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Introducció
La població fa cada vegada més acti-

vitat física en la natura, persones de tots 

dos gèneres estan més conscienciats del 

valor de l’activitat física en el medi natural, 

els hàbits es generalitzen i creen costums 

nous, que per a la població jove és l’única 

experiència viscuda, el canvi generacional 

comportarà un canvi en els costums amb 

la consegüent evolució cultural. Conèixer 

les coses és l’única manera de poder actuar 

sobre elles, tot adoptant, modificant, pla-

nificant, segons les necessitats emergents. 

A l’estudi que presentem hem analitzat 

quines són les necessitats i motivacions 

que inclinen cap a la pràctica de l’activi-

tat física recreativa en el medi natural, 

de la població de la ciutat de Granada i 

àrea metropolitana, comparant-les amb 

les tendències que diversos autors des-

criuen per a altres poblacions. Per fer-ho, 

es va triar com a escenari de recollida de 

dades el Parc Periurbà existent a la ciutat, 

que cada dia és utilitzat per una població 

nombrosa que arriba a assolir la màxima 

afluència durant els caps de setmana. Els 

parcs d’aquesta mena cada cop són més 

utilitzats per a la pràctica d’activitat físi-

ca a l’aire lliure; la seva condició d’espais 

lliures fa que els usuaris delimitin la seva 

zona i la forma d’ocupar-lo. La realització 

d’investigacions en aquest tipus d’espais 

contribueix a anar ampliant socialment 

el concepte d’activitat física i és impres-

cindible per a les futures línies de treball, 

tant a les institucions públiques com a les 

privades. 

Conèixer la importància de les motiva-

cions en l’àmbit de les activitats fisicoes-
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portives en relació amb la societat, i refle-

xionar-hi, és necessari per preparar per a 

l’ús del temps lliure, per aprofundir sobre 

el paper de l’escola en el lleure i per anar 

creant noves vies per a l’ocupació cons-

tructiva de l’esbarjo. 

les motivacions 
cap a la pràctica física 
recreativa

Tot al llarg d’aquests anys, nombroses in-

vestigacions han analitzat les diferents mo-

tivacions que condueixen homes i dones a 

la pràctica d’activitats físiques esportives. 

El 1968, Kenyon va establir un inven-

tari d’actitud cap a l’activitat física que 

contenia sis motius principals: la relació 

social, la salut i la condició física, l’emo-

ció i el risc, l’expressió estètica, la catarsi, 

l’entrenament dur i prolongat. Va des-

cobrir que les noies demostraven una 

actitud més positiva que no pas els nois 

quan l’activitat física tenia com a motiu 

principal millorar les relacions socials, 

contribuir a la salut i a la forma física i 

desenvolupar el moviment expressiu. Els 

nois, van demostrar una actitud més po-

sitiva que les noies quan es tractava de 

motius relacionats amb el risc, l’emoció i 

l’entrenament prolongat i dur. El model 

de Kenyon va ser el més utilitzat, enca-

ra que alguns investigadors, com Webb 

(citat per Kidd i Wodman, 1975), el van 

criticar, perquè hi faltaven alguns motius 

que fan referència a les dimensions: de 

l’èxit i la victòria, de la demostració de la 

seva habilitat i el relacionat amb el gust 

per la competició. Webb, va elaborar 

una escala que incloïa motius relacionats 

amb la demostració de l’habilitat i amb 

la competició, i va afirmar que aquests 

factors es troben relacionats amb l’edat. 

Aquest autor exposa que, a mesura que 

augmenta l’edat, la importància que 

hom concedeix a demostrar l’habilitat i 

competir va minvant. 

Jaume Cruz (1989) investiga les motiva-

cions cap a la participació en competicions 

esportives, i ressalta que, en les noies, el 

component de relació està per damunt 

d’aspectes competitius i dels components 

de destresa, habilitat i rendiment. 

A l’estudi Conductes dels escolars espa-

nyols relacionades amb la salut (1986-1990), 

de Mendoza et al., (1994) s’hi destaquen 

els motius més importants dels subjectes 

per a la pràctica d’activitats esportives: es-

tar sans (75 %), fer nous amics (65 %) estar 

en forma (59 %) divertir-se (51 %) agradar 

als pares (50 %). 

Manuel García Ferrando (1975-2000), 

realitza un estudi a partir d’enquestes de 

cobertura nacional, cada cinc anys, sobre 

Els espanyols i l’esport, i hi reflecteix les da-

des següents sobre motius per a la pràctica 

de l’activitat física recreativa en el medi na-

tural: fer exercici, diversió i passar l’estona, 

gust per fer esport, trobar-se amb amics, 

mantenir la línia, evasió, gust per la com-

petició, fer carrera esportiva. 

