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1. Introducció 
El gimnàs és un submón molt interessant d’observar sociològicament en l’actualitat, un 

espai de socialització i de culte al cos on les emocions, l’edat, el gènere, el capital 

cultural, social i econòmic, l’habitus i estils de vida seran clau en la investigació. Tant és 

així, que es realitzarà un  treball de recerca d’anàlisi comparativa entre la cura personal 

dels d’habitus distingit (propi de les classes dominants) respecte de l’habitus de la 

necessitat (propi de les classes populars).  

 

A fi d’enriquir els elements diferencials entre dos tipus de gimnàs, es tindran en compte 

les emocions que envolten la cura del cos activa al gimnàs. Les emocions no han estat 

un gran protagonista en la tradició sociològica, habitualment les emocions han quedat 

en un segon pla darrere la modernitat i la postmodernitat on regna el racionalisme. Més 

enllà de les idees, es pot considerar que les emocions són un dels components 

importants a tenir en compte per comprendre les lògiques que regeixen la realitat social. 

És per això, que és interessant incorporar les emocions en el Treball de Fi de Grau. 

    

Així doncs, aquesta serà, a grans trets, la direcció que entomarà aquest Treball de Fi de 

Grau. No obstant això, en la investigació, s’ha de tenir present que hi ha molts individus, 

més de la meitat de la població que ni tan sols realitza cap mena d’esport1, en 

conseqüència encara menys que no intervenen en la cura del cos fent exercici i/o anant 

al gimnàs2, encara que coneguin les indicacions de les autoritats polítiques i del sistema 

de salut que ho aconsellen. Tanmateix, aquest fet no és fruit de l’absència del patiment 

de la pressió social referent al “cos ideal”, sinó que es dóna perquè les accions i 

comportament dels individus no són resultat de decisions racionals pròpies, són resultat 

de l’habitus pertinent a cada individu. Per corroborar-ho només ens hem de fixar que qui 

menys practica esport són les noies de les classes populars, moltes de les quals, la 

majoria,  abandonen la pràctica esportiva quan deixen l’escola, la seva única 

experiència en aquest sentit.3 

 

2. Marc teòric  
En aquest apartat es construirà un marc teòric d’acord amb autors adients en la temàtica 

escollida. En primera instància, es presentarà en termes de Bourdieu i Goffman, el cos 

com a representació social, seguit de la distinció de Simmel a través de “la moda”. Lligat 

amb el component de classificació social que desencadena l’habitus i el gust d’aquest 

de Bourdieu. Seguint amb el cos, s’introduirà la idea de la societat de consum i els 

cossos per Baudrillard. Prosseguint, es farà menció a les tècniques corporals de Mauss, 

lligades a la posició social dels individus. Es prosseguirà, amb la lògica de confrontació, 

de comoditat i incomoditat respecte d’un mateix, “d’aisance” i “gêne” de Bourdieu que 

porten a certs desajustos en els individus. En últim terme, es presentaran les emocions 

referents a la cura del cos, desencadenades pels desajustos esmentats, en termes de 

Hochschild i Solomon.    

 

 
1 Annex 1: Freqüència de pràctica esportiva. Població de 16 anys i més. Catalunya. 2006. 
2 Annex 2: Activitats practicades. Dades generals 2014. 
3 Annex 3-6: Pràctica esportiva. Sexe. Edat. Nivell d’Estudis. Nivell socioeconòmic. 2014.  
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El cos i la cura personal que es té d’aquest, és un element clau en la forma de 

presentació del que és la persona i de representació de la persona. Alhora aquesta 

presentació i representació social de l’individu a partir del seu cos, té una funció de 

distinció. (Bourdieu,1988) En la mateixa línia, la presentació social de l’individu 

concordarà amb l’habitus4 d’aquest, ve sigui intencionalment o no. Ja que l’individu actua 

sent conscient quan vol fer certa impressió o també actuarà de certa manera seguint la 

tradició del seu entorn, “estatus social” o habitus, sense buscar cap mena de reacció o 

aprovació dels demès. (Goffman,1981)  

 

Un enfocament interessant en aquesta línia, és el de “La moda” de Simmel(1988), invita 

a reflexionar sobre la lògica, que ell proposa, de la forma social, l’autor té en compte 

l’especificitat del que tracta però sempre busca detectar unes formes que es puguin 

traslladar en altres àmbits, que pot recordar al “Tipus ideal” de Weber, en la moda la 

forma social fonamental, per Simmel, és la imitació i la distinció. Utilitza aquests binomis 

de conceptes que es contraposen però que segueixen actuant, es dóna una paradoxa 

dotada d’un perfil de complexitat molt interessant respecte la moda com a dimensió 

col·lectiva del consum cultural. La realitat social és paradoxal i la moda no se n’escapa, 

aquesta doble força de la imitació i la distinció, en primera instància val tenir en compte 

que quan parlem de la distinció social, el gust, sempre és distinció respecte dels uns 

però assimilació respecte d’uns altres. Existeix una lògica del “nosaltres” i “els altres” 

que es construeix a base de certes circumstàncies en què l’individu imitant una pauta 

de conducta, un hàbit, com pot ser anar al gimnàs, tenir o aconseguir un determinat tipus 

de cos, amb una decisió que fa que s’assimili al col·lectiu i en fer-ho se separa d’un altre. 

(Simmel, 1988) 

 
En termes de Bourdieu(1988), “Hi ha classes de cossos, perquè hi ha cossos de classe” 
(estructura social incorporada, feta cos).  I per tant les distàncies respecte del mateix 
cos ideal són diferents, en classes populars procuren buscar la força i les classes 
dominants busquen un cos saludable5. En aquest punt, s’observa l’efecte de l’habitus 
diferencial, l’existència d’una fascinació popular per la figura del cos pretesament potent 
que és exagerada i excessiva. En contraposició, d’un altre concepció del cos, altre tipus 
de pràctiques relacionades amb el manteniment.  
 

El cos com a producte social designa la posició social, tant l’actual com la trajectòria de 
l’individu. És així, ja que algunes característiques de classe com el treball i els hàbits de 
consum, es tradueixen en termes de gust i per tant de l’habitus, que defineixen un cos 
que posiciona a l’individu en relació amb el món social.(Bourdieu,1986) El gust és un 
element de classificació social que variarà en funció del capital cultural de cada individu, 
tenint en compte que el gust depèn de l’habitus i/o origen i trajectòria de vida d’aquest. 
El gust de necessitat o llibertat que depèn de l’habitus, també condicionarà el tipus de 
cura del cos. Així, podem concebre el gust de necessitat i el de llibertat des de la 
contraposició entre l’ascetisme voluntari(llibertat) i l’ascetisme forçat(necessari). Les 
classes treballadores tendeixen a tindre una concepció del cos funcional, com a eina de 
treball, on la força és una qualitat indispensable, d’aquí és on sorgeix el “gust de la 

 
4 Habitus: <<[...] habitus -la capacidad de producir unas prácticas y unas obras enclasables y la 

capacidad de diferenciar y de apreciar estas prácticas y estos productos (gusto)- donde se 
constituye el mundo social representado, esto es, el espacio de los estilos de vida.>> 
(Bourdieu,1988:169). 
5 Per exemple, algú amb cert capital cultural li semblaria, fins hi tot, de mal gust consumir certs 

anabolitzants per muscular excessivament, en canvi hi ha d’altres amb un altre capital cultural 
que ho busquen, ho veuen de bon gust. 
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necessitat”. D’altra banda, les classes d’habitus distingit tendeixen a tenir una concepció 
de la cura del cos que es distancia del cos dels dominats, hi ha un “gust de llibertat” on 
hi ha una llibertat per escollir i distingir-se de les classes populars.  
 
El consum és un element fonamental, el cos està a tot arreu i és una de les maneres de 

veure com es rendeix culte als mites, el mite de la societat del consum que vol dir 

l’abundància, la llibertat d’elecció, la felicitat, etc.  Aquests estan associats a un tipus de 

cos, a una imatge de cos que segurament no sigui el mateix en funció de l’edat, el gènere 

i sobretot de la posició social. Baudrillard(2009) expressa, en el camp de la manipulació 

dels signes del consum, el cos és l’objecte més bell. En la societat de consum i la 

secularització del món, existeix una guerra entre el cos i l’anima, on qui guanya és el 

cos, on al seu torn aquest cos s’ha convertit en un ideal, el cos es torna ànima. Això 

s’associa amb la idea del descarnament, de l’angúnia que ens produeix als individus 

l’excés de les carns, la idea de l’ascetisme, del control del propi cos. Un cos controlat, 

corregit, vigilat, en el que es concep el cos com una plataforma de la llibertat, on tindre 

el cos desitjat s’associa a ser acceptat a l’èxit a actuar en llibertat, però que alhora és 

una idea que incorpora el cos disciplinat, el cos controlat, el cos posat en línia en funció 

de l’ideal, del sistema.  

 
És interessant tenir en compte que, el contrast dels individus de posicions socials 
diferents respecte la cura del cos al gimnàs, també està associat a la manera en què es 
duen a terme aquestes activitats. Mauss(1979) ens ho explica amb les <<Técnicas 
corporales>>. Aquesta manera moure i fer, són especifiques de cada societat, habitus i 
entorn, ja que és resultat de la imitació i l’educació. Les tècniques corporals són presents 
en la cura activa del cos, on el com i el que són igual de significatius en la pràctica.   
 
Com s’ha exposat anteriorment, les maneres de tenir el cos, mantenir-lo o transformar-
lo que afecta els individus que acudeixen al gimnàs, estan condicionades pel seu 
habitus. Per les angoixes associades a l’afany de manteniment o canvi de posició social, 
pressionades per un context on el cos ja no només és un reflex de l’ànima, sinó l’ànima 
mateixa. En la lògica de la disciplina6 hi ha una lògica de confrontació.  
 
Tenint en compte que en la realitat social existeixen desajustos en els tipus de cos 
segons la posició social, normalment les classes dominants tendeixen a la comoditat 
(“aisance”), a estar d’acord amb un mateix, amb el seu propi cos. Això no significa que 
els de classes dominants no en tinguin cura, al contrari, segurament tenen un tipus 
particular de cura i una concepció d’aquesta molt diferent de les classes dominades on 
impera la incomoditat (“gêne”). Aquests tenen un cert desacord amb el seu cos que 
implica estar incomodes amb la seva posició de dominat. (Boudrieu, 1988) 
 

Aquests desajustos desencadenen certes emocions, que en un enfocament sociològic 

es tradueixen com a capital simbòlic, amb un component de distinció, on es reconeix un 

prestigi una reputació en contraposició al desprestigi i la mala fama. És així, perquè 

existeix una definició del cos desitjat, pertinent o socialment acceptat, que 

necessàriament no és la mateixa en posicions socials diferents, i que possiblement no 

 
6 Concepció del cos més enllà de l’objecte en el que s’acaba aprenent un ànima. Wacquant, Loïc. 
2004. Cos i ànima: quaderns etnogràfics d'un aprenent de boxejador. Edicions de 1984. 
Aprehendre a aquest nivell, té associat l’esforç i la disciplina. Wacquant, Loïc. 2011. Conexiones 
carnales: sobre corporización, aprendizaje y pertenencia. Pensar. Epistemología y Ciencias 
Sociales. 
 



7 
 

es viu de la mateixa manera emocionalment el desajustament respecte d’aquesta 

posició.  

 

Fins fa no tant, hi havia una certa concepció que venia a dir que les condicions del cos 

eren millorables dins uns límits, els de la mateixa natura. Per tant, el cos finalment 

reflecteix qui ets tu, com has nascut, això últimament ha canviat, hi ha una concepció 

proteica del cos, l’obsessió pel cos ha fet que es desenvolupessin tècniques que poden 

transformar molt importantment el cos, tècniques més efectives molt més eficients. 

Aquest fet fa que no tenir el cos desitjat no només sigui mala sort, en quant es llegeix 

que es pot aconseguir, de fet llavors et poden veure com si tinguessis un dèficit moral. 

És quan apareix aquest element de desaprovació que implica per tant situacions, de 

desqualificació vergonya en contraposició a l’orgull, el reconeixement social o la 

desaprovació social. A més, l’enveja és una manera de mostrar interès per l’altre en 

què de tota manera, en aquest context del qual estem parlant és de l’acceptació del 

model dominant i no voler mostrar enveja podria ser equivalent a resistir-se a la 

dominació. S’ha de tindre en compte els dobles vessants de les emocions, on tant la 

vergonya, l’orgull com l’enveja són emocions socials que històricament han tingut una 

concepció negativa en què en l’actualitat també hi podem trobar el vessant positiu.7 

(Solomon, 2008)  

 

En aquest punt, ens trobem davant la somatització del cos, l’activitat feta cos, com hem 
vist, el cos que té una correspondència amb l’estructura social i a més està associat a 
determinades emocions. Per avançar en les emocions, hem de tindre clar el que són, 
Hochschild ens les defineix tenint en compte el component social del qual estan 
carregades, <<Defino la emoción como la cooperación corporal con una imagen, un 
pensamiento, un recuerdo: una cooperación de la cual el individuo suele ser consciente. 
[…] La expresión “manejo de las emociones” es sinónima de “elaboración de las 
emociones” y de “actuación profunda”.>> (Hochschild, 2008:130) 
 

És aquí, quan ens trobem en la complexitat de les emocions que ens presenta 
Hochschild(2008) amb allò que sento, allò que voldria sentir i allò que socialment toca 
sentir. Ella argumenta que ens regim en gran mesura per les emocions i les maneres de 
sentir socialment establertes. Per tant, moltes vegades els individus senten o diuen 
sentir emocions que toca sentir per les normes emocionals que han après en la seva 
societat i entorn, segons el seu habitus. 
 

3. Objecte d’estudi  
Com s’ha comentat anteriorment, aquest serà un  treball d’anàlisi comparativa entre la 

cura personal dels d’habitus distingit respecte dels d’habitus de la necessitat.  

 

Per poder realitzar la investigació dels d’habitus distingit s’observarà un gimnàs amb 

cert prestigi, com podria ser un Dir de la “zona alta” de Barcelona, concretament Dir 

 
7 La vergonya implica la sensació d’errar greument els que t’envolten, incomplir les seves 

expectatives. També trobem un sentit positiu de la vergonya, demostra que l'individu es conscient 
i te un sentit de l'honor que el posiciona a la societat. D’altra banda, l’orgull és una emoció 
d’autoavaluació positiva, en la seva doble vessant on es concep l’emoció des d’un component 
positiu i negatiu. Històricament, en el cristianisme medieval, l'orgull era el pitjor dels vicis. No 
obstant, avui en dia també es concep positivament com a eina de dignitat, per exemple "l'orgull 
gai". Finalitzant, cal tenir en compte l’enveja, una emoció és auto derrotista, radica en desitjar 
desesperadament allò que no es pot tenir. La vessant negativa és clara en aquest component de 
frustració amb un mateix, no obstant, pot tenir una vessant positiva per l’envejat, ja que l’enveja 
té un component de reconeixement, així segurament es sentirà afalagat. 
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Diagonal, propi de classes dominants on va gent diversa, però que pot pagar la quota i 

té moltes més possibilitats d’anar-hi, ja que suposadament tenen més capital econòmic, 

social i cultural.  

 

En contraposició, per poder realitzar la investigació dels d’habitus de la necessitat s’ha 

escollit un gimnàs de poble municipal, propi de les classes populars on va gent diversa, 

però per localització, origen i trajectòria serà fàcil estar més a prop de la cultura de la 

necessitat. En aquest cas s’ha escollit el gimnàs municipal de La Palma de Cervelló, un 

poble amb 2.982 habitants del Baix Llobregat.   

 

3.1. Objectius 
Així doncs, en aquesta recerca es proposen tres objectius significatius per aquesta. 

Valdria dir que hem de ser conscients de les limitacions de la recerca, degut al temps i 

recursos que es disposen, és cert que en altres circumstàncies s’haguessin proposat 

més objectius aprofundint en diversos aspectes de l’estudi.  

▪ Conèixer les característiques de l’habitus del perfil dels que practiquen esport al 

gimnàs, tenint en compte l’estil de vida, trajectòria, posició en l’espai social, etc.  

 

▪ Comprendre el paper de l’habitus en la concepció del culte i cura del cos. Detectant 

les possibles diferències en la concepció del gimnàs i la cura del cos en els usuaris 

dels dos gimnasos (habitus distingit / habitus de la necessitat). 

 

▪ Comprendre quin és el paper que juguen les emocions en el tipus ideal de bellesa 

de la cultura contemporània dins el submón del gimnàs. 

 

3.2. Pregunta d’investigació 
Derivat dels objectius a assolir en la realització del treball, sorgeix la següent pregunta 

d’investigació.  

 

“Com s’articulen les diferències entre els individus que van al gimnàs d’habitus distingit 

respecte dels d’habitus de la necessitat? Quin és el paper de les emocions en el tipus 

ideal de bellesa de la cultura contemporània?” 

 

4. Hipòtesis  
A continuació es mostraran les hipòtesis que es tractaran de respondre a partir de 

l'anàlisi d'informació obtinguda després de la realització d’entrevistes, observació web i 

la corresponent revisió teòrica realitzada en el marc teòric. En aquest apartat, també 

s’ha de prendre consciència de les limitacions de l’estudi, és cert que en altres 

circumstàncies s’haguessin proposat més hipòtesis aprofundint en l’estudi.  

H1: L’habitus i estil de vida de l’individu condiciona intensament la concepció que té del 

tipus ideal del cos.  

 

H2: Les emocions juguen un paper decisiu en la cura del cos dels individus. 

 

H3: El tipus d’activitats que realitzen i com les realitzen els individus d’habitus distingit 

difereixen dels d’habitus de la necessitat.  
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H4: Els individus de classe popular, tenen un tipus de cura del seu cos lligat a l’esforç i 

la disciplina per la transformació del cos, des de la incomoditat respecte d’un mateix. 

 

H5: Els individus de classe dominant, tenen un tipus de cura del seu cos lligat al 

manteniment i la salut, des de la comoditat respecte d’un mateix. 

 

H6: Els de classe popular tenen una cura del cos més col·lectivista en contraposició a 

l’individualisme dels de classe dominant.  

 

H7: La publicitat, l’oferta, els preus, la decoració, els serveis i les instal·lacions de cada 

gimnàs serà diferent l’un de l’altre, corresponent-se amb les característiques que 

diferencien els individus de classe popular i de classe dominant.  

 

5. Metodologia  
D’acord amb els objectius plantejats, la investigació havia de ser un treball de recerca 

on la metodologia s’havia de basar en l’observació etnogràfica i entrevistes, no obstant 

degut als esdeveniments desencadenats per el virus Covid-19, la metodologia s’ha 

basat en entrevistes i observació web8. Altrament, valdria dir que la recerca és limitada  

degut al temps i recursos que es disposen, és cert que en altres circumstàncies la 

proposta metodològica podria arribar a ser molt més rica i ambiciosa, podent fer un 

seguiment exhaustiu  amb cada individu, tenint en compte també un augment de la 

mostra, un increment de les entrevistes, considerant més variables com l’edat i tenint en 

consideració més àmbits geogràfics, entre d’altres. 

 

La base empírica principal de la recerca es basa en l’anàlisi de sis entrevistes. Aquestes 

han estat tres joves del Dir Diagonal i tres joves del gimnàs municipal. Els entrevistats 

del DIR tots són metges, formats a la UIC i toquen el piano. Han estat escollits perquè 

considero que el seu habitus és una bona representació, del “tipus ideal” de l’habitus 

DIR. Són persones que per origen tenen una bona posició relacionada amb el capital 

econòmic i cultural. En aquest punt, cal esmentar la necessitat d’ampliar la recerca i 

considerar una varietat més gran d’entrevistats, tal com s’ha comentat anteriorment.  

 

  
 

 
8 Observació i anàlisi de la presentació en la imatge corporativa dels gimnasos a les webs i 

xarxes socials. 

GIMNÀS HABITUS CLASSE 
GÈNERE 

Dona Home 

Municipal  

(La Palma de 

Cervelló) 

De la 

necessitat 
Popular Rosalia 

Víctor 

Eric 

Dir Diagonal Distingit Dominant Cristina 
Roger 

Guillermo 
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6. Resultats 
A continuació, per mostrar els resultats de la recerca, es realitzarà la validació 

d’hipòtesis tenint en compte el treball de camp realitzat. Per part de les entrevistes, les 

hipòtesis seran contrastades amb les cites més significatives que responguin les 

hipòtesis, no obstant es podran observar les altres cites, que també les recolzen, en 

taules comparatives dels discursos dels entrevistats, a l’annex catorze. 

 

H1: En una primera instància, en l’anàlisi dels discursos dels d’habitus de la necessitat, 

s’ha observat que en la totalitat dels entrevistats amb un estil de vida molt semblant es 

busca un cos masculí voluminós, musculat i definit. D’altra banda, es busca un cos 

femení prim però, amb corbes i volum al pit i els glutis. 

 

—“A mi personalment, un cos masculí m’agradaria amb volum, molt definit, 

esportiu, atlètic i en forma. I un femení a mi personalment m’agrada que 

estigui una miqueta definida però que estigui prima, no m’agrada un cos molt 

voluminós ni que estigui musculat diguéssim. I la veritat es que prefereixo 

que tingui curvas als pits i al cul.” (Entrevistat d’habitus de la necessitat) 

 

En canvi, en l’anàlisi dels discursos dels d’habitus distingit, s’ha observat que en la 

totalitat dels entrevistats amb un estil de vida molt semblant, tant en un cos femení com 

masculí, es busca un cos saludable i en el seu pes ideal.  

 

—“Per mi tant un cos ideal femení com masculí, és un cos sa, que està en 

el seu pes ideal per la seva estatura i metabolisme, és un cos ni massa gras 

ni massa prim, un cop proporcionat i saludable.” (Entrevistat d’habitus 

distingit) 

 

Per consegüent, els discursos dels entrevistats9 ens porten a confirmar la primera 

hipòtesi, els d’habitus de la necessitat busquen cossos estètics dins els ideals del cos 

propis de les classes populars. En canvi, els d’habitus distingit busquen un cos saludable 

i tenen una concepció de l’estètica que va més enllà en la cura del cos. N’és un exemple, 

l’oferta del DIR, on existeix una zona directament dirigida a l’estètica.  
 

 

H2: En el paper de les emocions en la cura activa del cos, sorgeixen certs matisos entre 

els d’habitus de la necessitat i els d’habitus distingit.  

