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Introducció 
Aquest article analitza de forma quantitativa les ca-

racterístiques de les xarxes socials esportives identifi-
cades en el curs de la investigació duta a terme a Bar-
celona. S’hi caracteritzen les diferents xarxes, tant les 
persones que les componen com les seves pràctiques 
quotidianes i la seva relació amb l’espai. L’anàlisi quan-
titativa s’inicia avaluant els tipus de xarxes i els compo-
nents d’aquestes (edats, gènere, tipus d’esports, horaris, 
etc.). A continuació, s’analitzen les relacions que es do-
nen entre elles, basant-nos en la tipologia establerta; és 
a dir, intercanvi, tolerància i conflicte. Finalment, es de-
dica un apartat especial a la gestió dels espais que fan les 

persones que componen les xarxes, tant d’una manera 
informal i per compte propi, com en col·laboració amb 
les diferents instàncies de l’administració municipal. En 
la conclusió, es revisen els principals resultats i es posa 
l’èmfasi en aquells que es consideren de més importàn-
cia de cara a una comprensió de les xarxes socials vin-
culades a l’esport a la ciutat de Barcelona.

Procediment d’anàlisi estadística 
Per a l’elaboració d’aquest treball s’han recopilat 

les dades del treball de camp del projecte sobre xarxes 
que es va efectuar mitjançant observacions i entrevistes 
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resum
Aquest article analitza de forma quantitativa les característiques de les xarxes socials esportives identificades en el curs de la 

investigació duta a terme a Barcelona. La base de dades conté la informació sobre 30 espais en els quals s’han localitzat 62 xarxes 
associades a l’esport i que, en conjunt, practiquen 86 activitats esportives diferents. L’anàlisi quantitativa se centra en la carac-
terització d’aquestes xarxes (edat, gènere, tipus d’esports, horaris, etc.); les relacions entre elles, segons l’esquema intercanvi-
tolerància-conflicte; i el seu posicionament en la gestió dels espais, tant si és informal com institucional. En la conclusió, es revisen 
els principals resultats i es posa l’èmfasi en els que es consideren de més importància de cara a una comprensió de les xarxes socials 
vinculades a l’esport a la ciutat de Barcelona.
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abstract
Sporting Social Networks in Public Spaces of Barcelona: Statistics and Trenes

This article quantitatively analyses the characteristics of the sporting social networks identified in the course of the research 
carried out in Barcelona. The database contains information about 30 spaces among which 62 networks associated to sport have 
been located and which, in their whole, practice 86 different sporting activities. The quantitative analysis focuses itself in the cha-
racterization of these networks (sport, gender, types of sport, timetables etc.); the relations between them according to the scheme 
of exchange-tolerance-conflict in place; and their positioning in the management of space, as much informal as institutional. In the 
conclusion, the key results are revised and it emphasizes those, which are considered of greatest importance for a better understan-
ding of the social networks linked to sport in the city of Barcelona.
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en profunditat (Puig i Maza, 2008). D’acord amb els 
codis establerts, es va anar creant una base de dades 
Access que contenia alhora informació de tipus qualita-
tiu i dades quantitatives. Sempre es va tractar de donar 
una doble dimensió a la informació obtinguda, perquè 
el posicionament metodològic de l’equip parteix del fet 
que ni allò que és quantitatiu és millor que allò que 
és qualitatiu, ni a l’inrevés. Plantejar la investigació 
en aquests termes és afrontar un “fals problema” (Es-
truch, 1992) perquè la cosa important és elegir els indi-
cadors apropiats (ja sigui quantitatius o qualitatius) per 
respondre correctament a la pregunta de la investigació 
(Heinemann, 2003). 

