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Què és? 

 La relació entre esport i management comprèn el conjunt de 
coneixements, de valors, de tècniques de gestió i d’estils de lideratge 

susceptibles de ser aplicats en un i altre món en base a la similitud entre les 
dinàmiques d’equip que s’hi generen. La similitud és manifesta en esports 
col·lectius, però també en esportistes individuals que tenen un equip al 

darrera que sustenta els seus èxits. 

 Els equips esportius d’elit són complexes organitzacions amb una doble 

finalitat, esportiva i econòmica, que no sempre estan harmonitzades. 

 El transvasament de coneixements entre ambdós móns és 

bidireccional. Així, el model del Barça de Guardiola ha estat destacat a 
publicacions de referència del món econòmic com The Economist. Diversos 

exesportistes d’elit s’han dedicat al camp de la motivació i el coaching 
organitzacional en acabar les seves carreres. És el cas, per exemple, de 
Juan Antonio Corbalán, medalla de plata a Los Angeles 1984; Maribel 
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Martínez de Murguía, medalla d’or a Barcelona 1992 (veure L’experiència); 
l’alpinista Edurne Pasabán o el conegut Jorge Valdano. 

 Alguns dels principis de la gestió esportiva que tenen una aplicabilitat 

més directa al món organitzatiu són:  

 Mesurabilitat: el món esportiu es regeix per sistemes de 

puntuació que no deixen lloc a la interpretació sobre on s’està. La 
tendència a les organitzacions és augmentar la mesurabilitat 

mitjançant la gestió per objectius, l’avaluació i les fites intermèdies 
en els projectes. 

 Motivació: com motivar a qui no juga? Com motivar a qui no té el 
focus a sobre? Com tenir una bona banqueta per als processos de 

relleu generacional? 

 Identificació amb el grup: posar l’èxit col·lectiu per sobre de les 

individualitats, saber gestionar la pèrdua d’un talent sense que el 
grup s’enfonsi. 

 Cultivar el talent jove: en els equips la incorporació de nous 
talents es fa de manera gradual. És important protegir el talent i 

no cremar-lo amb una sobreexposició prematura. 

Eines  

 Sortir de la zona de confort: la base de l’entrenament esportiu és la 

repetició fins a l’adquisició d’hàbits. Però no es tracta d’una repetició cega: 
per millorar cal que cada sessió d’entrenament ens tregui una mica de la 

nostra zona de confort. L’exercici ha d’estar lleugerament per sobre de 
les nostres capacitats actuals, però no ser tan difícil que arribi a bloquejar-
nos. Això es pot aplicar al món de les organitzacions en el sentit d’intentar 

evitar que el nostre equip entri en inèrcies acomodatícies: cal estimular-lo 
amb nous reptes i saber acompanyar el seu creixement de manera gradual. 

 Unlearning: el món de l’esport ens ensenya que no sempre cal aprendre 

noves habilitats. Sovint els equips entren en processos de desaprenentatge. 
Per exemple, si els rivals han acabat coneixent la nostra tàctica, cal 

reinventar-se per continuar sorprenent. Es tracta de desaprendre per 
fer lloc als nous coneixements.  Al món organitzatiu això implica trencar 

rutines adquirides, atrevir-se a repensar el nostre funcionament, sorprendre 
els competidors amb girs inesperats (com quan Apple entrà per sorpresa al 
mercat dels mòbils).  

 Líder coach: la figura de l’entrenador d’equips esportius ens ofereix 
possibles models de lideratge. Encara que hi ha molts estils d’entrenador, hi 

ha consens entre les persones expertes que l’entrenador ideal és aquell que 
realitza una funció de coach: crea sentiment de pertinença, cohesiona el 
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grup, fa participar el grup de les decisions, desenvolupa el talent i celebra 
les petites victòries. Davant un fracàs, aconsegueix centrar el grup en el 
següent objectiu. L’estil de lideratge de Josep Guardiola ha estat 

assenyalat per diversos analistes com un model aplicable al món 
organitzatiu (veure Materials). 

