jugadors i entrenadors, de forma que siguin coherents amb el
treball que es vol realitzar.
Anàlisi dels resultats obtinguts
Difícilment en una observació de tres partits puc extreure unes dades i
conclusions que serveixin per fer una valoració de tot l'any, per quines
situacions ha passat l'equip o la transformació que estan vivint, doncs hauria de
fer un treball més exhaustiu i que implicaria més observacions i temps. Tot i
així, puc fer una aproximació o valoració en termes generals del moment en el
qual es troben i la dinàmica del moment, que servirà com a mostra, juntament
amb les valoracions que va fer-me l'entrenador en finalitzar un dels partits.
En aquests partits analitzats, el comportament dels jugadors del Taradell ha
estat correcte i he pogut veure aspectes en la seva forma jugar i comportar-se,
que animen a pensar que s'està treballant amb ells, però també hi ha hagut
moments en els quals s'han produït accions que evidencien el treball que falta
per realitzar.
En els dos primers, en els quals van aconseguir una victòria còmode i gràcies
al fet que des de bon inici anaven guanyant, l'equip era un bloc sòlid, dedicat
únicament a la pràctica esportiva i aquests tenien el suport d'entrador i públic
perquè així fos. En veure's amb la iniciativa i sabent que amb la pilota als peus
podien ser millors que el rival, van dedicar-se gairebé tot el partit a jugar, sense
fer cap protesta a l'àrbitre i en jugades de risc o que podien ser perilloses en la
lluita de pilotes dividides, vigilaven de no entrar fort, ja que la majoria de
jugadors dels dos equips rivals, eren físicament més petits que ells.
La intensitat empleada en els partits va anar disminuint a mesura que el
resultat els era més favorable, i en algunes jugades preferien ser menys
verticals, aspecte que podria haver suposat marcar més gols, per intentar jugar
més la pilota i que aquesta circules per la majoria de jugadors.
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Respecte als rivals, en el partit contra el Sant julià, aquests van tenir moments
de frustració, que es transmetia a partir de protestar a l'àrbitre i en alguns
moments, fer alguna entrada per robar la pilota que podia ser perillosa. Els
jugadors del Taradell seguien en la seva línia, doncs també l'àrbitre va saber
tallar aquests moments, amonestant amb targeta i verbalment als jugadors
implicats.
En el mateix partit, hi va haver una jugada en la qual un jugador del Sant Julià
va fer una entrada perillosa, el jugador del Taradell va quedar estirat a terra,
però al no fer gesticulacions o verbalitzar que s'havia fet mal, l'equip rival va
seguir jugant per intentar arribar a la porteria contrària. Aquesta jugada no va
influir en els jugadors, però va ser motiu de censura per part de l'entrador i
afició del Taradell. Per contra, en dues jugades similars provocades per jugador
i porter del Taradell, aquests immediatament van tirar la pilota fora sense que
els ho demanés l'entrenador i van apropar-se al jugador rival a interessar-se
per com estava.
En el partit contra l'MBP, a Hostalets de Balenyà, no hi va haver cap jugada
conflictiva i els nois, tot i estar perdent, seguien intentant jugar, sense que el
resultat o la teòrica superioritat del rival influís en el seu comportament. Va ser
un partit molt net, sense gairebé cap falta i on l'entrenador rival, com és costum
en la forma d'actuar dins el club, va repartir minuts per tots els jugadors que
tenia disponibles a la reserva, introduint canvis a la primera part, a la mitja part i
als primers minuts de la segona part. En aquest cas, el Taradell, en els tres
partits analitzats, els canvis eren a partir de la segona part i només en un cas,
a causa d’una lesió, el van fer abans del descans.
Si he separat els dos primers partits de l'últim, i si mirem el quadre de partits
del Taradell, trobem que el partit que els enfrontava al Moià, aquest era el
segon classificat, davant la quarta plaça de l'equip que ens ocupa. Aquest
aspecte és important, doncs si els pares o entrenadors havien estat més
calmats i moderats en els altres dos partits, aquí la història és diferent.
La visita del Taradell a Moià de la primera volta ja va ser acalorada segons
comentaven els pares, més predisposats a l'insult que en els altres partits, i la
tensió era palpable. La intenció de la graderia era clara, guanyar el partit, però
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per fotre al rival, que aquest no optés a guanyar la lliga. En els paràgrafs
següents faré una valoració més específica sobre entrenadors i públic, però es
va notar la pressió que havien exercit vers els nois, que se'ls notava més
tensos i inclús en el protocol inicial del partit, en el que surt l'àrbitre amb una
pancarta rebutjant la violència al futbol, la salutació entre els joves va ser molt
de passada, com si encara estigués latent el conflicte de la primera volta.
El partit va ser molt travat, amb moltes faltes tàctiques i el Moià, aprofitant que
tenien dos jugadors valents i alts, imposava un ritme més elevat i buscava el
xoc en la majoria de jugades. Davant la pressió del públic i dels entrenadors
locals, els joves, durant la primera part van protestar jugades, cometre faltes
amb una intensitat com no havia vist encara i mostraven actituds menys
amistoses que en els altres partits.
Durant aquest primer temps, una entrada d'un rival va lesionar a un jugador del
Taradell, aquest gesticulava de forma aparatosa i el jugador rival va protestar a
l'àrbitre al·legant que era teatre. Això va enfurismar al públic i entrenador, així
com als jugadors, i els deu minuts finals de la primera part van tenir accions
que fregaven la violència. S'ha de dir que en gran part les cometia el Moià, però
per com l'entrenador els parlava, semblava part de la tàctica per desestabilitzar
a l'equip local.
La segona part va tenir més accions polèmiques, i m'agradaria ressaltar-ne una
en qüestió, doncs un jugador del Moià va fer-se mal, i els locals, dubtaven si
tirar la pilota a fora o no, doncs en una jugada similar, el rival no ho havia fet.
Davant aquells segons d'incertesa, el públic va reclamar que no la tirés a fora,
però el jugador va contradir aquest reclam i va detenir el joc. L'afició, parlant
entre ells, no van aprovar aquest gest.
L'actitud dels joves des de la mitja part va canviar, estaven més tranquils, cap
la possibilitat que sigui gràcies al fet que el coordinador, que estava mirant el
partit també, va baixar a la mitja part a parlar amb l'equip. Tot i així, la tensió
era molta, els jugadors intentaven arribar a marcar el gol com fos, el joc no era
tan fluid i depèn quins jugadors no rebien la pilota. Van simplificar les accions
per treure més rendiment a les possessions de pilota, acció que demanava
l'entrenador, entrant a un joc més vertical, igual que l'aplicat pel Moià.
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Al final del partit van venir els gols, el primer per part del Moià, que va ser
celebrat moltíssim per l'afició, jugadors i entrenador, i aquest últim, va dedicar
una "butifarra" (també conegut com a peineta en castellà) a l'afició local. Aquest
gest, més el del jugador que va marcar el gol, dedicant-lo als pares del
Taradell, va fer explotar a l'afició.
Per contra, els jugadors locals, van passar de lamentacions i males cares, a
disputar els últims minuts dedicant-se íntegrament a jugar, aspecte que va tenir
el premi de marcar el gol de l'empat pocs minuts abans de la final. La resposta
del jugador va ser celebrar-ho efusivament amb la seva afició, i la del públic,
ansiós de venjança, dedicant el gol al rival.
En aquests moments d'alegria desenfrenada, és quan més clar vaig veure
quines eren les motivacions de les tres parts implicades. Els jugadors estaven
pletòrics d'alegria per haver pogut empatar un partit disputat i de la forma que
van aconseguir-ho. Per la seva forma de celebrar-ho, abraçant-se i fent una
pinya tots junts, sabien que aquest era un pas més en el seu creixement com
equip, una mostra de la millora en el joc i del seu nivell. Alguns d'ells van anar a
donar la mà a l'equip rival, i alguns d'ells, van respondre a aquest gest. Per part
de l'entrenador local, just acabar el partit, va dirigir unes paraules a l'entrenador
rival que el van enfurismar i semblava que seria l'inici d'una discussió que va
frenar el segon entrenador, el mateix que va guiar al seu company a celebrar la
victòria amb els seus jugadors. El públic, també va actuar de la mateixa forma,
fent-se notar a través d'alguna desqualificació vers l'afició rival, a l'entrenador i
sentint alegria pels punts perduts pel rival. Des de la meva posició, no vaig
sentir cap elogi al joc dels seus jugadors i fills, ni de l'alegria personal per haver
empatat el partit i haver disputat un gran matx.
El paper dels entrenadors en aquests tres partits també té aspectes a destacar,
doncs en els partits en els quals el resultat era favorable, el seu comportament
era més calmat i dedicat a corregir posicions, animant als seus jugadors i
pràcticament sense protestar. En el partit contra el Moià, sobretot l'entrenador
principal, se'l notava molt nerviós, iniciant tímides protestes a l'inici del partit
però als 10 minuts de joc ja s'havia dirigit de males formes a l'àrbitre i
entrenador rival, qui tampoc estava callat. El mateix nerviosisme feia que alhora
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aplaudís més als seus jugadors quan feien una bona jugada, defensiva o
ofensiva, però també que recriminés accions on ell creia que el seu equip podia
haver fet alguna cosa més. En aquest partit, com deia ell en finalitzar, havia
perdut els papers perquè s'hi jugaven molt, i no podia permetre's una derrota.
Un aspecte a destacar va ser la lesió d'un dels seus jugadors més en forma a la
primera part, arran d'una entrada perillosa del rival. Aquest jugador va intentar
escalfar per tornar a entrar a la segona part, sota l'atenció del segon
entrenador, però aquest, en veure que el jove l'enganyava dient que es trobava
bé per jugar, el va fer marxar a la caseta a dutxar-se, al·legant que si jugava
lesionat, encara ajudaria menys a l'equip.
La relació amb els àrbitres per part dels entrenadors ha fluctuat entre la
desaprovació, intents de condicionar-lo a través de diàlegs directes amb ell, de
parlar amb els jugadors de l'estil, "tu juga tranquil, l'àrbitre ja xiularà les faltes a
favor que et facin" o bé a partir de confrontacions directes. Aquestes últimes
s'han donat, en la seva majoria, quan el públic també el cridava o insultava, fet
que possiblement li donava recolzament i suport per tal fi. Només en els partits
que han tingut resolts, hi ha hagut algunes paraules de reconeixement vers ell,
inclús si xiulava una falta en contra.
En general, l'actitud d'aquest vers els seus jugadors ha estat notable, doncs els
ha animat en gairebé tots els moments, i en els moments de desaprovació vers
el seu equip, eren deguts a la manca de control davant el nerviosisme i la
tensió. Tot i així, s'han mantingut sempre al costat dels seus jugadors, ajudant
a fer que es mantinguessin actius i centrats. Davant l'equip rival, sí que hi ha
hagut alguna picabaralla amb els altres entrenadors, doncs tant amb el Sant
Julià, com sobretot amb el de Moià, han intercanviat paraules i algunes
gesticulacions poc amistoses i que no simbolitzen el treball que s'intenta seguir
des del club. La relació amb el públic rival, tot i que en algun moment l'han
increpat, els dos s'han mantingut ferms i no els van seguir el joc.
Respecte a l'afició, he pogut detectar que són l'element que menys representa
o reprodueix el treball en valors que intenta inculcar el club. En la majoria
d'accions que són en contra els interessos del seu equip, aquests protesten, i
moltes vegades ni tan sols tenen idea de quin és el motiu pel qual se'ls ha
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xiulat l'acció. La imparcialitat que els produeix tenir els fills o visualitzar un partit
en què tenen un equip com predilecte, fa que no siguin objectius davant les
accions que es produeixen, i en la majoria de vegades, entre ells s'influencien
per acabar reclamant o aplaudint als seus.
En els partits que el resultat els era favorable, s'han mostrat més predisposats
a animar, aplaudir i inclús desviaven l'atenció al partit per parlar d'altres coses.
Quan han viscut un partit més apurat, on la victòria no la veien assegurada,
aquests s'han mostrat més nerviosos, protestant de forma contínua i faltant el
respecte a l'àrbitre, afició i entrenadors rivals. Cal dir que aquest acte també
l'han comès altres aficions rivals, com la del Sant Julià i la del Moià, salvant
només el partit contra MBP de Balenyà, que va ser en tots els aspectes i de
lluny, el partit més tranquil de tots.
El públic local va guanyar-se una targeta verda en el partit vers el Sant Julià, i
una de groga en el partit del Moià, que al meu entendre hauria d'haver estat
vermella per la quantitat d'insults i desqualificacions emprades. En tot cas, els
pares també han animat als seus jugadors, sobretot en aquelles jugades que
han ressaltat més, però també han obviat accions bones que no eren ocasions
de gol, i en algun moment, reclamaven alguna acció als seus jugadors que està
considerada antiesportiva, com el fet de colpejar a un rival o no voler que
llancin la pilota a fora si hi ha un rival a terra.
5.3.2 OAR Vic
La Obra Atlètica Recreativa Vic va ser fundada amb la missió d'inserir una
projecció educativa en el seu treball com a club esportiu, que tingués una visió
inclusiva, utilitzés el futbol com a mecanisme de socialització i aconseguís
aglutinar a tots els joves que jugaven al carrer per unir-los en aquesta pràctica i
poder entrenar i jugar a partir d'uns objectius comuns.
Des dels seus inicis i fins farà pocs anys, ningú parlava de valors en l'àmbit
esportiu i segons el coordinador Joan Manel, a qui he realitzat l’entrevista12, la
missió que tenia el club des de feia molts anys, era de donar suport al jove i
família, oferint la possibilitat que jugués tothom, treballant educativament
12