De l’anàlisi de nombrosos estudis sobre 

motius de la població per a la pràctica es-

portiva, Amparo Escartí i Eduardo Cervelló 

(1994), estableixen un conjunt comú de 

categories que agrupen els diferents mo-

tius. Aquestes categories inclouen: compe-

tència (aprendre i desenvolupar habilitats), 

salut (estar en forma, millorar la condició 

física, compensació), afiliació (fer amics, 

fer nous amics), aspectes grupals o d’equip 

(formar part d’un equip, recerca de l’at-

mosfera d’equip), competició (competi-

ció, rendiment, aconseguir fites) i diversió 

(diversió, excitació, repte). Els autors con-

clouen que l’activitat física i l’esport aug-

menten el sentiment de competència en 

resultats o judicis, tant en l’àmbit cognitiu 

com social i físic. 

la recerca 
El disseny de la investigació s’ha desen-

volupat tenint en compte els aspectes se-

güents: 

objectius
 Establir els perfils sociodemogràfics 

dels practicants en funció de l’edat i 

gènere. 

 Esbrinar els motius que indueixen la 

població a realitzar activitats físiques 

recreatives en general. 

 Copsar els motius implícits no relaci-

onats directament amb l’activitat físi-

ca i esportiva, i que els proporcionen 

benestar, goig i plaer personal. 

 Comparar els diferents motius i ne-

cessitats segons les variables gènere 

i edat. 

 Establir les diferències estadístiques 

significatives segons proves no-para-

mètriques per a l’edat i el gènere. 

metodologia

Abordem aquesta investigació amb 

una metodologia quantitativa, a través 

de l’enquesta. Vam desenvolupar un 

qüestionari validat per consens mitjan-

çant la tècnica Delphi, basant-nos en cri-

teris d’experticitat i elaborat pel Grup de 

Recerca Educativa HM-727 de la Univer-

sitat de Granada. L’error mostral assumit 

és d’un 3 % i un nivell de confiança de 

95,5 %. L’anàlisi de dades es va realitzar 

amb el programa SPSS/PC.10. La mida de 

la mostra dissenyada ha estat de 748 par-

ticipants, sobre una població infinita o 

molt nombrosa; els participants han estat 

distribuïts proporcionalment per grups 

d’edat i gènere. Aquest tipus de mostres, 

Manheim (1977), Patton (1980), Goetz 

i Lecompte, (1988) l’anomenen mostra 

accidental o causal. Per a Justo Arnal, 

Deli del Rincón i Antonio Latorre (1992,

pàg. 78)1 el mostreig accidental o causal, 

el caracteritzen per ser no probabilístic 

i el defineixen:... El criteri de selecció dels 

individus depèn de la possibilitat d’acce-

dir-hi. És freqüent utilitzar subjectes que 

les condicions ens permeten, per exemple, 

entrevistar a la sortida del metro, o les per-

sones que passen pel carrer. 

•

•

•

•

•

1   Elzo, Javier, et al. (1999) Jóvenes españoles 99. Madrid: SM i Fundació Santa María. 
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descripció i discussió 
dels resultats principals 

Es van presentar un seguit de motius i 

necessitats per realitzar activitats físiques 

recreatives en el medi natural, les quals 

calia valorar dintre d’un espectre de sis 

categories. Presentem les dades més re-

llevants a través de les variables gènere i 

edat. 

Per millorar la salut

Les raons de salut és el motiu millor 

valorat pels participants en l’enquesta. Al 

gràfic 1 es pot apreciar la tendència a atri-

buir molta importància a la salut, i també 

que, encara que són els joves els que en 

major mesura mostren aquesta relació, tot 

el conjunt de la població enquestada mos-

tra aquesta tendència. Tots els grups valo-

ren la salut molt alta, en realitzar l’anàlisi 

de contingència no hem trobat diferències 

significatives entre les variables millorar la 

salut-gènere (khi = 0,0597). 

Al gràfic observem que el percentatge 

de participants que valora millor la salut 

és el grup de 21-35 anys i que la bona 

valoració disminueix en els més grans de 

50 anys. Estem d’acord amb Félix Moral i 

Araceli Mateos (2002, pàgs. 64-65) quan 

afirmen: “Fa l’efecte que la població, en 

conjunt, ha assumit com a propis uns 

valors que en principi eren propis d’una 

subcultura juvenil». Al seu estudi El canvi 

d’actituds i valors dels joves, aquests autors 

constaten que al nostre país la importàn-

cia de la salut ha augmentat en els últims 

vint anys. 