La base de dades conté la informació sobre 30 es-
pais analitzats, en els quals s’han localitzat 62 xar-
xes associades a l’esport i que, en conjunt, practiquen 
86 activitats esportives diferents. Un cop constituïda 
aquesta base de dades, es va utilitzar el programa 
SPSS per analitzar les correlacions existents entre les 
diferents variables. El resultat és l’establiment d’unes 

certes tendències referides a les xarxes socials asso-
ciades a pràctiques esportives en l’espai públic. Té 
un valor relatiu, perquè només s’han considerat els 
casos de cristal·lització de xarxes i no dels espais en 
els quals no s’ha decantat cap pràctica. Encara que 
les xarxes analitzades no representen en exhaustivi-
tat la totalitat de les existents als espais públics de 
Barcelona, són una base de dades orientativa, la qual 
cosa permet d’establir unes primeres tendències que 
de segur seran un primer pas d’aproximació per a fu-
turs estudis sobre pràctiques esportives informals en 
espais públics.

caracterització de les xarxes 
Tipus de xarxa, edat i gènere 

Una primera aproximació a les xarxes socials de 
l’esport és conèixer si les xarxes es troben formalitzades 
per relacions d’amistat o de família. L’anàlisi quantita-
tiva permet de destacar el pes preponderant de l’amistat 
davant la família; les xarxes associades a l’amistat es 
presenten en un 83,9 % dels espais, mentre que les rela-
cions de família només són presents en un 25,8 % dels 
espais.

Aquesta classificació se subdivideix alhora en diver-
ses combinacions, de manera que a la figura 1 podem 
veure amb més detall les combinacions possibles en 
aquesta tipologia bàsica de xarxes. 

Es constata el predomini de les xarxes associades a 
joves i adults (30,6 %), i també a famílies (27,4 %).

Avançant una mica més en aquesta anàlisi de les xar-
xes, si es combina amb l’edat i el gènere de les persones 
que les componen, comencem a observar unes constants 
sociològiques de summe interès per comprendre’n les 
dinàmiques.

Pel que fa a l’edat, una primera constatació és que, 
si bé hi ha una tendència a associar l’ús de l’espai pú-
blic a joves i adolescents, es constata que els usuaris 
majoritaris de les pràctiques esportives són les persones 
adultes (71 %), sovint acompanyant nens, nenes i ado-
lescents. Cal destacar, alhora, la presència dels joves 
(18-29 anys) en un 59,7 % dels casos a les diferents 
xarxes esportives. (Fig. 2)

Quant al gènere, la presència de dones és molt es-
cassa. En efecte, existeix un 25,8 % de xarxes en les 
quals només hi ha presència d’homes, un 46,8 % que és 
predominantment masculina i només un 27,4 % que es 
pot considerar mixt.

5 
Figura 1 
Tipologia de xarxes segons persones usuàries. (Font: elaboració 
pròpia)

5 
Figura 2 
Percentatge de presència als espais de cadascuna de les diferents 
xarxes segons edat. (Font: elaboració pròpia)
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Si es correlacionen els grans grups de xarxes amb 
l’edat i el gènere es constata un esquema (vegeu fi-
gura 3) on s’observa un trànsit amb l’edat, en el qual 
s’evoluciona des de les xarxes associades a la vincu-
lació familiar cap a xarxes associades a vinculacions 
d’amistat. Així, mentre en l’etapa infantil la vincula-
ció predominant és la família, amb l’increment d’edat 
s’estén cap a un predomini de xarxes associades a vincu-
lació per amistat, s’arriba a un punt màxim amb les xar-
xes de joves (19-30 anys), es torna posteriorment cap a 
un vincle amb la família (adults 31-65 anys), i finalment 
es torna a vincles d’amistat amb els usuaris de la tercera 
edat (66-99 anys).

En relació a un altre aspecte que es pot observar al 
mateix gràfic, també hem constatat que existeix una cor-
relació significativa entre família, nens i presència mix-
ta. Fins al punt que es pot afirmar que una gran part de 
la presència de la dona va associada a l’acompanyament 
dels nens i nenes, i a la presència d’adolescents del sexe 
femení que actuen més com a acompanyants que no pas 
com a esportistes. 

Les xarxes i les pràctiques esportives 
Vegem ara, de quina manera es relacionen aquestes 

primeres observacions amb els tipus de pràctiques espor-
tives analitzades. 

En primer lloc, analitzem la proporció numèrica de 
les xarxes, segons la tipologia establerta; és a dir, jocs 
i esports tradicionals, esports moderns i esports postmo-
derns. 

Aquesta primera aproximació posa en evidència 
que els esports anomenats moderns són els predomi-
nants (54,8 %), les pràctiques esportives postmodernes 
(24,2 %), i les xarxes associades a jocs tradicionals 
(21,0 %) se situen en una posició secundària.