Veure entrevista a Joan Manel a l’Annex 3. Entrevista al coordinador de l’OAR Vic.

41

aquest aspecte, i també el respecte vers les persones, altres cultures i religions
per afavorir la convivència dels joves dins i fora del camp.
Quan el club fa una aposta molt més seria i entregada a l'educació és entre el
2005 i 2007, coincidint amb els 50 anys de la fundació del club. La junta,
dirigida per tota una personalitat en el club, Pere Alsina, intenta fer de l'OAR un
club de referència i aposten per treballar d'arrel, un projecte en valors que farà
de l'escoleta, el punt de partida. Per poder consolidar aquest projecte, el club
necessita reformular la idea del mateix, i també trencar amb la base fonamental
sobre la qual s'assenten la majoria d'equips, guanyar.
Aquest canvi de visió, farà que tinguin, entre els més petits, equips de formació
que no competeixen en lligues reglades i apostaran poc temps després, per
fundar un equip de futbol femení. Una fita que també cal destacar és que en la
festa de celebració dels 50 anys, s'inaugura un eslògan que a la pràctica ha
resultat tot un èxit i tret identitari pel club, jugadors i aficionats; "Sóc de l'OAR".
Aquest lema, vol defugir del model competitiu, i aposta per crear un sentiment
de pertinença i donar una identitat i reconeixement a cada un dels jugadors
que conformen el club.
A nivell organitzatiu i de gestió, les persones encarregades porten molts anys
exercint en la seva tasca i una de les grans diferències amb la resta d'equips,
és que l'estil, la forma de ser i de fer, són innegociables. Aquest aspecte, com
comenta el coordinador, persona que porta treballant en el club més de 30
anys, és fonamental per poder seguir progressant sobre una base sòlida, i així
poder contrarestar tot el cost econòmic i de temps que els suposaria fer una
formació sobre els ideals a totes les persones que s'incorporin al club.
La majoria de persones que estan a l'organigrama de l'Obra Atlètica
Recreativa, i especialment a l'escoleta de formació, són joves o persones que
fa anys que són al club com a jugadors, exjugadors o persones que han viscut i
crescut en el club. Si a aquestes persones, que ja incorporen un ADN
compatible amb el qual vol transmetre la direcció, l'hi sumem l'ajuda d'entitats
externes i col·laboradores com pot ser EVAL (Esport en Valors) poden seguir
donant continuïtat a aquest treball, reformulant-lo segons les necessitats que
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genera l'esquema social, educatiu i del mateix esport, garantint la formació en
valors de tots els joves que militen en el club.
Tota aquesta tasca està orientada en la defensa del dret a tota persona a
practicar esport. Quan un noi es presenta amb la família a les oficines i
pregunta per poder entrar a l'equip, aquests són atesos pel coordinador, qui
explica el funcionament del club, aspectes que es treballen i valoren i el procés
que ha de seguir el jove i familiars per accedir a formar part d’aquest. Si està en
edat per jugar a un equip de competició, el procés és més ràpid, doncs es fa
una reunió entre el coordinador específic del futbol de competició, entrenadors i
el jove. Si està en edat de formació, ha de passar obligatòriament per
l'escoleta, on adquirirà les idees i metodologia de treball, on prima l'aspecte
educatiu sobre el futbolístic, sense fer partits de competició i on, a través de la
col·laboració d'EVAL, fan lligues internes entre tots aquests joves (anomenada
lliga champions) que practiquen la metodologia dels tres temps impulsada per
la mateixa entitat.
Aquesta metodologia funciona de la següent manera:

- 1r temps: Es reuneixen els dos equips, barrejats entre ells, formant un
semicercle on el monitor els proposa que esculin, entre tots, les normes que
utilitzaran per jugar el partit, és a dir, si decideixen que el gol de cap val tres
punts, o bé que el fora de banda se saca mixt (mans o peus), així serà.
Complementàriament s'escullen també tres valors a treballar i tenir en
compte durant el partit.

- 2n temps: Fa referència a la disputa del partit. Aquest es juga sense àrbitre, i
les faltes o les decisions que aquest prendria, les gestionen els joves, essent
responsables dels seus actes i reconeixent com a tal les seves accions. En
cas que no arribin a un acord, el monitor que supervisa el partit intervindrà
fent que dialoguin i arribin a un acord.

- 3r temps: Un cop finalitzat el partit, tornen a asseure's en rotllana i es parla
sobre com ha anat el partit, les sensacions, aspectes que vulguin recordar,
reconèixer, i altres que puguin sorgir. Un cop anotat el resultat esportiu, es
passa a puntuar els valors escollits al primer temps. És a dir, si per exemple

43

un valor era la solidaritat, els dos equips valoren a l'altre i decideixen si li
donen aquest punt segons les accions que han desenvolupat al llarg del
partit, entre els membres del seu equip o cap a ells.
D'aquesta manera, tenen una forma diferent i complementària al resultat
esportiu per valorar tant el joc com les accions dels joves i aquests, aprenen
que no només importa o compten els gols i resultat final.
A partir d'aquesta metodologia, de l'atenció que dispensen les persones que
l'han implementat i de la formació que ofereixen a les persones de l'OAR,
milloren la tasca educativa i integradora, aspecte que els ha generat beneficis
en l'adaptació i integració de joves que han arribat fa poc al país o bé amb
aquells que des de petits, porten el gen competitiu integrat. Aquest punt,
segons en Joan Manel, ens porta de nou als orígens del club, a l'essència del
futbol, on jugaven per passar-ho bé, com a acte lúdic, per enfortir les relacions i
xarxa social i on gairebé ningú jugava per convertir-se en professional o se li
projectava aquesta idea. "Parlem de gaudir de l'esport, de formació i oci”.
A la pregunta sobre què són els valors per ell (al coordinador) aquest entén que
el significat de la paraula està una mica "prostituït" doncs tothom parla de
valors últimament, i avui en dia, acoblar les noves normatives de la federació i
millorar la planificació no és suficient ni garantia de res. Per l'OAR, com
recalquen en diverses situacions, el valor fonamental és la participació, que tots
se sentin i formin part del club.
On podríem dir que fan una tasca gairebé 100% en valors és a l'escoleta, i un
cop finalitzen aquesta etapa, o bé es queden al club, o aquest, per mitjà dels
contactes i acords amb clubs veïns, ofereix la possibilitat als joves de poder
jugar a un altre club. Amb els més joves, també treballen hàbits de vida,
relacionats amb la higiene, el respecte a objectes i material, el vocabulari, la
vestimenta i inclús promouen xerrades cada cert temps sobre temes actuals
relacionats amb la tecnologia i xarxes socials entre d'altres. Aquest espai,
reservat a la formació de la persona, intenta extrapolar el treball que es fa des
del club a altres àmbits de la persona, sigui l'escolar, el familiar o de relacions
d'amistat. Tot i així, com el mateix Joan Manel informa, no tot és tan fàcil ni
s'origina del no-res. Durant els anys que porta exercint aquesta tasca, també
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tenen episodis de manca de respecte i han acabat expulsant a algun jugador,
pare o entrenador per reiterades faltes de respecte o bé perquè volien
boicotejar la feina que s'està portant a terme.
D'aquí també neix la idea de tenir un reglament de règim intern13 , que ajuda a
regular aquestes accions i serveix com a eina addicional per treballar amb els
joves i pares, i de clarificar els límits i aspectes més importants que es
demanen, tant als jugadors, com aficionats o pares.
Aquests últims, tot i que últimament, com menciona en Joan Manel, cobren
més protagonisme en la tasca educativa en el club, no estan inclosos en la
planificació del projecte esportiu i educatiu, però des del treball realitzat amb
EVAL, estan fent petites accions en activitats dirigides que hi participen
conjuntament amb els fills. El motiu que el club no ho treballi en la mateixa
intensitat, és que aquest entén que si a l'entrevista inicial i durant els primers
dies de seguiment, els pares no entenen la metodologia i funcionament, o bé
poden marxar o entraran en conflicte amb els interessos d'aquest, saben que
perjudicar l'harmonia i valors que defensen, pot suposar l'expulsió si aquest fet
es repeteix amb continuïtat. Ell remarca que la majoria de conflictes, són fets
esporàdics, i després de fer una reunió amb ells, sol arreglar-se el problema.
Una frase que voldria destacar és la següent: "els pares, igual que els jugadors,
es van formant amb el pas del temps, i com més anys portin amb nosaltres,
més bé integraran i coneixeran el nostre estil". El club creu que la gent que els
envolta, així com el gruix de pares i persones col·laboradores, facin d'influència
positiva vers aquelles persones que porten poc temps amb ells.
Per finalitzar, també m'agradaria esmentar la col·laboració que mantenen amb
altres entitats, doncs també són un reflex de la visió integradora d'aquest equip.
En primer lloc han iniciat, farà uns anys, un conveni amb l'escola estel, els
quals porten a joves que pateixen alguna discapacitat i han fet una adaptació
del treball que fan amb l'escoleta, per tal que puguin aprendre, jugar i gaudir
d'aquest esport a un nivell que no suposi cap dificultat més enllà de la
superació personal. Amb Càritas, tenen un conveni per aquelles famílies amb
13

Veure Annex 4.Reglament de règim intern.
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dificultats econòmiques i socials, doncs faciliten les formes de pagament sigui
degut al fet que el jove col·labora en tasques amb el club o bé a partir de
rebaixes en la quota a pagar. Des de l'ajuntament, també porten treballant
durant temps la inclusió en el futbol de joves amb dificultats que provenen de
CRAE's, sobretot de la Llar Juvenil (per la proximitat amb el camp de futbol) on
intenten compaginar els horaris del centre, del menor i els requerits pel club.
Anàlisi dels resultats obtinguts
Com també deia a l'inici de l'anàlisi del Taradell, és difícil poder contrastar tota
aquesta informació a partir de la visualització de tres partits de futbol, però en
aquest cas, crec que els resultats obtinguts són més clars i demostren que
aquest treball realitzat pel club, té més rodatge.