Amb finalitats de diversió

Contra qualsevol hipòtesi en la línia 

d’una evolució d’aquest motiu per edats o 

per gènere, el cert és que no trobem cap 

predomini de cap grup; és considerada bo-

na-excel·lent tant pels dos grups de gènere 

com els d’edat, a la taula de contingència: 

Gènere-Diversió, khi = 0,0780. Participem 

de l’opinió que la diversió és un dels prin-

cipals motius pels quals els enquestats 

fan esport en general; aquest concepte és 

tractat com un dels components2 de la re-

creació. 

Trobar-se amb amics

En aquesta categoria no apareixen dife-

rències significatives pel que fa a la variable 

gènere, com mostra el gràfic 3. Tanmateix, 

hem considerat destacar les diferències 

significatives de l’edat. 

Les nostres dades coincideixen amb les 

descrites per Javier Elzo et al. (1999, pàg. 

39), els quals presenten les dades d’un es-

tudi realitzat als Jóvenes Españoles, en 1999, 

per a la Fundación Santa María, on valoren 

el grau d’importància que els joves conce-

deixen als amics; és considerat per un 60 % 

com a molt important; podem observar que 

a la nostra taula de respostes múltiples el 

valor concedit pels nostres joves enques-

tats és semblant. Un dels possibles motius 

pot ser la cerca dels propis espais de socia-

lització, allunyats de les indiscretes mirades 

dels adults; per això busquen recer en el 

que anomenem la colla. 

L’Educació física, té entre els seus fona-

ments la recerca del plaer i el gaudi, en la 

col·laboració amb els altres? Rudy Benson, 

citat per A. Barman (2002), opina que l’edu-

2   Pere Lavega (1999) defineix la recreació com un procés personal que haurà de projectar un impuls correcte dels components de diversió, del descans i del desenvolupament  de 

la persona. 

5 
Gràfic 1 
Percentatges que han valorat la “salut” 
Bona-Molt bona-Excel·lent.

5 
Gràfic 2 
Percentatge d’enquestats que han valorat 
les “finalitats de diversió” Bona Molt bona 
Excel·lent.

5 
Gràfic 3 
Valoració percentual per gènere (311 dones i 333 homes) del total de la mostra sobre la 
“trobada amb amics a través de la pràctica d’activitat física”. (khi-quadrat: 0,000).
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cació física a l’aire lliure, tant en joves com 

en adults, ha de fonamentar-se en el gaudi 

del moviment, en l’agradable sensació de 

poder desplaçar-se i en el plaer d’interac-

tuar amb els altres. 

El gust per la pràctica 
de l’activitat física i esportiva 

Al gràfic 4 hem considerat comparar 

les tendències dels participants en l’en-

questa segons les variables gènere i edat, 

per tal com hi apareixen, com veurem a 

continuació, mostres significatives de 

l’evolució que s’està produint en la nos-

tra cultura esportiva; podem observar 

que la proporció entre les tendències és 

inversa: a menor edat apareix més gust 

per l’activitat física i esportiva i a major 

edat, menys. 

Coincidim amb les dades que Javier Elzo 

(1999, pàg. 366)3 presenta sobre les activi-

tats esportives de lleure practicades pels 

joves l’any 99. L’activitat física i l’esport és 

practicat pel 70,1 % dels joves, i es troben 

diferències de gènere: el 80,1 % són barons 

i el 58,8 %, dones. 

El febrer del 2003 es va presentar la Tesi 

Doctoral sobre Activitat Física i estils de vida 

sedentaris a la Unió Europea, en la qual l’au-

tor, José Javier Varo, afirma que: el 30 % 

dels Europeus no pràctica cap activitat físi-

ca en el seu temps lliure; també afirma que 

Espanya és un dels països més refractaris a 

modificar els seus hàbits sedentaris.4 Enca-

ra que, com podem veure, entre els joves 

no apareix aquesta tendència, car el nostre 

objecte passa a un pla de més popularitat 

i gust. 