 

En el cas dels individus entrevistats d’habitus de la necessitat, la vergonya, angoixa o 

incomoditat respecte del seu propi cos, és el detonant que els va fer mantenir una cura 

activa del seu cos al gimnàs, a més, l’orgull i la satisfacció de veure resultats en la seva 

pràctica i transformació del seu cos, és el que els fa seguir motivats i treballar en el seu 

cos. 

— “Sí, yo quería dejar de tener vergüenza y sentirme mal por mi cuerpo y 

decidí empezar a hacer ejercicio para tener un buen cuerpo, sentirme bien 

y orgullosa del cambio en mi cuerpo.”(Entrevistada d’habitus de la 

necessitat) 

 
9 Podeu visualitzar la resta de discursos que donen suport a la validació d’aquesta hipòtesi a 

l’Annex 14 en l’apartat: Discursos dels entrevistats/des referents a la H1: Concepció del tipus 
ideal de cos dels entrevistats/des. 
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Ara bé, en els discursos dels d’habitus distingit les emocions no van estar un 

desencadenant per la cura activa del cos, ja que la seva motivació és estar saludable. 

És cert, que per ells és important estar a gust amb ells mateixos i el seu propi cos, no 

obstant quan se’ls va preguntar per les emocions com a condicionant o motivació per la 

cura del cos activa d’aquest, els discursos eren des d’un punt de vista extern en el que 

exemplifiquen situacions de la transformació del cos a causa de les emocions, alienes 

a ells/es.  

 

Abans de concloure aquesta hipòtesi, cal prendre consciència que és un tema 

difícil  tractar explícitament, a partir de preguntes. Els entrevistats viuen emocions de les 

quals difícilment poden parlar. Ara sí, com a conclusió d’aquesta segona hipòtesi, 

revisant els discursos dels entrevistats10, es confirma que les emocions tenen un paper 

clau i decisiu en la motivació, transformació i cura del cos activa entre els individus 

d’habitus de la necessitat. Tanmateix, quan es tracta d’individus d’habitus distingit, que 

mantenen una cura activa del seu cos per raons de salut i benestar, les emocions no 

incideixen directament en la motivació per la cura activa del cos, malgrat això, tenen 

consciència de la importància de les emocions en les transformacions alienes a ells/es.   

 

H3: El tipus d’activitats que es realitzen al gimnàs i sobretot el com es realitzen són 

decisius. Els entrevistats d’habitus de la necessitat, es centren en la sala de musculació, 

realitzant activitats per arribar a la hipertròfia i definició muscular, solen anar tota la 

setmana al gimnàs i a més la seva potencia en els exercicis augmenta en certes 

èpoques de l’any.  

 

—“[...] si que és veritat que quan s’acosta l’estiu intento definir una mica més, 

fer un treball una mica més d’explosivitat i de definició i a l’hivern intento fer 

una mica més de treball de volum per quan arribi l’estiu tornar a 

definir.”(Entrevistat d’habitus de la necessitat) 

 

En contra, els entrevistats d’habitus distingit mantenen la mateixa intensitat durant l’any 

per mantenir el seu cos saludable en la mateixa línia. A més, solen freqüentar el gimnàs 

menys vegades per setmana, realitzen exercicis amb menys intensitat i potència.   

 

—“Tres cops a la setmana estic anant recentment però abans era un cop a 

la setmana. Bàsicament pilates, tonificació i zumba.”(Entrevistada d’habitus 

distingit) 

 

Per tant, tenint en compte els discursos dels entrevistats11, es confirma que la tercera 

hipòtesi és certa, ja que el tipus d’activitats, el com les fan i la concepció que tenen del 

gimnàs difereix entre els individus de diferents classes socials. És cert, que en el tipus 

d’activitat segurament es trobaria més varietat en els dos casos, en aquest punt s’ha de 

prendre consciència de la limitació dels entrevistats en què només s’han pogut realitzar 

sis entrevistes i no s’ha pogut realitzar observació etnogràfica in situ. No obstant 

 
10 Podeu visualitzar la resta de discursos que donen suport a la validació d’aquesta hipòtesi a 

l’Annex 14 en l’apartat: Discursos dels entrevistats/des referents a la H2: Paper de les 
emocions en la cura del cos dels entrevistats/des. 
11 Podeu visualitzar la resta de discursos que donen suport a la validació d’aquesta hipòtesi a 

l’Annex 14 en l’apartat: Discursos dels entrevistats/des referents a la H3: Tipus d’activitats i 
manera de realitzar-les dels entrevistats/des. 
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s’observa una línia homogènia en les concepcions, tipus d’activitats i com es realitzen, 

que es diferència segons l’habitus. 

 

H4: En aquesta hipòtesi es tracta de confirmar o refutar si la cura del cos dels d’habitus 

de la necessitat, propi de les classes populars, està lligat a l’esforç en la transformació 

des de la incomoditat respecte d’un mateix.  

 

—“[...] d’esforç i dedicació perquè el gimnàs és una cosa sacrificada que es 

recullen els fruits al cap del temps, no és una cosa que d’un dia per l’altre ja 

ho tinguis, és una cosa que necessita sacrifici i constància.”(Entrevistat 

d’habitus de la necessitat) 
 

—“[...] molta gent em deia que estava molt prim que hauria de menjar més, 

no se que [...] m’amoïnava una mica que tothom em veiés tant prim i llavors 

per això vaig fer el “click” i decidir apuntar-me al gimnàs.”(Entrevistat 

d’habitus de la necessitat) 
 

Analitzant els discursos dels entrevistats12, d’habitus de la necessitat, podem dir que la 

quarta hipòtesi és certa, ja es compleix que tots ells busquen una transformació en què 

tenen constància, esforç, sacrifici i dedicació, ja que abans de tenir una cura del cos 

activa en el gimnàs es sentien incòmodes amb el seu cos per estar massa prims o massa 

grassos, inclús l’entrevistada ha sentit enveja d’altres cossos que s’acostaven al seu 

ideal, fet que indica que es vol acostar a un cos que no és el seu que el fa sentir 

incòmoda.  

 

H5: En la cinquena hipòtesi, es tracta de confirmar o refutar si la cura del cos dels 

d’habitus distingit, propi de les classes dominants, està lligat al manteniment i la salut 

des de la comoditat amb un mateix. 

  

—“Si que me gusta hacer ejercicio para mantenerme en la línea, pero si 

estoy saludable y además puedo mantenerme como estoy, estoy contento. 

La prioridad es el estar saludable, es por salud.”(Entrevistat d’habitus 

distingit) 

 

Podem confirmar aquesta hipòtesi, ja que en els discursos dels entrevistats13, d’habitus 

distingit, segueixen la mateixa línia en què tenen una cura activa del cos per estar 

saludables, mantenir-se en la línia i no realitzar cap transformació, des de la comoditat 

amb el seu propi cos i d’ells mateixos. És així, ja que en aquesta posició és més probable 

sentir que hom té el cos que toca i que només ha d’actuar per mantenir-lo i treure’n 

partit. 

 

H6: La cura del cos al gimnàs que tenen els individus entrevistats de classe popular, 

conceben el gimnàs d’una forma bastant col·lectiva, on a part de realitzar exercici, hi ha 

solidaritat i amistat entre companys.  

 
12 Podeu visualitzar la resta de discursos que donen suport a la validació d’aquesta hipòtesi a 

l’Annex 14 en l’apartat: Discursos dels entrevistats/des referents a la H4: Tipus de cura del cos 
dels d’habitus de la necessitat (classes populars). 
13 Podeu visualitzar la resta de discursos que donen suport a la validació d’aquesta hipòtesi a 

l’Annex 14 en l’apartat: Discursos dels entrevistats/des referents a la H5: Tipus de cura del cos 
dels d’habitus distingit (classes dominants).  
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—“La veritat és que cadascú fa la seva rutina, però és veritat que hi ha molts 

exercicis que els compartim i ens ajudem entre nosaltres. Per exemple, el 

press de banca que és un exercici per fer pit, necessites que una persona 

t’agafi la pesa i sigui una mica diguéssim el teu “seguro” per dir alguna cosa, 

[...] També et dona molta confiança saber que tens un company al darrera 

que en qualsevol moment et pot subjectar el pes.”(Entrevistat d’habitus de 

la necessitat) 

 

Ara bé, en el cas dels de classe dominant, existeix una concepció del gimnàs 

totalment individual, s’enfoquen en realitzar les activitats i exercicis que tenen 

pensats totalment sols i aïllats del possible contacte dels altres usuaris del gimnàs.   

 

—“No, vaig al gimnàs sol i no tinc cap tipus de contacte ni res, alguna vegada 

potser m’he trobat algun conegut i hem xerrat cinc minuts però en general 

no, quedo com que no sóc molt sociable, però el gimnàs l’entenc 

així.”(Entrevistat d’habitus distingit) 

 

De manera que, podem corroborar amb els discursos dels entrevistats14, que 

aquesta hipòtesi és certa, ja que els d’habitus de la necessitat, propi de les classes 

populars tenen una concepció més col·lectiva, de fraternitat, de solidaritat i de 

sentiment de família. En contraposició a l’individualisme dels d’habitus distingit, 

propi de les classes dominants.  

 

H7: En darrer lloc, la setena hipòtesi es confirma, ja que les característiques i la 

presentació de cada gimnàs, concorden i van lligades amb les característiques dels 

d’habitus de la necessitat, pròpies de les classes populars en el gimnàs municipal de la 

Palma de Cervelló  i les característiques dels d’habitus distingit, pròpies de les classes 

dominants en la presentació del DIR Diagonal. Aquesta hipòtesi ha estat validada amb 

els discursos dels entrevistats15 i sobretot amb l’observació web de la presentació dels 

dos gimnasos que s’ha de visualitzar a l’annex16.    

 

7. Conclusions  
 

Per concloure la recerca,  a continuació es realitzarà una revisió dels objectius i la 

pregunta d’aquesta. 

 

▪ Conèixer les característiques de l’habitus del perfil dels que practiquen esport 

al gimnàs, tenint en compte l’estil de vida, trajectòria, posició en l’espai social, 

etc.  

 

 
14 Podeu visualitzar la resta de discursos que donen suport a la validació d’aquesta hipòtesi a 

l’Annex 14 en l’apartat: Discursos dels entrevistats/des referents a la H6: Tipus de cura del cos 
col·lectivista vs. individualista entrevistats/des. 
15 Podeu visualitzar la resta de discursos que donen suport a la validació d’aquesta hipòtesi a 

l’Annex 14 en l’apartat: Discursos dels entrevistats/des referents a la H7: Tipus de gimnàs 
(publicitat, l’oferta, preus, decoració, serveis, instal·lacions) dels entrevistats/des. 
16 Podeu visualitzar la taula de l’observació web que dona suport a la validació d’aquesta 

hipòtesi a l’Annex 14 en l’apartat: Exemplificació i taula d’observació web referent a la H7: Tipus 
de gimnàs (presentació de publicitat, l’oferta, preus, decoració, serveis, instal·lacions) 
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Aquestes característiques concorden a la perfecció amb l’habitus de la necessitat, propi 

de les classes populars i l’habitus distingit de les classes dominants que s’han esmentat 

al marc teòric en termes de Bourdieu(1988). 

 

Els entrevistats d’habitus de la necessitat, tendeixen a un capital cultural poc elevat pel 

tipus d’entreteniment que consumeixen, música urbana, reggaeton, rap, cinema 

comercial, poc o nul contacte amb la lectura, etc. S’entreveu un capital econòmic no molt 

elevat, pel tipus de consum, entreteniment i discursos d’aquests. La trajectòria familiar 

concorda amb les mateixes característiques. Pel que fa el cos, afloren discursos d’ideals 

voluminosos i exagerats, aquí ens trobaríem davant el barroquisme i l’exhibició propis 

de les classes populars. Juntament amb el gust de necessitat, on valoren la força que 

s’encarna en el gènere masculí, com una qualitat positiva, en els sectors de treball 

manual i en el dia a dia. En aquest punt, es mostrarà un dels discursos respecte del 

consum en roba i cura personal dels entrevistats del gimnàs municipal, per exemplificar 

un dels aspectes que recolzen les característiques pròpies de l’habitus de necessitat.  

 

—“Nos gusta que la ropa sea cómoda, económica i bonita.”(Entrevistada 

d’habitus de la necessitat) 

 

—“Pues mi madre se maquilla bastante, pero por lo demás no nos gastamos 

dinero en estética, mi madre va a la peluquería y ya está.”(Entrevistada 

d’habitus de la necessitat) 

 

En el cas dels entrevistats d’habitus distingit, tendeixen a un capital cultural elevat pel 

tipus d’entreteniment que consumeixen, música clàssica, jazz, piano, operes, ballet, 

teatre al liceu, lectura científica activa, cinema significatiu, etc. S’entreveu un capital 

econòmic elevat, pel tipus de consum, entreteniment i discursos d’aquests. La trajectòria 

familiar concorda amb les mateixes característiques. Pel que fa el cos, afloren discursos 

d’ideals saludables, discrets i controlats. En aquest punt, es mostrarà un dels  discursos 

respecte del consum en roba i cura personal dels entrevistats del DIR Diagonal, per 

exemplificar un dels aspectes que recolzen les característiques pròpies de l’habitus 

distingit.  

 

—“Ens agrada anar sovint a la perruqueria, per cuidar el cabell. També 

gastem en vitamines, massatges, en coses perquè el cos físic estigui 

saludable. En maquillatge i cremes gasto sobretot jo, la meva mare no es 

maquilla gaire.”(Entrevistada d’habitus distingit) 

 

—“No solemos comprar mucha ropa, pero si invertimos en ella, preferimos 

comprar ropa de buena marca, [...] que es de mucha más 

calidad.”(Entrevistat d’habitus distingit) 

 

▪ Comprendre el paper de l’habitus en la concepció del culte i cura del cos.  

 

L’habitus és fonamental en el tipus de concepció i significat que tenen els individus del 

culte al cos i la cura activa del cos al gimnàs. La teoria esmentada al marc teòric referent 

a l’habitus dels individus de Bourdieu(1988) i les entrevistes realitzades en aquesta 

recerca, recolzen a la perfecció el notable condicionant que és l’habitus per la concepció 

de la cura del cos dels individus.  
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Els d’habitus de la necessitat, donen molta importància a la cura activa del cos al gimnàs, 

conceben el gimnàs des del punt de la transformació i millora del cos per sentir-se a gust 

amb ells mateixos, troben primordial la millora estètica del cos per mantenir una bona 

salut mental.  

 

—“Doncs per mi personalment, la veritat es que significa moltes coses, 

perquè el gimnàs no només em fa transformar el meu cos tenint un físic 

millor, sinó que també et fa sentir-te millor.[...] Està clar que cuidar-se per mi 

és important perquè la gent et veu millor i tu també.”(Entrevistat d’habitus de 

la necessitat) 

 

 

D’altra banda, els d’habitus de la necessitat, conceben el gimnàs des del punt de 

mantenir-se en la línia per estar saludables física i mentalment.  

 

—“Per mi significa salut, quan es sap fer un bon ús d’aquest, perquè un cos 

que es mou i fa exercici és un cos sa que a la llarga notarà aquesta dedicació 

en la cura del cos.”(Entrevistat d’habitus distingit) 

 

L’habitus com a un dels elements diferenciadors en la concepció del gimnàs i la cura del 

cos en aquest, concorda amb les hipòtesis H1, H3, H4, H5, H6 on s’aprecien les 

diferències en el tipus de cos ideal, pràctica i activitats al gimnàs, entre els individus dels 

dos habitus.  

 

▪ Comprendre quin és el paper que juguen les emocions en el tipus ideal de 

bellesa de la cultura contemporània dins el submón del gimnàs. 

 

En la validació de la segona hipòtesi referent a les emocions, s’ha observat en els 

discursos dels entrevistats17, que les emocions tenen un paper clau i decisiu en la 

motivació, transformació i cura del cos activa entre els individus d’habitus de la 

necessitat, propi de classes populars. No obstant això, quan es tracta d’individus 

d’habitus distingit, propi de les classes dominants, que mantenen una cura activa del 

seu cos per raons de salut i benestar, els discursos sobre les emocions resulten aliens 

als mateixos individus. Aquests, manifesten la importància de les emocions en la cura 

activa del cos però, no incideixen directament en aquests, solament tenen consciència 

de la importància de les emocions en les transformacions alienes a ells/es. A més, cal 

tindre present la “gene” i “aisance” de Bourdieu(1988), ja que són emocions que 

experimenten els individus des de la incomoditat i la comoditat respecte d’un mateix.  

 

En aquest punt, hem de tindre en compte la complexitat i la paradoxa que introdueix 

Hochschild(2008) amb allò que sento, allò que voldria sentir i allò que socialment toca 

sentir, on sovint ens regim per les emocions i les maneres de sentir socialment 

establertes. Normes emocionals desencadenades per l’aprovació o desaprovació 

socialment establerta, condicionades per la societat i entorn que viu l’individu, que a la 

vegada condicionarà el seu habitus. 

 
17 Podeu visualitzar els discursos que donen suport aquest objectiu a l’Annex 14 en l’apartat: 

Discursos dels entrevistats/des referents a la H2: Paper de les emocions en la cura del cos dels 
entrevistats/des. 
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▪ “Com s’articulen les diferències entre els individus que van al gimnàs 

d’habitus distingit respecte dels d’habitus de la necessitat? Quin és el paper 

de les emocions en el tipus ideal de bellesa de la cultura contemporània?” 

 

Les diferències entre els que van al gimnàs d’habitus distingit respecte dels d’habitus de 

la necessitat, concorden i estan vinculades a les característiques que conformen 

cadascun dels habitus.  

 

Pel que fa l’alimentació, observem una diferència en la qualitat dels productes que 

consumeixen, on la diferència és més palpable és al cap de setmana i dies festius on 

els d’habitus de la necessitat consumeixen fast food i els d’habitus distingit intenten 

mantenir una dieta saludable en bons restaurants.  

 

En el consum de roba i la cura del cos existeix una gran diferència, on els d’habitus de 

la necessitat busquen la comoditat, que sigui econòmic i tenen poques despeses en la 

cura del cos. En canvi, els d’habitus distingit prefereixen invertir en roba de marca i de 

qualitat i invertir en perruqueria, tractaments i massatges per la cura del cos. 

 

El temps lliure dels individus entrevistats també és un dels aspectes diferenciats que 

ens donen molta informació de l’habitus de la persona. Els d’habitus de la necessitat 

majoritàriament el passen veient pel·lícules comercials, prenent alguna cosa amb els 

amics. Ara bé, els d’habitus distingit tenen una forta relació amb la lectura científica, amb 

el teatre, les operes, el ballet i el piano. 

 

Referint-nos a l’ideal de bellesa trobem moltes diferències que concorden amb cada 

habitus. Els de l’habitus de la necessitat busquen una estètica voluminosa i musculada 

en els homes i una estètica prima però amb corbes en les dones, característiques 

exagerades i descontrolades on es valora la força com a qualitat positiva, encarnada en 

el gènere masculí. En contra, els d’habitus distingit on es té un tipus de cos ideal basat 

en la salut, la proporció, el manteniment, l’autocontrol i l’ascetisme. Concordant amb el 

gust de necessitat i llibertat de Bourdieu(1988). 

 

Tenint en compte les raons per les quals tenen una cura activa del cos al gimnàs, les 

diferències entomen la mateixa línia que el tipus de cos ideal per aquests. Els d’habitus 

de la necessitat conceben el gimnàs per la transformació del cos des de la incomoditat 

respecte d’un mateix, la “gêne” de Bourdieu(1988). Al contrari, els d’habitus distingit 

conceben el gimnàs pel manteniment saludable del cos des de la comoditat respecte 

d’un mateix, l’“aisance” de Bourdieu(1988).  

 

En últim terme, un altre dels aspectes que es diferencien segons l’habitus de l’individu, 

són les raons per les quals va a aquell gimnàs en concret. A més del tipus d’instal·lacions 

dels gimnasos, proximitat o preu, entre d’altres, predomina el tipus d’ambient i relació 

amb els usuaris del gimnàs. Els d’habitus de la necessitat tenen una pràctica 

col·lectivista, de fraternitat, solidaritat i proximitat, prefereixen el seu gimnàs perquè els 

hi agrada el sentiment i ambient d’amistad i familia que existeix en el seu gimnàs. Ara 

bé, els d’habitus distingit entenen el gimnàs individualment, on es respecti una distància 

entre els usuaris i on no es destorbin els uns als altres per realitzar les seves activitats i 

exercicis.  
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D’altra banda, en la realització de la recerca s’ha observat que les emocions tenen un 

gran pes en el tipus ideal de bellesa en la cultura contemporània. Malgrat això, 

concordant amb la validació de la segona hipòtesi de la recerca, en aquest aspecte 

també existeixen certes diferències entre els d’habitus de la necessitat i els d’habitus 

distingit. Les emocions estan presents en les vides dels dos tipus d’individu, però en els 

d’habitus de la necessitat han estat una motivació per la cura activa del cos des de la 

incomoditat d’aquests. En canvi, els d’habitus de la necessitat han experimentat 

incomoditat amb el seu cos en etapes de l’adolescència on encara estaven construint la 

seva personalitat. Ara bé, en l’actualitat existeix una comoditat amb ells mateixos que fa 

que estiguin a gust amb el seu cos i que la seva motivació en la cura activa del cos, sigui 

la salut. A més, prenen consciència de la importància de les emocions en aquest camp 

amb altres testimonis. 

 

Per concloure, valdria comentar que s’ha de prendre consciència dels límits de la 

recerca, pel temps i recursos que es disposen. És cert que en altres circumstàncies la 

proposta podria arribar a ser molt més rica i ambiciosa, podent fer un seguiment 

exhaustiu de cada individu, tenint en compte també un augment de la mostra, un 

increment de les entrevistes, considerant més variables com l’edat i tenint en 

consideració més àmbits geogràfics, entre d’altres. Per tant, aquest estudi és tan sols 

un primer pas, on han sorgit certs trets del submón del gimnàs, que valdria la pena 

aprofundir i descobrir aspectes rellevants d’aquest submón i les seves característiques. 

Deixant les portes obertes per futures recerques que ampliïn i enriqueixin els objectius, 

hipòtesi, metodologia, resultats i conclusions d’aquesta.      
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9. Annex 
 

Annex 1: Freqüència de pràctica esportiva. Població de 16 anys i més. 