En línies generals, he de destacar que tant els jugadors com l'afició de l'OAR
han mantingut un comportament gairebé exemplar, guiats per un entrenador
que ha propiciat aquest clima afable.

En aquesta anàlisi, el club objecte d'estudi ha guanyat els dos partits jugats a
casa i ha perdut el disputat com a visitant, però la diferència en les seves
accions i forma de desenvolupar-se han set similars en tots els partits.
Començant pels jugadors, la primera diferència que serveix per englobar els
tres partits, ha estat només entrant al terreny de joc per escalfar. Els jugadors
sortien tots junts, vestits amb la mateixa indumentària, concentrats i sense
gairebé parar-se, ja iniciaven l'escalfament previ al matx. Guiats pel capità,
persona de referència i amb l'autoritat que se li pressuposa, feien tot el cicle
d'exercicis i estiraments davant de l'entrenador i ajudant, que intueixo,
acabaven de perfilar certs aspectes del partit.

Durant el transcurs dels tres partits, els joves han mostrat un gran respecte
vers l'àrbitre, a qui només s'hi dirigia el capità en moments que ho requeria el
joc, o bé per demanar el punt on s'havien d'ubicar per fer el servei de banda o
d'una falta. La relació dels jugadors entre ells també és bona, ja que la majoria
de jugades que iniciava l'equip, la pilota transcorria pels peus de la majoria de
jugadors, fent una espècie de manteniment per esperar que els companys més
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avançats es desmarquessin i els poguessin fer una passada compromesa per
l'equip rival. Segons vaig veure, la possessió de la pilota quedava repartida en
gairebé tots els jugadors.

Un aspecte que també s'ha repetit en tots els partits han estat els canvis de
jugadors, tant de posicions com dels jugadors que entraven des de la
banqueta. Tot i estar en una fase teòricament competitiva, com demostra el fet
que siguin l'equip "A" en la categoria infantil, l'entrenador confia en els jugadors
disponibles, i els oferia un mínim de 30 minuts a cada jugador.

Aquesta és la primera diferència palpable entre els equips rivals i l'OAR, doncs
només el Bigues i Riells, va fer una seqüència de canvis igual, i en el partit que
els va enfrontar amb el Sant Celoni, quan un jugador va ser canviat a finals del
partit, aquest va queixar-se de forma reiterada al seu entrenador, i el jugador
de l'OAR que quedava més a prop seu, el va intentar tranquil·litzar anant a
felicitar-lo pel partit jugat i allargant la mà de forma conciliadora.

El comportament dels jugadors, com deia abans, va ser molt bo. En el primer
partit jugat a casa, van aconseguir una victòria ajustada, davant d'un equip que
pressionava fort i a mesura que passaven els minuts, la tensió entre ells creixia,
fet que va violentar una mica el joc. Per part de l'OAR, aquest aspecte
semblava no influir, i menys encara després d'encaixar un gol que els feia
perdre l'avantatge que tenien al marcador. Curiosament, mentre que l'equip
rival s'animava i conseqüentment les seves accions eren cada cop més físiques
i se'ls accelerava el pols, l'entrenador local demanava calma i que seguissin
jugant amb seny i tranquil·litat. En qüestió de deu minuts van succeir més
coses que en la resta del partit, ja que el rival, ansiós de pilota, va realitzar
dues entrades fortes, una d'elles prou violenta, que els van suposar dues
amonestacions. Aquest fet va crispar a l'entrenador i alhora públic rival, que no
aprovaven la decisió de l'àrbitre i el primer, demanava als seus jugadors més i
més intensitat.
Al cap de pocs minuts, un contraatac del rival gairebé deixava al jugador rival
frec a frec amb el porter local, però un jugador de l'OAR, hàbilment va agafar
de la cintura al jugador perquè no pogués córrer. Això li va suposar la targeta
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groga també, però el públic local i entrenador van reconèixer l'acció com a
positiva, doncs era preferible això que una entrada per darrere. El jugador va
demanar disculpes al rival, a l'entrenador i va assumir la targeta que li va
mostrar l’àrbitre.

Gairebé en finalitzar aquests 10 minuts esmentats, l'OAR Vic va marcar el gol
de la victòria, però la celebració del jugador i companys no concordava amb el
valor que tenia en aquell moment. La celebració va ser com si aquell gol no els
servís per res, doncs el jugador va anotar, i davant de l'emprenyamenta del
rival, amb prou feines van fer una pinya per celebrar el gol i van retornar al seu
camp. L'entrenador va aprofitar per donar consignes i corregir algunes
posicions, però semblava que no s'hagués donat compte que havien marcat un
gol. Per contra, l'entrenador rival va tornar a protestar a l'àrbitre reclamant per
enèsima vegada, l'expulsió del jugador local en l'acció descrita anteriorment.

En el partit a Bigues i Riells, vaig tenir la sensació que tot i arribar d'hora al
partit, m'havia perdut alguna cosa. Els pares dels dos equips estaven assentats
gairebé de costat, se saludaven i dialogaven de forma que semblava que fos un
retrobament familiar, i fins a la mitja part de partit, que vaig consultar encuriosit
per aquest fet, no vaig assabentar-me que en el partit d'anada, un jugador del
Bigues es va lesionar de gravetat ell sol, i que la intervenció i suport rebut des
de l'OAR, que van parar inclús el partit que s'estava jugant a l'altre camp per
cridar a un jugador del primer equip que és traumatòleg, va ser de molta ajuda
perquè dins la gravetat, poguessin atendre'l el més ràpid possible. Aquest fet va
suposar una amistat entre pares que alhora va transmetre's dins el terreny de
joc, ja que el partit no va tenir cap jugada violenta i en cas de cometre accions
que podien ser interpretades com a violentes, tots dos equips paraven, es
disculpaven i s'ajudaven.

Finalment, el partit contra el Sant Celoni va servir per contrastar un cop més la
disciplina i bons hàbits d'aquest equip, doncs en el partit més fàcil de tots, els
jugadors no van mostrar senyals de superioritat i tampoc van voler entrar en
petits conflictes que s'anaven originant, sobretot perquè l'equip rival s'irritava en
certes jugades i buscava el conflicte verbal amb els jugadors locals.
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L'entrenador rival, en una jugada on un dels seus recriminava una acció a un
jugador de l'OAR, va cridar l'atenció al jove manifestant que havia de contestar
al seu jugador, que no passes d'ell i deixes de ser tan "xulo". Davant aquesta
situació, l'àrbitre va intervenir amonestant a l'entrenador, i ni pares ni
entrenador local van voler intervenir, tot i que entre ells comentaven la mala
educació del "míster" rival.

Per últim, volia destacar una acció per part d'un dels jugadors de l'OAR, que va
cometre una falta i en l'intent d'ajudar a aixecar-se al noi que havia sofert la
falta, aquest, des del terra, li va rebutjar la mà i li recriminava que no fes la falta
si després se'n penediria. L'entrenador local va premiar al seu jugador pel gest,
i aquest, va dirigir-se a ell dient "no sé què més he de fer perquè em perdoni,
no volia fer-li mal”.

Generalment, considero que els tres partits podrien servir d'exemple sobre el
treball que realitza l'entitat, doncs els jugadors, tots, tenen clar quines són les
consignes del joc i com s'han de desenvolupar quan l'estan practicant. En
finalitzar cada un dels patits, la reacció dels mateixos era de serenor, com
aquell que ha completat una caminada i respira un cop ha arribat a la meta.
Abans d'entrar als vestidors, es reunien tots en rotllana per fer estiraments,
mentre els dos entrenadors dialogaven amb ells sobre el partit, accions i
jugades.

El paper de l'entrenador també és digne de la metodologia del club, essent un
noi jove, que porta al club des dels cinc anys segons van informar-me els
pares, i que compagina el fet d'entrenar i jugar. Tant ell com el seu ajudant,
transmetien calma, oberts al diàleg en tot moment i quan senties que alçaven la
veu era per animar als seus o indicar variacions tàctiques. En cap dels tres
partits l'he sentit dirigir-se a l'àrbitre a partir de desqualificacions o insults, sinó
simplement per demanar canvis, aprovar accions que li xiulaven en contra o bé
per fer-li alguna consulta. Abans, i en finalitzar cada partit, els dos nois saluden
als seus jugadors, en el primer moment per animar-los i que recordin aquells
aspectes parlats i posteriorment, per agrair i reconèixer la feina que han fet.
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També seguien un protocol similar amb els entrenadors rivals, a qui saludaven
a l'inici i al final del partit, tot i que en un d'ells, contra el Sant Celoni, el seu
homòleg va fer cas omís a les intencions d'ells i va marxar quan els va veure
que s'acostaven. Amb el públic visitant no hi va haver cap interacció, i amb el
públic local, el reconeixement per estar allà presents i animar a l'equip.

Finalment, la valoració que puc fer de l'afició local és de ser la millor de totes
les que he vist. Sí que és veritat que en alguns moments deixaven comentaris
com "ostiaaa, ja n'hi ha prou" o bé "Noi, hauries de ser més educat", però en
cap dels tres partits que he vist, he sentit un insult en veu alta cap a ningú. Sí
que és veritat que entre ells i sense que els escoltés l'afició rival, alguns pares
feien comentaris un pèl fora de lloc, però es mantenien al marge de buscar
polèmica i iniciar un conflicte. Protestaven poc, però sí que m'he adonat que en
molts casos, els pares estaven com desconnectats del partit. Mantenien
converses paral·leles sobre la feina, família i oci, i inclús en algun moment quan
anotaven un gol, no canviaven el tema tot i estar veient que el seu equip havia
marcat.