Novament, l’anàlisi estadística ens ajuda a avançar 
una mica més en la comprensió de les xarxes, perquè 
segons l’esquema de la figura 4, hi ha una correlació 
significativa entre el tipus d’aquestes (família o amis-
tat), l’edat dels seus components i els tipus d’esports que 
practiquen. 

En efecte, podem observar que a la part superior de 
l’esquema, en proximitat a les xarxes on predominen 
persones de tercera edat, s’agrupen les activitats (taka-
tà, tuta, petanca, bitlles lleoneses...) categoritzades sota 
l’apartat de jocs i esports tradicionals. La pilota també 
s’integra en aquest grup, però més associada a perso-
nes adultes. Finalment, el mateix passa amb les “bitlles 

catalanes” però, en aquest cas, són més pròpies de les 
xarxes de famílies que de les d’amistat. 

Els esports moderns es reparteixen entre joves i 
persones adultes, sobretot pel que fa al bàsquet, el 
futbol i el tennis taula, mentre que l’equavòlei, el 
softbol i l’esport recreatiu són més propis de xar-
xes de famílies. Aquesta observació concorda amb 
l’anàlisi efectuada per Camino, Maza i Puig (Puig 
i Maza, 2008), segons el qual aquestes últimes 
pràctiques són realitzades principalment per grups 
d’immigrants que es troben els caps de setmana als 
espais públics i, mentre es diverteixen, mengen i 
intercanvien informació sobre qüestions que són 
del seu interès (tràmit de papers, habitatge, treball, 
contactes).

Finalment, les pràctiques corresponents als esports 
postmoderns se situen a la part inferior de l’esquema i, 
tal com es comentava a l’apartat anterior, es correspo-
nen amb xarxes compostes per persones joves i adultes a 
excepció del wellness, que en el cas de la pràctica en es-
pais públics, va associat a grups de tercera edat. Aquest 
últim cas, és una mica particular i no gosem concedir-li 
més fiabilitat que l’anècdota, atès que tan sols n’hem tro-
bat una xarxa. La componen homes grans que es troben 
gairebé cada dia de l’any a l’Espigó del Gas, a la platja 
de la Barceloneta (Puig et alii, 2006). De tota manera, 
l’anàlisi qualitativa de les persones que es dediquen a 
aquesta activitat mostra que les seves motivacions i les 
relacions que es produeixen entre els membres són molt 
similars a les xarxes d’amistat de gent gran que practi-
quen pilota o takatà. 

5 
Figura 3 
Correlació entre tipus de xarxa i gènere. (Font: elaboració pròpia)
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Un cop analitzada la correlació entre els tipus de 
pràctiques amb els tipus de xarxes i els seus compo-
nents, passem a analitzar en detall les pràctiques esporti-
ves realitzades per les xarxes examinades. 

Pel que fa a les pràctiques esportives associades a 
jocs tradicionals remarquem que l’activitat més represen-
tativa és la pilota (40,0 %) junt amb la petanca (20 %). 

Ara bé, si considerem el conjunt bitlles catalanes, bitlles 
lleoneses, petanca i tuta, obtenim un total de 46,7 %. La 
suma d’aquestes pràctiques afegida a la pilota representa 
un 86,7% dels jocs tradicionals. Seria interessant, tan-
mateix, i per a estudis posteriors, analitzar la represen-
tativitat dels espais escollits, i en especial en el cas de la 
petanca.

Si analitzem el repartiment entre els esports mo-
derns, el futbol i el bàsquet són els esports més prac-
ticats (28,8 % i 23,1 % respectivament). El tennis de 
taula només representa un 9,6 %, igual com l’equavòlei 
(9,6 %). Cal destacar, no obstant això, la presència de 
l’esport recreatiu (17,3 %). Aquestes cinc pràctiques re-
presenten el 88,4 % dels esports moderns.

Si agrupem les nombroses pràctiques postmodernes 
en grans grups (skate, BMX i Bicicleta de muntanya, 
Patins, Escalada, Surf i Wellness) el repartiment és el 
corresponent a la taula 1.

Finalment, és d’interès analitzar la predominança 
d’unes activitats davant d’altres, independentment de la 

5 
Figura 4 
Correlacions entre pràctiques esportives i tipologies de xarxes. (Font: elaboració pròpia)

Pràctica esportiva %

Skate 36,9

BMX i Bicicleta de muntanya 21,2

Patins 15,9

Escalada 15,8

Surf 5,3 

Wellness 5,3

5 
Taula 1 
Distribució de les activitats en la categoria de pràctiques 
postmodernes. (Font: elaboració pròpia)
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categoria a la qual pertanyin. El resultat s’ofereix a la 
taula 2.