 Planificació: els equips professionals són projectes col·lectius que 

impliquen moltes persones col·laboradores a banda dels jugadors i de les 

jugadores. La tasca de fisioterapeutes, nutricionistes, massatgistes, metges, 
etc., està alineada amb els objectius de l’equip i es planifiquen al detall 
variables com l’alimentació de les i els jugadors, pics de forma física, etc. A 

les organitzacions, els projectes també entren en fases crítiques, períodes 
on un acompliment reeixit marca la diferència entre l’èxit i el fracàs. Una 
bona gestió del calendari mitjançat la planificació és clau en ambdós móns. 

La dada 

Segons estimacions de l’Instituto Choiseul, l’esport aporta el 2,6% del PIB 

d’Espanya. A més, cal tenir en compte el seu impacte indirecte al sector turístic. 
Segons l’Sports Tourism International Council el turisme esportiu pot arribar a 
estar darrere de fins el 32% dels desplaçaments turístics globals. Es preveu que 

l’impacte de l’esport sobre el PIB augmenti fins el 5% al conjunt de l’UE al 
2015. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓ 

 Ambdues figures, l’entrenador i el líder coach, 
han de saber preparar l’equip per als reptes 
futurs. 

 Això implica fer-los participar del procés de 

decisió, no apel·lar a la lògica de l’autoritat i sí al 
convenciment col·lectiu. 

 Tenir clars els objectius i picar alt: al món 

esportiu la classificació imposa una mesurabilitat 
incontestable que sovint manca a les 
organitzacions. Molts entrenadors han assenyalat 
que si jugues a empatar, acabaràs perdent i si 
aspires a ser tercer, acabaràs sisè. 
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L’experiència 

 

 

Les dues primeres experiències exposades a continuació representen la 

transferència de coneixement que es dóna des del món de l'esport cap a l'àmbit 
organitzacional i ens han estat facilitades per Maribel Martínez de Murguía, 

sòcia-fundadora d’Entrenadores de Talento, conferenciant-esportista, 
inspiradora de persones i facilitadora de transformació. 

 

Organització del sector bancari 

Una important entitat bancària té una àrea de negoci encarregada de buscar 
solucions per al creixement organitzacional, també en moments difícils com els 

actuals. Aquesta àrea desenvolupa un Talent Program anual que ja va per la 
tercera edició i en què sempre han comptat amb Maribel Martínez de Murguía, 

una dona amb una trajectòria d'èxit com a jugadora d'hoquei sobre herba -
guanyadora de l'or olímpic a Barcelona 92- i entrenadora d'alt rendiment. Per al 
programa es seleccionen acuradament a 5 o 6 persones de l'àrea amb perfils 

tècnics especialitzats i complementaris i de diferents llocs d'Espanya. Són 
persones joves amb alt potencial i la majoria de les vegades no es coneixen ni 
han treballat juntes abans del programa. 

Durant un període de 6 a 10 mesos, depenent de l'edició, l'equip seleccionat ha 

de preparar un projecte amb opcions de creixement amb una perspectiva 
transversal per a tota l'organització i presentar-lo al final. 

EL DIA DESPRÉS 

 Després d’un partit o d’un projecte important 
l’autoevaluació és fonamental. Els equips 

esportius solen revisar el vídeo del partit per 
veure on han fallat i on poden millorar. 