Catalunya. 2006. 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. 
Condicions de vida i hàbits de la població 2006. Educació i hàbits culturals i de lleure. Extret a: 
https://www.idescat.cat/pub/?id=ecvhp&n=1567&t=200600  [24/11/19]  

 

https://www.idescat.cat/pub/?id=ecvhp&n=1567&t=200600
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Annex 2:  Activitats practicades. Dades generals 2014. 

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Activitats practicades. Dades generals 

2014. Extret a: http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3 [24/11/19]  

http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3
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Annex 3: Pràctica esportiva. Sexe. 2014. 

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Pràctica esportiva. Sexe. 2014. Extret a: 

http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=8&id_n1=3  [24/11/19] 

 

Annex 4: Pràctica esportiva. Edat. 2014.

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Pràctica esportiva. Edat. 2014. Extret a: 
http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=8&id_n1=3 [24/11/19] 

http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=8&id_n1=3
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Annex 5: Pràctica esportiva. Nivell d’estudis. 2014.  

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Pràctica esportiva. Nivell d’estudis. 
2014. Extret a: http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=8&id_n1=3 [24/11/19] 

 

Annex 6: Pràctica esportiva. Nivell socioeconòmic. 2014. 

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Pràctica esportiva. Nivell socioeconòmic. 
2014. Extret a: http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=8&id_n1=3 [24/11/19] 

http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=8&id_n1=3
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Annex 7: Activitats practicades. Sexe. 2014. 

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Activitats practicades. Sexe. 2014. Extret 

a: http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3 [24/11/19] 

 

Annex 8: Activitats practicades. Edat. 2014. 

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Activitats practicades. Edat. 2014. Extret 

a: http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3 [24/11/19] 

http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3
http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3
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Annex 9: Activitats practicades. Nivell d’estudis. 2014. 

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Activitats practicades. Nivell d’estudis. 

2014. Extret a: http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3 [24/11/19] 

 

Annex 10: Activitats practicades. Nivell socioeconòmic. 2014. 

 
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014. Activitats practicades. Nivell 

socioeconòmic. 2014. Extret a: http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3 

[24/11/19] 

 

Annex 11: Guió de l’entrevista 
Bon dia, sóc estudiant de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

L’entrevista que ara et faré serà contingut dirigit al meu Treball de Fi de Grau relacionat 

amb les pràctiques relacionades amb la cura del cos al gimnàs. Començaré fent 

preguntes introductòries de contextualització per conèixer-te una mica i seguiré amb 

http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3
http://www.observatoridelesport.cat/indicador.php?id_n3=10&id_n1=3
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preguntes més concretes referents a la cura del cos i el gimnàs. L’entrevista serà 

enregistrada amb una gravadora, i serà contingut exclusiu pel TFG.  

 

BLOC 1: CONTEXTUALITZACIÓ:  

- Quants anys tens? 

- Tens parella estable? Quant fa? 

- A que et dediques? Que estudies o has estudiat? On has estudiat? 

- Treballes? (de que és el treball? T’agrada?)    

- Com et descriuries com a persona? Com creus que et veuen les persones del teu 

voltant?  

- On estàs vivint? Vius amb algú o estàs vivint sol? Sempre has viscut aquí? Segones 

residències? On? 

- On van néixer els teus pares? (ciutat, barri) 

- On han viscut i on viuen? Segones residències? On? (platja, muntanya, casa al poble 

d’origen) 

- Quins són els estudis dels teus pares?  

- A que es dediquen els teus pares? sempre han treballat del mateix? 

- Tens germans o germanes? Estan estudiant o treballant? On viuen? 

- L’origen dels teus avis? Quina va ser la seva educació acadèmica, i la seva 

ocupació? 

 

- Quines són les lectures que has fet aquests darrers 3/6 mesos? 

- Quines obres de teatre has anat a veure en els últims 3/6 mesos? On? Amb qui? 

- Quines pel·lícules has anat a veure al cinema en els últims 3/6 mesos? On? Amb 

qui? 

- Quines pel·lícules has vist a casa en els últims 3/6 mesos? Com? Amb qui? (tv, 

netflix, internet, dvd...) 

- Que has estat mirant aquests darrers mesos a nivell audiovisual, televisió, tauleta, 

ordinador i/o mòbil?  

- A nivell musica, què estàs escoltant? (grups, solistes, temes). Youtube, Spoty, altres 

aplicacions, gratuïtes de pagament? 

- Has anat a concerts aquests darrers 3/6 mesos? Quins grups? Amb qui? 

- Utilitzes xarxes socials? Quines? Quin ús els hi dones? Quines xarxes socials estàs 

utilitzant i amb qui? Instagram, Facebook, Whatsapp o altes. Quin ús els hi dones?  

(Subscripcions diverses, Portals que visita habitualment (connexió amb l’esport, el 

cos, l’estètica,..) 

- Alguna vegada has compartit o comparteixes que vas al gimnàs o la teva cura del 

cos a les xarxes socials? Amb quina freqüència?   

 

- Estudies o has estudiat algun idioma a part del natiu?  

- Quines activitats extraescolars feies o fas? Tens formació musical? Quin instrument 

saps tocar? Has cantat en alguna coral? 

- Sols realitzar alguna activitat cultural? I el teu entorn? Cultura popular/tradicional, 

dansa, arts visuals (escultura, pintura, fotografia..), excavacions arqueològiques. 

(Passat i present (darrerament, quina participació?) 

- Vida associativa, associacions polítiques, sindicals, religioses, culturals, 

esplais(monitora), ONG,...) Quin tipus de participació (dedicació directa/ pagar una 

quota)? Passat i present (3 mesos)? 

- Quina ha sigut la teva trajectòria escolar (Primària, ESO, Batxillerat, FP, Uni,...?) 
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- Quin és el nivell màxim d’estudis que has assolit? Quina importància li dones a tots 

aquests estudis? I per altre costat, ho veus més com una obligació o com una 

necessitat? (possible connexió amb el món laboral) 

- Quina ha estat fins ara la teva trajectòria laboral? Com vols que sigui en un futur?  

- Com vas aconseguir aquesta trajectòria? (informació, treball en un entorn familiar, 

etc.) 

 

- Quines activitats o hobbies realitzes fora de l'àmbit acadèmic/laboral? Les realitzes 
sol o acompanyat? 

- Sols sortir de festa? On? Hi vas acompanyat? 
- Quan surts habitualment? Quins dies de la setmana sols sortir? On? Amb qui? (En 

el dia a dia, el cap de setmana i a les vacances) 

- Quines son les activitats que realitzes abans i després d’anar al gimnàs? (marxes a 

casa, et relaciones amb algú del gimnàs, per prendre alguna cosa, anar de festa, 

sopar, activitats culturals etc.)  

- Aquesta setmana passada, o al mes anterior, has fet us de la cafeteria del centre 

d’esports o has anat a prendre alguna cosa amb algú del gimnàs? I a fer altres 

activitats? Quin és el grau de coneixement i amistat (feta al gimnàs, gent que 

coneixies amb anterioritat, de quins llocs? Escola, veïnat, parents, amics de la 

família) 

 

- Quant fa que vas al gimnàs?  

- A casa, qui practica esport? mare, pare, germans.  

- Quin paper juga l’esport a casa? espectadors i pràctica, però també en les 

converses.  

- Quins esports s’han practicat a la teva família i amb quina assiduïtat?  

- I a l’escola, quins esports feies? O a extra escolars. 

- Pràctiques esportives d’amics i veïns. A la feina (companys de feina) i a la universitat 

(companys de la uni, pràctiques al campus). 

- Quina relació té el teu entorn, ve sigui família, amics o companys, amb la cura del 

cos i el gimnàs?  

- Quin tipus de roba i despesa en roba tenen els teus familiars? Com soleu vestir en 

el dia a dia i caps de setmana o ocasions especials? 

- Quines despeses relacionades amb la cura personal teniu en a família? (maquillatge, 

freqüència perruqueria/barberia, serveis professionals de l’estètica, massatges...) 

- Quin tipus d’alimentació teniu a casa?   

- Com és el teu tipus d’alimentació? És la de la família? Comparteixes amb algú 

aquesta alimentació o dieta? (veggie: incomprensible sense un grup de referència) 

- En el teu dia a dia on menges? (casa, feina, universitat, restaurants, tapper, etc.)  

- El cap de setmana o dies festius varia la teva alimentació? Que és el que t’agrada 

menjar tant a fora com a dins de casa? Com va això de la pastisseria, t’agrada el 

dolç?  

- Tens ajuda d’un nutricionista o realitzes els teus propis plans d’alimentació? 

 

BLOC 2: IDEAL DE BELLESA 

- Quin o quins referents tens en relació a l’aspecte físic? (Models, cantants, 

personatges de l’audiovisual, influencers, amigues o companyes de feina o 

d’estudis.)  

- Creus que pots assolir aquest tipus de cos?  (Efectiu o fantasies) 

- Quin és el tipus de cos que es porta? Tenint en compte aspectes com: musculació, 

depilació, aparença anorèxica, pit, cul, cames,..., bronzejat, cabell, etc. 
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- Per tant, quin és el tipus de cos que es porta en conjunt? (Referents) 

-  Tens algun model a seguir en quant a cos o rutines i activitats esportives/cura el 

cos? Qui? 

- Creus que tothom té la mateixa idea respecte un “bon cos”?  

- Amb l’aspecte físic de quins personatges admirats no voldries assemblar-te de cap 

manera?  

- Com és per tu un cos ideal masculí? I un femení?  

 

BLOC 3: CONCEPCIÓ DEL GIMNÀS I LA CURA DEL COS 

- Quina concepció tens del gimnàs i la cura del cos? Què significa per a tu?  

- El tipus d’activitats i la intensitat i dedicació al gimnàs varia segons l’època de l’any? 

(Amb “l’operació biquini”, si t’has de casar, si tens o no parella (ets al mercat o no))  

- I el tipus d’activitats i la intensitat i dedicació al gimnàs varia segons el teu càrrec a 

la feina? (de cara al públic, imatge, etc.) 

- Per tu, la pràctica és el cap de setmana, com una activitat més o entre hores de 

feina? Per tu, és un moment de desconnexió?  

- Per tant, en general i segons en quines temporades, consideres que els teus hàbits 

de cura del cos tendeixen a mantenir-se en línia, en transformar el teu cos, potenciar-

lo, estar saludable, o simplement es el teu moment de desconnexió?  

 

BLOC 4: EMOCIONS  

- Actualment et sents còmode amb el teu cos? Sempre t’has sentit així?  

- Quina importància li dones a estar a gust amb tu mateix, tal i com ets?  

- Quines millores del propi cos desitges però creus que són improbable? I quines 

millores creus factibles respecte del propi cos?  

- En el cas que et sentis incòmode o t’hagis sentit incòmode alguna vegada o època 

de la teva vida, quines van ser les raons?  

- Alguna vegada has sentit vergonya, orgull o enveja respecte el teu cos o dels altres 

ve siguin coneguts o desconeguts? 

- Creus que les emocions poden ser un condicionant o una motivació per la 

transformació o la cura activa del cos?  

- Et sents satisfet/a en haver aconseguit seguir la teva dieta? 

- Et sents satisfet/a en treballar els exercicis o algun exercici en concret al gimnàs? 

- T’agradaria acostar-te a algun tipus de cos, ja sigui un ideal o un referent en concret? 

Com et sents al respecte? 

 

BLOC 5: TIPUS D’ACTIVITATS I RUTINA AL GIMNÀS 

- Quants cops vas al gimnàs? Segueixes algun patró o rutina en quant a dies de la 

setmana i horari? Com era abans? I més endavant, penses fer canvis en la pràctica?  

- Quines activitats realitzes al gimnàs? Segueixes algun patró o rutina? Com era 

abans? I més endavant, penses fer canvis en la pràctica?  

- Quin tipus de roba utilitzes? Ja portes la roba per fer exercici posada o et canvies 

als vestuaris? Un cop acabes l’exercici et canvies?  

- D’on sol ser la roba que utilitzes? Alguna tenda, superfície o marca en especial?  

- Vas maquillada al gimnàs? Si no ho estaves ho fa expressament?  

- Quan vas al gimnàs, hi vas amb companyia? Si és així, un cop al gimnàs realitzeu 

activitats junts o cadascú fa la seva? 

- Si hi vas sol, allà t’hi relaciones amb algú? 

- Disposes o el gimnàs disposa d’algun tipus d’entrenador que et pugui assessorar? 

Si no és així, com t’informes i t’organitzes les sessions de gimnàs? 
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BLOC 6: L’ESPAI, EL GIMNÀS 

- Com és el gimnàs al que vas? Quines activitats s’hi pot fer? Quins serveis ofereix? 

Com són les instal·lacions? Perquè no fas les altres activitats que ofereix el gimnàs? 

T’agradaria fer-ne alguna que no s’ofereix? (pròpia d’altres centres). 

- Hi ha fil musical al gimnàs? Si és així, quin tipus de musica és? 

- Com són els vestuaris i les dutxes del gimnàs?  

- El gimnàs té cafeteria?  

- Com és la recepció? Com t’identifiques per poder accedir-hi? 

- Hi ha personal al gimnàs? Quin tipus de personal? (Recepcionista, entrenadors, 

manteniment, etc.) 

- Com és la decoració del gimnàs?  

- Hi ha publicitat en el propi gimnàs? Si hi ha, de quin tipus? 

- Perquè vas escollir el gimnàs al que vas?  

- Què és el que creus que fa que els usuaris del teu gimnàs l’hagin escollit? (estètica 

visual, preus, localització, prestigi, gent que el recomana, tipus d’instal·lacions, 

serveis, etc.) 

- Per tu és important l’ambient i la gent del gimnàs? Quina relació tens amb el gimnàs 

i els clients i treballadors del gimnàs?  

- A quina mena de gimnàs no aniries? 

 

PREGUNTA DE TANCAMENT  

- Que t’ha semblat l’entrevista? Vols incloure alguna cosa? (Valoració i conclusió de 

l’entrevista) 

 
 

Annex 12: Contextualització i transcripció de les entrevistes (Gimnàs 

Municipal la Palma de Cervelló) 

 

Entrevista Víctor 
 

BLOC 1: CONTEXTUALITZACIÓ 

En Víctor és un noi de vint-i-vuit anys i té una parella estable des de fa 6 anys. Ell treballa 

en la construcció sent autònom, en el negoci familiar, una petita empresa referent a la 

construcció, rebent ordres del seu cap (pare) en la realització de reformes. Ell va estudiar 

fins 4rt de la ESO i seguidament va començar a treballar en el negoci familiar, ja que no 

li agradava estudiar i el seu pare li va facilitar feina en l’empresa familiar, per tant el seu 

nivell màxim d’estudis és el graduat de la ESO. Sempre ha treballat d’això, li agrada la 

seva feina perquè és molt actiu i necessita una feina amb activitat física.  Es defineix 

com una persona alegre, activa i sociable. Sempre ha viscut a Corbera de Llobregat 

amb els seus pares fins fa uns mesos que s’ha independitzat amb la seva parella en un 

pis del mateix poble. Mai ha tingut una segona residencia, tampoc els seus pares, els 

únics de la seva família amb segona residencia són els seus avis que viuen a Barcelona 

i tenen una caseta d’estiueig a Corbera de Llobregat. Els pares del Víctor van néixer a 

Barcelona el seu pare al barri d’Horta i la seva mare al barri del Camp de l’Arpa del Clot, 

es van conèixer a Corbera i quan es van casar ja s’hi van quedar. La mare del Victor té 

un títol de Formació Professional com a puericultora i va treballar en una llar d’infants 

fins que va estar en cinta. El seu pare en canvi va rebre l’educació obligatòria, l’EGB 

d’aquell moment i va començar a treballar a l’empresa de construcció del seu pare fins 

a dia d’avui on ara ell és el cap on en Víctor hi treballa. El nivell d’estudis dels avis del 

Victor és l’essencial inclús van ser inacabats, cap d’ells va realitzar estudis superiors. 
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Els avis de part de mare són originaris de Barcelona, el seu avi sempre va treballar a un 

taller fent peces de fusta i la seva avia al sector tèxtil. D’altra banda, els avis de part de 

pare són d’Andalusia i van migrar a Barcelona en busca de feina referent a la 

construcció, el seu avi es va dedicar a la construcció tota la seva vida i la seva àvia al 

sector tèxtil. 

 

En Victor és un noi poc familiaritzat amb la lectura i el teatre ja que no li agrada llegir i 

no ha anat mai al teatre. En el camp audiovisual, li agrada anar al cinema de tant en tant 

amb la parella, amics o la família alguna vegada, a veure pel·lícules comercials del 

moment. A casa li agrada mirar pel·lícules del moment de terror i acció entre d’altres del 

moment mitjançant Netflix on també consumeix les series d’actualitat que ofereix la 

plataforma. A nivell musical utilitza Youtube per escoltar el que li agrada, el rap, el rock, 

el reggaeton i la musica urbana en general a part de consumir vídeos de cotxes i 

referents al gimnàs. Ell nomes ha anat una vegada a un concert de pagament de rap i 

les altres vegades han estat concerts gratuïts de les festes majors del seu poble. En 

quant a xarxes socials utilitza WhatsApp per comunicar-se i Instagram per veure 

fotografies i penjar fotografies de paisatges i d’ell mateix on especialment penja 

fotografies on mostra que va al gimnàs i del seu cos, ja que per ell és una motivació el 

veure la evolució del seu cos. 

 

En quant a llengües ell parla el Català, Castella i té un nivell baix d’Anglès que va adquirir 

a l’escola. Anar a l’escola per ell era una obligació i ara ho veu com una necessitat per 

aprendre coses bàsiques tot i que creu que hi ha coses innecessàries.  En relació a 

extraescolars ell va estar jugant a basquet dels deu anys fins als divuit.  

En termes de vida associativa i política s’auto denomina apolític, ja que no en sap ni li 

agrada la política, simplement està informat per el que escolta per els mitjans de 

comunicació. 

 

Fora de l’àmbit laboral li agrada molt fer esport, anar al cinema, quedar amb els amics i 

fer activitats com anar a sopar, a prendre alguna cosa, escape rooms, entre d’altres 

sempre acompanyat pels seus amics o la seva parella, en general li agrada fer vida 

social. En l’actualitat, el cap de setmana no surt tant de festa com quan era més jove 

que li agradava sortir un cop per setmana a discoteques de reggaeton com Malalts de 

Festa a Cornellà. A les vacances d’estiu i de setmana santa li agrada anar de vacances 

per el territori espanyol sempre que s’ho pugui permetre econòmicament. 

 

En relació a l’esport i el gimnàs ell ha estat el pioner a la família, ja que la pràctica 

d’esport no és un hàbit en la seva família propera i llunyana, és l’únic que ha practicat 

esport, en el seu cas el a basquet d’extraescolar i d’altres a l’escola com el futbol. No 

obstant si que el sector masculí de la seva família és espectador i comenta el futbol . En 

quant al gimnàs ell és l’únic que va al gimnàs i porta cinc anys fent-ho.  

 

 

C: Quines són les activitats que realitzes abans i desprès d’anar al gimnàs? 

V: Bueno vinc de treballar i després de treballar vaig directament al gimnàs, em preparo 

la motxilla i ja vaig al gimnàs. 

 

C: Amb quina roba hi vas?  

V: Bueno amb roba còmode de fer esport. 

 

C: Quina relació tens amb la gent del gimnàs? Us coneixeu? 
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V: Sí, la veritat és que al gimnàs hem fet un grup molt maco de gent i anem a prendre 

alguna cosa, sortim de festa... i hem creat com un grup diguéssim.  

 

C:Preneu alguna cosa a la mateixa cafeteria del gimnàs? 

V: Sí aquí mateix ens reunim però també a altres llocs. Moltes vegades després d’acabar 

la sessió de gimnàs anem a prendre alguna cosa aquí al bar. 

 

C: És habitual que us reuniu per prendre alguna cosa llavors? 

V: Era una cosa de tant en tant, però últimament hem agafat com una norma d’anar 

cada divendres a alguna cosa després del gimnàs. Alguna cosa per picar i unes 

begudes.  

 

C: Quin és el grau de coneixement entre vosaltres? Ja us coneixíeu? 

V: Hi ha gent que he conegut al gimnàs i hi ha gent que coneixia de vista de Corbera, 

però bàsicament hem construït l’amistat al gimnàs. 

 

C: Quant temps fa que vas al gimnàs?  

V: Doncs ara no estic del tot segur però diria que fa uns cinc anys o així 

 

C: Quina importància li dones a la cura del cos? 

V: Per mi és molt important, perquè al final el nostre cos, és el cos que tenim i si no el 

cuidem malament. A nivell físic et trobes millor fent esport i a nivell visual també t’agrada 

estar millor i també agradar a la gent, perquè no? A tothom li agrada agradar a la gent. 

 

C: Quina despesa teniu a casa en roba?  

V: Poca la veritat, jo amb un parell de xandalls, es van rentant i ja esta, ja vaig tirant. No 

gasto gaire en roba nomes la necessària. Entre setmana la roba de treballar i pel cap de 

setmana tinc altre roba però és el que et dic, no em gasto molts diners amb la roba. 

 

C: Quin tipus de roba fas servir el cap de setmana?  

V: Normalment porto texans, quan s’ha d’anar una mica més arreglat camisa i sinó una 

dessuadora o roba còmoda, bueno m’agrada anar còmode la veritat. 

 

C: I la teva família també segueix la mateixa línia? 

V: Sí, més o menys també, roba còmode, que estigui bé i ja esta, no som gaire de vestir 

molt molt elegants, a no ser que la ocasió ho recomani. No tenim gaire despesa en roba. 

 

 

C: I despesa en la cura personal ve sigui maquillatge, perruqueria, estètica 

massatges...? 

V: No, la veritat és que jo personalment, parlo de mi mateix, no em gasto molts diners 

en estètica personal, més enllà de tallar-me el cabell quan toca i ja esta. 

 

C: Quin tipus d’alimentació teniu a casa? 

V: Home l’alimentació que tenim a casa és bastant saludable la veritat. Entre setmana 

mengem bastant bé i després el cap de setmana ja sortim una mica de la rutina. Mengem 

de tot, bastant equilibrat, verdures, pasta, arròs, sí bastant bé la veritat.  

 

C: I és l’alimentació que tenies amb els teus pares o ha canviat?  
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V: No la veritat és que si et soc sincer me la va iniciar la meva mare, o sigui em vaig 

acostumar a menjar bé gràcies a la meva mare ja que feia una dieta bastant equilibrada 

i ho segueixo bastant la veritat.  

 

C: I comparteixes aquesta dieta amb la teva parella?  