El futbol, el bàsquet i l’esport recreatiu són les tres 
pràctiques més presents del total de pràctiques esporti-
ves, i en representen gairebé un 42 % del total.

L’origen de les persones que componen 
les xarxes 

Per acabar aquesta anàlisi de caracterització quanti-
tativa de les xarxes, ens ha semblat oportú d’examinar 
l’origen de les persones que componen les xarxes, per-
què, una altra vegada, l’aproximació realitzada tren-
ca amb percepcions, sovint distorsionades. En efecte, 
tal com Maza indica (Puig i Maza, 2008), una de les 
imatges més esteses en relació amb els usos esportius 
dels espais públics és la de grups d’immigrants que s’hi 
reuneixen, principalment durant els caps de setmana. 
Doncs bé, l’anàlisi estadística, almenys pel que fa als 
espais que hem analitzat, ofereix resultats ben dife-
rents. 

A la figura 5, es posa de manifest la presència com-
binada de diferents tipus d’usuaris, segons el grup social. 
En el 71 % dels espais és present el ciutadà anònim, que 
hem anomenat barceloní, com a usuari predominant de 
l’espai públic. La població immigrant és present en un 
43,6 % dels espais; el col·lectiu més nombrós és el de 
llatinoamericans, que hi és en un 24,2 % del total dels 
espais.

Les relacions entre les xarxes 
Un cop caracteritzades les xarxes numèricament, 

hem volgut fer el mateix tipus d’anàlisi amb les rela-
cions d’interacció que es produeixen entre elles, segons 
la tríada Intercanvi-Tolerància-Conflicte. Recordem, 
en primer lloc, la definició que hem donat a cada un 
d’aquests conceptes:

Entenem com a intercanvi el nivell màxim de rela-
cions que es pot donar entre les xarxes que comparteixen 
un mateix espai; és a dir, no solament es respecten i es 
recolzen sinó que poden arribar a compartir una mateixa 
activitat.

La tolerància significa que, sense arribar a inter-
canviar, coexisteixen en el mateix espai sense cap pro-
blema.

El conflicte, finalment, identifica les situacions en les 
quals les xarxes s’enfronten (de paraula, físicament...) per 
discrepàncies en l’ús i apropiació de l’espai que ocupen. 

Des de la nostra perspectiva teòrica, aquestes tres 
categories no són estanques, sinó que són dinàmiques, 
en el sentit que en el marc d’una mateixa relació poden 
donar-se les tres situacions. Així, al principi, hi pot 
haver un clar conflicte que, mitjançant el diàleg aca-
ba per resoldre’s i la relació evoluciona a una situació 
de tolerància i fins i tot d’intercanvi. El procés, òbvia-
ment, també pot produir-se a l’inrevés. Vegem, ara, 
quina informació ens proporciona l’anàlisi estadística 
efectuada. 

Una primera afirmació, que es manifesta per la seva 
evidència, és que les relacions entre xarxes gairebé sem-
pre són de tolerància (93,5 % de casos) mentre que el 
conflicte es presenta gairebé en la mateixa proporció 
(56,5 %) que l’intercanvi (61,3 %). 

5 
Figura 5 
Percentange de presència de població usuària als espais segons 
origen. (Font: elaboració pròpia)

Pràctica esportiva %

Futbol 17,4

Bàsquet 14,0

Esport recreatiu 10,5

Pilota 7,0

Tennis taula 5,8

Equavòlei 5,8

Skateboarding streetstyle 4,7

Petanca 3,5

Escalada esportiva 3,5

Skateboarding vertical 2,3

Bitlles lleoneses 2,3

total 76,8

5 
Taula 2 
Pràctiques esportives amb major presència. (Font: elaboració 
pròpia)
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Tanmateix, tal com hem comentat, aquest tipus de 
relacions no són estanques sinó que varien en el curs del 
temps. A la figura 6 podem veure representat el resultat 
de l’anàlisi estadística efectuada sobre aquest punt. 