El gust per la competició

La competició, predominant tot al llarg 

del segle XX (gràfic 5) és considerada, en-

tre els més grans, negativament i entre els 

joves té percentatges de prop del 80 %, un 

20 % dels joves tampoc no la considera po-

sitivament; després, malgrat ser molt po-

3   Elzo, Javier, et al. (1999). Jóvenes españoles 99. Madrid: SM i Fundació Santa María.
4   Per aconseguir informació sobre aquesta tesi, aneu a: www.unav.es/noticias/textos/201202-17.html

5 
Gràfic 4 
Valoració percentual del “gust per l’activitat física i esportiva” en Dones-Homes i edat, 
respectivament. 

5 
Gràfic 5 
Valoració percentual del “gust per la competició” en Dones-Homes i edat, 
respectivament. 

5 
Gràfic 6 
Valoració percentual per gènere (249 dones i 274 homes) del total de la mostra sobre 
l’“evasió a través de la pràctica d’activitat física”. (khi-quadrat: 0,000). 
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pular, sí que apareixen mostres de reflexió 

entre l’experiència, els més grans i un grup 

considerable que la considera negativa. 

Ens trobarem davant d’un canvi significa-

tiu en la concepció cultural de l’activitat 

física i esportiva? 

Els participants en l’enquesta, quan 

 realitzen activitat física recreativa diferei-

xen en l’opinió sobre el caràcter de l’acti-

vitat. Per edats, per als menors de 21 anys, 

la competició es troba ben considerada 

quan realitzen activitat física, per a les

noies (86 %) i els nois (74 %) és considerada 

bona-excel·lent, tanmateix, la tendència 

en els més grans de 20 anys, respecte de 

la competició, és considerada dolenta. Les 

dones més grans de 50 anys la consideren 

negativa i en general només les joves la ca-

taloguen positivament. 

Les nostres dades no coincideixen amb 

les presentades per Francisco Ruiz Juan 

et al. (2000, pàg. 32)5 sobre l’alumnat 

d’Almeria d’Educació Secundària postobli-

gatòria, on el 62 % dels participants en 

l’enquesta preferien activitat física sense 

caràcter competitiu; en aquesta preferèn-

cia hi destaquen les dones, molt diferents 

dels nostres menors de 20 anys. 

Evasió

Destaquem les diferències significatives 

en el gènere, com podem observar al gràfic 

6, on la tendència de les dones és central, 

és a dir, amb una valoració tendint a la neu-

tralitat i es denota, de la valoració masculi-

na, la utilització de l’activitat física per sortir 

de les pressions de les obligacions diàries. 

A l’Enquesta 2000, de García Ferrando 

(2000, pàg. 96), l’evasió és un motiu citat 

per un 8 % en tots dos gèneres. G. Urdaniz 

(1994, pàg. 62) destaca del seu estudi en la 

Comunitat de Navarra, que a la població 

entre 25 i 44 anys, les motivacions van ser 

l’autoestima, l’afany competitiu i d’aventu-

ra, la preocupació per la salut física, l’eva-

sió, l’interès social i la diversió. 

relaxació
Relaxar-se, oblidar-se de les preocupa-

cions a través de la pràctica en general, és 

considerat (gràfic 7) pels participants en 

l’enquesta, com un altre dels motius per 

realitzar exercici físic; no podem definir 

cap grup d’edat on destaqui aquest motiu, 

perquè ho és per a tots els grups; també cal 

assenyalar que hem trobat diferències sig-

nificatives de gènere, car és més considerat 

per les dones, com podem veure al gràfic. 

Torres Guerrero (1999, pàg. 41)6 deter-

mina la relació entre activitat física, be-

nestar psicofísic i realització personal, com 

una de les causes que ha fet que augmenti 

el nombre de practicants i la seva diversi-

tat, igual com els diferents interessos que 

orienten cada dia les practiques esportives 

més nombroses. 

Eliminació d’estrès

L’eliminació d’estrès és considerada com 

a bo-molt bo-excel·lent per tots els grups 

d’edat i tots dos gèneres, encara que hem 

de destacar les diferències significatives de 

gènere, car és més valorada en els homes. 

(Gràfic 8). 

L’associació d’exercici físic i salut men-

tal és referida per Gabriel Rodríguez Romo 

5 
Gràfic 7 
Valoració percentual per gènere (272 dones i 298 homes) del total de la mostra sobre la 
“relaxació mitjançant la pràctica d’activitat física”. (khi-quadrat: 0,000).

5 
Gràfic 8 
Valoració percentual per gènere (267 dones i 277 homes) del total de la mostra sobre 
l’“eliminació d’estrès a través de la pràctica d’activitat física”. (khi-quadrat: 0,000).