V: La veritat es que no mengem igual exactament, jo menjo una mica diferent a la meva 

parella, ens fem menjars diferents, a vegades compartim també menjars però 

normalment diferents. 

 

C: Perquè tu en el teu dia a dia on menges a casa o a la feina? 

V: Normalment menjo a la feina, llavors normalment m’emporto taper o depèn de la feina 

mengem menú de treballador a bars o restaurants. 

 

C: I el cap de setmana varia molt la teva dieta amb el dia a dia? 

V: La veritat és que sí, entre setmana intento menjar bastant bé, una dieta equilibrada 

bastant sana i el cap de setmana no m’ho miro gaire, mejo una mica de tot. 

 

C: Sols menjar a casa el cap de setmana o vas algun lloc? 

V: Sí, el cap de setmana variem una mica i anem bastant a menjar a fora per no cuinar 

gaire i canviar una mica. A bars o restaurants del meu poble o Barcelona o moltes 

vegades demanem menjar a domicili.  

 

C: Quin tipus de menjar? 

V: De tot una mica, entrepans, pizzes, hamburgueses, japonès, de tot sí, ens agrada de 

tot una mica.  

 

C: I entre setmana segueixes alguna dieta dirigida al gimnàs? 

V: La veritat es que menjo sa però també el que faig és fer-me batuts naturals abans 

d’anar al gimnàs perquè em donin energia i també em faig batuts naturals després del 

gimnàs per recuperar la massa muscular que he trencat diguéssim. Llavors el que faig 

és menjar equilibrat i sa, l’únic que varia de la meva dieta són batuts naturals que em 

faig jo mateix.  

 

C: Però naturals a que et refereixes? Son els “polvos” aquests proteics? 

V: No, els “polvos” de proteïnes no, les proteïnes les afegeixo jo naturalment amb 

aliments.  

 

C: I alguna vegada has consumit aquestes proteïnes?  

V: Sí, quan vaig començar el gimnàs si que les vaig provar però, les vaig deixar ràpid, 

no m’agradaven perquè em vaig fer una analítica i em va dir el doctor que em sortia el 

fetge i el ronyó una mica alterat i vaig decidir deixar-ho. No sé si era per això, però per 

si de cas ho vaig deixar. 

 

C: Vale, i com són aquests batuts que et fas? 

V: El d’abans d’anar al gimnàs mel faig més energètic ja sigui amb plàtans, nous, coses 

així amb un valor alt energètic per poder rendir millor i tenir energia i després de 

l’entrenament són coses més per recuperar amb hidrats i proteïnes que recuperin bé el 

cos.  

 

C: I tens ajuda d’algun nutricionista o realitzes els teus propis plans d’alimentació?  



31 
 

V: Els plans d’alimentació mels realitzo jo, però si que es veritat que llegeixo algunes 

coses d’internet en relació al fitness, al cos, al gimnàs i la alimentació, m’agrada estar 

informat i tal, però m’ho faig jo, no tinc ningú que hem digui com fer-ho. 

 

C: Doncs passem al segon bloc relacionat amb l’ideal de la bellesa  

 

BLOC 2: IDEAL DE BELLESA 

C: Quins referents tens en relació a l’aspecte físic, ja sigui model, cantant, personatge 

públic o no...? 

V: Pues mira, la veritat es que si et soc sincer no tinc ningun ideal, intento millorar el 

meu cos agradant-me a mi mateix i el que a mi m’agrada, però no em fixo, no tinc un 

ideal. 

 

C: No hi ha cap tipus de cos d’algun ídol del fitness o així que t’agradaria assemblar-

t’hi?  

V: Home, a veure si que hi ha gent que es dedica al fitness que s’ha de reconèixer que 

tenen un bon cos i sempre m’agradaria arribar a aquell punt, però, sí que és veritat que 

intento no mirar gaire això. 

 

C: I aquests cossos que t’agradaria arribar com són?  

V: A mi m’agrada un cos sobre tot definit i marcat diguéssim i que sigui voluminós, però, 

sense passar-se a lo super culturista. 

 

C: Creus que tu pots assolir aquest tipus de cos?  

V: La veritat és que ara amb la meva feina no em puc dedicar al cent per cent, llavors 

és bastant difícil assolir aquest cos, però bueno es lluita i s’intenta. Però, se 

perfectament que si no faig una dieta estricta es impossible aconseguir els cossos 

aquests tant perfectes. Vull dir, la gent que està tant forta és gent amb una molt bona 

preparació en dietes i amb entrenadors personals i aconsegueixen un cos que casi seria 

impossible per una persona que no es dediqui això, és gent que utilitza molt temps del 

seu dia a dia per tenir aquest cos i és molt difícil.  

 

 

C: Ara et veus molt lluny d’aquests cossos?  

V: Home la veritat és que sí, perquè aquesta gent, com comentava, tenen una dieta molt 

estricta i és molt difícil. Jo diguéssim que soc bastant amateur, vaig al gimnàs però soc 

amateur.  

 

C: I quin creus que és el tipus de cos que es porta avui en dia?  

V: Sí, avui en dia la gent es fixa molt amb el que es veu a la tele, a internet. Però, jo 

personalment et parlo en el meu cas, per mi no tinc un cos ideal, cadascú ha de sentir-

se bé amb ell mateix i buscar el que ell necessiti o busqui o que li agradi. No crec que 

hagis de fixar-te en un cos d’un altre persona o el que et diguin els medis.  

 

C: Tot i així que creus que és el que a la gent li agrada? Que creus que és el que es 

porta?  

V: Bueno suposo que com més bronzejat, més voluminós, i així més fortet. 

 

C: I tens algun model a seguir en quant a rutines? 

V: Jo m’ho faig tot la veritat, com et comentava soc bastant autodidacta i m’ho faig tot. 

M’ajudo d’internet una mica, si que es veritat que abans hi havia un monitor al gimnàs, 
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que ja va marxar, que et deia quatre claus per orientar-te però nosaltres anàvem per 

aquí o per allà, depèn el que ens interessés, però no, eren consells, en cap moment et 

preparava una rutina. Jo m’ho feia i segueixo fent tot la veritat.   

 

C: Creus que tothom té la mateixa idea respecte tindre un bon cos?  

V: No, jo crec que varia molt, perquè hi ha gent que li agrada més volum, gent que li 

agrada més definició, hi ha gent que només vol perdre pes, gent que només vol 

augmentar, això és molt personal, varia molt, depèn de la persona.  

 

C: Com es per tu un cos ideal masculí i un femení? 

V: A mi personalment, un cos masculí m’agradaria amb volum, molt definit, esportiu, 

atlètic i en forma. 

 

C: I el femení? 

V: I un femení a mi personalment m’agrada que estigui una miqueta definida però que 

estigui prima, no m’agrada un cos molt voluminós ni que estigui musculat diguéssim. I 

la veritat es que prefereixo que tingui “curvas” als pits i al cul.  

 

C: Vale, passem al tercer bloc relacionat amb la concepció del gimnàs i la cura del cos. 

 

BLOC 3: CONCEPCIÓ DEL GIMNÀS I LA CURA DEL COS 

C: Quina concepció tens del gimnàs i la cura del cos? Que significa per tu?  

V: Doncs per mi personalment, la veritat es que significa moltes coses, perquè el gimnàs 

no només em fa transformar el meu cos tenint un físic millor, sinó que també et fa sentir-

te millor. Vull dir, psicològicament ajuda molt, et sents millor i crec que és molt beneficiós 

pel cos. Fer esport ja sigui el gimnàs o altres esports va molt bé perquè et sents millor 

la veritat. Està clar que cuidar-se per mi és important perquè la gent et veu millor i tu 

també. 

 

C: El tipus de dedicació i intensitat que tens al gimnàs, varia segons la època de l’any, 

com per exemple una operació bikini o un esdeveniment?  

V: La veritat és que per norma general no canvia, normalment sempre segueixo el 

mateix tipus d’entrenament, però si que és veritat que quan s’acosta l’estiu intento definir 

una mica més, fer un treball una mica més d’explosivitat i de definició i a l’hivern intento 

fer una mica més de treball de volum per quan arribi l’estiu tornar a definir. 

 

C: Per tu la practica esportiva del gimnàs, és entre setmana, el cap de setmana, després 

de la feina...? 

V: Vaig després de la feina i vaig només entre setmana. Vaig tots els dies de la setmana 

i el cap de setmana descanso.  

 

C: I per tu, és un moment d’esforç i dedicació, és un moment de desconnexió...?  

V: Doncs la veritat és que una mica de les dos, perquè la veritat és que desconnecto 

molt de la feina, dels problemes que puguin haver-hi al dia a dia i també d’esforç i 

dedicació perquè el gimnàs és una cosa sacrificada que es recullen els fruits al cap del 

temps, no és una cosa que d’un dia per l’altre ja ho tinguis, és una cosa que necessita 

sacrifici i constància. 

 

C: I alguna vegada has deixat de fer exercici o sempre has estat constant al gimnàs?  

V: Sempre he sigut constant l’únic que m’ha pogut apartar del gimnàs ha sigut potser 

alguna lesió o estar malalt, o algu així, però sempre he sigut bastant constant la veritat. 
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C: Has tingut alguna lesió per gimnàs? 

V: Petites lesions però res important, a lo millor algun petit esquinç però m’ha durat poc 

o algun dolor que per prevenir he deixat una mica d’anar al gimnàs però res important.  

 

C: Per tant, creus que els teus hàbits en el gimnàs tendeixen a mantenir-se en la línia, 

en transformar el teu cos, potenciar-lo, estar saludable, o simplement és desconnexió?  

V: Les dues coses, és potenciar, i com t’he dit abans segons l’època, si és més estiu 

transformació canviant una mica els exercicis i tal, i després a l’hivern un altre tipus 

d’exercicis pel volum. Diguéssim que hi ha dos columnes, que és volum i definició, a 

l’estiu intento fer més definició i a l’hivern intento fer més volum. Aquest seria el canvi 

més important. 

 

C: Molt bé, doncs passem al bloc quatre de les emocions 

 

BLOC 4: EMOCIONS  

C: La primera pregunta és; Actualment et sents còmode amb el teu cos? I sempre t’has 

sentit així? 

V: La veritat és que actualment em sento molt còmode amb el meu cos, si que és veritat 

que m’agradaria canviar algunes coses perquè mai s’està cent per cent content amb el 

teu cos jo crec, en el meu cas per exemple. Però si que és veritat que quan vaig 

començar al gimnàs no estava al cent per cent content amb el meu cos, per això em 

vaig apuntar, per intentar canviar-ho. 

 

C: Vas arribar a sentir vergonya del teu cos en algun moment?  

V: Mira la veritat et soc sincer, vergonya no, però si que molta gent em deia que estava 

molt prim que hauria de menjar més, no se que... La meva constitució és estar primet, 

llavors si que és veritat que vergonya no, però si que m’amoïnava una mica que tothom 

em veiés tant prim i llavors per això vaig fer el “click” i decidir apuntar-me al gimnàs. 

 

C: I quina importància li dones a estar a gust amb tu mateix? 

V : Home, la veritat és que si estàs a gust amb tu mateix, jo crec que estàs a gust amb 

tothom. Vull dir, és lo basic estar lo primer a gust amb un mateix, és molt important la 

veritat.  

 

C: Quines millores del teu propi cos desitges però creus que són improbables?  

V: Home, jo crec que res és improbable, el que a mi personalment em costa més potser, 

ja com a part física del cos, seria el pit. El pit és una part que em costa bastant de créixer 

i és la meva constitució i és això, el pit potser és el que em costa més i que potser em 

costarà treure molt volum de pit perquè em costa bastant, per tot el demès estic bastant 

content la veritat, totes les altres parts del cos estic bastant content. 

 

C: I quines millores creus factibles respecte el teu cos? Que potser abans no tenies i ara 

tens o que vols tindre en un futur... 

V: La veritat és que estic bastant content ara mateix com estic, vull dir, no vull millorar 

res la veritat. 

 

C: I que és el que has millorat des que vas començar fins ara? 

V: Doncs tot el cos, molt volum, més força, explosivitat, tot el cos en general sí, d’estar 

molt primet he guanyat uns quinze quilos. 
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C: Per tant el que buscaves apuntant-te al gimnàs era més volum perquè estaves molt 

prim? 

V: Exacte més volum estant definit. 

C: Com m’has dit les raons per les que en un passat no et senties a gust amb el teu cos 

era perquè estaves prim no? 

V: Exacte sí, molta gent m’ho deia que estava molt prim i a part de la gent també m’ho 

veia jo. Vull dir, em mirava al mirall i no m’acabava d’agradar l’estètica que veia, llavores 

vaig decidir canviar. 

 

C: Alguna vegada has sentit vergonya, orgull o enveja respecte el teu cos o dels altres 

ja sigui coneguts o desconeguts? 

V: Home la veritat és que si que he tingut companys que he estat orgullós d’ells perquè 

com jo, s’han esforçat molt i han aconseguit els seus objectius. Enveja, sempre es té 

una mica d’enveja d’aquella persona que té el cos perfecte però tampoc no massa. I 

vergonya el que t’he dit abans.  

 

C: I l’orgull m’has dit dels demès i de tu mateix? 

V: Sí, de mi mateix també de la constància amb la que he aconseguit el que volia. 

 

C: Creus que les emocions poden ser un condicionant o una motivació per la 

transformació del teu cos? 

V: Estar clar sí, tu et motives si estàs content i alegre si estàs deprimit no hi ha manera. 

Necessites una motivació per poder estar alegre i a tope per aconseguir els teus 

objectius, sinó malament. 

 

C: I et sents satisfet en haver aconseguit seguir la teva dieta pel gimnàs? 

V: Sí, el que passa que com et deia no he canviat gaire la dieta, l’unic que he canviat ha 

sigut els batuts que em faig i menjar saludable. També, sí que és veritat que he 

incrementat la quantitat de menjar poc a poc.  

 

C: I et sents satisfet en treballar els exercicis o algun exercici en concret al gimnàs que 

no poguessis fer o que cada vegada facis millor?  

V: Sí, estar clar que al principi sempre costa més i després mica en mica veus que et 

vas en sortint millor i cada cop millor i clar, al final fas coses que pensaves que mai 

podries fer. És constància, sacrifici i al final tot es pot fer.  

 

C: I en concret algun exercici?  

V: Doncs mira ja que ho dius, les dominades no les podia fer i ara les puc fer 

perfectament, la veritat és que he millorat moltíssim.  

 

C: Vale, doncs passem al següent bloc de les activitats i rutines que fas al gimnàs. 

 

BLOC 5: TIPUS D’ACTIVITATS I RUTINA AL GIMNÀS 

C: Quants cops vas al gimnàs?  

V: Intento anar tota la setmana menys el cap de setmana, serien cinc cops. 

 

C:Tens alguna rutina en quant a l’horari? I rutina d’exercicis? 

V: Intento anar sempre a la mateixa hora al vespre després de treballar, sempre que la 

feina m’ho permet. I en quant a rutina, cada dia treballo dos músculs diferents per no fer 

una saturació del múscul i deixar que descansi els dies adequats. 
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C: I quanta estona estàs al gimnàs?  

V: Doncs normalment una hora, hora i mitja sí. 

 

C: Aquesta hora i mitja d’exercici fas màquines o fas altres activitats?    

V: Doncs ja la veritat és que cardio no en faig, com ja t’he comentat abans, soc una 

persona d’una constitució molt prima i si vaig cardio m’aprimo molt ràpidament. Llavors, 

el meu treball consisteix més en centrar-me en el que és maquinària i peses. 

 

C: Has notat canvis de la teva rutina actual amb la dels teus inicis al gimnàs? 

V: Sí, la veritat és que sí, al principi era més una rutina d’adaptació on treballava tots els 

músculs tots els dies per anar acostumant el cos i després, més endavant ja vas fent 

una rutina de separació de músculs per deixar que la hipertrofia muscular descansi els 

dies adequats, llavors fas un múscul i necessites uns dies perquè descansi i es regenerin 

les fibres musculars. 

 

C: I en el futur penses canviar la pràctica? 

V: La veritat és que el que és més interessant és anar-ho canviant més o menys en un 

temps de dos mesos o així, anar canviant una mica la rutina canviant els dies, jo que sé, 

si el dilluns feies pit i bíceps, pues canviar i fer esquena i fer un altre múscul perquè el 

cos tendeix a acostumar-se i llavors si fas sempre la mateixa rutina, és dolent perquè 

s’acostuma. 

 

C: Em podries dir el tipus de roba que utilitzes per anar al gimnàs? 

V: Sí, la roba que utilitzo és roba còmode per fer esport, xandall i ja està. 

 

C: I és d’alguna marca o superfície en concret? 

V: La veritat és que sempre la roba vaig al Decathlon a comprar la roba i és la marca del 

Decathlon, no miro les marques nomes que em vagi bé, busco comoditat i bon preu. 

 

C: I portes la roba posada o et canvies als vestuaris? 

V: La veritat és que em canvio als vestuaris, porto roba de carrer em canvio al vestuari, 

després em dutxo i em torno a posar la roba del carrer. 

 

C: Vas al gimnàs acompanyat o hi vas sol?  

V: La veritat és que abans anava acompanyat i ara vaig sol. Perquè començar el gimnàs 

amb un amic i anàvem junts, després aquest amic va anar a un altre gimnàs i em vaig 

quedar sol. Però bueno, vaig conèixer a un grup de gent i llavors el que és el temps del 

gimnàs el passo amb gent però el camí per anar ara hi vaig sol.  

 

C: Llavors un cop al gimnàs, amb aquests companys que vas conèixer allà, feu activitats 

junts o cadascú va a la seva? 

V: La veritat és que cadascú fa la seva rutina, però és veritat que hi ha molts exercicis 

que els compartim i ens ajudem entre nosaltres. Per exemple, el press de banca que és 

un exercici per fer pit, necessites que una persona t’agafi la pesa i sigui una mica 

diguéssim el teu “seguro” per dir alguna cosa, la màquina té un “seguro” però sempre 

va bé que una persona t’ajudi, si les últimes repeticions et costen més, doncs aquesta 

persona t’agafa la pesa i t’ajuda en cas de que no puguis més perquè et pugui subjectar 

la pesa i no et facis mal. També et dona molta confiança saber que tens un company al 

darrera que en qualsevol moment et pot subjectar el pes. 

 

C: I amb aquests companys que t’ajuden tens una amistat?  
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V: Sí, exacte amb gent que ja tinc una amistat, a no ser que hi hagi un dia que no hi hagi 

ningú del meu grup, li demano a un altre persona si si us plau em pot ajudar si és 

necessari. 

 

C: T’organitzes i t’informes només per internet o també compartiu coneixement entre els 

companys de gimnàs? 

V: La veritat és que en aquests cinc anys he après bastant i intento fer-ho jo amb els 

meus coneixements, però si hi ha un altre persona que també està al gimnàs i porta 

bastants anys, també comparteixes idees i preguntes. Llavors entre tots una mica i 

internet doncs ja ho fas.  

 

C: Vale, doncs anem a per l’últim bloc del espai del mateix gimnàs  

 

BLOC 6: L’ESPAI, EL GIMNÀS 

C: Com és que vas al gimnàs municipal de la Palma de Cervelló? 

V: Doncs mira, jo vaig al gimnàs de la Palma perquè abans d’apuntar-me al gimnàs, vaig 

estar mirant gimnasos del meu poble per no haver-me de desplaçar, però el que passa 

és que al meu poble només hi ha gimnasos privats i els que hi ha són molt cars i relació 

qualitat preu no m’acabaven de convèncer, llavors el poble que tinc més a prop de 

Corbera és la Palma de Cervelló. Vaig anar a informar-me, vaig veure les instal·lacions, 

respecte qualitat preu em va convèncer bastant ja que és un gimnàs municipal, la tarifa 

és una mica més econòmica i m’hi vaig apuntar.  

 

C: Quines activitats s’hi pot fer al gimnàs? 

V: Doncs mira personalment, jo només faig maquinària, però hi ha classes dirigides, 

tenim body pumb, spining i altres a part de la sala de musculació. En total hi ha tres 

sales, la de musculació i dues sales de classes dirigides una de spining, que és la més 

sol·licitada i un altre pel body pumb i altres que desconec ja que només vaig a la de 

musculació. 

 

C: La resta d’instal·lacions com són? 

V: hi ha una piscina exterior per l’estiu, un bar per prendre alguna cosa a la piscina i els 

vestuaris que estan bastant bé amb tres dutxes i ja està. Està força bé la veritat.  

 

C: Hi ha algun tipus de música al gimnàs per tothom?  

V: Sí, hi ha música ambiental, posen la radio amb diverses cadenes sobre tot flaix fm, 

màxima fm, los cuarenta, cadenes que la seva música és bastant “canyera” per poder 

fer exercici amb motivació. 

 

C: I la cafeteria del gimnàs com és? 

V: És cafeteria i bar, està molt bé perquè té la terrassa interior i la terrassa de fora i a 

l’estiu la veritat es que està molt bé perquè està a la part de la piscina i pots prendre 

alguna cosa com tot tipus de refrescos, de begudes, et fan també entrepans i plats 

combinats, plats senzills però ho fan molt bé.  

 

C: I com t’identifiques per poder entrar al gimnàs? 

V: Doncs mira, entres i hi ha una recepció amb un conserge o un vigilant per així dir-ho 

i llavors passes per un passadís i hi ha una porta com si fos el metro, passes la teva 

targeta de soci i s’obra la porta. 

 

C: I a part del conserge quin personal hi ha a més?  
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V: La veritat és que el conserge s’encarrega una mica de tot del manteniment i de tot, si 

s’espatlla alguna cosa, ell és el que ho fa tot i desprès els professors de les classes 

dirigides.  

 

C: Com és la decoració del gimnàs? 

V: Hi ha miralls perquè la gent es pugui veure, hi ha un bon sistema de ventilació i està 

pintat amb colors vistosos, el que més hi ha és color verd “chillón” i el terra perquè puguis 

deixar les peses és de goma perquè les peses no trenquin el terra. 

 

C: I al gimnàs hi ha publicitat?  

V: No, no hi ha publicitat, el que si que he vist són cartells on s’anuncien classes i les 

hores de les classes dirigides. 

 

C:Que creus que és el que fa que els usuaris del gimnàs l’hagin escollit? 

V: Sincerament, hi ha una part que viu a la palma i li és més còmode anar a aquest 

gimnàs, per proximitat, però després hi ha una altre gran part de gent com jo, que som 

de pobles del voltant que van perquè la relació qualitat preu està molt bé, és econòmic 

i les instal·lacions estan correctes, dins del preu que es paga, no es pot demanar més, 

està força bé el gimnàs. 