Es pot afirmar que es comença per la tolerància, que 
és present en gairebé totes les combinacions possibles, 
però que tan sols en un 22,6 % es queda en toleràn-
cia. En un 58,1 % la tolerància es presenta al costat de 
l’intercanvi (19,4 % +38,7 %), i una vegada es pro-
dueix tolerància i intercanvi, el conflicte arriba en 2/3 
dels casos (19,4%/58,1 %).

El que també es pot destacar és que només en un 
16,1 % dels casos totals s’arriba al conflicte direc-
tament, sense intercanvi, i tan sols en ocasions molt 
comptades el conflicte es presenta de forma aïllada 
(sense tolerància ni intercanvi) (1,6 %). Ha de passar 
per la tolerància (94,2 %). De fet, al conflicte s’hi 
arriba, majoritàriament, després d’haver passat per 
l’intercanvi (71,5 %).

És a dir que, en una gran majoria de casos, 
l’intercanvi és font de conflictes, com en tota relació hu-
mana. L’espai públic, per la seva pròpia naturalesa, és 
un espai on pot sorgir el conflicte, en el qual regna la 
tolerància, i on els diferents grups arriben generalment 
a acords.

El resultat és summament ric de cara a valorar el 
paper dels espais públics en l’aprenentatge de la ciuta-
dania. En efecte, són llocs on totes les persones –xar-
xes en el nostre cas– poden realitzar les activitats es-
portives desitjades. Tanmateix, en ser espais públics 

en els quals tothom té els mateixos drets, es produeix 
necessàriament un procés de diàleg que condueix, en la 
majoria dels casos, a l’autoregulació del conflicte. En 
les entrevistes realitzades, els testimonis recollits so-
bre aquesta qüestió són molts i l’anàlisi estadística re-
vela que només en un 1,6 % dels casos el conflicte no 
es resol. És el moment en què instàncies mediadores 
hi han d’intervenir. Tanmateix, malgrat l’enorme res-
sonància que s’observa en els discursos (Maza, 2008), 
el conflicte és resolt majoritàriament per les pròpies 
xarxes i, en aquest sentit, més que veure’l com un fe-
nomen negatiu s’ha d’entendre com el detonador que 
facilita la millora de les relacions entre els col·lectius 
(Borja & Muxi, 2001). 

Xarxes i gestió de l’espai públic: 
noves perspectives 

En aquest apartat ens ocupem de qüestions referi-
des al comportament de les xarxes, que ens semblen 
de summa utilitat a l’hora de plantejar-se una millora 
de la gestió dels espais públics urbans per a usos es-
portius.

anàlisi de la presència de les pràctiques 
en el temps 

Una primera aproximació als horaris és l’ocupació 
dels espais per a usos esportius en dies feiners en un 
67,7 % i els caps de setmana en un 91,9 %. 

Una altra característica a destacar és que durant 
els dies feiners el període d’ús predominant és la tar-
da (67,7 %), mentre que en cap de setmana la presèn-
cia al matí i a la tarda és bastant semblant amb el 
77,4 % i el 71,0 % respectivament. Finalment, cal 
destacar que la presència durant les tardes i les nits és 
bastant semblant, si comparem el cap de setmana i els 
dies feiners: 67,7 %/71,0 % i 17,7 %/24,2 %. Podem 
afirmar que en el cap de setmana l’ús que més es dife-
rencia de la resta de la setmana és el matí, que passa 
del 21,0 % al 77,4 %, moment de màxima afluència 
de les xarxes als espais. (Fig. 7)

Si establim una correlació entre els tres grans grups 
de pràctiques esportives (vegeu figura 8) podem afir-
mar que els jocs tradicionals es troben preferiblement 
els matins dels dies feiners, mentre que les pràctiques 
esportives postmodernes ho fan en el període de tarda/
vespre, amb un repartiment entre laborables i festius 

5 
Figura 6 
Repartiment de la presència combinada d’intercanvi, tolerància i 
conflicte entre les xarxes. (Font: elaboració pròpia)
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bastant semblant, encara que decantat vers els dies 
festius. Finalment, el grup majoritari dels esports mo-
derns freqüenta els espais entre laborables i festius, 
encara que amb un predomini d’aquests últims, i re-
partit entre matins i tardes, tot i que amb un predomini 
dels matins.

