
INTRODUCCIÓ

La presència elevada de jugadores formades als propis clubs en els primers equips
sènior dels mateixos, cada dia més, suposa un repte per a qualsevol entitat esportiva
degut a la marxa o abandonament de la pràctica.

L’objectiu general de l’estudi rau en quantificar l’antiguitat de les jugadores a cada
plantilla mostrant-ne les xifres de cada club i en classificar les característiques comunes
que valoren les jugadores en funció de la seva motivació, a pertànyer a un club o un
altre, dels equips catalans de màxima categoria que disputen competició estatal.

L’objectiu específic pretén ressaltar fins a quin punt la motivació de la jugadora
condiciona la presa de decisió de continuïtat, partint d’un anàlisi en base a la ‘Teoria de
les Necessitats’ de Maslow (1943), i altres indicadors segons ‘Teoria de
l’autodeterminació’ (Deci&Ryan, 1985), i que qüestionen la plantilla de cada equip a
l’inici de la temporada en funció també d’altres variables com que la jugadora s’hagi
pogut formar a la base o procedeixi d’altres equips de la DH.
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HISTORIAL JUGADORES DEL PRIMER EQUIP DE CADA CLUB

1er any al club 2 anys al club 3 anys o més Jugadora de la base Altres participacions DH

MATERIAL I MÈTODES

Mostra i procediment

 2 entrevistes exploratòries prèvies per definir un perfil tipus de

jugadora de la divisió d’honor i detectar-ne les dimensions i els

indicadors

 109 jugadores d’handbol de rendiment en actiu de 7 equips totals de la

Divisió d’Honor de Plata i Divisió d’Honor Femenina de la província de

Barcelona

Instrument

Qüestionari estàndard propi, fonamentat en la ‘Teoria de les necessitats’ en

base als 5 nivells de necessitats de les persones i amb recomanacions de

Moreno, J. A., y Martínez, A. (2006).

Necessitats d’autorealització

Necessitats d’autoestima

Necessitats socials

Necessitats de seguretat

Necessitats fisiològiques

RESULTATS

Partint de la hipòtesi que són els factors motivacionals personals de la

jugadora el que fa que romangui a un club o un altre, observem:

• Un alt nombre de jugadores (67,15%) que porten més de tres anys al

primer equip femení del club on juguen.

• Només un 20% de les jugadores de la base del club arriba al primer

equip del club en el qual s’ha format.

• Ben bé un 50% de totes les jugadores ha estat a un altre equip de

categoria estatal (català o no).

• Els factors més importants en la presa de decisió en canviar de club

s’apropen a totes les necessitats bàsiques determinades per Maslow, de

les quals destaquen segons estadístiques; la necessitat fisiològica

(65,22%) i la de seguretat (65,29%), primera i segona en la piràmide, i

sobretot la necessitat d’autorealització (64,47%) en darrera posició

jeràrquicament.
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FACTORS QUE NO INTERFEREIXEN EN LA PRESA DE 
DECISIÓ

TOTAL JUGADORES JUGADORES DE LA BASE PARTICIPACIÓ A ALTRES DH

109 22 20,18% 54 49,54%

DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS

Tal i com mostren els resultats, poques són les jugadores als primers equips que s’han format a la base, i per contra, moltes han participat en altres equips de DH,

per tant, la trajectòria esportiva de la jugadora a clubs de rendiment al nostre territori és amplia. No obstant, moltes jugadores resten “fidelitzades” en el seu club

actual (més de 3 anys), i podem interpretar que la jugadora s’hi sent a gust, còmode i creix esportivament parlant. Per contra, el factor social o de pertinença és

menys significatiu del que inicialment s’esperava contemplar en comparació amb la resta de factors. A l’hora, cal aprofundir en el component motivacional

específicament i els seus indicadors en quant a quina necessitat desglossada, analíticament, predisposa realment la jugadora en la seva presa de decisió de

marxar i no quedar-s’hi, malgrat les xifres que sí condicionen destaquen per sobre de la resta però no significativament.

Convidem en futures recerques a estudiar-ne les causes d’aquests moviments d’acord amb la mostra àmplia oferta. Tanmateix, es recomana l’estudi causal sobre

per què només un tant per cent tant efímer de jugadores format al club arriba als primers equips, ja sigui per causes de canvi de club o per abandonament de la

pràctica. Els resultats de l’estudi mostren una tendència en els indicadors que generen fluxos migratoris (segons les necessitats bàsiques de les jugadores),

rellevant en el disseny de projectes esportius dels clubs en quant al desenvolupament i projecció amb proposta d’aplicació teòric-pràctica en benefici de la millora

del rendiment de l’handbol català.

LA CONTINUÏTAT AL CLUB DE LES JUGADORES D’HANDBOL DE 
CATEGORIA ESTATAL A CATALUNYA SEGONS FACTORS 

MOTIVACIONALS