5.4 Valoració dels resultats
Un cop finalitzada la recerca, faré una breu ressenya a aquells aspectes més
importants i que m'han servit per poder contrastar en quin punt es troben els
dos clubs objectes d'estudi.
En els objectius que vaig plantejar-me, un d'ells era cercar diferències entre els
clubs que incideixen en els valors i aquells que no, i la diferència és notable,
sobretot en l'actitud dels jugadors. Quan aquests han hagut de gestionar
situacions adverses o moments en els quals hi ha hagut un conflicte
d'interessos, tant els joves del Taradell com de l'OAR han reconduït millor
aquests moments, mostrant-se més tranquils i amb una predisposició més alta
per desfer el conflicte. Aquesta calma o serenor, també és important que la
rebin des de la banqueta i graderies, doncs tant l'entrenador com l'afició, s'han
mostrat dos agents que influencien i molt en el transcurs de cada acció, situació
i partit. La seva actitud és clau, puix que si mantenen la calma i no entren a
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valorar l'actuació dels agents implicats en el partit i es dediquen a animar, els
joves tendeixen a centrar-se molt més en el joc.
Un altre punt clau és la predisposició dels joves per afavorir el bon
funcionament del joc, ja que aquells que militen a equips que no treballen una
metodologia en valors, s'han mostrat reticents a ajudar i inclús a ser ajudats,
salvant només el cas del Bigues i Riells. Aquest fet, és gairebé contraposat a
l'actitud dels joves analitzats, doncs aquests, en aquelles accions que han
pogut resultar perilloses, han acabat reconeixent la falta o sanció, o bé no han
protestat i han intentat disculpar-se amb el rival. Davant aquests fets, penso
que n'hi ha prou per pensar que aquest treball educatiu dóna els seus fruits i
s'ha de seguir potenciant.
Ha set interessant poder contrastar dos clubs que viuen moments diferents en
aquest procés, ja que el Taradell, club molt més novell en aquest aspecte, té
més feina a fer, ja que necessita consolidar el projecte i que tota persona que
col·labori en el club, sigui coneixedor i alhora portador del treball educatiu i de
valors que volen representar.
Segurament la diferència més notable dins la triangulació jugadors, afició i
entrenadors, recaigui sobre l'afició, doncs al Taradell encara li falta crear una
identitat de club, ha de fer un treball educatiu que incideixi en un radi d'acció
més enllà del terreny de joc i que es focalitzi en els dirigents, pares, aficionats i
persones de club, doncs han de ser aquells que consolidin la feina, recolzant i
valorant aquesta tasca per sobre de tot, i s'han de mostrar disposats i oberts a
reconeixer que les seves accions també són determinants en l'educació dels
seus fills o joves implicats en el partit.

6. Conclusions
Avui en dia, és atractiu pensar com a pare i/o educador, que el teu fill està
realitzant una pràctica educativa dins l'esport. Com a club, també demostra una
adaptació a la nova tendència formativa dels joves, entenent que ara no
solament formaran futbolistes sinó que disposaran de joves educats, companys
per davant de tot, resilients i respectuosos. I a més a més guanyaran.
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La pràctica en valors fa anys que es dóna arreu del món, doncs hi ha infinitat
de clubs que mimen la cantera a partir d'entrenadors, psicòlegs i educadors
que es trenquen les banyes per reconduir i/o formar a joves per tal d'allunyarlos del carrer i a través del futbol, oferir una possibilitat de canvi a aquests.
La locomotora toca el clàxon i arranca quan alguns d'aquests joves despunten i
captiven a la majoria dels aficionats, ansiosos de repartir aplaudiments i poder
tenir un nou ídol en el seu equip. Aquest fet no passa desapercebut per
dirigents ni agents de clubs d'arreu del món, que com hienes afamades, oloren
al moment la glòria d'una suculenta inversió. Aquests joves són venuts
majoritàriament a Europa com a futures estrelles i deixen a les arques del club,
els milions necessaris per sostenir-se.
Tot i així, la globalització en el futbol és latent a tot arreu, i cal trencar amb el
pensament que són els països no europeus els únics que treballen amb
aquesta perspectiva, doncs en una situació similar, salvant el context, ens
trobem aquí, on aquells joves que s'han estat preparant, formant i educant per
la vida, a qui hem exigit sacrifici, esforç, disciplina i alhora coneixements, ètica i
una visió crítica de tot plegat, fan el salt al futbol d'elit o professional i com si a
cop de mai és tractes, desperten, atònits, en una realitat totalment diferent.
No són poques les notícies que rebem de nois cada cop més joves que són
fitxats per clubs de renom europeu, que tant poden arribar de Tokio, com de
Buenos Aires o Finlàndia, i tampoc cal oblidar els traspassos entre clubs
europeus de joves talents, a la cerca del que anomenem el nou Messi o Iniesta.
Aquest intercanvi de mercaderies, tard o d'hora, acaba generant debat sobre la
voluntat real d'aquests clubs. Cuidar la cantera és sinònim de millor
remuneració econòmica? Es pot treballar realment els valors d'un club si la
finalitat d'aquest acaba sent la venda dels mateixos? Com entén el jugador la
seva funció dintre d'aquest engranatge? És ètic tot plegat?
Entenent que la dificultat econòmica dels clubs és el seu principal mal de cap,
deixa a entreveure que el treball de valors ocupa el poc espai restant i serveix
com a complement qualitatiu en la formació d'aquests. És a dir, per tal de poder
seguir competint amb aquells clubs més poderosos a escala empresarial, es
deixa de banda el valor humà i aprenentatges de la persona, doncs avui dia el
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futbol no està preparat per fer el canvi de tendència que necessita, ja que
segueix ambicionant el model competitiu i econòmic.
Entenent que aquest és el bressol on neix la problemàtica, ha fet que em
plantegi el treball a partir d'observar les canteres de clubs molt més modestos,
doncs a falta de possibilitats d'accedir a una cantera d'equips amb més entitat,
penso que també és bo veure com es treballa aquest model en els clubs
analitzats, on la intenció és treballar paral·lelament la formació integral del jove,
amb la finalitat d'aconseguir que aquests puguin rendir a màxim nivell.
Segurament aquest intercanvi de joves no seria un problema (èticament per mi
ho seguiria sent) si les conseqüències no fossin les que estem vivint
actualment. Aquests joves, que estan conformant la nova tendència de
jugadors en el futbol de màxima competició, són, més que mai, els referents o
ídols de tots els joves que practiquen i aprecien el futbol. Aquestes noves
fornades de jugadors, practiquen un futbol modern i atractiu, però reiteren
actuacions dins el terreny de joc que van en contra del fair play (joc net), sigui
per protestar, criticar o insultar a àrbitres, assistents o jugadors rivals, intentar
enganyar al mateix simulant accions, o bé en declaracions que lluny de tenir un
discurs adequat a la magnitud de la seva repercussió, demostren una clara
manca de coneixements i recursos verbals. A més a més, la visibilitat de la
seva vida privada en les xarxes socials i mitjans de comunicació, ofereix a tots
els futurs jugadors, una visió capitalista, basada en la riquesa, poder i
ostentació i en gairebé cap cas, un model de referència on llueixin aquells
valors o aspectes ètics que els han pogut ajudar a assolir la meta. Davant
aquesta tessitura treballen clubs molt més humils, com els que he analitzat, on
aquesta tendència econòmica no produeix un impacte tan gran, doncs la
majoria de clubs es financen a través de les quotes anuals, publicitat o
ingressos.
Tot i així, entre els joves, i tal com he pogut veure parlant amb alguns d'ells, el
model de futbolista professional té bastant pes entre tots ells, i a causa del
bombardeig constant del qual parlava, el treball d'aquests clubs perilla davant
l'atractiu que suposa formar part de l'elit.
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Així doncs, i seguint la visió de Kerschensteiner sobre l'amor pedagògic de
l'educador (segons ell similar al que pot donar una mare o família), crec que
seria necessària o aportaria una dimensió addicional la figura de l'educador
com a portador dels valors en la pràctica pedagògica, i que aquest fos capaç de
fer reflexionar i parlar amb aquests joves, sobre els seus referents futbolístics,
sobre els equips amb els quals simpatitzen i veure quina estructura de club
tenen, per tal de poder trencar amb l'ideal que tenen i servís per informar els
joves sobre aquells aspectes ocults en la consecució d'aquest èxit. La reflexió
en aquest sentit aniria destinada a minimitzar els danys que causa aquest
model i alhora ajudar a potenciar el treball en valors que s'està realitzant, doncs
tal com entén Gervilla, ensenyar no és solament transmetre coneixements, sinó
que ha d'anar acompanyat d'uns valors i ètica que afavoreixin la projecció
social del jove. Davant les noves tendències dels clubs, on cada vegada més,
es realitzen activitats o sortides conjuntes amb els joves, siguin els mateixos
espais