La conclusió que es desprèn d’aquestes anàlisis és 
que, de manera espontània, els espais estan molt utilit-
zats per xarxes i horaris diferents. Això en facilita l’ús 
multifuncional. En certa manera, es pot dir que hi ha 
una “programació” no conscient dels usos, que optimit-
za l’aprofitament d’aquests espais. 

Intervencions públiques i intervencions 
espontànies en la gestió dels espais 
Presència d’operadors institucionals 
i com s’articulen amb les xarxes 

En l’anàlisi que es presenta a continuació, es poden 
observar les interrelacions entre els diversos agents en 
la gestió dels espais. Sigui de manera establerta, o com 
a resultat d’anys de freqüentació dels espais, aquests 
agents han anat “distribuint-se” tasques respecte al man-
teniment dels espais, de manera que resulta una moda-
litat de gestió específica de la qual es poden extreure 
lliçons de cara al futur. 

Una de les primeres constatacions que trobem és el 
rol del districte, que és present en un 75,8 % dels casos. 
Es pot afirmar que hi ha una aproximació local i descen-
tralitzada a les pràctiques esportives a través de la figura 
administrativa dels districtes. D’altra banda, cal destacar 
el rol indirecte i significatiu de Parcs i Jardins, empre-
sa de titularitat municipal encarregada de la gestió dels 
parcs, especialment pel rol preponderant dels parcs en 
l’existència de xarxes socials associades a les pràctiques 
esportives.

D’altra banda, i tal com s’observa de la figura 9, hi 
ha una articulació significativa entre les xarxes i la ini-
ciativa institucional, fins al punt que un 67,7 % de les 
xarxes són conscients que hi ha intervenció municipal 
en la gestió dels espais. Això posa de manifest que hi 
ha un seguiment estret per part de l’administració muni-
cipal d’aquestes xarxes a través dels seus tècnics. I en-
cara més. En un 35,5 % dels casos, les xarxes han pres 
iniciatives per establir contactes amb els tècnics i en un 
27,4 % dels casos s’han desenvolupat processos partici-
patius. Això es reflecteix a l’apartat següent en el qual 
es pot apreciar una certa “distribució de tasques” en els 
sistemes de manteniment.

5 
Figura 7 
Presència de pràctiques esportives en els espais segons horari. 
(Font: elaboració pròpia)

5 
Figura 8 
Distribució de les xarxes de pràctiques esportives segons horaris. 
(Font: elaboració pròpia)

5 
Figura 9 
Presència d’operadors institucionals en la gestió dels espais de les 
pràctiques esportives. (Font: elaboració pròpia) 
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sistema de manteniment dels espais: 
institucionals i informals 

En un nivell ja més centrat en la gestió de l’espai 
executada directament per les mateixes xarxes de pràc-
tiques esportives s’observa que en un 71 % de casos es 
formalitza una articulació amb la institució municipal, 
sigui per una planificació directa institucional (50 %) 
o per un acord entre la xarxa i la institució (21 %). A 
l’altre extrem se situen els casos d’una falta d’acord, 
una vegada plantejada una possible articulació entre xar-
xa i institució. Cal remarcar que aquest escenari només 
representa un 8,1 % de casos. Finalment, en un 21 % de 
casos es produeixen pràctiques esportives al marge de 
qualsevol interacció institucional, especialment associa-
des a espais improvisats. (Fig. 10)

De l’anàlisi específica de les activitats de manteni-
ment es constata que els espais són mantinguts per les 
institucions principalment a través de la neteja (83,9 %) 
i de la il·luminació (80,6 %) (vegeu figura 11). Mentre 
que el manteniment del material (68,5%) i el mobiliari 
(61,7 %) queden en un segon terme. En canvi, les xar-
xes intervenen més, precisament en aquests dos àmbits, 
tal com es desprèn de la figura 12.

En efecte, s’aprecia que les xarxes intervenen en pri-
mer lloc en l’aprofitament del mobiliari existent (100 %) 
i en la neteja (95,2 %). En un 50 % de casos també 
aporten objectes propis i només en un 17,7% dels casos 
transformen el mobiliari existent. Se centren, doncs, en 
manteniment de material i mobiliari.