 

C: I per tu és important l’ambient i la gent que va al gimnàs?  

V: La veritat és que sí, perquè també vulguis o no, al principi anava a treballar el meu 

cos i a assolir els meus objectius, però mica en mica ha anat passant el temps i també 

et dones compte que està molt bé compartir amb altres companys i socialitzar amb la 

gent. Llavors també és una cosa molt important, perquè és un gimnàs bastant de poble, 

molt proper, que la gent és molt simpàtica, hi ha un ambient molt familiar, la gent no va 

a la seva, és un ambient de poble i està molt bé la veritat. 

 

C: I quina relació tens amb els companys del gimnàs i els mateixos treballadors del 

gimnàs? 

V: Amb els treballadors del gimnàs tot correcte i com t’he comentat abans amb tots els 

que he conegut al gimnàs i el grupet que hem fet doncs molt bé, la veritat és que hi ha 

molt bon rollo, ens portem molt bé, ens hem fet amics i a part del gimnàs, quedem fora 

del gimnàs per fer altres activitats. 

 

C: I, a quina mena de gimnàs no aniries? 

V: Doncs el que t’he dit fins ara, en aquests cinc anys d’anar al gimnàs, m’he adonat 

que el gimnàs m’agrada així, que sigui de poble, amb gent propera. No m’agradaria anar 

a un gimnàs on la gent anés molt a la seva i no es creés aquest vincle tant divertit i tant 

especial. No sé si m’explico, no m’agradaria anar a un gimnàs on la gent anés més a la 

seva bola diguéssim.  

 

C: Sí, per últim, la pregunta de tancament que és; Que t’ha semblat l’entrevista i si vols 

afegir alguna cosa 

V:Doncs, m’ha semblat molt bé i l’únic que vull afegir és que et vagi molt bé aquesta 

entrevista pel teu treball i res ja està, a reveure.  

 

 

Entrevista Eric 
 

BLOC 1: CONTEXTUALITZACIÓ 
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L’Eric és un noi de vint-i-cinc anys i actualment no té parella. Fins ara ha estat estudiant 

un grau superior de màrqueting. Actualment estava realitzant una formació per 

començar a treballar a una empresa però, amb la situació actual del confinament pel 

Covid-19, van haver de prescindir d’ell ja que no li va donar temps d’acabar la formació. 

En quant a experiència laboral, l’Eric dels setze anys fins l’any passat quan va començar 

les pràctiques del mòdul que ha estudiat, ha treballat de monitor de tennis. L’Eric es 

defineix com una persona molt simpàtica i extravertida, que li agrada fer moltes coses 

amb bogeria ja que vol aprofitar la vida al màxim. Ell sempre ha viscut a Corbera de 

Llobregat a casa dels seus pares amb la seva germana gran i el eu germà petit, i tant ell 

com la seva família no tenen cap segona residència. La seva mare era de Barcelona 

fins que va conèixer al seu pare i van anar a viure a Corbera de Llobregat. El seu pare 

era de Còrdova però, des dels set anys ha viscut a Corbera, ja que va migrar amb la 

seva família. El pare de l’Eric va acabar l’educació obligatòria, l’EGB d’aquell moment i 

va començar a treballar de soldador, que ha estat la seva professió fins a dia d’avui. En 

canvi, la seva mare va estudiar Infermeria, va estar treballant d’Infermera durant un 

temps, fins que va ser mare i va decidir deixar la feina. La seva germana té vint-i-nou 

anys, està independitzada a un pis de Corbera amb la seva parella i el seu fill, va estudiar 

un grau superior de laboratori i està treballant-hi. El seu germà petit té quinze anys i està 

acabant de fer quart de la ESO. Els avis de l’Eric de part del seu pare eren de Córdoba 

i van migrar a Catalunya en busca de feina en la construcció, ja que el seu avi era un 

treballador de la construcció i la seva àvia era mestressa de casa. Els avis de part de 

mare sempre van viure a Barcelona, el seu avi era comercial i la seva àvia mestressa 

de casa.  

 

L’Eric sempre ha acostumat a llegir molt poc, no obstant si que ha llegit lectures 

relacionades amb el màrqueting degut al grau superior que va cursar. En el camp del 

teatre està poc familiaritzat ja que no hi va mai, tret una vegada que va anar a veure una 

obra de teatre gratuïta al seu poble, ja que hi sortia un amic. El cinema és un lloc que 

freqüenta poc, tot i així, quant hi va de tant en tant li agrada veure pel·lícules de comèdia 

i de terror. A casa tampoc acostuma veure pel·lícules, en canvi li agraden molt les series 

comercials que ofereix la plataforma Netflix. A nivell musical li agrada tot tipus de 

reggaeton i música americana comercial i rap que escolta a Youtube i a una aplicació 

gratuïta de música anomenada Deezer. En quant a concerts mai ha anat a cap excepte 

els concerts gratuïts de la festa major del seu poble. Ell utilitza molt les xarxes socials, 

el WhatsApp per comunicar-se i sobretot li agrada utilitzar Instagram per veure les 

fotografies que publiquen els que segueix i també per publicar fotografies. Les seves 

publicacions són fotografies d’ell i molt sovint comparteix que va al gimnàs i el seu cos. 

 

A nivell d’idiomes no ha estudiat cap altre idioma a part del català, castellà i anglès a 

l’escola. Des de petit va realitzar tennis com a extraescolar fins a dia d’avui que intenta 

seguir jugant, però ho fa menys sovint per tema d’horaris i perquè prioritza anar al 

gimnàs. Ell no té una vida associativa activa, ja que no té cap seguiment en política, 

associacions ni religió de cap mena, simplement exerceix el seu vot amb la informació 

que rep dels mitjans de comunicació. Per ell els estudis sempre han estat una obligació 

per no estar a casa sense fer res, fins que va realitzar el grau superior i ho veu com una 

necessitat pel món laboral.  

A l’Eric li agrada molt socialitzar i quedar amb els amics, actualment li agrada sortir de 

festa en ocasions especials i quan era més jove sortia els caps de setmana a 

discoteques com BeDisco de Molins de Rei, Mallats de Festa a Cornellà, entre d’altres, 

sempre amb música sobretot de reggaetton i també house, a més, de tant en tant anava 

a festes de masies que llogaven amb la seva colla.  
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En relació a l’esport a casa seva el seu germà juga a bàsquet, la seva mare practica el 

pàdel, al seu pare li agrada caminar per la muntanya i a tots els hi agrada ser 

espectadors d’esports tant sigui bàsquet, futbol, tennis, pàdel, entre d’altres. En 

definitiva l’esport és un tema clau en la vida i converses d’aquesta família.  

En relació al gimnàs ell és el pioner a la família, sempre ha anat al gimnàs anant algun 

dia de la setmana però, en els últims dos mesos és quant està tenint constància i 

prenent-s’ho en serio perquè vol aconseguir un canvi més notable. 

 

C: Que és el que fas abans i després d’anar al gimnàs?    

E: Abans d’anar al gimnàs no menjo res en especial i quan feia pràctiques i la formació 

fins ara, com m’ocupava tot el dia, quan arribava a cas menjava alguna cosa, 

m’esperava quaranta-cinc minuts més o menys i anava al gimnàs. I allà, tinc els meus 

amics que quedem sempre a la mateixa hora per poder fer gimnàs junts. Desprès del 

gimnàs vaig cap a casa sopo i a dormir. Tenia el temps exacte per sortir de la feina anar 

al gimnàs i ja està.  

 

C: Ja coneixies o has conegut a gent del gimnàs?  

E: De tot una miqueta, jo vaig anar perquè tenia un amic que va començar allà i així ens 

motivàvem, també hi havia algunes persones que les coneixia però no havia parlat mai 

amb elles i d’altres que eren noves que no coneixia de res i que les vaig conèixer allà al 

gimnàs.  

 

C: I, quin és el grau d’amistat o confiança que teniu al gimnàs? 

E: Molt gran, hem arribat a ser uns quants que anem sempre a la mateixa hora i tenim 

molta confiança. Tot i que siguem persones que ja ens coneixíem o persones noves, 

hem fet un grup molt bonic.  

 

C: Quant fa que vas al gimnàs? 

E: Seriament porto dos mesos, o sigui jo sempre, sempre he fet gimnàs, anava poques 

vegades a la setmana al gimnàs però diguéssim que m’he posat en serio i he volgut fer 

un canvi més “heavy” en mi, fa dos mesos abans de que vingués el coronavirus. 

 

C: Quin tipus de roba i despesa en roba teniu tu i els teus familiars?  

E: Comprar, comprem poc, només quan la necessitem. Per si també preguntes això, 

l’estil és més xandall i alguna cosa d’arreglar per si s’ha de fer alguna coseta que faci 

falta. El dia a dia és xandall, quan anem a treballar no perquè hem d’anar més arreglats, 

però quan sortim de la feina ja ens posem el xandall perquè ens agrada fer esport i el 

cap de setmana depèn del que haguem de fer.  

 

C: I em sabries dir les despeses en la cura personal com maquillatge, perruqueria, 

massatges, estètica...? 

E: Mínim, ma mare si que utilitza maquillatge però poca cosa, el meu germà, el meu 

pare i jo només utilitzem el barber quan ens fa falta perquè ens ha crescut molt el cabell. 

Però són detalls mínims no li donem molta importància.  

 

C: Quin tipus d’alimentació teniu a casa?  

E: Jo crec que és variada, bueno, potser des del meu punt de vista ho veig variat i potser 

no és correcte però jo crec que és sa, o sigui que mengem una mica de tot.  

 

C: I, la teva alimentació és la mateixa de casa o tu et fas el teu menjar?  
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E: Ara mateix en confinament sí que és el mateix. Però, quan cadascú estava fent la 

seva feina diària, sí que em feia jo altres coses, perquè com tenia que menjar fora de 

casa, ja em preparava un taper ple de pasta, d’arròs o el que sigui, em servia la meva 

guarnició i cada dia feia el que creia que em convenia. I, a lo millor ells menjaven un 

altre cosa perquè menjaven a casa i podien escollir cada dia que fer-se.  

 

C: I, com decideixes el que menges? Amb el teu criteri, t’has informat, algun 

nutricionista?  

E: Bueno, ara mateix abans de que comencés el confinament , vaig començar a 

informar-me, inclús vaig agafar una dieta que encara no l’estic fent servir perquè just em 

va agafar el confinament i no l’he pogut utilitzar molt. Però fins que vaig arribar a un 

dietista per així dir-ho, ho feia amb el meu criteri. 

 

C: I, el cap de setmana o els dies festius varia la teva alimentació? 

E: Sí, ja que al cap de setmana algun dia sempre marxo a dinar o a sopar fora amb els 

amics i no és menjar el de sempre, que és a lo millor pasta i algu més, sinó que depèn 

on anéssim a dinar o sopar, menjava una cosa o altre. Per exemple, quan és sopar és 

bocatas o kebab i dinar sempre són arrossos o depèn del dia barbacoa. 

 

C: Vale, continuem amb el segon bloc que és de l’ideal de bellesa. 

 

 

BLOC 2: IDEAL DE BELLESA 

C: Quin o quins referents tens en relació a l’aspecte físic? Ja sigui models, cantants, 

influencers... 

E:  No tinc un exacte, si que hi ha alguns que m’agraden per el seu estil de vida, com és 

per exemple Justin Bieber, però no el segueixo. Jo tinc una forma de buscar estar millor 

amb mi mateix, però no tinc un referent exacte de dir vull ser d’aquest estil. Sí que em 

vaig mirant potser alguns i dic; “Hóstia pues d’aquest estil o d’aquest altre”, però no els 

estic seguint a “raja tabla” diguéssim.  

 

C: I, creus que pots arribar a assolir aquest tipus de referents? 

E: Jo crec que sí, si hi ha constància i sacrifici sempre es pot aconseguir. 

 

C: Quin és el tipus de cos que creus que es porta? Que creus que està de moda ara? 

E: El meu punt de vista és, que m’agrada més estar depilat, no estar anorèxic ni gras, 

sinó un entremig amb músculs i una mica bronzejat. 

 

C: Quin podria ser un ideal per la gent en quant al cos? 

E: Ara no et sabria dir exactament, si mirés a Instagram alguns influencers que segueixo 

si que segur et diria però ara no sé... bueno, anem a posar... tot i que ho he pensat així... 

per pensar, tot i que tampoc el segueixo molt però que no em desagrada com a aspecte 

físic, a Neimar. 

 

C: I, tens algun model a seguir en quant a rutines?  

E: Bueno model a seguir, una persona molt sacrificada que no és influencer, es diu Eric 

Torrella, és una persona que és molt sacrificada amb el seu cos i que li dedica molt de 

temps, llavors no és que el segueixi exactament però si que el tinc com una mica de 

referent, de dir; “Hóstia pues mira aquest tio li dedica molt temps al seu cos, potser és 

algu bo”. És un amic i és el que em va fer la dieta que t’he comentat abans, ell és el que 
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em va crear la meva rutina agafant-me les mesures i amb el que a mi em fes falta i 

m’anés millor. 

 

C: Creus que tothom té la mateixa idea respecte un bon cos? 

E: No, Cadascú al final acaba tenint el seu punt de vista, sí que a lo millor hi ha alguns 

que s’assimilen sempre per la moda o per les tendències, pues a lo millor la gent està 

acostumada a veure un cos com algu a seguir. Però, al final cadascú acaba buscant per 

lo que li agrada, cadascú té el seu punt de vista per arribar a tindre el cos que ell vulgui, 

però sempre hi ha algú que posa, com diguéssim, la expectativa.  

 

C: Com és per tu un cos ideal masculí i un femení? 

E: Un cos ideal masculí per mi, el que t’he dit abans, que tingui poc percentatge de greix 

i que tingui múscul per l’home. Per part de la dona m’agrada que no sigui molt primeta i 

tampoc sigui molt grassa i m’agrada més que tingui més cul i els pits que no siguin molt 

petits.  

 

C: Vale, continuem amb el tercer bloc de la concepció del gimnàs i la cura del cos. 

 

BLOC 3: CONCEPCIÓ DEL GIMNÀS I LA CURA DEL COS 

C: Quina concepció tens del gimnàs i la cura del cos? És a dir, que significa per tu? 

E: Per mi el gimnàs és molt important i al final és perquè t’agradis a tu mateix, jo per 

exemple vull millorar el meu cos al gimnàs, potenciar-lo per agradar-me més i sentir-me 

millor i també perquè els demès em vegin bé. 

 

C: I, el tipus d’intensitat i dedicació que tens al gimnàs, varia segons l’època de l’any?  

E: Ara mateix, el temps que li dedico al gimnàs no és per ninguna època de l’any, és per 

mi, jo li dedico el mateix sempre. O sigui, m’agrada i li dedico temps i ganes però, no és 

perquè s’estigui apropant la “operación bikini” ni perquè ara no tingui parella, sinó és 

perquè jo vull estar millor amb mi mateix i ho faig per mi mateix i li dedico la mateixa 

exigència a qualsevol època de l’any. 

 

C: Per tu la pràctica del gimnàs és més una cosa de desconnexió de cap de setmana o 

és una activitat entre hores de feina entre setmana? 

E: Fins ara he estat fent més entre setmana per desconnectar de la feina i no pensar 

tant en el dia a dia en el tema de la feina, però, també hi ha alguns findes que si que li 

dedico una miqueta de temps per fer quatre cosetes aquí a casa. 

 

C: En general, consideres que els teus hàbits de cura del cos i del gimnàs tendeixen 

més a mantenir-se en la línia, en transformar el teu cos, en potenciar-lo, en estar 

saludable o simplement és per desconnectar? 

E: Jo crec que és una mica de tot, el temps que li dediques al gimnàs estàs desconnectat 

del teu dia a dia, estàs pensant en altres coses, també per el que jo crec i entenc, per 

portar una vida més saludable i sobretot per muscular els meus músculs. Noto que 

potser estan una miqueta més desinflats i que els hi podria donar més rendiment, així 

que al final el que vull és potenciar el meu cos i els meus músculs. 

 

C: Vale, doncs passem al següent bloc relacionat amb la cura del cos i les emocions. 

 

BLOC 4: EMOCIONS  

C: Actualment et sents còmode amb el teu cos?  
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E: Actualment sí, ara mateix sí que vull seguir endavant i vull créixer una mica més els 

músculs, però estic bé amb el meu cos. 

 

C: I, sempre t’has sentit així? 

E: No sempre m’he sentit així, realment fins fa poc sentia com que estava més primet i 

que em faltava múscul i més greix al cos, em sentia molt primet i llavors no m’agradava. 

 

C: Quina importància li dones a estar a gust amb tu mateix?  

E: Molta, perquè al final realment si tu t’estimes a tu mateix i t’agrades, totes les demès 

coses que t’esperen en el teu dia a dia te les prens millor diguéssim. 

 

C: I hi ha algunes millores del treu propi cos que desitgis però que creguis improbables? 

E: Jo crec que no, almenys les coses que sempre he volgut tindre de més, si li dedico 

temps i constància jo crec que sí. Jo crec que puc aconseguir una evolució amb més 

volum i definició com m’agrada a mi al pit i les abdominals i bueno en si a tot el cos amb 

més volum. El que si que em costa més són les cames perquè soc realista i no les 

exercito tant, llavors costa mes de veure si no ho treballes no veuràs canvis, però el que 

és la part del cos diguéssim del tors, sí.  

 

C: I en el cas que t’hagis sentit incòmode alguna vegada o època de la vida, quines van 

ser les raons? 

E: Incòmode en situacions, el que més, amb les noies. Perquè veus que, a lo millor, el 

prototip que he estat jo fins ara, que no era el que els hi agradava i em sentia potser 

com; “Hóstia!”, més apartat. Em veien i deien; “Aquest és primet, no m’agrada” saps? 

Llavors jo pensava “Hóstia”, jo vaig començar amb això. Desprès ja vaig començar 

perquè per mi era necessari al final, ja no per elles sinó per mi. Però, tot va començar 

amb això, que em veia molt primet i em veien molt primet i em costava més tirar endavant 

en depèn quines situacions. 

 

C: Alguna vegada has sentit vergonya, orgull o enveja respecte el teu cos o els altres? 

E: Tindre enveja no, perquè cadascú té el seu cos, sí que a lo millor dius “Hóstia, aquest 

té un bon cos i m’agradaria tenir-lo”. Però, no de dir l’envejo, sinó com a curiositat alguna 

vegada he pogut dir això. Tampoc he tingut orgull del meu cos a dia d’avui, potser a dia 

d’avui una miqueta de que vaig fent canvi i poca cosa més.  

 

C: I, creus que les emocions poden ser un condicionant o una motivació per la 

transformació del cos? 

E: Ajuda molt a que li dediquis més temps o amb més ganes. Crec que tindre vergonya 

o orgull del teu cos, no sempre, però sí que pot motivar per fer exercici. 

 

C: Et sents satisfet portant la dieta que portes? 

E: Estic en procés, encara no l’he canviat del tot però hem sento bé de moment.  

 

C: Et sents satisfet en treballar algun exercici que abans no poguessis fer en concret al 

gimnàs? 

E: Sí, exactament fa poc, o sigui, quan vaig començar amb el que són les dominades, 

era un exercici que no em sortia, no podia ni fer-lo i a dia d’avui desprès de tanta 

constància, ho aconsegueixo fer i cada vegada més fàcilment. 

 

C: T’agradaria acostar-te a algun tipus de cos ideal en concret? 
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E: No, m’agradaria més veure com va evolucionant el meu cos i anar “moldejant-lo” 

perquè m’acabi agradant a mi.  

 

C: I, com et sents al respecte a aquesta evolució que vols aconseguir? 

E: Sento que com a persona m’ajudarà a ser més fort i a part ser més valent, no ser tant 

vergonyós en alguns aspectes i llavors jo crec que l’evolució m’anirà bé. 

 

C: Vale, pues passem al següent bloc que és el tipus d’activitats i les rutines que fas al 

gimnàs. 

 

BLOC 5: TIPUS D’ACTIVITATS I RUTINA AL GIMNÀS 

C: Quants cops vas al gimnàs? Tens alguna rutina en quant a dies i horari? 

E: Vaig quatre dies a la setmana, més o menys el que faig és; dilluns i dimarts, descanso 

dimecres i dijous i divendres. Llavors el horari sempre és el mateix, més o menys a les 

set, set i quart. 

 

C: I tens alguna rutina en quant a exercicis? 

E: La rutina normalment, potser dins el gimnàs el que feia durant la setmana pot variar 

depenent si li vull donar més “chicha” a un múscul o a un altre. Però, normalment si que 

és més seguit, el dilluns faig una cosa, el dimarts un altre, però a lo millor hi havia lagun 

dia que feia un altre cosa perquè em venia de gust bàsicament. 

 

C: Més endavant penses fer canvis en la teva pràctica?  

E: En un principi jo no, perquè tampoc soc un especialista. Però, una vegada porti molt 

de temps potser hauria de fer un canvi i per això preguntaré a persones que estiguin 

titulades amb les dietes i les rutines per veure si va bé fer un canvi pel meu cos. 

 

C: I, quina és la rutina que portes? Fas màquines, classes...? 

E: Normalment sempre faig màquines, o màquines o exercicis amb el meu propi pes. 

Però, no faig activitats dirigides ni altre cosa que sigui això. 

 

C: Quan vas al gimnàs, quin tipus de roba utilitzes? Alguna marca o superfície en 

especial? 

E: M’agrada portar roba curta per estar més còmode a l’hora de realitzar els exercicis. 

En quant a marca no em fixo en això, em fixo en que sigui còmode, sí que tinc algun 

pantaló de marca Nike però la resta no és de cap marca en concret, la majoria del 

Decatlon i samarretes de publicitat que m’han regalat.  

 

C: I, quan vas al gimnàs, com m’has dit abans et trobes amb els companys allà. Però, 

realitzeu activitats junts o cadascú va a la seva? 

E: Sí, ens reunim tots a la mateixa hora, no venim junts però arribem al mateix lloc a la 

vegada i ens trobem allà. I, normalment fem grupets perquè cadascú cada dia treballa 

uns músculs diferents, llavores si per exemple un dia una persona ha de treballar pit i 

l’altre ha de treballar pit es van combinant. Normalment cadascú fa lo seu però ens anem 

ajudant i anem parlant i rient.  

 

C: Hi ha algun tipus d’entrenador que et pugui assessorar? 