 Curiosament, al món esportiu l’adjectiu 
“resultadista” és pejoratiu. En canvi, al món 
organitzatiu regna el mantra dels “resultats per 

damunt de tot”. Cal analitzar com s’ha guanyat. 
S’ha tingut èxit a costa de malbaratar el clima de 

l’equip? Hem obtingut un bon resultat a curt 
termini a costa de posar en risc la viabilitat 
futura? 

http://www.entrenadoresdetalento.com/
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La intervenció de Martínez de Murguía no té a veure amb el contingut del 

projecte, sinó que consisteix en convertir el grup de persones que ha de 
desenvolupar-lo en un veritable equip, com si fossin una selecció d'esportistes 

que es prepara per a una competició important. Són persones que ja 
desenvolupen un treball habitualment, com els esportistes de la Lliga de Futbol, 
però que a més s'han de preparar per aconseguir el millor resultat possible dins 

del Talent Program, com si a més haguessin estat seleccionats per al Mundial. 

Martínez de Murguía, coneixedora del desenvolupament organitzacional i 

personal, desenvolupa un itinerari per construir aquest equip a partir de la seva 
pròpia experiència. Estableix paral·lelismes amb la seva història esportiva a 

través de sessions de coaching tant grupal com individual. Al llarg de diferents 
sessions combina eines diverses de formació inspiradora, com l'storytelling, el 
team-building o el discovery insights. 

L'objectiu de la intervenció és aconseguir que aquest grup de persones es 
converteixi el més ràpidament possible en un equip d'alt rendiment. Atès que 

han de tenir temps per preparar un projecte per presentar-lo al final del Talent 
Program, el treball de la consultora se centra més intensament en la seva part 

inicial del mateix i van revisant i polint aquells aspectes que siguin necessaris 
fins a la presentació final. Les seves sessions formatives funcionen com un 
centre d'alt rendiment ad hoc en què "entrenen" a l'equip perquè pugui anar 

reportant el desenvolupament del seu projecte periòdicament davant els 
responsables de l’organització financera i, al final del procés, poder presentar-lo 
amb èxit. 

Els resultats obtinguts vénen contrastats per l'èxit dels projectes presentats fins 

ara en els Talent Programs i pel fet de ser el tercer any que el banc repeteix el 
format, sent l'única formació externa que manté aquesta àrea de negoci de 
l'entitat. 

 

FEDEPE 

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 

Empresarias  (FEDEPE) du a terme des de fa tres anys el Proyecto Evoluciona, 
un innovador programa formatiu que, des de l'experiència de l'esport d'elit, 

tracta de dotar a dones, tant directives com empresàries d'organitzacions 
espanyoles, d'eines per a l'adopció de pràctiques i comportaments de gestió 
saludables i eficients en l'àmbit empresarial. 

S'organitza anualment mitjançant tallers de mitja jornada de durada que tenen 
lloc a 5 o 6 llocs d'Espanya. A partir de l'experiència de Maribel Martínez de 

Murguía i els equips de dones amb els quals va aconseguir l'èxit esportiu, es 
pretén inspirar a altres dones que exerceixen funcions de lideratge en diferents 

àmbits i que poden traslladar a la seva pròpia realitat aspectes del món de 
l'esport d'alt nivell. 

Als tallers s'ofereixen les eines pròpies de l'alt rendiment esportiu perquè les 

dones aprenguin també a cuidar-se com a professionals en diferents aspectes 
com la conciliació vida laboral-vida personal. Aprendre a respirar, a reconstruir 

cognitivament, a treballar contra l'adversitat... Martínez de Murguía introdueix 

http://www.mujeresdirectivas.es/
http://www.mujeresdirectivas.es/
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eines que ella mateixa va utilitzar en el seu moment quan es preparava per a la 
competició esportiva com, per exemple, la Roda de Rendiment -per detectar 
necessitats i esbrinar si es podran satisfer- o el Quadre de Costos i Beneficis de 

cada acció que es vulgui dur a terme. 

 

 

 

 

La tercera experiència representa la transferència de coneixement inversa, és a 

dir, la que es dóna des del món organitzacional cap al de l’esport. 