d'entrenament

i

partit,

els

viatges

amb

transport

públic

en

desplaçaments llargs, tornejos en els quals conviuen uns dies en hotels o
apartaments i similars. Si anem mirant categories més altes i clubs més
importants, aquest aspecte encara és més latent. En totes aquestes activitats,
la figura d'un educador també ajudaria a potenciar la cohesió del grup, a la
gestió del mateix i seria un espai òptim per treballar amb ells tots aquests
aspectes. Segons tinc entès, en clubs com el Barça, que tenen una masia on
conviuen els joves, s'està implementant la figura de l'educador per tal fi.
Al meu entendre, és important que el treball que es fa en valors tingui una
repercussió més enllà del terreny de joc, i alhora, el club que ofereix tal
formació, mantingui aquesta línia de treball en tots els àmbits possibles. Pel
que he pogut contrastar en l'anàlisi dels dos clubs, el treball que fan amb ells
resulta efectiu, però els estímuls que reben per part del model professional és
diferent i poden interpretar malament el treball educatiu del club entenent que
només és part d'un procés, que un cop assoleixin la majoria d'edat o entrin a
formar part d'un equip més competitiu, el futbol va per un altre camí. En aquest
punt crec que és on més èmfasi hem de posar i més pendents hauríem d'estar.
En el paràgraf anterior parlava del treball d'aquests clubs, el qual considero
efectiu segons el qual he pogut veure i analitzar. Aquest punt m'agradaria que
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tingués diversos matisos, ja que per una banda, aquells que més demostren la
interiorització dels valors són els mateixos joves, els quals han mostrat
respecte a l'adversari, l'àrbitre i companys en moltes accions durant els partits.
Aquests també s'han mantingut distants a les polèmiques originades en els
diversos enfrontaments, intentant jugar davant les adversitats i han mostrat
accions de solidaritat i llibertat, entesa com la possibilitat que els jugadors
poguessin decidir de sacar una falta, corner o penal i dialogar entre ells sense
rebre imposició per part del company. Aquest fet, segons les converses
mantingudes amb els coordinadors dels dos equips, s'entén a partir que els
joves són els primers i els receptors més ven disposats en el treball educatiu en
valors, ja que està focalitzat a ells, i tot i tenir, en el cas del Taradell,
entrenadors que no estan formats encara, la dinàmica que planteja el club o
aquells aspectes que se'ls demana treballar són ben acollits pels joves. En el
cas de l'OAR Vic, club amb una trajectòria més extensa en aquest àmbit, els
resultats amb els joves són molt més visibles. En l'apartat purament esportiu, la
diferència amb el Taradell ha sigut menys perceptible, però igual o més
positiva. Una de les riqueses que té el club vigatà, és la pluralitat de
nacionalitats que conformen els seus equips, i aquest aspecte, com m'han
reconegut alguns pares, ha canviat inclús la seva visió vers aquests joves.
Aquesta educació rebuda per part dels fills, tal com comenta Savater, els
portarà a un procés d'autonomia que els ajudarà a conformar una visió de la
realitat més holística i completa, que alhora facilitarà la convivència de tots els
individus.
Segons la necessitat i situació en la qual es troba cada club, treballen o han
pogut treballar millor els valors. Partint que el Taradell és un club novell en
aquest sentit, està treballant valors similars a la cohesió del grup, el respecte o
aspectes com la puntualitat que de ben segur podran extrapolar a la vida i
xarxa social d'aquests joves. L'OAR Vic, amb un model més sòlid i consolidat,
ja està projectant aquest treball en valors a la vida quotidiana dels joves,
sobretot en el que ells anomenen escoleta, on treballen valors com el respecte
(sigui entre persones o a béns materials) sobre el vocabulari i mantenir un
discurs correcte, en hàbits d'higiene, sobre la vestimenta i realitzen, a través de
les entitats col·laboradores, activitats dirigides, conjuntes amb els pares.
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Així doncs, i responent a la hipòtesi plantejada, puc afirmar que segons la
recollida d'informació obtinguda el treball educatiu en valors dins l'àmbit
esportiu sí que ajuda al desenvolupament d'aquests joves, essent un factor
més en l'adquisició de valors, d'actituds favorables per conviure en la comunitat
i afavoreix que la pràctica esportiva esdevingui de forma tolerant, que no
reprodueixi actituds contraproduents i disminueixi el factor competitiu per donar
pas a actituds més inclusives.
Tot i així, a hores d'ara, hauria formulat diferent la hipòtesi, doncs no vaig tenir
en compte altres factors que intervenen de forma directa en aquest treball, com
poden ser els pares, aficionats o entrenadors. Aquest aspecte ha estat destacat
per José Mallart i Cutó, doncs ell entén que la pràctica educativa correcta, és la
formulada conjuntament entre la família, clubs esportius i escola.
Tal com he pogut comprovar, el factor ambiental, que en aquest cas són tots
aquells individus, siguin pares que actuen també com a aficionats, o persones
que segueixen als equips en el transcurs de la temporada, és determinant
moltes vegades en el desenvolupament del partit, doncs en gairebé totes les
situacions la seva visió és imparcial, i aquest fet els provoca una distorsió de la
realitat que pot acabar resultant contraproduent en el partit o en el
comportament de jugadors, entrenadors, àrbitre i entre els mateixos aficionats.
Sempre he sentit a dir que el públic és el "respectable", aquell que imparteix la
justícia com un César atorgant la vida o la mort dels que estan combatent al
terreny de joc, però cal començar a trencar amb aquesta visió i iniciar un treball
conjunt amb ells també.
L'anterior punt és un dels que més voldria recalcar, ja que la sensació que tinc
des de la visió dels dos clubs, és que els pares tenen un estatus apart, que
se'ls ha de tractar amb molta delicadesa i cura perquè no s'enfadin, ja que tenirlos a favor és la millor solució. Tal com he vist fins ara, els pares o aficionats,
han de jugar un paper clau i és molt important la seva actuació, doncs si va
acompanyada d'estímuls favorables i concordants amb el projecte de l'equip,
aquesta feina feta, pren un impuls més gran i de major repercussió en el
menor. Amb això, vull dir que no estic d'acord en treballar per separat, com per
fascicles, els valors o projecte educatiu que s'inicia primerament amb els joves
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jugadors. Penso que és molt important iniciar tots junts el projecte, que els
pares o aficionats més relacionats amb el club -i també inclouria entrenadors-,
siguin presents en l'inici de qualsevol tasca educativa i a més a més,
assumeixin responsabilitats i se'ls delegui part de la feina, ja que en aquest
cas, no parlem de xutar la pilota, sinó d'educació.
Relacionat amb aquest apartat, també s'hauria de fer un esforç en canviar la
mentalitat de molts pares, que veuen en el seu fill un filó d'or, un diamant en
brut que no tots poden polir, i només volen escoltar a aquell mànager o directiu
que els regala elogis del seu fill i els promet una progressió esportiva costi el
que costi.
El futbol és un esport singular, ple de matisos i múltiples formes de practicar-lo,
i alhora un dels que desperta més sentiments contradictoris en un mateix partit.
Aquest desequilibri acaba portant a l'aficionat a viure diferents estadis
emocionals, que en excés o mal gestionats, acaben alterant la seva essència
més pura. Aquest només és un dels motius pels quals trobem a aficionats que
posen per davant del "seu equip" l'odi cap a un jugador o equip considerat rival,
i provoca que cada dia i en tot el món, sigui normal escoltar o proferir insults,
desqualificacions o baralles en un matx. Tot i les propagandes que rebem des
de la Federació Catalana de Futbol, l'Espanyola o la FIFA, organisme que
regula aquest esport a escala mundial, si no incidim més en l'educació de tot el
conglomerat d'espectadors, de poc serviran les multes o restriccions a
determinats aficionats, als quals, de forma singular, se'ls atribueix l'autoria
d'uns fets que no només són comesos per l'infractor, sinó que en la majoria de
vegades són els abanderats d'un problema més profund i ocult, que dificulta i
molt, el treball que s'intenta fer des dels clubs i d'aquelles persones que es
resisteixen a què l'esport rei, s'acabi decapitant a si mateix.
A forma d'epíleg, considero que aquest és el treball que més m'ha agradat en la
carrera, tot i que no he disposat del temps adequat per poder-lo elaborar, en
gran part la culpa és meva per iniciar-lo a principis d'any, en aquestes últimes
setmanes m'he adonat que és una recerca sobre la qual m'agradaria poder-hi
donar continuitat, però no tinc clar si l'hauria de seguir enfocant des d'aquest
prisma o bé hauria de començar l'estudi des d'una vessant diferent.
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Penso que la violència en els estadis, l'educació que reben els joves i la que
mostren els pares, és un handicap prou seriós com per ser abordat només des
d'un aspecte futbolístic, aquell que poden oferir els clubs esportius.
M'agradaria que la retroacció que rebi del treball, tingués unes anotacions que
em permetessin ampliar la visió vers aquesta temàtica, i en tot cas, agraïr al
meu tutor, Xavier Tornafoch Yusté, la seva dedicació i atenció en el procés.
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Annex 1. Transcripció de l’entrevista de Marlon Becerra a
Víctor Valdés
MARLON BECERRA (M.B.):
¿Qué enseñanza deja una lesión a Víctor Valdés?
VÍCTOR VALDÉS (V.V.):
Voy a dejar de lado la gente que te deja solo, voy a dejar de lado como al final
el fútbol de hace sentirte un lisiado, pero voy a destacarte una en especial,
porqué a mi me toco y así lo quise, y doy gracias a dios que lo viví, que la
lesión de rodilla me hizo volver a sentirse lo que es la vida no siendo futbolista,
así te la resumo porqué yo me fui a recuperar a Alemania de una lesión difícil
de recuperar, pero que yo lo iba a conseguir sí o sí, pasara lo que pasara, y en
esos dos o tres meses que estuve en Alemania, en la clínica de mi doctor, yo
vivía en un hotel, tenía que coger el tranvía cada día dos o tres veces para ir de
la clínica al hotel a descansar y gracias a la actitud de la gente en Augsburgo,
yo pasaba desapercibido en el tranvía, en la calle, cosa que no era normal para
mí en Barcelona, y doy gracias a dios que al final volvías a tocar monedas,
después de muchos años, a saber valorar lo que te costaba un café.. miles de
situaciones en las que no eras consciente siendo futbolista, porqué los
futbolistas vivimos una vida irreal, una vida en la que nos lo dan todo hecho,
todo sencillo, te alaban, te sientes cómodo en cualquier sitio, y a mí la lesión
me hizo volver a la vida real, de dónde venimos, y esa cura de humildad a mi
me.. fue un golpe fuerte para ahora una vez he vuelto a la actividad como
futbolista profesional, yo ya recuerdo que vengo de Augsburgo, recuerdo esos
tres meses, yo vengo de comprar mi billete de tranvía, de ir con unas muletas,
con mi música, y solo, eso no me lo quitará nadie.
M.B.:
¿O sea, vuelves a ser la súper estrella pero la enseñanza ya queda?
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V.V.:
No, yo no seré nunca más una súper estrella, porqué yo he estado ahí, y ya te
he dicho, el futbol te aparta, te has lesionado la rodilla y... otro! Tu ya no vales..
Tu vas a valer si tu quieres. Y es tu fuerza de voluntad la que tiene que hacerte
llegar, esa es la mayor enseñanza. Soy como un niño con zapatos nuevos,
rodilla nueva sí, pero.. todo lo que me venga doy gracias a dios y lo valoras
muchísimo más que si no me hubiera lesionado.
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Annex 2. Entrevista al coordinador de la U.E. Taradell
Entrevista al coordinador Nil Murfulleda:
Omar (O) - En quin moment decideixes ser entrenador de futbol, per què?
La teva idea com a entrenador parteix d'entrenar perquè t'agrada l'esport
o ja tenies pensat incloure aquesta part més educativa i de formació?
Nil (N) - Quan vaig començar, devia tenir uns 17 o 18 anys, amb un company
que aleshores portava un equip i el seu ajudant l'hi va plegar. En aquells
moments estava entre primer i segon de batxillerat i ho vaig fer per suplir a un
entrenador. O sigui, que al principi ho vaig fer per això, per ajudar a un amic,
per fer alguna cosa relacionada amb el futbol. Un cop a la Universitat, vaig
decidir fer CAFE, i va anar canviant la meva percepció vers aquesta professió,
perquè m'agradava, m'hi volia posar de veritat, sentir que feia alguna cosa més
que assistir als entrenaments. La carrera de mica en mica va anar ensenyant
coses per poder aplicar, igual que les pràctiques (al Sant Julià).
O- En Aquesta primera etapa, tu coneixies metodologies en valors?
N- No. En aquest tema, penso que hi ha molta diferència entre les
coordinacions i els clubs. Quan vaig començar hi havia un coordinador que un
cop arribaves, ell et deia, feu! S'estava al despatx, feia algun tomb, però et deia
feu com vulgueu, entreneu com vulgueu i et deia 4 coses. No ens va ensenyar
res, apreníem dels entrenaments amb l'experiència, però no sabíem res ni com
aplicar res. Un cop a la Universitat sí que vam treballar els valors, i a més a
més la planificació, que vulguis o no ja és com un salt qualitatiu.
Des de l'any passat, amb MBP, ja teníem un coordinador que ens deia com
treballar, de la forma que calia, amb quins exercicis, quins valors treballarem,
ell t'oferia una metodologia i exercicis a treballar. Així que com deia abans,
aquestes metodologies en valors depenen molt del club, estructura i qui és o ha
de ser el responsable. Per exemple, si el club no té cap norma que impulsi a
utilitzar uns valors, els entrenadors no ho faran. Haurien de ser molt bons i molt
ven preparats per fer-ho per si sols, però la majoria, i més en equips de nens