E: Sempre pots preguntar a algun monitor de les classes dirigides algun dubte puntual 

sí o si tens algun problema però no estan per tu tota l’estona.  

C: Vale, passem a l’últim bloc referent al mateix gimnàs 
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BLOC 6: L’ESPAI, EL GIMNÀS 

C: Com és que vas al gimnàs municipal de la Palma de Cervelló?  

E: Vaig al gimnàs de la Palma perquè sé que és un gimnàs més de poble, no és potser 

com un MacFit i d’aquests que són molta gent sinó que és molt més acollidor i perquè 

allà anaven alguns amics meus, m’ho van comentar i mira em vaig motivar i vaig anar al 

de la Palma.  

 

C: I, saps quines activitats i serveis s’hi pot fer?  

E: A part de la sala de musculació tenen classes dirigides, activitats com taekondo, 

dirigides que realment no sé el que fan allà, crec que spining i relacionat amb lo 

cardiovascular, però no et sabria dir exactament que més fan perquè sempre estic a la 

sala de musculació que és el que m’interessa. 

 

C: Com són les instal·lacions del gimnàs? 

E: Són unes instal·lacions acollidores, són més petites, les màquines les necessàries 

per poder treballar el teu cos i poca cosa més. 

 

C: Al gimnàs hi ha música?  

E: Sí hi ha musica de la radio com los Cuarenta principales, Flaix fm, però molt baixeta, 

normalment cadascú es porta els seus cascos amb música.  

 

C: Com són els vestuaris i les dutxes?  

E: No són molt grans, però estant molt bé perquè sí que són modernes, renovades i molt 

còmodes. 

 

C: El gimnàs té cafeteria? 

E: Sí, el gimnàs si que té cafeteria  

 

C: Com és la recepció? Com s’hi accedeix? 

E: Quan entres a recepció tens una targeta i la passes per un detector i t’obra la porta. 

 

C: Com és la decoració del gimnàs?  

E: No hi ha decoració per així dir-ho, hi ha miralls i les parets verdes. 

C: Hi ha publicitat en el propi gimnàs? O fora? 

E: No, em sembla que no. Bueno, hi ha algun cartell de classes i horaris. I fora del 

gimnàs mai n’he vist. 

 

C: Quines creus que han estat les raons per desplaçar-te al gimnàs de la Palma de 

Cervelló a part de tenir amics que hi anaven? 

E: El preu, ja que a la Palma era el gimnàs més econòmic de la zona i les instal·lacions 

eren les més adequades en comparació per mi als altres gimnasos.  

 

C: Que és el que creus que fa que els usuaris d’aquest gimnàs l’hagin escollit? 

E: Jo crec que la gent que ho recomana, que realment les instal·lacions són bones, és 

petitet però des del meu punt de vista les instal·lacions són adequades al final i a part 

tenen alguns extres que en relació al preu estan molt bé, com per exemple la piscina 

d’exterior a l’estiu i a part tinc els meus amics allà, pues que més puc demanar. 

 

C: Per tu, és important l’ambient i la gent que va al gimnàs? 

E: Sí, si no hi ha un bon ambient, dinàmic i agradable, jo aniria igualment al gimnàs, 

però ajuda molt emocionalment a la persona. 
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C: I, a quina mena de gimnàs no aniries mai? 

E: Als de Barcelona, més que res perquè són gimnasos que són molt grans en els quals 

hi ha molta gent i m’agrada més que sigui més petit i acollidor i de poble en aquest sentit. 

Podria anar, però no m’agrada tant grans, tanta gent i demès no m’agrada. 

 

C: Vale, per últim la pregunta de tancament. Que t’ha semblat l’entrevista i vols incloure 

alguna cosa? 

E: Incloure no sabria que més comentar-te. Però, a mi l’entrevista m’ha agradat perquè 

m’he esplaiat una miqueta fins a dia d’avui en el que és el meu dia a dia i m’ha agradat 

escoltar-me per poder analitzar com estic fent les coses i potser pensar que hi ha 

algunes coses que podria dedicar-li més temps. 

 

C: Molt bé, gràcies  

E: A tu 

 

 

Entrevista Rosalia 
 

BLOC 1: CONTEXTUALITZACIÓ 

La Rosalia és una noia de vint-i-quatre anys i fa quatre anys que té parella estable. Ella 

s’ha titulat recentment en un grau superior de jardí d’infància, encara no ha tingut 

oportunitat d’acostar-se al món laboral, no obstant la seva idea és dedicar-s’hi. 

Actualment és mestressa de casa i fa de cangur informalment de manera puntualment. 

Ella es descriu com una persona amable, bona persona, tímida i de poques paraules 

però bona noia. Ella és originaria de la Puebla de Montalban, un poble proper a Toledo 

i actualment viu a Corbera de Llobregat ja que s’ha independitzat amb la seva parella 

originària de Corbera. Els seus pares tenen una segona residència de cap de setmana 

al poble confrontant amb el que vivia abans a Toledo, una casa al camp d’una herència 

familiar que aprofita tota la seva família a l’estiu i els caps de setmana. Els seus pares 

són originaris de Toledo i sempre han viscut al poble on viuen actualment. La mare de 

la Rosalia va estudiar un curs de formació professional d’administrativa i actualment s’hi 

dedica al ajuntament del seu poble. El seu pare, va estudiar una formació professional 

de màrqueting i actualment és comercial a un concessionari del mateix poble. Els dos 

abans de treballar on ho fan actualment de joves van ser cambrers al mateix establiment 

on es van conèixer i més tard van començar a treballar en els seus llocs de treball 

actuals. La Rosalia és la petita de tres germans, té un germà gran i una germana encara 

més gran, els dos són professors d’infantil a una escola de Toledo. Els avis de la Rosalia 

eren de Toledo, cap d’ells va rebre cap titulació, l’avui de part de mare no el va conèixer, 

la seva àvia va treballar de cuinera a una fonda i més tard va ser mestressa de casa. 

D’altra banda, l’avi de part de pare era sabater i la àvia mestressa de casa. 

 

La Rosalia no està gens familiaritzada amb la lectura, no li agrada llegir i no ha llegit res 

més enllà de la feines de l’institut i el grau superior que ha estudiat. En quant al teatre, 

ella va estar diversos anys col·laborant en les obres de teatre que feien al seu poble 

originari de forma gratuïta com a hobbie i extraescolar. Li agrada actuar però mai ha 

estat espectadora d’obres de teatre de pagament més enllà de les obres gratuïtes del 

seu poble quan ella no hi actuava. A ella li agrada anar al cinema de tant en tant a veure 

pel·lícules de ficció o aventures, és cert que abans anava més sovint amb la seva família 

a Toledo i ara que s’ha independitzat hi va menys ja que troba el cinema massa car. A 

casa li agrada mirar series en comptes de pel·lícules i consumeix les ultimes novetats 
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de Netflix relacionades amb la comèdia i l’acció. A més, a Youtube li agrada escoltar 

música i mirar el programa de La Resistencia. A nivell musical li agrada escoltar 

reggaeton, rap i el seu cantant preferit és Pablo Alboran. L’únic concert de pagament al 

que ha anat és el de Pablo Alboran i la resta han estat concerts de festes majors.  

Ella utilitza WhatsApp per comunicar-se i li agrada utilitzar Instagram per mirar 

fotografies i per publicar fotografies d’ella mateixa.  

 

Ella parla el castellà, ja que és la seva llengua materna, té un nivell baix d’Anglès ja que 

només l’ha estudiat a l’escola i l’institut, i actualment està aprenent el Català amb una 

aplicació gratuïta del mòbil, sense anar a cap acadèmia.  

 

Com a extra escolars va realitzar teatre juntament amb el seu germà i va estar jugant 

una petita temporada al voleibol quan era petita. 

 

En termes de política està molt desinformada i no li interessa. 

Ella creu que els estudis són importants per aprendre coses bàsiques i desenvolupar-te 

en el mon laboral i ho veu com una obligació per aquest. 

 

Ara l’única activitat que realitza més enllà de les seves obligacions, és anar al gimnàs. 

Quan ella vivia a Toledo li agradava sortir de festa per discoteques de Toledo on 

posessin reggaeton, avui en dia no acostuma a sortir de festa, només ho ha fet alguna 

vegada a Malalts de Festa Cornellà amb la seva parella.  

 

L’esport en la seva família no està gaire present, més enllà del seu pare que li agrada 

mirar el futbol al bar amb els seus amics. 

Ella i el seu germà són els únics de la família que realitzen esport ja que els dos van al 

gimnàs.  

 

 

C: ¿Qué actividades hacer antes y después de ir al gimnasio?  

R: Como alguna cosa i voy directamente y después del gimnasio a veces me voy a dar 

un paseo con alguien del gimnasio o nos quedamos tomando algo y luego ya para casa. 

 

C: ¿Normalmente usas la cafetería del gimnasio?  

R: Bueno, siempre no pero como te he dicho a veces, si coincido con alguien, me quedo 

a tomar algo. 

 

C: ¿Cuánto tiempo hace que estas yendo al gimnasio municipal de la Palma de 

Cervelló? 

R: Hace unos meses, casi medio año ya, des de que estoy viviendo en Corbera. 

 

C: ¿Vas sola al gimnasio? ¿Has conocido a gente en el gimnasio? 

R: Sí, voy sola, pero he conocido a gente nueva muy simpática en el gimnasio ya que a 

veces coincidimos y la verdad que me lo hacen más ameno el gimnasio. Hay muy buen 

rollo y nos ayudamos entre nosotros con dudas o a hacer algún ejercicio.  

 

C: ¿Me podrías decir que tipo de ropa y gasto en ropa tenéis tu y tu familia?  

R: La verdad que poca, no nos gastamos mucho dinero en ropa. El día a día vestimos 

de forma casual y fin de semana según la situación si salgo fuera de fiesta más arreglada 

y si me quedo en casa en chándal. Nos gusta que la ropa sea cómoda, económica i 

bonita. 
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C: ¿Y qué gastos relacionados con el cuidado personal tenéis tú y tu familia? Puede ser 

maquillaje, peluquería, servicios de estética, masajes… 

R: Pues mi madre se maquilla bastante, pero por lo demás no nos gastamos dinero en 

estética, mi madre va a la peluquería y ya está. 

 

C: ¿Qué tipo de alimentación tenéis en casa? 

R: Pues ahora que me hago la comida y yendo al gimnasio y tal, es mucho más 

saludable que antes cuando vivía con mis padres, porque comía poca verdura, muchos 

fritos y pucheros que hacia mi abuela.  

 

C: ¿Ahora hay alguien que te ayude a decidir tu dieta?  

R: No, de momento no. Según vaya viendo mi cuerpo ya veré más adelante. 

 

C: ¿Compartes con alguien la dieta que llevas ahora? 

R: Sí, con mi pareja, yo hago la comida y los dos comemos lo mismo, aunque él en 

mayor cantidad.  

 

C: ¿En tu día a día donde comes? ¿Varia tu alimentación con el fin de semana? 

R: Como en casa cada día i el fin de semana intento comer lo mismo, pero cuando voy 

a cenar con amigos intento pedir algo que sea saludable. 

 

C: ¿Y cuando vas a comer fuera donde sueles ir?  

R: En algún restaurante o en algún centro comercial donde normalmente comemos 

bocatas, pizza o algo así.  

 

C: Vale, pasamos al bloque dos relacionado con el ideal de belleza.  

 

BLOC 2: IDEAL DE BELLESA 

C: ¿Tienes algún referente en cuanto al aspecto físico? Ya sea modelo, influencer, 

cantante, amiga o compañera… 

R: Pues de momento no tengo ningún referente, sí que miro fotos por Instagram i digo 

“Mira así me gustaría estar” pero no estoy fijándome en ninguna persona en concreto. 

 

C: ¿Y cómo son los cuerpos de esas personas a las que te quieres asemejar que ves 

en las fotos que me cuentas? 

R: Son cuerpos ni muy delgados ni muy gordos y sobre todo definidos. 

 

C: ¿Con el ejercicio crees que puedes llegar a conseguir ese tipo de cuerpo? 

R: Pienso que sí, pero cada uno tenemos un tipo de cuerpo y no siempre vamos a estar 

si a tener el mismo cuerpo que otra persona.  

 

C: ¿Qué tipo de cuerpo crees que es el que se lleva y la gente quiere tener?  

R: Yo creo que a la gente le gusta tener un cuerpo delgado, definido, depilado i 

bronceado con el que se vean bien ellos y las demás personas. 

 

C: ¿Tienes algún referente en cuanto a rutinas de gimnasio? 

R: Pues cuando algún día no voy al gimnasio, me pongo algún video de Gym Virtual, un 

canal de YouTube de videos de ejercicio y me fijo en ella. 

 

C: ¿Crees que todo el mundo tiene la misma idea buen cuerpo? 
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R: Yo creo que no, que cada uno tiene su idea de buen cuerpo.  

 

C: ¿Con el aspecto físico de algún personaje admirado no querrías parecerte de ningún 

modo?  

R: Pues ahora mismo no sabría decirte, no me gustaría tener un cuerpo con grasa, que 

no estuviese definido i que tuviese poco pecho. 

 

C: ¿Para ti como es un cuerpo ideal masculino y femenino? 

R: El femenino que esté bien definido, que no sea ni muy delgado ni muy gordo y que 

tenga curvas y el masculino que no esté gordo ni muy delgado, que esté musculado y 

definido, un cuerpo bien. 

 

C: Pasamos al siguiente bloque relacionado con la concepción del gimnasio y el cuidado 

del cuerpo. 

 

BLOC 3: CONCEPCIÓ DEL GIMNÀS I LA CURA DEL COS 

C: ¿Qué concepción tienes del gimnasio y del cuidado del cuerpo? ¿Qué significa para 

ti?  

R: Para mi significa mucho, significa tener un mejor cuerpo, sentirme bien yendo al 

gimnasio y viene muy bien sobre todo a nivel psicológico, te sientes muy bien contigo 

mismo. 

 

C: ¿El tipo de actividades e intensidad y dedicación que le das al gimnasio, varía según 

la época del año? 

R: Para mí sí que varía, cuando ya ves que va allegar el verano dices; “Me voy a poner 

un poco más en serio y voy a hacerlo más a tope y siendo más constante”.  

 

C: ¿Para ti la práctica del gimnasio es más una práctica de fin de semana para 

desconectar, entre semana para trabajar tu cuerpo? 

R: Voy entre semana para poder trabajar mi cuerpo y definirme, aunque también 

desconecto un poco y me centro en hacer los ejercicios. 

 

C: ¿Tus ejercicios entonces son para transformar el cuerpo, mantenerlo en línea, estar 

saludable o simplemente para desconectar? 

R: Para transformar mi cuerpo, reduciendo el nivel de grasa, definiendo mi cuerpo para 

poder evolucionar y llegar a tener un cuerpo mejor, además de estar saludable y 

desconectar. 

 

C: Vale, seguimos con el siguiente bloque de las emociones 

 

BLOC 4: EMOCIONS  

C: ¿Actualmente te sientes cómoda con tu cuerpo? 

R: Actualmente sí, antes no tanto porque estaba más gordita y ahora yendo al gimnasio 

he mejorado mi cuerpo y me siento mucho mejor. 

 

C: ¿Qué importancia le das a estar a gusto contigo misma? 

R: Mucha la verdad, te sientes mejor conmigo misma, estas yendo por la calle y dices; 

“Que bien estoy”, psicológicamente estas muy bien cuando estas a gusto con tu cuerpo. 

 

C: ¿Qué mejoras de tu propio cuerpo deseas, pero crees que son improbables de 

conseguir? 
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R: Pues el pecho, porque no puedo hacer que crezca en el gimnasio y me gustaría 

tenerlo más grande. Por el resto creo que voy a poder conseguir lo que me propongo.  

 

C: ¿Y qué mejoras ves más probables de conseguir? 

R: Reducir el vientre, definir las piernas y aumentar el volumen y definir el culo. 

 

C: ¿Cuáles fueron las razones para que te sintieses incomoda en un pasado? 

R: Por estar más gordita, sentía que no tenia un buen cuerpo cuando me ponía un 

vestido o una camiseta apretada o un top y no estaba cómoda, me daba vergüenza ir 

en bikini por ejemplo y me hacía sentir mal. 

 

C: ¿Y has sentido envidia, vergüenza u orgullo de tu cuerpo o de los demás?  

R: He sentido envidia de los cuerpos perfectos de algunas chicas que veo por Instagram 

o por la tele. Antes sentía vergüenza de mi cuerpo, pero ahora ya hace tiempo que no. 

 

C: ¿Y esa envidia hacia algunos cuerpos y vergüenza de tu cuerpo, de alguna forma te 

motivó a hacer ejercicio? 

R: Sí, yo quería dejar de tener vergüenza y sentirme mal por mi cuerpo y decidí empezar 

a hacer ejercicio para tener un buen cuerpo, sentirme bien y orgullosa del cambio en mi 

cuerpo.  

 

C: ¿Te sientes satisfecha en haber conseguido cambiar tu dieta? 

R: Sí, me siento muy satisfecha porque de comer normalmente fritos y bollería, he 

pasado a reducirlo e intentar comer más verduras y más saludable.  

 

C: ¿Te sientes satisfecha en trabajar algunos ejercicios en concreto en el gimnasio? 

R: También, porque hay algunos ejercicios que antes no lograba hacer porque me 

cansaba mucho y ahora logro hacerlos. Por ejemplo, antes no lograba ni llegar a media 

hora de bicicleta y ahora logro hacer cuarenta minutos. 

 

C: ¿Te gustaría acercarte a algún tipo de cuerpo en concreto? ¿Como te sientes al 

respeto?  

R: Lo que más me gustaría es llegar a tener un abdomen plano que se vea un poco de 

abdominal, o sea un poco definido y también quiero más volumen en los glúteos. Y ahora 

que llevo un tiempo yendo al gimnasio mes siento bien porque veo que día tras día voy 

mejorando. 

 

C: Vale, pasamos al bloque cinco de las actividades y rutinas que haces en el gimnasio. 

 

BLOC 5: TIPUS D’ACTIVITATS I RUTINA AL GIMNÀS 

C: ¿Cuántas veces vas al gimnasio? ¿Sigues algún patrón o rutina distinto según el día 

de la semana?  

R: Voy cinco días de lunes a viernes. Cada día hago más o menos lo mismo en la sala 

de musculación, primero hago cardio en la bicicleta o elíptica y después trabajo 

abdomen y glúteos normalmente y según me apetece también hago brazos y piernas. 

 

C: ¿Qué tipo de ropa utilizas para ir al gimnasio? ¿La llevas puesta des de casa o te 

cambias ahí? ¿Después del gimnasio utilizas las duchas y los vestuarios? 

R: Pues leggins y un top o una camiseta cómodos. Y llevo la ropa puesta des de casa. 

Normalmente no utilizo los vestuarios, me gusta ducharme en casa. 
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C: ¿La ropa que utilizas suele ser de alguna tienda o superficie en especial? 

R: No es de ninguna marca en especial simplemente tengo ropa cómoda y cualquier 

leggins o camiseta me sirve.  

 

C: ¿Vas maquillada al gimnasio?  

R: No, no suelo ir maquillada, si ya lo estaba sí, pero no me maquillo adrede. 

 

C: ¿Me has dicho que vas sola al gimnasio, pero te encuentras con alguien allí?  

R: Sí voy sola y allí me encuentro con la gente que esté allí. 

 

C: ¿Cuándo estas ahí cada uno hace lo suyo o hacéis cosas juntos? 

R: A veces hacemos cosas juntos para hacerlo más divertido y nos ayudamos en 

algunos ejercicios o si tenemos alguna duda nos lo comentamos, hablamos de otras 

cosas para conocernos y nos lo pasamos bien mientras hacemos ejercicio.  

 

C: ¿Las rutinas te las haces tú o te las ha hecho alguien? ¿Dónde te informas? 

R: Cuando estaba en el gimnasio de Toledo había un monitor que me ayudó a hacerme 

una rutina y ahora la mantengo un poco y la voy variando según creo y si los fines de 

semana quiero hacer ejercicio o algún día no puedo ir miro videos de YouTube de 

ejercicios con mi propio peso de Gym Virtual. 

 

C: Vale, pasamos al último bloque relacionado con tu gimnasio.  

 

BLOC 6: L’ESPAI, EL GIMNÀS 

C: ¿Cómo es el gimnasio? ¿Qué actividades y servicios ofrece?  

R: El gimnasio no es muy grande, pero tiene tres salas, la principal de musculación con 

las máquinas y luego tiene dos salas de clases dirigidas para hacer cardio, una de 

spinning y en la otra hacen más cosas que no conozco porque siempre estoy en la sala 

de musculación. A demás hay la piscina descubierta para el verano, el bar i los 

vestuarios.  

 

C: ¿Te gustaría hacer alguna actividad que no ofrece el gimnasio? 

R: no, de momento no, estoy centrada en la sala de musculación para poder ir a mi ritmo 

cuando hago cardio y musculo.  

 

C: ¿Hay música en el gimnasio? 

R: Sí hay música de la radio de Flaix fm o cosas así. 

 

C: ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo te identificas para poder entrar? 

R: Es pequeña y tienes una tarjeta de socio para pasarla como en el metro para que se 

te abra la puerta. 

 

C: ¿Cómo es la decoración del gimnasio?  

R: No tiene mucha decoración, tiene espejos y está pintado de un color verde muy 

llamativo.  

 

C: ¿Hay publicidad en pe propio gimnasio o fuera de él?  

R: No tiene, como mucho algún cartel del horario de las clases. 

 

C: ¿Por qué elegiste el gimnasio municipal de la Palma de Cervelló? 



51 
 

R: Pues la verdad que después de investigar en los gimnasios de la zona, vi el precio 

que tenía el de la Palma, era el más barato así que fui a ver-lo me gustó y vi que las 

instalaciones estaban bien así que me apunté porque calidad precio está muy bien.  

 

C: ¿Qué crees que es lo que hace que la gente vaya a este gimnasio? 

R: Lo que te he dicho, el precio sobre todo y la calidad de las instalaciones que están 

bastante bien por el precio que tienes que pagar.  

 

C: ¿Para ti, es importante la gente y el ambiente del gimnasio? 

R: Sí mucho, la verdad que sí porque son muy simpáticos y cuando llegué nueva conocí 

a gente muy rápido y me han hecho una más, hay un ambiente de familia muy chulo la 

verdad. 

 

C: ¿A qué tipo de gimnasio no irías nunca? 

