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Els mitjans de comunicació 
 

 
 
 
 

Introducció  
 
En un curs en que tractem la vessant educativa de l’entrenador/a, la relació 
amb els pares i mares, els valors; pensar en la relació entre l’esport i els 
mitjans de comunicació serveix per reflexionar sobre alguns dels referents 
dels nens i nenes a qui eduqueu. I és que els influeix de manera important. 
El que veuen a la televisió els fa vestir-se d’una manera determinada, 
seguir uns models, fer uns gestos determinats. I això pot entrar en conflicte 
amb el que vosaltres els hi dieu (no necessàriament, però). Per això hem 
pensat que val la pena reflexionar sobre aquestes qüestions. 
 
 
 
 

Reflexions al voltant dels “media” 
 
Els mitjans de comunicació de masses tradicionals (televisió, premsa i 
ràdio) tenen una capacitat d’influir a la nostra societat considerable. 
Influeixen en l’opinió, és a dir, en el que la gent opina, pensa, creu. Tenen 
poder perquè generen opinió. Es diu que són el tercer poder, després del 
financer i el polític. Està bé, perquè així no hi ha poders absoluts, però dos 
d’aquests poders no són democràtics ( ni el financer, ni els mitjans de 
comunicació). 
 
Ens centrarem en la televisió i internet, ja que són el mitjans que més usen 
els infants i joves.  
 
Pel que fa a la televisió, arrossega una mala fama que la converteix en la 
culpable de molts problemes: rebaixa el nivell cultural, ens torna ganduls, 
no ens deixa pensar per nosaltres mateixos, converteix els nens en uns 
ximples. Cal, però, no caure en aquest discurs que el que fa és treure’ns tota 
responsabilitat i que, per altra banda, no és nou. Miquel Porter i Moix era 
un estudiós del cinema i explicava que: “quan va néixer, el cinema fou 
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acollit i aclamat com un gran progrés científic. Ben aviat, però, en 
convertir-se en una diversió de gran èxit i esdevenir el que posteriorment 
s’ha anomenat un espectacle de masses, va ésser atacat des dels més 
diversos fronts. Es varen adduir raons que anaven des de la moral social o 
l’ètica religiosa a la salut, pública i privada. Se l’acusà d’escola del crim, 
pervertidor dels costums, d’inductor del pecat, de foment de la violència” 
(1). Aquestes crítiques, doncs, no són noves. La televisió, els videojocs, les 
llaminadures o els parcs aquàtics són entreteniments i la seva funció no és 
formar persones madures i cultes.  Per tant, com assenyala el sociòleg 
Salvador Cardús: “... demanar objectius educatius a la televisió, és 
demanar una antitelevisió. És tan absurd com voler que l’escola tingui per 
objectiu divertir i distreure, és a dir, que sigui una antiescola.” (2). 
 
Un altre mitjà de comunicació molt interessant per les possibilitats que ha 
obert és internet. Sembla el paradigma de la llibertat, qualsevol hi pot 
entrar i buscar el que vulgui, opinar, debatre, compartir. Però també té els 
seus riscos, com apunta José Antonio Marina: “¿Qué nos queda después de 
surfear por la información? Un bobo espejismo de sabiduría. Los ojos son 
confundidos por la prisa. Empezamos a despreciar todo aquello que nos 
exige tiempo. El director de un prestigioso programa televisivo de 
divulgación científica me dice que tiene que fragmentar mucho el 
programa porque el espectador no aguanta más de dos minutos 
concentrado en un tema.” (3). 
 
Alerta, doncs, amb els discursos apocalíptics i moralistes. Els mitjans de 
comunicació no són neutres. Tenen aspectes positius i també riscos. I és 
aprendre a fer-ne un bon ús el que ens convertirà en televidents, lectors, 
oients o internautes savis i lliures. És el que heu de fer entendre als vostres 
educands, lògicament al nivell de cada un. 
 
Quines són les recomanacions per aconseguir-ho?-. 
 