petits, la majoria d'entrenadors vénen a passar l'estona, s'apliquen en diferent
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grau i forma, cobren els 4 duros (sobreentenent que estan mal pagats) i se'n
van.
O- Tu et trobes que fas el salt de Taradell a MBP (Balenyà) per una
proposta seva, on veus una forma de treballar que encaixa més en el que
tu vols fer, o vas a picar la porta?
N- A Balenyà, fa cosa de 2 anys, es van ajuntar Hostalets de Balenyà i
Aiguafreda. Aquesta unió és mitjançant una empresa, que un dels socis és un
exprofessor meu de futbol de la Universitat. Aquesta persona va agafar un
parell de coordinadors i tirant de contactes, va reclutar a molts estudiants de
CAFE. Això volia dir cobrar una misèria, però tots els entrenadors eren, no
bons, si no molt ven preparats. A partir d'aquí vam tenir les coses molt fàcils
perquè no ens havien d'explicar moltes coses, tots sabíem com treballar-ho
perquè a la Uni ho havíem fet. En tema valors, i des de la meva experiència,
són els primers que van inculcar el treball en valors dins la formació esportiva.
O- Quina estructura d'equips teníeu a Balenyà, competien en lliga o era
formació?
N- Teníem el futbol base, que és tot aquell que no és considerat amateur, ideat
com qualsevol altre equip, que competia en la lliga que li correspongués, i
l'escoleta, que són els més petits de tots, i no competien. Estaven incorporats a
part del programa de futbol base, i no treballaven els valors de la mateixa
forma, venien a fer com una activitat extraescolar, com una hora del pati i
treballaven habilitats motrius.
O- Del grup que portaves a MBP, comparat amb el que portaves aquí a
Taradell, quina diferència en el treball hi havia?
N- Clar... jo l'any passat a Taradell portava Juvenils, i l'exigència en valors amb
ells és 0, pertanyen al futbol base però ja els estàs preparant perquè l'any que
ve vagin a competir. Amb juvenils és més difícil treballar els valors. La gran
diferència és que a Balenyà, tots els entrenadors entrenàvem a tots els equips
de futbol 7, i entrenàvem un equip diferent gairebé cada dia. El tema de
planificació ja ens ho feien ells, igual que els valors. Cada mes treballàvem un
valor, ens ho exigien tant a dins els entrenaments com a fora. Per tant, el treball
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cada mes era diferent. Per exemple, el valor de la confiança, doncs havien de
fer un dibuix com a deures sobre com creien o que creien que era la confiança.
Nosaltres érem els encarregats de recollir-ho, avaluar-ho i fer un retorn. Allà era
molt professional també perquè s'ho podien permetre (econòmicament).
O- Dins el camp, com ho treballàveu? Les vostres indicacions eren més a
nivell de corregir als jugadors en aspectes tàctics o tècnics o bé a partir
del treball educatiu que s'estava portant a terme? Com es connecten les
dos vessants?
N- Això depenia de cada entrenador, o sigui sí que ens deien mireu d'incloure
el valor dins les explicacions del partit o entrenaments, però després cada un si
ho creia convenient, ho feia o no. Però sempre ens ho recalcaven, que
miréssim d'aplicar-lo de la forma que es pugui, que tingui sentit. Per exemple, si
tocàvem temes relacionats amb el treball en equip, intentàvem potenciar
aquest fet en les explicacions o quan donàvem resposta a un nen.
O- Dins un partit de futbol, dins la competició que poc o molt sempre hi
ha, què creus que aporten els valors? Quin canvi o significat té dins el
partit? A nivell de resultats, què busquem?
N- Penso que això és entrar en un terreny pantanós, perquè no sabria dir-te on
estan els límits. Jo penso que el treball de valors en futbol base, on realment
s'hauria de notar és en futbol amateur, en les persones grans. És una mica
difícil de saber on posar els límits, perquè si et parlo del fair play, fins a quin
nivell perdre temps és una falta de respecte al contrincant, o perquè m'he fet
mal... La línia que separa aquest punt i el de buscar la victòria sovint es creua,
perquè sigui futbol o bàsquet, tu surts sempre a guanyar. El que passa que en
els més petits, aquests límits s'han de marcar més. És la nostra idea, tant a
Taradell com la de MBP. Intentar posar uns límits abans de la competició, de
voler guanyar. És difícil perquè hi ha valors i actituds en el partit que a vegades
no s'acaben de compenetrar, i bé la idea és buscar un mínim de respecte cap a
tothom. Penso que el treball de valors orientats en un partit de futbol o d'altre
esport, és anar a jugar, a practicar l'esport respectant al màxim a tothom tenint
en compte que un dels objectius sempre serà guanyar.
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O- Per exemple, en el treball sobre la frustració d'haver perdut un partit,
els valors hi ajuden? El jove ho encaixa millor?
N- Sí, aquí entren altres tipus de valors, potser més secundaris a l'objectiu
principal, que seria saber guanyar o saber perdre... valors d'un cop hi ha hagut
el resultat, saber gestionar el resultat també és molt important i més
potenciables perquè els límits estan més ven definits. Puc ensenyar a perdre i a
guanyar un cop ho has fet, durant el partit, amb la tensió i en la pràctica més
activa, és més difícil. Un fet que et pot ajudar a veure si el treball que fas és
efectiu, seria arribar als últims minuts amb un resultat igualat, i que el teu equip
perdi o no perdi temps perquè l'altre no tingui temps a jugar la pilota.
Descordar-me les sabates pensant que així potser guanyaré, no és respectar al
rival. Els valors ajuden en tot, però és molt difícil separar esport de competició i
valors.
O- Ara m'agradaria centrar i enfocar la teva feina al Taradell. Quan s'inicia
o quan inicies al club aquest projecte de plantejar els valors dins la
pràctica esportiva? Com rep el club aquest pas?
N- Va costar una mica i segueix costant. Jo vaig començar l'any passat,
aquesta és la primera que inicio des del principi, i clar, el club ve d'un
coordinador que feia feina més de despatx, li costava sortir al camp, planificar,
per ell això no era important, venia aquí, feia la feina d'oficina, mirava els partits
i no interactuava més. Tot això va començar a canviar amb el coordinador que
hi havia l'any passat, que va intentar implementar un model més modern, en
tema d'entrenaments, valors i aspectes relacionats. Jo el que vaig notar a
l'entrada d'aquest any, com a coordinador, i sobretot perquè el Taradell no ens
podem permetre uns entrenadors tan preparats com altres clubs, per tema de
sou sobretot, costa moltíssim. Tant en tema futbolístic com en els valors. La
meva idea, un cop vaig entrar, tenia com a objectiu principal intentar aplicar el
mateix sistema de valors de MBP, perquè m'havia agradat molt i és una
manera de treballar-los que els nois ho entenen. Que ells ho entenguessin i
alhora sabessin que ho estan treballant. En entrar aquí, veien la situació dels
entrenadors, m'ho vaig marcar com a objectiu a llarg termini, dintre de 2-3 anys.
Una de les coses que hem implantat ara fa res, és el codi intern. Que són les
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normes generals de club, que han de seguir tan jugadors, entrenadors,
coordinadors, aficionats, pares... vam intentar orientar-ho cap al tema de valors,
per exemple el respecte, puntualitat, que no és pròpiament un valor, però el ser
puntual per mi tens respecte cap a l'entrenador, companys... si els pares es
posen amb l'àrbitre, rival o companys en un partit, ho assumiria el seu fill, per
tant, el tema respecte és un dels valors que estem treballant i l'orientem cap
aquí per marcar un inici i perquè de mica en mica, any rere any, anar orientant
els altres valors. Començar de cop i voler-ho fer tot, és impossible des de les
nostres possibilitats actuals.
A partir d'aquí, també vam posar un cartell a la graderia a principis de
temporada, que va tenir molt bona acollida, tant pels pares de Taradell com els
de fora i penso que arran d'això la federació es va posar en contacte amb
nosaltres pel tema del projecte +kesport. Vam anar a una reunió un dia, ens
van explicar en temes generals com aniria tot i ho vam implementar. Aquest
projecte el fem 3 clubs aquí Osona, perquè es fa una selecció de 70 clubs a
Catalunya i és un projecte el qual es treballen 11 habilitats mitjançant exercicis
de futbol, més o menys específics, però intenten adaptar un valor al treball o
exercici de futbol. Són exercicis que bàsicament són d'esclafament o tornada a
la calma, però que ens ajuden i van bastant bé. Aquest projecte ens ha ajudat
molt com a club per intentar que aquests valors també calin als entrenadors.
La coach que tenim assignada des del projecte, bé cada setmana unes hores i
ens ajuda en els exercicis i com aplicar aquests valors dins els exercicis,
feedbacks, fa valoracions de com estan treballant, comportament dels nois.
O- En la línia que deies tu, us serveix tant per treballar amb els joves com
entrenadors, ja que aquests no tenen la formació ni capacitació per
transmetre valors si ells no tenen la formació... us serveix també per
exigir a l'entrenador que tingui un punt d’educador?
N- Exacte, és el que de mica en mica volem exigir a un entrenador, que no
només vingui a entrenar, sinó que adoptin postures més relacionades en l'àmbit
educatiu. A mi m'agrada molt la frase "formar persones més enllà de formar
jugadors" primer són les persones, i les persones es formen a través de valors.
Per tant pensem que l'esport és un dels millors medis, perquè a la majoria els
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agrada practicar-lo i partint de la predisposició que tenen ells per venir al camp,
hem d'aprofitar-ho. El problema, com deies, els que inculquen els valors són els
entrenadors, i clar... tenim aquí un buit difícil, ja que la meva feina és intentar
educar als entrenadors perquè després eduquin als nois.
O- A nivell d'extreure resultats o conclusions, com ho mesureu, com
veieu aquests canvis? Són palpables? Imagino que no és de la nit al dia,
però hi ha algun aspecte que us fa veure que s'està avançant?
N- Després de cada entrenament, quan hi ha la coach ho fa ella i sinó els
entrenadors, doncs han d'omplir un test, de com ha anat l'exercici, les
impressions, feedbacks, i no sé ben bé com ho treballen, perquè és un treball
que fan ells i jo molts cops no ho veig, però imagino que fan les valoracions a
nivell de jugadors, amb entrenadors i després són ells els que m'expliquen, a
partir de la seva valoració, com van els entrenaments, la dinàmica del grup, els
nois que són més receptius a aquest treball... i després amb aquells nois més
"liantes", veure com evoluciona el seu comportament... no són coses molt
objectives o avaluables en paper, sinó que són més sensacions.
O- En aquest projecte educatiu, es treballa amb els entrenadors també...
però amb els aficionats, incloent-hi els pares, que uneixen aquests dos
components, es treballa amb ells? Hem parlat del cartell, a través d'això,
es fa un treball amb ells, tenint en compte que són un factor que molts
cops és determinant en el devenir d'un partit?
N- Sí. En el tema de pares, penso que el més important és anar de mica en
mica. Vam començar amb el cartell, i fins fa 1 mes, no hem començat amb el
tema del codi intern. Aquest recull tres punts que avaluen el comportament i
alhora sanciona el mal comportament dels pares en un partit o entrenament.
De mica en mica els anem fent partícips del treball que fem amb els joves.
Seguim el mateix procés que amb els joves, primer ho treballem als
entrenaments, després als partits i s'ha anat extrapolant als pares, entenent
que són un dels pilars importants dels joves, però s'ha d'intentar fer-ho de
forma creixent, partint gairebé d'un terreny pla, doncs si vols entrar molt de cop,
pots trobar-te que et girin l'esquena, se'ls ha d'inculcar i que no sembli imposat.
Una de les coses que fem, des de fa 2 mesos, és el tema de les targetes.
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Només ho fem a casa, i quan acaba el partit, els nois tenen 3 targetes, una
verda, groga i vermella, i aquests, segons el comportament d'ells en el partit,
els ensenyen la verda, si és bon comportament i han animat, groga, si en algun
moment han comès alguna falta de respecte o no han animat prou, i vermella si
s'han dedicat més a protestar que animar.
És una manera que els mateixos fills facin una valoració cap a ells, ja que la
majoria de vegades és al revés.
O- La sanció al públic, als pares, qui la posaria, l'entrador, una persona
del club?
N- Els entrenadors. A no ser que jo estigui al camp, i ho senti, les sancions de
codi intern sempre les posen els entrenadors.
O- L'entrenador queda exempt a sancions? Algú el sanciona a ell?
N- Els entrenadors són un altre element que també estem treballant. Al principi
no tenien cap sanció, però de mica en mica estem intentant que si per exemple
a un l'expulsen per parlar massa o dir coses que no toquen, doncs el
sancionem, però encara estem buscant una fórmula que s'equipari al treball
que volem fer, doncs cap a un entrenador les sancions són més difícils, perquè
com ho fem? Li posem un partit de sanció extra, l'hi traiem diners del que
cobra? Per exemple una sanció a un pare pot ser que el seu fill jugui menys
minuts, si critica a algun jugador del seu equip o del rival. Si la sanció és a un
jove, doncs també li treus minuts, el tens al teu costat mirant el partit i pots fer
un treball de recuperació, però a l'entrenador, igual depèn a quin li fas un favor
dient-li que no vingui o si li treus diners igual plega. Són coses que s'han d'anar
molt amb compte, per no fer-ne un gra massa o no ser just. Per això et dic que
seguim tantejant la situació.
Aquest projecte està arrencant, el seu punt àlgid arribarà d'aquí 2 o 3 anys, i
ara també ha de tenir moments de prova, de fer saber allò que està malament,
però no podem posar sancions que no segueixin la línia de treball que volem
implementar. Primer de tot és formar als entrenadors, que vegin com volem
treballar i de mica en mica la feina serà més fàcil per tots.