R: A un gimnasio de esos tan grandes e impersonales donde va cada uno a lo suyo y 

obviamente donde las instalaciones no sean buenas, ahí no iría.  

 

C: Por último, ¿Qué te ha parecido la entrevista? ¿Quieres añadir algo?  

R: Pues me ha parecido muy entretenida y no sé qué podría añadir, creo que lo he dicho 

todo. 

 

Annex 13: Contextualització i transcripció de les entrevistes (Gimnàs Dir 

Diagonal) 
 

Entrevista Roger 
 

BLOC 1: CONTEXTUALITZACIÓ 

En Roger és un noi de 27 anys i fa deu mesos que té parella estable. Actualment està a 

cinquè de medicina a la UIC Sant Cugat. Fa un any que dedica el seu temps complet a 

estudiar però fins llavors ha treballat set anys a urgències i la UCI com a auxiliar 

d’infermeria de la clínica privada Sagrada Família, és una feina que va aconseguir per 

la seva mare que era la cap d’infermeria, feia la supervisió i va poder donar una plaça 

perquè treballes sense cap titulació. Ell es descriu com una persona tímida, és introvertit 

i d’alguna manera té una cuirassa i la imatge que dona als altres creu que és diferent ja 

que el veuen més obert per les seves habilitats de lideratge. Des dels dos anys està 

vivint al Carrer Paris, a l’Eixample de Barcelona. Abans vivien a Vilassar de Mar i quan 

el Roger va fer els dos anys van decidir comprar-se un pis a Barcelona. Tenen una 

segona residencia a la Cerdanya i un altre més al Prepirineu. Els seus pares van néixer 

els dos a Barcelona, la seva mare va estudiar Infermeria i va fer diferents màsters de 

neonatos i demés, per poder arribar a la posició a la que va arribar de supervisora del 

torn de nit de la Clínica Sagrada Família. El seu pare va estudiar medicina i es va 

especialitzar en la cirurgia, va ser cirurgià digestiu, a més era digestòleg, que son dues 

especialitats i tenia un doctorat. En Roger té un germà petit que estudia economia i 

també viu amb els seus pares. Els seus avis de part materna eren de Barcelona, la seva 

àvia era mestressa de casa i era modista treballant amb encàrrecs des de casa i el seu 

avi era militar, va estar en la División Azul i quan va tornar va seguir treballant de militar. 

Per part de pare, els seus avis eren de Logroño, la seva àvia també era modista i el seu 

avi era artista, dibuixant i pintava quadres. 
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En Roger pràcticament es passa el dia llegint lectures relacionades amb la medicina en 

relació a la carrera i en el seu temps lliure també li agrada llegir lectures de caire científic 

ja que li agrada molt la física i la química. A la mare del Roger li agrada molt veure 

operes al Liceu, és sòcia i sempre que hi ha alguna que li sembla que podria ser 

interessant o li podria agradar al Roger li proposa i van junts. A més, aquests dies de 

confinament miren junts al metropolitan.org on et permeten veure operes d’allà al 

Metropolitan de Nova York. En quant al cinema, no acostuma a anar-hi, ja que no troba 

pel·lícules que li interessin, si que hi ha alguna pel·lícula a la que ha anat com la del 

Renacido, no obstant en general no va massa al cinema. A casa li agrada veure 

pel·lícules de Netflix, HBO o a internet, de tot tipus que li aportin alguna cosa, o com a 

mínim que li facin pensar, la seva peli preferida és “Si la cosa funciona”, una pel·lícula 

que explica la vida d’un catedràtic en física i química quàntica, a ell li agrada veure 

aquest tipus de pel·lícules. En quant a series, també li agrada veure les que li “trenquin 

el cap”, que li facin pensar. A nivell musical, li agrada molt escoltar al pianista Ludovico 

Einaudi, també li agrada buscar per YouTube covers de Back per exemple, li atrau molt 

la musica en piano ja que va estar molts anys tocant-lo. En quant a concerts li agrada 

anar a concerts de piano d’un company seu de l’escola, el Bernat Català. Ell no utilitza 

gaire les xarxes socials, utilitza el WhatsApp gairebé per obligació, ja que és per on 

tothom es comunica i l’Instagram el fa servir molt poc ja que no hi ha gaire cosa que li 

aporti, com a molt alguna vegada ha penjat alguna fotografia de paisatges d’on viatja i 

mai ha compartit el seu cos ni que va al gimnàs. En quant a idiomes a part del que va 

aprendre a l’escola, ha estudiat en acadèmies i sap parlar l’anglès, l’alemany i en un 

futur vol estudiar japonès. En quant a extra escolars de petit va començar a tocar el 

piano fins que va començar la universitat quan va estar a punt d’entrar al conservatori, 

però entrant a medicina ho va haver de deixar en quant a formació acadèmica, a casa 

segueix practicant-ho i escoltant-lo. A més, d’adolescent va fer atletisme i va arribar a 

ser campió de Barcelona de salt en pèrtiga, però ho va haver de deixar perquè es va fer 

mal a l’esquena. En quant a política no te cap tipus de participació activa en cap 

associació, simplement intenta informar-se per exercir el seu dret a vot adequadament. 

 

Ell veu els seus estudis en medicina necessaris per poder treballar com a metge, no 

obstant creu que potser hi ha alguns estudis obligatoris que potser no són tan necessaris 

per el dia de demà. En un futur dins la medicina li agradaria tindre contacte amb els 

pacients i fer un bon seguiment de cadascun d’ells, però també li agradaria cirurgia 

inclús es planteja arribar a ser ministre de sanitat.  

Actualment com a activitat fora del món acadèmic, només va al gimnàs perquè no té 

temps per més. No li agrada gaire sortir de festa, no ha anat mai a una discoteca, si ha 

de sortir prefereix anar a sopar amb els amics i desprès prendre alguna cosa a casa 

d’algun amic.  

 

A casa els hi agrada fer esport caminant per la ciutat quan s’han de moure, encara que 

puguin agafar un taxi els hi agrada caminar per fer esport, no obstant no son practicants 

d’esport en equip ni en són espectadors, de petits tota la família era sòcia del Barça 

perquè el seu avi era un fanàtic, però quan el seu avi va morir es va perdre la costum 

d’anar cada cap de setmana al camp.     

 

C: Quines són les activitats que realitzes abans i després d’anar al gimnàs? Marxes a 

casa, et relaciones amb algú del gimnàs, prens alguna cosa a la cafeteria amb ells? 

R: No, la veritat es que no faig res de tot això, vaig al gimnàs i torno no faig res en 

especial.  
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C: Normalment fas ús de la cafeteria del Dir Diagonal, ja sigui sol o amb algú del gimnàs? 

R: No, la veritat és que a la cafeteria hi ha moltes coses que tenen bona pinta però no 

conec a gent del gimnàs ni tinc cap tipus d’interacció.   

 

C: Quant fa que vas al gimnàs? 

R: Doncs vaig al gimnàs des de que em vaig lesionar l’esquena quan feia atletisme, vaig 

començar anar al gimnàs perquè vaig estar lesionat, vaig perdre una mica de massa 

muscular i vaig començar a anar al gimnàs més d’una forma terapèutica, no per gust, al 

final li acabes agafant el gust però vaig per evitar el dolor de l’esquena i fa uns nou anys 

d’això.   

C: Em podries dir quin tipus de roba i despesa en roba teniu a casa? 

R: Ens agrada gastar una mica més en la roba i que la roba sigui una mica més de 

qualitat perquè al final és el que diuen no? “lo barato sale caro” i prefereixo tenir roba 

bona i de marca, paguem una mica més per la qualitat del producte. En el dia a dia 

normalment vaig amb camisa i algun jersei i si ja fa calor porto algun polo.  

 

C: Quin tipus de despesa relacionada amb la cura del cos teniu a la família? Ja sigui 

perruqueria, estètica, massatges, maquillatge... 

R: Doncs ens agrada anar sovint a la perruqueria, ens agrada estar “acicalados” i de 

tant en tant ens fem algun massatge. Al costat de casa hi ha un centre que mentre et 

tallen i et pentinen tens una noia que et fa un massatge a les mans que es bastant 

agradable i pagues per tota la experiència, que és bastant agradable.  

 

C: Com és el teu tipus d’alimentació? És la mateixa que teniu a casa per tots? 

Normalment on menges? 

R: Mengem casi tots el mateix, tant cuinem com jo, ma mare o el meu germà i intentem 

mantenir una dieta el més equilibrada possible, potser si que en això som una miqueta 

avorrits, ja que sent ma mare i jo del ram de la sanitat, som una mica avorrits perquè tot 

es verd i saludable. En general tenim una dieta de qualitat, que sigui de producte fresc, 

que sigui saludable. I sempre menjo a casa a no ser que aquell dia no pugui passar per 

casa i llavors menjo on estigui.  

 

C: El cap de setmana o els dies festius, varia la teva alimentació?  

R: Bueno ja que els caps de setmana ens portem bé, el cap de setmana sortim a dinar 

o sopar a fora, a bons restaurants on les cuines són més tècniques, per tant no menjo 

el mateix que menjo a casa, però intento no menjar coses que es surtin molt de lo 

saludable.  

 

C: Tens ajuda d’algun nutricionista o realitzes els teus propis plans?  

R: No, entre ma mare i jo ens apanyem no crec que tinguem ninguna hipovitaminosis, 

un dèficit de vitamines per la dieta que fem, ni res per l’estil. 

 

C: Vale, doncs passem al segon bloc de l’ideal de bellesa.  

 

BLOC 2: IDEAL DE BELLESA 

C: Quin o quins referents tens en relació a l’aspecte físic? Ja sigui algun model, cantant, 

influencer, company... 

R: Doncs no, la veritat es que no, però si t’he de dir algun tipus de cos, prefereixo un 

cos que estigui saludable amb un “indice de masa corporal” entre divuit i trenta, vull dir, 

ni molt gras ni molt prim, depenent de l’estatura que tingui tindrà uns quilos, doncs això 

una persona que estigui sana.  
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C: Creus que pots assolir aquest tipus de cos?  

R: Sí, sent constant en una bona alimentació i fent exercici regularment pots mantenir 

aquest tipus de cos fàcilment.  

 

C: Em podries explicar una mica quin es el tipus de cos que es porta en la societat? 

R: Bueno nomes fa falta posar Telecinco no? Així, saps quin tipus de cos es porta, 

“metros ochentas, rubias, bronceadas, mucho pecho y mucho culo” i els nois doncs 

“metros ochentas, noventas, muy musculados y bronceados”. Pràcticament és això, això 

és el que penso que, si per lo menys no és el que es porta, és lo que atrau i lo que ven. 

 

C: Tens algun tipus de model a seguir en quant a rutines al gimnàs?  

R: No tinc cap model a seguir, quan vaig començar a interessar-me pel gimnàs vaig 

contractar una rutina adequada per mi, que tingues en compte les meves 

característiques i la meva alimentació i a partir d’aquí ja la he anat seguint adaptant-la 

en la meva evolució en el temps al gimnàs.  

 

C: Creus que tothom té la mateixa idea respecte un bon cos?  

R: No, sinó no tindria tants pacients diabètics, vull dir, hi ha gent que creu que té un bon 

cos i que està sana, però en realitat no ho està. No és el mateix tenir un bon cos estètic 

que un bon cos saludable.  

 

C: Amb l’aspecte físic de quins personatges admirats no voldries assemblar-te de cap 

manera? 

R: Mai voldria assemblar-me als actors tant desproporcionats i excessius d’aquelles 

pel·lícules d’acció on tots són extremadament grans i musculats, em sembla massa 

exagerat i en aquest punt irreal i insà.  

 

C: Com és per tu un cos ideal masculí? I un femení?  

R: Per mi tant un cos ideal femení com masculí, és un cos sa, que està en el seu pes 

ideal per la seva estatura i metabolisme, és un cos ni massa gras ni massa prim, un cop 

proporcionat i saludable.  

 

C: Vale, doncs passem al tercer bloc relacionat amb la concepció del gimnàs i la cura 

del cos. 

 

BLOC 3: CONCEPCIÓ DEL GIMNÀS I LA CURA DEL COS 

C: Quina concepció tens del gimnàs i la cura del cos? Què significa per a tu?  

R: Per mi significa salut, quan es sap fer un bon ús d’aquest, perquè un cos que es mou 

i fa exercici és un cos sa que a la llarga notarà aquesta dedicació en la cura del cos.  

 

C: Creus que el tipus d’activitats i la intensitat i dedicació al gimnàs varia segons l’època 

de l’any? Ja sigui l’operació biquini o algun esdeveniment especial.   

R: En el meu cas no varia, com t’he comentat hi vaig sobre tot pel mal d’esquena, intento 

ser bastant constant durant tot l’any, si que es veritat que en època d’exàmens potser la 

baixo una mica però intento seguir anant com la resta de l’any.  

 

C: Per tu, la pràctica del gimnàs és una pràctica de cap de setmana, d’entre setmana o 

simplement de desconnexió?  
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R: Per mi és una pràctica del dia a dia on activo el meu cos que ha estat tot el dia assegut 

a una cadira a les classes de la uni o estudiant a casa on també desconnecto de tot això 

i em centro en els exercicis i el meu cos.  

C: Per tant, en general, consideres que els teus hàbits de cura del cos tendeixen a 

mantenir-se en línia, en transformar el teu cos, potenciar-lo, estar saludable, o 

simplement es un moment de desconnexió?  

R: En el meu cas, personalment els meus hàbits al gimnàs van dirigits a estar 

principalment saludable i a mantenir el cos tal i com el tinc actualment, no vull aconseguir 

cap transformació, nomes mantenir-me saludable i cuidar-me l’esquena.  

 

C: Vale, doncs passem al quart bloc relacionat amb les emocions.  

 

BLOC 4: EMOCIONS  

C: Actualment et sents còmode amb el teu cos? Sempre t’has sentit així? 

R: Sí, sempre m’he sentit còmode amb el meu cos.  

 

C: Quina importància li dones a estar a gust amb tu mateix?  

R: Home, és important estar a gust amb un mateix perquè en el moment en el que la 

gent no està a gust amb l’aspecte físic és quan comencem a veure autentiques 

atrocitats, vull dir, és important perquè pot afectar molt a la psicologia d’una persona. 

 

C: Quines millores del teu propi cos desitges però són improbables?  

R: Que sem posi bé l’esquena, encara no hi ha una intervenció que l’arregli.  

 

C: Quines millores creus factibles?  

R: Les que he aconseguit i estic mantenint, que els abductors i demès musculatura 

paravertebral sem posi més ferma per subjectar millor la columna i no em faci mal.   

 

C: Alguna vegada has sentit vergonya, orgull o enveja respecte el teu cos o dels altres?  

R: Bueno potser a l’adolescència vaig tindre vergonya puntual per el típic gra en mig de 

la front, alguna cosa d’aquestes del brote puberal que sem van fer una mica pesades 

però res de l’altre món, avui dia ja ni tinc grans ni tinc la mateixa mentalitat. Avui en dia, 

jo estic orgullós del cos que tinc, tampoc crec que tinc el cos d’un ideal de bellesa global, 

potser la gent no diria que tinc un bon cos, perquè ni estic musculat ni res d’això, 

simplement estic sa i això em fa estar orgullós. I mai he sentit enveja del cos de ningú. 

 

C: Creus que les emocions poden ser un condicionant o una motivació per la 

transformació o cura activa del cos? 

R: Sí, segurament sí. És una bona pregunta, és el que et comentava abans de el disgust 

que pot arribar a tenir un mateix sobre el seu propi cos, pot arribar a generar una 

transformació. Hi ha incús patologies i desordres mentals que poden arribar a donar lloc 

a autentiques atrocitats, com aquestes dones que a vegades es posen tant de llavi o 

tant de pit o aquests homes que es posen segons quines pròtesis per transformar el seu 

cos i aconseguir aquest ideal que tenen, al final produeixen rebuig més que un altre 

cosa.  

 

C: Et sents satisfet de seguir l’alimentació que segueixes?  

R: Sí em sento satisfet, sí. 

 

C: Et sents satisfet en treballar algun exercici en concret al gimnàs? Ja sigui que abans 

no fessis o que ara fas millor.  
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R: Sempre m’ha costat molt fer piscina, que ne realitat és el que em va millor per 

l’esquena i sempre se m’ha fet molt feixuc, però al final amb el temps i la constància, al 

final fas un hàbit, una rutina, una cosa que s’ha de fer i la fas, i la veritat és que estic 

bastant content i satisfet de ser capaç de fer tanta estona de piscina com faig ara. Abans 

entre que no volia i que sem feia molt dur pel mal d’esquena, ara aguanto molt més. 

 

C: Vale, doncs passem al cinquè bloc del tipus d’activitats i ruïnes que tens al gimnàs. 

 

BLOC 5: TIPUS D’ACTIVITATS I RUTINA AL GIMNÀS 

C: Quants cops vas al gimnàs? Segueixes algun patró o rutina en quant als dies de la 

setmana o horari al que vas? 

R: Bueno intento anar de dilluns a divendres, i si puc vaig casi cada tarda, el que passa 

és que amb la facultat, les practiques i demés no pot ser. Per tant, vaig uns tres de cada 

cinc dies i els caps de setmana els intento dedicar una mica més a la família i a fer 

alguna activitat amb ells com pot ser el que t’he comentat abans d’anar al restaurant, 

anar a l’opera o alguna cosa així.  

 

C: Quines activitats realitzes al gimnàs? Com és la teva rutina? 

R: Arribo al gimnàs, em canvio faig exercici a les màquines, desprès faig piscina, em 

dutxo i me’n vaig.  

 

C: Quin tipus de roba utilitzes? Ja portes la roba per fer exercici posada o et canvies al 

vestuari?  

R: Em canvio als vestuaris, perquè no visc just al costat del gimnàs, tinc un quart d’hora 

caminant i si que es veritat que algun dia m’he motivat més a l’estiu i vaig corrents fins 

allà i ja vaig amb la roba i desprès torno corrents i em dutxo a casa, però en general em 

dutxo allà.  

 

C: D’on sol ser la roba que utilitzes? Alguna tenda, superfície o marca en especial? 

R: En quant a la roba del gimnàs també m’agrada utilitzar roba de marca, perquè té més 

qualitat i en tinc de vaires, m’agraden molt les bambes de Nike, i els xandalls tant de 

Nike com d’Adiddas, Puma, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, el que em va agradant em 

vaig comprant.   

 

C: Ja m’has dit que vas sol al gimnàs, però un cop allà t’hi relaciones amb algú, tens 

algun tipus d’amistat?  

R: No, vaig al gimnàs sol i no tinc cap tipus de contacte ni res, alguna vegada potser 

m’he trobat algun conegut i hem xerrat cinc minuts però en general no, quedo com que 

no sóc molt sociable, però el gimnàs l’entenc així.  

 

C: Disposes o el gimnàs disposa d’algun tipus d’entrenador que et pugui assessorar?  

R: Sí, el gimnàs té entrenadors que pots contractar però jo em guio amb la rutina que 

vaig contractar i he fet meva.  

 

C: Vale, doncs passem a l’últim bloc relacionat amb el propi gimnàs, el Dir Diagonal 

 

BLOC 6: L’ESPAI, EL GIMNÀS 

C: Com és que vas al Dir Diagonal? Em podries explicar una mica les activitats que s’hi 

pot fer i que ofereixen?  

R: Bueno, jo crec que la primera pregunta és equivalent a la següent. Vull dir, vaig al Dir 

Diagonal per totes les coses que ofereixen, és molt gran, té piscina i zona per prendre 



57 
 

el sol, té pàdel, la sala de musculació que està molt bé, és molt gran i té moltes 

màquines, mai has de fer cua per res, té classes dirigides on pots fer exercici 

cardiovascular i classes dirigides tipus ioga, estiraments i coses més relaxades si vols 

també, vull dir, és un gimnàs per totes les edats. És un molt bon gimnàs, a més està en 

molt bon lloc, el tinc a un quart d’hora caminant des de casa. A més té una cafeteria molt 

completa amb tot de bones opcions.  

 

C: Hi ha algun tipus de fil musical al gimnàs?  

R: Sí, hi ha musica però jo faig servir auriculars i escolto la meva pròpia musica perquè 

la que posen no m’agrada. 

 

C: Com són els vestuaris i les dutxes?  

R: Els vestuaris i les dutxes estan molt bé, jo és dels pocs gimnasos dels que he estat, 

i n’he provat varius de quan feia atletisme. És un gimnàs que incorpora dins del propi 

vestuari per dones i homes, o sigui, cada gènere té el seu, un bany turc que és com una 

sauna de vapor, una sauna humida i això està dins perquè et facis un píling a la pell i 

això també relaxa. Després sí que és veritat que el vestuari és gran i com a defecte et 

podria dir que les dutxes són obertes i potser no tens tanta privacitat però en general si 

t’he de posar una pega del gimnàs és aquesta.  

 

C: Com és la recepció, com t’identifiques per poder entrar? 

R: Doncs, ara ja fa uns anys el sistema ha canviat, ara és tot molt més “moderno”, tens 

una polsera que t’identifica, poses l’empremta al detector, en un escàner biomètric i ja 

et deixa passar.  

 

C: Quin tipus de personal hi ha? 

R: Hi ha tot tipus d’entrenadors i professors de les classes dirigides, que s’encarreguen 

una mica de tot. 

 

C: Com és la decoració?  

R: La decoració es molt neutre la veritat, són blancs i negres, algunes parets de vidre i 

no ha gaire cosa en quant a decoració, és molt minimalista.  

 

C: Hi ha publicitat en el propi gimnàs? De quin tipus? 

R: Publicitat del gimnàs en general no, el que hi ha són els horaris de classes, de 

vegades classes noves que hi haurà en un futur, alguns massatges o tractaments de la 

zona de bellesa, però poca cosa més. 

 

C: Perquè vas escollir el Dir Diagonal?  

R: Perquè em queda prop de casa, i abans quan treballava a la clínica em quedava a 

cinc minuts, per tant em quedava entre la clínica i casa, em venia perfecte. I quan vaig 

anar a visitar-lo em van acollir tant bé i les instal·lacions eren tant bones que ja m’hi vaig 

quedar. 

 

C: Què és el que creus que fa que els usuaris del Dir Diagonal l’hagin escollit? 

R: No se, per una part segur que la fama i el prestigi que té és important perquè 

segurament sigui dels millors gimnasos que hi ha sinó el millor. Potser té un preu una 

mica més elevat però crec que és justificat per totes les coses que ofereix, crec que està 

ben localitzat i crec que les instal·lacions sempre estan molt netes i cuidades, la 

grandària que té, que no hagis de fer cues, tot això crec que és molt adequat.  
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C: Per tu és important l’ambient i la gent del gimnàs? 