La temporada 2010-2011, l’entrenador del Real Betis Balompié decidí 

incorporar una psicòloga provinent del món de les organitzacions empresarials 
a la plantilla tècnica. La psicòloga esportiva Patricia Ramírez traduí els seus 
coneixements en gestió de persones (adquirits a organitzacions com Lo Monaco 

i  Garasa) al món de la competició esportiva d’elit. 

Alguns dels factors claus de rendiment que cal treballar per igual al món 

organitzatiu i esportiu són, segons Patricia Ramírez:  

 Cohesió de grup: l’equip té una comunicació fluida i els individus estan 

disposats a sacrificar-se pel bé comú. Així es creen sinèrgies i un afany 
compartit d’aconseguir objectius. 

 Gestió d’egos: cal treballar la humilitat, el respecte als altres i la 
creença en els èxits col·lectius. Qui es penja la medalla ha de saber que la 

seva feina no seria possible sense la dels altres. 

 Resposta a situacions desfavorables: el tremp d’un equip esportiu es 

posa a prova en circumstàncies adverses. De la mateixa manera, en una 
organització quan l’entorn es posa difícil o s’està immers en un procés de 

canvi, cal incidir especialment en el control de l’estrès i la prevenció del 
burnout 

 Bon clima: és un factor de retenció tant de talents esportius com 

professionals. Els esforços del dia a dia es viuen des de la satisfacció d’anar 
superant reptes. 

Segons Patricia Ramírez, el món de l’esport competitiu forneix moltes lliçons 

que poden ser traslladades al món organitzatiu. Per exemple, les fites 
properes i mesurables (el partit de cada setmana i la taula de classificació) 
tenen el seu equivalent en la direcció per objectius i els indicadors 

d’acompliment. La importància de combatre el pànic escènic davant la 
perspectiva de jugar a camp difícil és traslladable a la perspectiva d’haver de 
fer una presentació en una reunió compromesa. 

La temporada de la incorporació de Patricia Ramírez, el Betis aconseguí l’ascens 

directe a 1ª divisió amb 83 punts. 
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MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

Esports i empresa aplicats a Recursos Humans 

Gravació d’àudio d’una tertúlia del Foro de Recursos Humanos. Intervenen 

Gerardo Bielons, soci director de GB Consulting, i els esportistes Jorge Lombi, 
jugador de la selecció argentina d’hoquei i Iosu Olaya, internacional de la 

selecció d’handbol aportant els seus punts de vista sobre la relació esport-
organitzacions. 

http://www.fororecursoshumanos.com/?p=1324 

 

“The Catalan Kings. The management secrets of Barcelona Football Club”. The 

Economist, 19/05/2011 (Article consultat on line: 23/05/2011). 

Article de The Economist dedicat al model de gestió del FC Barcelona, un model 

que s’estudia a tot el món pels seus èxits i pel paper que juguen els seus socis 
en la presa de decisions. 

http://www.economist.com/node/18709691  

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8
792 

 

“Activitats de team-building” Fundació Factor Humà, 04/10/2010. 

Engloben tota una gamma d 'activitats participatives i estructurades realitzades 

per millorar el rendiment dels equips i la seva capacitat de treballar junts de 

http://www.fororecursoshumanos.com/?p=1324
http://www.economist.com/node/18709691
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8792
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8792
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manera efectiva. Moltes es basen en activitats esportives que reforcen la 
dinàmica de l’equip, com els Jocs Interempreses. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8

261 

 

Pura vida 

Documental sobre l’operació de rescat que es va posar en marxa l’any 2008 per 

intentar salvar la vida de l’alpinista navarrès Iñaki Ochoa de Olza, atrapat a la 
cara sud de l'Annapurna a 7.400 metres d’altitud. El documental recull un 
impressionant exemple dels nivells d’eficiència a què pot arribar un equip amb 

un objectiu clar que depassa l’interès individual.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-pura-vida-vida-

inaki/1722450  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8261
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8261
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-pura-vida-vida-inaki/1722450
http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-documental/documental-pura-vida-vida-inaki/1722450