Al nostre entendre, aquesta “gestió compartida” 
–ja sigui planejada o no–, és un aspecte fonamental en 
l’apropiació d’aquests espais, en la creació de topofília 
(Bale, 1989) De fet, en molta de la literatura revisa-
da, ja s’ha pogut comprovar que la intervenció directa 
–total o parcial– als espais d’ús afavoreix els processos 
d’apropiació (Bach, 1993; Bale, 1989; Block & Laur-
sen, 1996; Lefebvre, 1974) 

conclusions
Aquest estudi ha permès d’oferir unes primeres es-

tadístiques que, encara que parcials, ens ofereixen unes 
tendències clares sobre l’ús de l’espai públic a través de 
pràctiques esportives informals. S’observa que el ciutadà 
comú és l’usuari esportiu preponderant de l’espai públic. 
Alhora, es constata que els adults són els usuaris ma-
joritaris de les xarxes de pràctiques esportives. D’altra 
banda, queda en evidència que la vinculació de l’amistat 
s’acaba convertint en un element de referència (presèn-

5 
Figura 10 
Acords entre xarxes esportives e institució. (Font: elaboració pròpia)

5 
Figura 12 
Tipus d’intervenció per al manteniment informal a través de les 
xarxes de pràctiques esportives. (Font: elaboració pròpia)

5 
Figura 11 
Tipus d’intervenció per al manteniment institucional dels espais de 
pràctiques esportives. (Font: elaboració pròpia)
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cia en 83,9 % dels espais) davant el de la família, pre-
sent tan sols en un 25,8 % dels espais. També destaca 
la poca presència de dones que es correlacionen amb 
l’esport recreatiu i com acompanyants familiars. Igual-
ment, es pot establir una correlació entre determinades 
pràctiques esportives i les xarxes associades a l’edat. 
En aquest sentit, cal destacar que la vinculació familiar 
es presenta entre els nens, mentre que amb l’augment 
d’edat la vinculació predominant és de l’amistat; en arri-
bar a l’edat adulta hi ha una certa partició entre xarxes 
familiars i d’amistat, mentre que en els jocs de la tercera 
edat l’element predominant és el de l’amistat.

Quant als horaris, destaca el predomini de les tardes, 
igual com el fet que els percentatges de tarda i vespre no 
varien significativament entre laborables i festius. Tam-
bé cal destacar el canvi clar als matins, entre laborables 
i festius. Igualment, hi ha una certa correspondència en-
tre generacions d’esports i moment de pràctica. Així, es 
pot afirmar que els jocs tradicionals se situen principal-
ment als matins dels dies feiners, mentre que els esports 
moderns, encara que més centrals, presenten una certa 
predominança festiva i de tardes. Finalment, les pràcti-
ques postmodernes se situen a la tarda-vespre i de forma 
més indiscriminada entre laborables i festius.

Pel que fa a la gestió d’aquestes pràctiques espor-
tives, més o menys informals, queda en evidència la 
presència de l’administració a través de diferents me-
canismes, tant a nivell institucional com a través de la 
relació dels seus tècnics amb les xarxes informals. En el 
primer cas, la intervenció és a través de la pròpia gestió 
dels parcs i places i del personal de Parcs i Jardins. En 
el segon, es posa en evidència el treball dels tècnics de 
districte que formalitzen una presència institucional, en 
la qual les pràctiques al marge de la institució són mino-
ritàries. 

Finalment, de l’anàlisi de la interacció entre xarxes, 

cal destacar que l’element predominant és el de la to-
lerància (93,5 % de casos). També cal assenyalar que el 
conflicte és una cosa consubstancial a qualsevol relació 
humana, i també es produeix en el cas de les pràctiques 
esportives. Aquest, apareix en un 56,5 % de casos, en 
una proporció molt semblant a l’intercanvi (61,3 %), i 
de forma majoritària en combinació amb l’intercanvi i 
la tolerància (38,7 %). La cosa interessant, tanmateix, 
és que el conflicte acaba sent resolt per les mateixes xar-
xes, gairebé en la totalitat dels casos.

Tots aquests resultats només poden ser presos com 
unes primeres tendències, ja prou interessants per elles 
mateixes, de 30 dels espais on es desenvolupen pràcti-
ques esportives informals de la ciutat de Barcelona. Tan-
mateix, en futurs estudis caldria establir una mostra més 
exhaustiva i, sobretot, amb una distribució representa-
tiva entre tots els districtes de la ciutat i el conjunt de 
pràctiques esportives existents.
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