5   Francisco Ruiz Juan et al. (2000). La practica de actividad físico-deportiva de tiempo libre del alumnado de la Universidad de Almería. Un estudio longitudinal. Revista de Educación 

Física (REF). Núm 82, pàg. 9. 
6   Juan Torres Guerrero (1999). Actividad física para el ocio y el tiempo libre. Una propuesta didáctica. Granada: Proyecto Sur.
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(1997, pàg. 13)7 com un dels nous valors 

apareguts a la fi del segle XX; es troba més 

ben valorada pels barons que no pas per 

les dones, com s’aprecia als gràfics. 

En funció de les dades anteriors resumim 

les motivacions al·legades pels usuaris en: 

 Considerem les raons de salut com 

una motivació important, en tots dos 

gèneres, per realitzar activitat física; 

la taula mostra la tendència a atribuir 

molta importància a la salut, i també 

que, encara que són els joves els que 

en més mesura es caracteritzen per 

aquesta elecció, tot el conjunt de la 

població enquestada mostra aquesta 

tendència. 

 La diversió és considerada bona-molt 

bona-excel·lent per tots els grups de 

gènere i d’edat; participem de l’opi-

nió que la diversió és un dels princi-

pals motius pels quals els enquestats 

fan activitat física esportiva, en ge-

neral. 

 L'activitat física és considerada per 

més del 75 % com a bo, molt bo i excel-

lent, per trobar-se amb amics; les do-

nes d’entre 21-35 anys ho consideren 

molt dolent-regular i en les dones més 

grans de 50 anys, hi apareix la matei-

xa tendència. 

 El gust per l'activitat física i esportiva 

per ella mateixa, és valorat bé-excel-

lent pels grups de menor edat; la ten-

dència és ser més ben valorada pels 

homes que no pas per les dones.

 La competició es troba ben conside-

rada per les noies i els nois menors 

de 20 anys; tanmateix, la tendència 

en els més grans de 20 anys, respecte 

de la competició és considerar-la do-

lenta. Les dones més grans de 50 anys 

la consideren negativa i, en general, 

•

•

•

•

•

només les joves la cataloguen positi-

vament. 

 Afirmem que per als participants en 

l'enquesta les necessitats psicofísi-

ques, com ara evadir-se, es canalitzen 

a través de la diversió; el grup que ho 

considera més alt es troba entre els 

menors de 35 anys, en comparació 

amb els altres dos grups d’edat. 

 La relaxació mitjançant l’exercici físic, 

és estimada bona-excel·lent per la po-

blació; hem trobat diferències signifi-

catives de gènere, car és més conside-

rat per les dones. 

 L'eliminació d’estrès és considerada 

com a bo-molt bo-excel·lent per tots 

els grups d’edat; trobem diferències 

significatives de gènere, car és més 

valorada en els homes. 

Acabem aquest apartat remarcant que, 

tant per a les dones com per als homes 

de les diferents edats que defineixen la 

nostra mostra, les motivacions intrínse-

ques i el plaer de l’activitat per l’activitat 

hi defineixen un clar autotelisme i la seva 

llibertat d’elecció, això fa que puguem par-

lar d’activitats de lleure8 entre els  nostres 

enquestats. 

Conclusions 
L’Educació intenta de determinar el ti-

pus d’home i d’humanitat que es desitja 

de formar. Quan analitzem el temps lliu-

re, els hàbits i els motius que porten la 

població a realitzar unes determinades 

activitats en el seu temps lliure, ens estem 

ocupant d’un temps que cada vegada té 

més importància a la nostra societat, unes 

necessitats canviants i que necessiten una 

formació per a una ocupació del temps 

lliure, lògica i racional, que no desvirtuï 

l’ésser humà. No és casual que en l’àmbit 

•

•

•

del temps lliure no hi hagi treballs que fo-

namentin allò que és pedagògic.9 Tampoc 

no és casual que es trobin a centenars les 

publicacions tècniques on es tenen en 

compte les situacions que emfasitzen el 

“com” i no el “perquè” i el “per a què”. Les 

dades obtingudes d’aquest estudi apor-

ten coneixement per respondre aquestes 

dues qüestions, tan decisives per al pre-

sent com per al futur de la nostra educa-

ció; ens cal reflexionar per donar resposta 

a aquestes noves necessitats emergents, 

i també ens cal replantejar el sentit del 

temps i l’espai escolar, atès que no hi pot 

haver una educació per al temps dedicat 

a les obligacions sense una educació per 

al temps dedicat a les no-obligacions, per 

donar un sentit integral a l’educació. 
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