Ni empassar-s’ho tot, ni pensar que som uns titelles manipulats pels 
discursos que imperen. Cal una actitud crítica, aprendre a formar un criteri 
per poder valorar el que veiem, escoltem i/o llegim. Ho expressa bé el 
periodista Xavie Obach: “Si comencem la formació en els mitjans de 
comunicació condemnant els que són els sentiments espontanis dels 
espectadors i creant culpabilitat en el que reconeix que li agrada un 
producte que és mal vist pel pensament intel·lectual dominant, el més 
probable és que la televisió ens guanyi la partida. La finalitat és 
aconseguir una relació més transparent amb la televisió. «Jo sé el que és el 
que tu m’estàs venent i he après a no fiar-me del tot de tu». El xip de la 
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sospita raonable ens fa dubtar, ens convida a buscar noves fonts 
d’informació i de passada ens fa una mica més persones.” (4). 
 
Vist això, ara podem parlar una estona de la lucrativa relació entre els 
“media” i l’esport. 
 
 

 
L’esport i els mitjans de comunicació 
 
L’esport entès com a espectacle té avui una presència molt important en els 
MCM. Tanmateix, les entitats esportives i els esportistes més reconeguts 
obtenen molts ingressos amb les retransmissions, i també projecció pública.  
 
Als anys 80 comença aquesta tendència que no ha parat de créixer i que ho 
seguirà fent. Els avenços tecnològics van fer cada vegada més atractives les 
retransmissions. Més endavant, als anys 90, l’aparició de canals privats de 
televisió a Espanya multiplica la competència i fa que es disputin el dret 
d’emetre esdeveniments molt interessants que els hi garanteixen audiència, 
i, això vol dir, guanyar diners amb publicitat. Vegeu com cadenes de recent 
creació han obtingut molt bones audiències i s’han consolidat amb la 
retransmissió dels darrers mundial i copa d’Europa de futbol de seleccions. 
 
Avui, tot això segueix el seu curs. I té a la TV com a principal protagonista. 
La ràdio i la premsa tenen una repercussió bastant menor. Es formen grups 
d’empreses de mitjans de comunicació amb molt de poder econòmic. Els 
clubs esportius perden autonomia, depenen dels diners que els hi donen 
aquestes empreses, i l’esponsorització també depèn de si apareixen molt o 
poc a la TV. Els calendaris de les competicions s’adapten a les exigències 
de la TV. L’esport representa aproximadament entre el 10 i el 15 % de la 
programació del conjunt de les televisions a Europa. 
 
El que s’ha apuntat resulta força evident, no hi ha gaires coses a discutir. 
Ara us passo unes afirmacions que hi ha gent que defensa i que conviden a 
la reflexió: 
 

 “Hi ha massa esports als mitjans de comunicació. La televisió i la 
ràdio omplen el temps amb no-res per tal d’amagar allò que és 
important per als ciutadans. Donen molts minuts als esportistes per no 
dir res de nou i la retiren a ciutadans que tenen coses a dir.” 
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 “l’esport és un entreteniment, i com a tal, no hi ha res a plantejar. Si 
no interessés les audiències baixarien i deixarien d’emetre’l. A més, 
ofereix una alternativa amable a la crua realitat, sempre plena de tensió i 
de situacions dramàtiques.” 

 
 “la televisió només es preocupa del futbol i els esports de motor. Si 

més no, les cadenes públiques haurien d’apostar pels esports minoritaris. 
És ridícul, cada any diuen que aquest és el partit de segle. N’hi ha 
centenars, de partits del segle.” 

 
 “el futbol és l’esport global, planetari, i per això en fan més a la 

televisió, perquè interessa a molta més gent. A més, a la televisió cada 
setmana fan partits de bàsquet, d’handbol, de tennis, curses d’atletisme, 
gairebé tothom pot veure alguna cosa que li interessi.” 

 
 “l’esport femení, l’esport escolar, l’esport fet per discapacitats, tenen 

una presència ridícula als mitjans. Representen els valors de l’esport 
millor que els futbolistes creguts que semblen personatges de la premsa 
rosa.” 