71

O- La junta del club, dóna suport a tot aquest treball que vols portar a
terme, ho veuen com una idea de club i no només del coordinador?
N- Sí. Tal com vaig començar l'any passat i s'ha desenvolupat aquest any,
volen seguir aquest projecte endavant. Ara falta que acabin de definir que volen
ells com a junta, el camí a seguir, que volen que representi el club. A partir
d'aquí jo actuaré d'una manera o d'una altra. Si em diuen que volen guanyar
tots els partits, que tots els equips quedin ven posicionats per sobre de tot, jo
els valors no els podré treballar, perquè sé que com a club no recolzaran la
meva forma de treballar, però per sort de moment m'estan recolzant en tot,
cosa que agraeixo, i la meva idea és intentar seguir aquest camí, que vam
iniciar junts. Des d'un punt de vista més general, el club és el meu "jefe", i jo
sóc qui marca el camí de cara als jugadors, però són ells els que me'l marquen
a mi. Estic content d'aquest suport que m'ofereixen i intentarem que es
compleixi la seva voluntat. Sempre que ells tinguin el pensament de treballar
amb valors, seguirem units en el mateix projecte.
O- Per concloure l'entrevista, et demanaria que em fessis una definició de
què creus que són els valors, aplicats al futbol i per la vida.
N- Jo definiria el treball amb valors com una manera de fer, que comporta un
grau de benefici cap a la mateixa persona i cap a les del seu entorn.
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Annex 3. Entrevista al coordinador de l’OAR Vic
Entrevista al coordinador Joan Manel, coordinador del futbol base de l’OAR Vic:
Omar (O)- Per començar, m'agradaria saber el temps que porteu com a
coordinadors del club, i si havíeu exercit com a tal a algun altre club.
Joan Manel (JM)- En el meu cas, que fa 30 anys que estic a l'OAR, només he
estat a aquest club, i tot el que hem anat treballant aquí amb els anys es va
iniciar aquí i jo no conec una metodologia diferent. El problema de parlar de
valors és que és una paraula una mica prostituïda, doncs tothom parla i treballa
en valors, però en la realitat no és així, perquè ho veuen com una cosa que en
teoria tothom ho fa, però quan preguntes com ho treballeu, ningú sap què
respondre. Aquí a l'OAR ho intentem treballar tot i no ser fàcil, ja que la majoria
som col·laboradors, per tant tot el que fem és a hores perdudes, així que ho
fem com es pot.
Jo, com que d'aquí no ens hem mogut i només hem conegut aquesta forma de
fer, doncs no sabem dir-te com es fa altres llocs, però mai és fàcil consolidar
aquests treballs.
Cal dir que fa anys enrere, els valors no eren ni molt menys un aspecte a
treballar, i tot i que el club està fundat amb aquesta missió, durant els últims 10
anys s'ha progressat moltíssim i s'ha fet molt més èmfasi en treballar a nivell
educatiu amb els joves. Crec, que el que es feia abans era donar suport i la
possibilitat a jugar a tothom, però penso que a nivell educatiu era molt més
pobre i poc treballat.
O- En què creieu que ha canviat la perspectiva del club des de la seva
fundació?
JM- Clar estem parlant de 1957, imagina't quina època... Ja fa molts anys i la
societat que tenim ara no té res a veure que imagino que hi hauria en aquell
moment, l'OAR en general sempre ha sigut un club de futbol amb un tarannà
bastant social com deia abans, la persona que funda l'OAR, un mossèn, ho fa
amb una visió inclusiva, per aglutinar la canalla que corria pels carrers i fer una
activitat com jugar a futbol, per socialitzar el veïnat, l'esport com a eina…