 
 “els mitjans de comunicació privats són empreses que han de 

guanyar diners com qualsevol altre negoci. Programen per obtenir 
beneficis, i els ídols esportius en generen. I a més, moltes vegades, 
aquests ídols mediàtics fan servir la seva projecció pública per a 
projectes de solidaritat.” 

 
 
 

La creació de models i ídols. 
 
A les dues darreres afirmacions s’apuntava el paper de l’ídol, l’esportista 
que, com una estrella de cinema, ven més enllà de la seva feina i crea 
marca. Analitzem alguns dels elements que reuneixen aquests ídols (no 
necessàriament els han de tenir tots): 
 

 Evidentment, molta destresa en la feina que fan, un esport. 
 

 Atractiu físic. 
 

 Triomfador, segur de si mateix. 
 

 Es relaciona amb famosos d’altres àmbits: música, cinema... 
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Per als nens i nenes als qui entreneu són models importants, paren atenció 
al que fan i diuen, compren els productes que anuncien, vesteixen la seva 
samarreta. 
 
Convé, però, entendre que aquests models són humans. Que, per tant, 
també pateixen, tenen conductes inadequades i s’equivoquen. Suporten una 
pressió enorme que passa factura a alguns. I llavors els mitjans els obliden. 
 
Fa uns anys, hi va haver un cas a la televisió que va ser curiós. Algú se’n 
recorda de Johan Muelegg ?- Feia esquí de fons i competia amb Espanya a 
les olimpíades d’hivern l’any 2002, a Salt Lake City (Estats Units). El 
Johan, alemany nacionalitzat espanyol i que gairebé no parlava castellà, era 
conegut carinyosament com en “Juanito” Muelegg. Cap al final de la 
competició, va donar positiu en un control antidoping, el van desposseir de 
les seves medalles i, com per art de màgia, va desaparèixer dels mitjans.  
 
 
 

Conclusions  
 
 
Des de la vostra tasca amb infants podeu fer veure que la competitivitat no 
pot perdre uns valors de vista (coneixement dels propis límits, acceptació 
de la derrota.....) i que els mitjans de comunicació, intentant oferir 
productes cada vegada més espectaculars, poden oblidar-los. 
 
L’esport, com a espectadors, és un entreteniment fantàstic. Però cal 
mantenir una actitud crítica amb el que ens ofereixen els mitjans de 
comunicació. Això no vol dir rebutjar-los, si no saber gaudir-ne amb 
intel·ligència, no caure en la radicalització, entendre que és un joc i que ens 
ha de divertir. Això també ho hem de transmetre als nostres infants, és una 
feina de tots. Acabo amb una cita de Salvador Cardús: 
 
 
 
“Potser el millor final d'aquestes ratlles, com a model de desdramatització 
i de teràpia en contra de la mediafòbia és aquell Mantra dels mitjans, The 
Media Mantra , de John Katz, i que diu això: 
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«No és pas tan complicat. Els puc entendre. Puc prendre les meves pròpies 
decisions sobre la televisió, els valors i la moralitat. No he pas d'escollir 
entre la cultura tradicional o els nous mitjans. I també puc viure una vida 
feliç i realitzada fins i tot si mai no entro a la World Wide Web. 
 
Sigui quina sigui la cosa que vulguin veure o deixar de veure, sigui quin 
sigui el temps que hi passin, els meus fills no estan indefensos ni en perill a 
causa de les pel·lícules, els xous de televisió, la música o els ordinadors. 
Molts nens –especialment els de classe baixa– sí que pateixen una terrible 
violència, i necessiten més i millors pares, millors escoles, menys pistoles i 
drogues i moltes, moltes oportunitats de treball. Si és que em preocupen els 
nens, els he d'ajudar. Però si realment vull protegir el meu fill, m'he 
d'assegurar que tingui més -i no pas menys- accés a aquest nou món 
cultural i tecnològic. Mai més no el consideraré estúpid per veure coses 
que a mi no m'agraden. No pot ser que estiguem sempre en peu de guerra. 
He d'aconseguir un contracte social amb el meu fill que el protegeixi i el 
guiï a través de la seva nova cultura i que porti pau i racionalitat a casa. 
Amén.»”. (6) 
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