73

El tema dels valors no ho sé com estava gestionat, ara ha canviat molt tot,
doncs abans la família, a l'escola, i la mateixa educació que rebíem ja ens
aportava una educació i disciplina, ara a una escola el professor castiga a un
nen i es pot trobar que l'endemà té el pare allà demanant perquè l'ha castigat,
això abans no era així, incús si explicaves que t'havien castigat la ostia que
t'emportaves era pitjor. Hi ha valors que s'han perdut, per això crec jo que ara
una importància més gran. Ara s'ha de vigilar molt més en allò que dius i fas,
perquè som molt més sensibles i ens creiem que la bona educació és la que
nosaltres donem a casa.
Tornant a la pregunta, creiem que ara s'ha professionalitzat molt més el futbol.
Abans el jugaves perquè t'agradava, de forma lúdica. Ningú pensava a ser
professional, guanyar-se la vida jugant o es creia algú superior. Amb la
tendència d'avui en dia, això és totalment al contrari, per tant el club necessita
enfocar el seu treball per recuperar una mica aquesta essència. També s'ha de
destacar que abans no teníem la immigració d'ara, i això fa que la conjugació
de totes aquestes cultures requereixi una planificació i forma de fer diferent.
O- Què és per vosaltres treballar en valors, com definiries aquesta tasca?
JM- Abans que res, nosaltres defensem el dret que té tothom a fer esport.
Depèn de quin club si tu no tens un nivell tècnic o físic o no dónes el perfil i no
ets bo, segurament no t'hi voldran. Nosaltres aquí volem a tothom sempre que
tinguem espai.
Un valor? Que tothom que vulgui, sigui noi o noia, gras o prim, en sàpiga o no,
pugui fer esport, un valor de participació. El club després ja anirà definint on et
situa, i aquí pots estar d'acord o no. Aquí ens trobem, per exemple, que un noi
que està jugant a un altre club de Vic, bé aquí i vol començar a l'OAR. Nosaltres
l'hi diem que ha de començar a l'escola de futbol, com tots, però aquest jove ja
vol anar a un equip de competició, i aquí ja tenim el primer conflicte, doncs els
valors del club que bé i els nostres ja són diferents. Per nosaltres tots han de
passar per l'escola, que aprengui com funcionem i la nostra forma de veure-ho.
Després si els nostres entrenadors o coordinadors decideixen passar-lo a un
equip de competició, ja li posaran, però s'ha de començar pel principi. Un cop
està aquí a l'escola de futbol, treballa aspectes en valors, que juntament amb
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EVAL, associació que treballa en valors, ens ajuden a fer aquesta tasca des de
fa dues temporades, per posar més èmfasi en aquest treball i alhora ens ajuda
a millorar en la nostra tasca educativa i integradora. Quina millor manera per un
jove que ha arribat a Vic fa poc, a través del futbol pugui integrar-se, sentir-se
acollit i que forma part d'un equip. Per nosaltres també és molt important
treballar el respecte amb els joves, i junt amb EVAL, muntem unes lligues per
franges d'edat on juguen nens i nenes barrejats, on les normes són totalment
diferents; per exemple es fan tres temps, en el primer es decideixen les normes
amb les quals jugaran i els valors que es premiaran, el segon temps és el de
partit, que té la peculiaritat que no hi ha àrbitre, sinó un moderador que en cas
que aquests joves no es posin d'acord en alguna jugada, intervindrà. I per últim,
el tercer temps que serveix per valorar si dels valors que s'han triat, com per
exemple el de respecte i solidaritat, s'han complert. O sigui que a part del
resultat, es valora i més, aquestes accions, les quals poden portar-te a guanyar
el partit per nombre de gols, però perdre'l si no s'han complert els pactes
establerts entre els mateixos jugadors.
D'ençà que hem contactat amb EVAL, els joves estan molt més pendents de si
han tingut un bon comportament que no pas del resultat en si del partit. Això
creiem que és molt positiu per la seva formació i per fer una pràctica més lúdica
i de gaudir de l'esport. També treballem el tema de la puntualitat, uniformitat
(portar la roba que toca) i assistència.
Tornant a la pregunta inicial on preguntaves com treballàvem els valors, doncs
aquest és un exemple. En dies puntuals, també tenim preparats jocs o activitats
per treballar el joc cooperatiu, col·laboració, etc.
O- Així doncs, com es desenvolupa aquest projecte, a través de quines
bases o estructura? En referència, per exemple, si es treballa igual amb
benjamins que amb infantils.
JM- Dintre d'aquest treball que fem a l'OAR, on es treballa 100% els valors és a
l'escola de futbol. Quan aquests nens tenen 11 o 12 anys, surten de l'escola
(edat aleví) i en aquest moment tenen dues opcions; si OAR els pot oferir anar
a un equip de competició, hi anirà, i si no hi ha lloc, tenim l'acord de poder
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trucar a altres clubs que hi tenim relació i els comuniquem l'opció d’incorporarlo.
En els equips de competició aquesta metodologia no és tan fàcil aplicar-la,
perquè sembla que només ha d'importar el resultat, i que té la seva importància
no ens enganyem, però seguim treballant els hàbits d'higiene, el respecte,
l'educació i tot el treball que es porta fent des de l'escola es manté, però on es
posa més èmfasi és a l'escola d'iniciació (4 a 5 anys) A partir dels equips de
competició, potser es dilueix una mica.
O- Quina resposta espereu dels joves, entenent que reben una formació
educativa en la qual molts dels valors no són visibles a simple vista...
Com extraieu els resultats per saber si aquest treball és efectiu?
JM- Per exemple, nosaltres tenim l'hàbit de quan els nois arriben o marxen, han
de saludar a tots els monitors i entrenadors. Dins els vestidors tenim molt en
compte el vocabulari que utilitzen i el comportament que tenen. El treball que
es fa des d' EVAL també és clau, el fet d'asseure's amb el contrincant i
negociar les normes, donar valor al valor, reconèixer les faltes, no enfrontar-se
amb l'àrbitre... Fins al punt de tenir a joves que juguen a equips competitius,
que a mig partit fan una falta i la reconeixen davant al jugador i àrbitre.
Aquestes actituds ens omplen d'alegria, tot i que això no és Disneylandia i no
sempre és tot tan fàcil. Hi ha nens que ho accepten però n'hi ha que els costa,
com acceptar la derrota, però si ja tenen algun company de referent o veuen
que la dinàmica és diferent, també s'acaben adaptant.
Amb els entrenadors també mantenen diàlegs i aquests els pregunten com ha
anat, com s'han sentit o si tenen alguna cosa a dir sobre el partit. En un
principi, ells contestaven bé hem guanyat o malament hem perdut, però això ja
ho sé! Jo vull saber si t'has divertit, si algú t'ha fet alguna cosa que no t'ha
agradat... Ostres veure nens de 5 o 6 anys que tenen aquesta capacitat de
dialogar i parlar inclús debatre, penso que si tenen aquest hàbit o valor, un cop
tinguin conflictes més endavant a la vida en comptes d'acabar a pinyes, igual
acabaran dialogant. Considero que és una feinada molt gran, però ells acaben
responent.
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Des del club, també hi ha unes normes de comportament, un règim intern, que
serveix per a tots els equips, sigui l'escola o sigui el primer equip. Un aspecte
que també fa visible el treball i la inclusivitat de la feina que volem fer, és l'equip
femení. Aquest va iniciar-se fa pocs anys, i avui dia és una branca més
consolidada en el club.
Els entrenadors també ens fan un retorn sobre el treball, i ells mateixos han de
ser i són els primers a respectar aquestes normatives. Si des de la base
treballes uns valors, un cop pugen a competició, els que puguin, tenen
assolides aquestes normes i si els entrenadors les potencien, encara
s'interioritza millor.
També cal dir que en tots aquests anys, només s'ha expulsat un entrenador,
pel fet que no respectava aquest codi intern i tant a casa com a fora, muntava
uns espectacles que acabava repercutint en el comportament dels joves.
Gestionar grups humans sempre és difícil, però el més important és anar a tot
arreu i mostrar una bona imatge. No tot és maco ni fàcil, ja que en el futbol
base gestionem més de 140 jugadors, i sempre hi poden haver problemes i
evidentment també sancionem jugadors o inclús algun cop se'ls ha fet fora per
comportaments inadequats vers entrenadors o companys.
O- Dins el projecte que porteu a terme, feu algun tipus de treball amb els
pares, sigui conjunt amb els fills o bé fan un seguiment a tot allò que es
treballa en el dia a dia?
JM- A nivell d'escola, portem dues temporades treballant amb ells, però tot així
no estan inclosos en el treball que fem, és un tema que tenim pendent d'aplicar.
Tot i així, a nivell d'escola, ells tenen coneixement del projecte que tenim,
saben de la implicació que té EVAL i la importància de la feina que fem amb
ells i de moment no hem tingut cap problema de comportament, al contrari,
animem als pares que animin als seus fills. Sempre hi pot haver un cas puntual,
però després com a coordinadors els citem a part i els recordem què estem
treballant i que ell ha de ser una part més del procés. També hem tingut pares
que no accepten la nostra forma de treballar i van a un altre lloc perquè pensen
diferent. És respectable, ja que nosaltres sempre diem que això que fem aquí
no és el que s'ha de fer, sinó el que fem nosaltres. Creiem amb el que fem i ho
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defensem, llavors cadascú és lliure de decidir que és millor pel seu fill. A nivell
de competició, torna a ser el mateix, a l'inici de temporada s'expliquen una mica
les consignes, funcionament, entrenador i se'ls demana un bon comportament i
fair play de cara a les grades. A nivell de federació, cada vegada més, van
introduint aspectes per intentar millorar les campanyes de prou violència al
futbol.
També has de pensar que aquí tenim vora 500 famílies, per tant sempre has de
pensar que hi haurà una persona que no estarà conforma amb la feina o visió
que tenim. La següent fita potser sí que serà vincular-los més, incidir més en
les reunions i seguir recordant les normatives, però tampoc ens tornarem bojos,
doncs el bon comportament ja se'ls exigeix des de l'entrevista inicial i al tenir un
projecte avançat, és més fàcil que segueixin a la majoria.
O- M'agradaria preguntar i conèixer sobre el treball que realitzeu amb els
jugadors perquè s'identifiquin amb el club. Per exemple teniu un eslògan
"sóc de l'OAR" que ajuda a crear un sentiment de pertinença. Aquest fet,
fins a quin punt ajuda en el vostre treball.
JM- Per posar un exemple, faré servir la trucada que vas fer tu, exposant que
estaves interessat en el nostre projecte en valors. Si tu ets capaç, sent de fora,
per veure això, serà perquè d'un lloc o altre t'ha arribat aquesta informació.
Quedaries parat dels nens quan entren aquí, perquè la primera equipació que
se li dóna a un jove quan entra aquí és la samarreta amb aquest eslògan, i
quedaries parat de la quantitat de gent que veig per tot arreu amb aquesta
samarreta. Això ja t'està dient coses, sóc de l'OAR, no guanyo o perdo, sóc de
l'OAR. Això costa molt que sigui així, crear aquest vincle, perquè quan venen
els clubs carronyaires que dic jo, quan venen aquí i volen un jugador nostre i
aquest no vol marxar, és també per aquest tret diferencial. Si han assimilat el
nostre projecte, sabran veure quins són els projectes d'altres llocs i potser els
interessa més el tracte o forma de ser, que no pas la categoria on poden jugar.
És important crear aquest vincle des de l'inici, aquí no l'enganyarem, se li
explicarà el procés des de l'escola i després potser sí que li faran la proposta
d'entrar a un equip de competició, però no prometem res perquè això jo no ho
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sé, per tant intentem ser el màxim de transparents i clars en els nostres
propòsits i objectius.
O- En quin moment esportiu i de treball en valors es troba l'OAR ara
mateix? Quina és la dinàmica del club?
JM- Clar, partint de la base de què no som professionals, cosa que ens
permetria fer un estudi o diagnosi més clara, nosaltres ens movem per
sensacions. En general, fins a Cadets, veig que els nanos que juguen a l'OAR,
són bona canalla, respectuosos, i si algun marxa d'estudi, se l'agafa i es parla
amb la família, jove i apliquem part del reglament i una altra part la definim
depenent de la situació i moment. Moltes vegades les sancions imposades
tenen més a veure amb pràctiques restauratives que actuacions més punitives.
Aquesta temporada però, el club ha hagut d'expulsar a un jove que està fent
l'activitat de futbol a través de l'ajuda d'una fundació. S'ha intentat treballar amb
el jove i la família, però en ser una família desestructurada, aquesta feina ha
set molt més difícil de fer i finalment, després de molts episodis dolents, i
cremar totes les opcions diplomàtiques, acaba cometent una acció greu vers un
monitor. Aquest jove ha rebut el mateix treball que la resta, però si no segueix
les indicacions, no podem permetre que això afecti la dinàmica general del
grup. Són coses excepcionals i molt puntuals... aquí hi ha pares que et diuen
que el seu fill va malament a l'escola, i vol treure el futbol al fill, doncs una cosa
condiciona a l'altre. Nosaltres pensem que justament podem utilitzar el futbol
per treballar els aspectes negatius, entenem que és un enfocament diferent i el
jove ha de veure que la seva actitud al club esportiu ha de ser igual a l'escola.
Intentem treballar des de les potencialitats i espais on més bé funciona.
O- Per finalitzar, m'agradaria conèixer les entitats col·laboradores
externes i a nivell intern, quins col·laboradors teniu i com es vinculen en
el projecte.
JM- Nosaltres col·laborem amb EVAL, com a entitat més important. Venen
cada divendres on fem la lliga social, i aquests també ens donen recursos i
eines per poder portar aquesta idea al nostre dia a dia. També ens han vingut a
fer formacions, aconsellades per l'Olga (responsable d' EVAL). També hem fet
formació com a mediadors. Clar, de col·laboradors som un grup de 20
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persones que estem repartits per tot l'organigrama del club, però sobretot estan
ubicats a l'escoleta. Tots, amb més o menys implicació han rebut una formació i
tots saben que s'ha de fer i com s'ha d'actuar. No podem estar parlant de valors
si llavors el monitor és un malparlat, el coordinador no coneix el projecte o bé
deixem entrar a qualsevol i que aquest faci la guerra pel seu compte. Tot i així,
per mi cada entrenador o persona vinculada és col·laborador, doncs ajuda a fer
que el projecte tiri endavant. Nosaltres també ens nodrim molt dels jugadors
fets al club, que acaben exercint també d'entrenadors, i amb ells el treball és
molt més fàcil, doncs ja tenen interioritzat el projecte i estil des de fa anys.
Aquest aspecte és fonamental i ens ajuda molt a perpetuar el projecte i alhora
és un orgull poder-te alimentar dels mateixos jugadors que tu as format.
A nivell d'educació reglada, entenc que es necessiti a persones formades, però
aquí la formació que té cadascú doncs qui no és tècnic esportiu és
fisioterapeuta o té alguna titulació que ens serveix igual o més que aquell que
té el nivell més alt d'entrenador però que no comparteix la mateixa visió de club
que volem. L'experiència del grup per nosaltres és fonamental i aprendre uns
dels altres ens ajuda molt. També tenim la sort dels estudiants de pràctiques
que ens porta la universitat, ja que és gent formada i clar, jo sóc el primer
ignorant en molts aspectes i ells ens ajuden sempre a completar aquells punts
on podem anar més perduts o que cal reformular. No creiem en veritats
absolutes ni en formes úniques de treballar, així que tota aportació és
beneficiosa pel club. També cal destacar que en llocs clau dins l'organització,
tenim a persones formades i amb molta experiència, així que hi ha uns pilars
fonamentals que fan que el projecte trontolli el menys possible. Si un club cada
2 o 3 anys va canviant la forma de fer, li serà molt difícil tenir continuïtat en el
projecte. Per exemple, jo sempre explico que quan vaig començar, a nivell de
futbol 7 eren 53 nens, ara si parléssim del futbol 7 de l'OAR, aquí tenim uns 250
nois i noies. L'any que vam fer els 50 anys de l'OAR vam decidir apostar pel
femení i així incloure també la figura femenina dins el club. Ara actualment
tenim 5 clubs de competició femenina, 20 nenes a l'escola de futbol femení, així
que de vegades ens poden titllar de conservadors... però pensa que ho fem tot
pas a pas, i la cosa que jo faci avui vull que pugui tenir continuïtat, perquè fer
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un equip un any per desfer-lo l'any que ve, és una feina inútil i que desgasta
molt.
En la mateixa línia, també col·laborem amb l'escola estel, nens i nenes que
tenen un grau de discapacitat intel·lectual que no podrien, i sóc el primer que
ho veig, no podrien anar a un equip, perquè no estan preparats cognitivament
ni a nivell motriu, per tant estan a l'escola de futbol, fan el seu entrenament i
partit el divendres, més feliços que ningú i practiquen futbol defensant el dret a
què tothom pot jugar a futbol.
També col·laborem amb Càritas, ja que tenim moltes famílies amb dificultats
econòmiques que haurien de pagar una quota que no poden assumir, per tant
tenim un acord amb Càritas i aquestes 20-25 famílies que poden aprofitar-se
d'aquest acord.
També col·laborem amb l'ajuntament, i nois de centres de menors, de la Llar
juvenil.
Per nosaltres el més important és: t'ho passes bé? Aprens? Jugues?
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Annex 4. Reglament de
règim intern
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