R: Per mi és molt important l’ambient sobretot, que puguis estar còmode, que pugis anar 

a la teva sense que ningú et destorbi, que sigui espaiós, que hi hagi suficient màquines 

per no haver d’esperar per fer els exercicis que vulgui fer. 

 

C: A quina mena de gimnàs no aniries? 

R: No aniria mai a un gimnàs petit que oferís pocs serveis i on les instal·lacions no 

estiguessin en condicions i tot el que t’he comentat fins ara.  

 

C: Que t’ha semblat l’entrevista? Vols incloure alguna cosa? 

R: No, incloure no massa, la veritat és que crec que has disparat en tots els punts que 

s’havia de disparar. Em sembla que és una entrevista interessant en quant a la cura del 

cos. I a mi personalment m’ha fet donar-li un parell de voltes. 

 

C: Vale, pues moltes gràcies 

R: A tu 

 

 

Entrevista Cristina 
 

BLOC 1: CONTEXTUALITZACIÓ 

La Cristina és una noia de vint-i-sis anys i fa dos anys que té una relació de parella 

estable. Actualment està a l’últim curs de Medicina a la UIC, Universitat Internacional de 

Catalunya, a més dona classes particulars d’Anglès de manera informal a gent de 

diverses edats, com cinquanta, trenta i nens petits, a més el curs vinent realitzarà un 

màster de salut mental als Estats Units. Ella es descriu com una persona alegre, 

treballadora, generosa, bastant familiar que també li agrada estar amb els amics, li 

agrada molt viatjar i és una persona molt centrada. Actualment viu amb els seus pares 

a un pis de Barcelona de Sarrià. Quan era petita fins els divuit anys va estar vivint a Sant 

Joan Despí, desprès va estar vivint tres anys a Budapest estudiant, ja que  va començar 

la carrera de Medicina allà i al tornar va aplicar a la UIC i la seva mare, el seu germà i 

ella van anar a viure a Sarrià perquè els seus pares es van divorciar, a més viuen amb 

la seva àvia ja que és molt gran i és depenent. La seva família té una segona residencia 

a la platja, concretament a Calafell, on hi van algun cap de setmana o festius a l’estiu.  

 

Els seus pares són originaris de Barcelona, el seu pare vivia a l’Eixample, Balmes amb 

Valencia i la seva mare a Sarrià. Els seus pares van estudiar medicina i actualment el 

seu pare és director i subdirector dins el món de la medicina d’una presó. D’altre banda 

la seva mare és pediatra. El seu germà major va estudiar Dret i porta la direcció d’un 

laboratori de vitamines, portant la part més gestora de Dret. Els seus avis van néixer i 

viure a Barcelona. La seva avia de part de mare va néixer a Barcelona i ella durant un 

temps va ser professora de francès i desprès va estudiar per ser comadrona, s’hi va 

dedicar i finalment va ser la directora d’Axa, l’empresa d’assegurances de vida. El seu 

avi de part de pare va estudiar medicina i exercia com a metge. El seu avi de part de 

pare també va estudiar medicina i exercia com a metge i la seva avia de part de pare 

era mestressa de casa.  

 

A la Cristina en el seu temps lliure li agrada llegir articles d’estudis de medicina i a més 

consumeix llibres que ella anomena “espirituals” relacionats amb la medicina de 

diferents mestres del món, sempre li ha agradat llegir cada dia una mica. En quant al 

teatre, la Cristina durant tota la seva vida ha anat regularment a veure ballet i operes ja 
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que la seva àvia és socia del liceu i la pot acompanyar, a més en la època en la que va 

viure sola a Budapest, va seguir anant freqüentment a teatres d’allà per veure ballet i 

opera que és el que més li agrada. A ella li agrada molt anar al cinema, tot i que en 

l’últim any hi ha anat poc perquè en l’últim any de medicina tenen poc temps per dedicar 

al temps lliure, no obstant normalment hi va molt ja que li agrada i a més el té al costat 

de casa. A casa li agrada veure pel·lícules sola perquè li agrada veure les pel·lícules en 

versió original i la seva mare no entén l’anglès. Li agraden les pel·lícules de novel·les 

històriques, de suspens, misteri, les bèl·liques, pel·lícules que tenen algun significat, no 

li agraden les pel·lícules de comèdia mal fetes. Ella sol buscar les pel·lícules per internet 

ja que diu que a Netflix no hi ha tantes pel·lícules bones, no obstant si que mira alguna 

sèrie policíaca a Netflix. A més li agrada molt veure documentals i consumeix YouTube 

per veure entrevistes de persones que li interessen. A nivell musical li agrada la musica 

clàssica, el jazz amb saxòfon, el rock i el pop a Spotify Premium i Youtube. Li agrada 

molt anar a concerts de tant en tant, ha anat a concerts com Ed Sheeran, altres de 

música acústica, altres de Rock com Muse i altres concerts a un festival de Portugal.  

Ella utilitza Whattsapp per comunicar-se i Instagram per veure fotografies i penjar 

algunes fotografies només quan viatja i mai ha compartit la seva cura del cos ni el 

gimnàs. Ella parla el Català, el Castellà i l’Anglès en el mateix nivell, ja que ella anava a 

una escola de parla anglesa, sap parlar portuguès perquè la seva ex parella era 

portuguesa i es sap defensar amb el francès, ja que el va estudiar a l’escola. A nivell 

d’extraescolars la Cristina de petita feia piano, coral, teatre, pilates, judo, natació, dibuix 

i pintura i de més gran va continuar amb el piano, va fer dansa del ventre i anar al 

gimnàs. En quant al piano va començar la carrera de piano i ho va deixar quan va arribar 

al quart any elemental, quan li quedaven tres anys per acabar la carrera.  

En termes de política la Cristina no hi posa interès, simplement exerceix el eu vot quan 

hi ha eleccions. D’altra banda creu fortament en Déu de manera espiritual, però no creu 

en l’església com a institució religiosa, no obstant tota la seva família prové d’un món 

molt religiós. Per ella els estudis són una necessitat en l’àrea de medicina, però és 

conscient que es pot tirar endavant en el mon laboral sense tindre estudis superiors, per 

exemple per les xarxes socials. A més a més, ho creu necessari per adquirir 

coneixements i modular la seva visió del món, creu que és important a nivell individual 

com a nivell de societat encara que desprès no et dediquis al que has estudiat. Fins ara 

no ha tingut contacte amb el món laboral per estar estudiant medicina, però en un futur 

es vol dedicar a fer teràpia de joc amb nens dins el món sanitari.  

 

Fora de l’àmbit acadèmic li agrada fer dansa, gimnàs i esquiar. A ella li agrada quedar-

se a casa però de tant en tant surt de festa per Aribau i Tuset.  

 

En quant a l’esport a casa seva el seu germà és molt esportista, també va al gimnàs, fa 

futbol, esquia, pàdel, hoquei, mountain bike, basquet i altres coses, la seva mare 

actualment no fa esport però havia fet atletisme, yoga, pilates i taichi entre d’altres. 

L’esport a casa seva és important per passar-s’ho bé com per exemple anar a esquiar 

tots junts cada cap de setmana, anar a caminar per la muntanya, fer excursions, piscina 

i anar a jugar tennis junts. A més també son espectadors del barça tant de futbol com 

de basquet. En el seu entorn la majoria es cuida al gimnàs per estar saludable. 

 

CA: Abans i desprès del gimnàs realitzes alguna activitat en concret?  

CR: Abans del gimnàs no faig res especial, hi vaig directament i desprès del gimnàs 

també marxo directament a casa. 

 

CA: Normalment fas us de la cafeteria del gimnàs?  
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CR: No he fet mai us, però no descarto fer-ne us algun dia perquè té molt bona pinta tot. 

 

CA: Normalment vas sola o acompanyada al gimnàs? 

CR: Sempre vaig sola, el que sí que hi ha una noia que conec de la universitat que de 

vegades ens trobem espontàniament allà, però sinó vaig sola.  

 

CA: Has conegut algú al gimnàs? 

CR: No, al gimnàs no. Bueno si que he conegut a gent però no he tingut més relació. 

 

CA: Quan fa que vas al gimnàs?  

CR: Al Dir porto dos anys anant, però vaig tindre una pausa com de dos o tres mesos 

de la època d’exàmens però sí, dos anys.  

 

CA: Quin tipus de roba o despesa en roba teniu tu i els teus familiars? 

CR: El meu pare i la meva mare són molt clàssics, sempre van arreglats i elegants amb 

estic clàssic d’abans. El meu germà quan va a la feina va ben vestit amb “traje” però 

sinó va amb camisa, pantalons i bambes. I jo sóc més de portar una brusa, una camisa 

o un jersei i pantalons i a l’estiu m’agrada portar vestits que no son super arreglats però 

tampoc son tirats. I en roba gastem però tampoc és obsessiu, si que es veritat que ens 

agrada comprar roba bona de marca però també fa que ens duri més.  

 

CA: Quines despeses relacionades amb la cura personal teniu a la família? Ja sigui 

maquillatge, perruqueria, estètica, massatges... 

CR: Ens agrada anar sovint a la perruqueria, per cuidar el cabell. També gastem en 

vitamines, massatges, en coses perquè el cos físic estigui saludable. En maquillatge i 

cremes gasto sobretot jo, la meva mare no es maquilla gaire. 

 

CA: Quin tipus d’alimentació teniu a casa? 

CR: Una mica variat, en general és tot sa, verdura i pollastre carn i tot això. Jo sóc 

vegetariana i sóc celíaca així que no puc menjar gluten, el meu germà si que menja carn 

i la meva mare és obsessiva compulsiva en menjar sa, menja molt poca carn però menja 

una mica i sempre mengem verdures, pures, obres la nevera i és tot verd. 

 

CA: Com és el teu tipus d’alimentació en concret? Varia de la resta de la família? 

CR: De vegades la comparteixo amb la meva mare, però bàsicament el primer plat 

sempre és igual per tothom perquè és una sopa, o llenties o arròs o una amanida i és el 

segon el que varia que ells tenen carn o pollastre i jo tinc pues tempeh, hamburguesa 

vegetariana, tofu... 

 

CA: En el teu dia a dia on menges? I, el cap de setmana o festius varia la teva 

alimentació? 

CR: Dino a casa. Els caps de setmana, els divendres sobre tot surto més, m’agrada 

menjar a fora. Fora menjo coses que no hi ha a casa, o sigui fatal, però bueno menjo 

pizza vegetariana, pasta... sobre tot els postres és difícil trobar coses sense gluten que 

estiguin bones i llavors vaig a restaurants que tinguin coulants de xocolata sense gluten, 

pizza sense gluten, m’agrada molt el sushi i coses així. 

 

CA: Tens ajuda d’algun nutricionista o decideixes les dietes tu sola? 

CR: Ma mare em guia una mica però ara vol que vagi al nutricionista, perquè com 

marxaré fora i el menjar a Estats Units és molt diferent del d’aquí, vol que aprengui a 
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menjar sa i a saber que és lo adequat pel meu tipus de cos, perquè em cuidi quan vagi 

allà. O sigui, en poc començaré amb un nutricionista.  

 

CA: Vale, doncs passem al segon bloc de l’entrevista referent a l’ideal de bellesa. 

 

BLOC 2: IDEAL DE BELLESA 

CA: Quin o quins referents tens en relació a l’aspecte físic? Ja sigui model, cantant, 

influencer... 

CR: La veritat és que no, a mi mateixa, com a mi m’agradaria estar. 

 

CA: Llavors si no tens a una persona en concret com és per tu un ideal en l’aspecte 

físic? 

CR: Per mi un ideal en l’aspecte físic és que la persona estigui sana, si que és veritat 

que es tregui partit perquè cadascú té el cos que té i la cara que té però si que un es pot 

cuidar més la pell per exemple i el pes ideal per la persona. 

 

CA: Creus que tu pots assolir aquest tipus de cos amb el que et sentis bé amb tu 

mateixa? 

CR: Sí 

 

CA: Quin creu que es porta en general per la gent? 

CR: Massa prim, bueno depèn perquè ara s’ha posat de moda els culs grans i les tetes 

grans però igualment depèn de la zona, a Estats Units s’ha posat molt de moda això. 

Però la gent aquí és super prima. També es porta el tema de la musculació en els nois 

però a les noies últimament també, és més com la obsessió per tindre un cos perfecte 

però es que cada persona té un cos diferent. O sigui ma mare per exemple és un fideu 

i és super estreta, jo encara que m’obsessionés no podria perquè jo sóc més ample, tinc 

els hombros super amples, tinc un altre tipus de cos i he d’aprendre per treure’m partit 

a mi i ella al seu. No obsessionar-se en que jo vull ser com ella o com un altre perquè 

cadascú té el seu cos. 

 

CA: En el gimnàs, tens algun model a seguir en quant a les rutines o activitats? 

CR: Sí, normalment faig pilates i zumba, el que m’interessa a mi és més tonificar que 

perdre pes, si que m’agradaria tindre dos o tres quilos menys però, tampoc fa falta fer 

massa cardio perquè m’interessa tonificar. 

 

CA: No fas servir les màquines de musculació? 

CR: Prefereixo fer classes dirigides, perquè jo pel meu compte no sóc molt disciplinada 

amb el gimnàs i així també em poden corregir si ho faig malament, per mi l’esport és 

com que l’he de disfrutar i amb les màquines no ho disfruto.  

 

CA: Creus que tothom té la mateixa idea respecte d’un bon cos? 

CR: No, fa molt el que es mira per les xarxes socials, també fa molt el país en el que 

està, ja et dic a Estats Units s’ha posat molt de moda les tetas grans i els culs grans, 

però venen aquí i la gent s’escandalitza quan veu aquests cossos amb tantes corbes, 

depèn molt de l’ambient social en el que estiguis, de la teva cultura també o les teves 

creences i també el que t’hagin ensenyat a casa.  

 

CA: I dins del que m’has dit que cadascú té el seu cos, em podries dir com és per tu un 

cos ideal femení i un masculí? 
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CR: Que sigui un cos sa, no cal tindre molts músculs però tampoc estar gordo. Un cos 

que sigui sa tant de pes com d’esport. Per mi un cos ideal no és super musculat o super 

de res, és estar en el teu pes ideal per la teva estatura, edat i que no estiguis super 

gordo o super prim. Tant per masculí com femení, perquè ja és qüestió de salut també.  

 

CA: Vale, passem al bloc tres que és de la concepció del gimnàs i de la cura del cos. 

 

BLOC 3: CONCEPCIÓ DEL GIMNÀS I LA CURA DEL COS 

CA: Quina concepció tens del gimnàs i de la cura del cos? Que significa per tu? 

CR: M’ha costat aprendre una mica això però també ho he tingut com garantit, perquè 

fins als vint-i-tres tenia una constitució molt fàcil, feia super poc esport i sempre tenia 

com bon cos, sempre he sigut molt primeta i no havia d’esforçar-me gaire i a partir dels 

vint-i-tres, vint-i-quatre, em va començar a canviar e cos i vaig posar més consciència 

en la gran importància que té la cura del teu cos a nivell salut, perquè t’ha de durar tota 

la vida i és algo que de vegades no prenem consciència i el que fem ara també ens 

marcarà quan ens fem més grans com aguanti el cos. Llavors vaig anar prenent més 

consciència i vaig començar a anar al gimnàs, veure que és el que em funciona a mi. 

Ara per mi és important tindre cura del meu cos. 

 

CA: Creus que el tipus d’activitats o la intensitat i dedicació que tens al gimnàs varia 

segons la època de l’any?  

CR: No, tampoc m’ho prenc massa en serio, així que vaig fent, m’agradaria de vegades 

prendre-m’ho més en serio. Però no m’importa tant. 

 

CA: Per tu la pràctica al gimnàs, és més cap al cap de setmana com una activitat més o 

desprès d’estudiar al dia a dia o és un moment de desconnexió?  

CR: Per mi entre setmana si vaig al gimnàs a fer classes és més per salut, en canvi si 

faig esquí o tennis el cap de setmana és més per desconnectar.  

 

CA: Vale, passem al següent bloc relacionat amb les emocions respecte la cura del cos. 

 

BLOC 4: EMOCIONS  

CA: Actualment et sents còmode amb el teu cos?  

CR: M’agradaria perdre dos o tres quilos, però per la resta sí 

 

CA: Quina importància li dones a estar a gust amb tu mateixa?  

CR: Crec que és bastant important tinguis el cos o el pes que tinguis has d’estar a gust 

amb tu mateix, crec que és molt important perquè tens més confiança en tu mateix, 

també tens més energia i fas més activitats.  

 

CA: Creus que hi ha alguna millora del teu propi cos que desitgis però sigui molt 

improbable de aconseguir? 

CR: El meu nas, però no penso operar-me. 

 

CA: I quines millores del teu propi cos veus factibles? 

CR: Abdominals i cul dur, tot i que no és la meva prioritat ja que el que vull es estar 

saludable però aquestes dues coses les veig factibles a millorar en el meu cos.  

 

CA: En cas que et sentis incòmode o t’hagis sentit incòmode alguna vegada amb el teu 

cos, quines van ser les raons? 
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CR: Amb el meu nas i amb els meus pits durant una època. El meu nas perquè es va 

desproporcionar tot molt, quan em canviava el cos, va créixer molt i desprès ja es va 

ajustar més la cara i també aprens a com pentinar-te i és diferent. Els pits perquè em 

van créixer molt de cop i creia que tenia massa curva per una persona que havia sigut 

totalment plana, llavors és adaptar-te una mica als canvis.  

 

CA: Alguna vegada has sentit vergonya, orgull o enveja respecte el teu cos o dels altres?  

CR: Algun cop sí, a l’adolescència vaig sentir vergonya del meu cos en general, ara veig 

les fotografies i no hi havia cap motiu per sentir vergonya, però recordo que sentia 

vergonya del meu cos en general, era inseguretat en mi mateixa i llavors em feia 

vergonya posar-me alguna cosa o ensenyar-lo. Enveja crec que no i orgull del meu cos 

sí que he sentit algun cop també vaig passar de la vergonya al orgull i desprès ja em 

vaig neutralitzar.  

 

CA: Creus que les emocions poden ser un condicionant o una motivació per la 

transformació o la cura activa del cos? 

CR: Sí, si una persona s’avergonyeix per exemple i vol canviar-ho, impossibilita o també 

aquest sentiment li pot donar impuls a millorar. L’enveja no sé, jo diria que no perquè 

llavors et centres en el cos d’un altre persona i no en el teu i mai tindràs el cos de l’altre 

persona perquè sou diferents persones. I l’orgull igual et pot ajudar un cop t’estàs 

transformant. 

 

CA: Et sents satisfeta en haver aconseguit la teva alimentació? 

CR: Ha de millorar una mica, per això la nutricionista he de veure exactament que és lo 

ideal per mi i acabar-ho de configurar.   

 

CA: Et sents satisfeta en treballar alguns exercicis en concret al gimnàs? 

CR: Sí, pilates sobretot, tot el que sigui tonificar el cos, postura i estiraments.  

 

CA : Vale, doncs passem al següent bloc de les activitats i rutines que fas al gimnàs.  

 

BLOC 5: TIPUS D’ACTIVITATS I RUTINA AL GIMNÀS 

CA: Quants cops vas al gimnàs? 

CR: Tres cops a la setmana estic anant recentment però abans era un cop a la setmana.  

 

CA: Sols seguir algun horari o patró en quant a dies en concret? 

CR: Intentava seguir un horari, però és molt difícil amb els horaris que tenim i al final 

acabo fent sobre la marxa. 

 

CA: Penses fer canvis en la pràctica en un futur? 

CR: Tres dies a la setmana està bé, però m’agradaria tindre uns horaris més estables 

com per poder seguir-lo, jo crec que un cop comenci a treballar amb una vida més 

estable serà més fàcil.  

CA: Quines activitats realitzes al gimnàs? 

CR: Bàsicament pilates, tonificació i zumba. 

 

CA: Més endavant penses fer un canvi en aquesta pràctica o seguiràs així. 

CR: No crec, m’agrada seguir així 

 

CA: Per anar al gimnàs, quin tipus de roba utilitzes?  

CR: Leggins, sostenidor d’esport i una samarreta. 
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CA: Ja portes la roba per fer exercici posada o et canvies als vestuaris? 

CR: La porto posada i quan acabo marxo directament a casa a dutxar-me, perquè al 

gimnàs és molt “agobiant” perquè està tothom per allà.  

 

CA: D’on sol ser la roba que utilitzes pel gimnàs? D’alguna marca o superfície en 

concret? 

CR: Bueno m’agrada bastant la tenda de Nike i la roba d’esport de l’Oysho, crec que té 

més qualitat i a més és maca.  

 

CA: Sols anar al gimnàs maquillada? 

CR: No, només tapa ojeras perquè tinc ojeras però no, dies espontanis.  

 

CA: El gimnàs disposa d’algun tipus d’entrenador personal que et pugui assessorar?  

CR: Sí, però l’has de pagar, crec que si tu preguntes et diuen i tal, però desprès hi ha la 

opció d’entrenador personal de fer classes.  

 

CA: Com t’has informat del que t’aniria bé fer a tu en quant a exercicis?  

CR: Quan entres al gimnàs et donen la opció de fer dos classes amb l’entrenador 

personal perquè et guiï una mica i amb la nutricionista perquè et digui quins exercicis 

serien ideals per tu, pel teu cos i també et pregunten els teus objectius. Sí, et guien 

bastant quan entres al gimnàs per primera vegada. 

 

CA: Com és aquesta primera vegada, com et tracten? 

CR: Et tracten molt bé perquè volen que et quedis al gimnàs. 

 

CA: Vale, doncs passem al bloc sis que és del mateix gimnàs 

 

BLOC 6: L’ESPAI, EL GIMNÀS 

CA: Com és el Dir Diagonal? Quines activitats i serveis ofereixen? 

CR: És super gran i té moltíssimes opcions, està super bé, té pàdel, te piscina, té moltes 

activitats a la piscina, té solàrium, té quatre o cinc classes que una és especifica 

d’Spinning, l’altre és més per activitats tipus Zumba, steps... tot el que sigui 

cardiovascular, desprès hi ha una part que és de yoga, pilates, cos i ment, estiraments 

i tot això. Desprès tenen la part de màquines i d’entrenadors privats, tenen moltes 

màquines, hi ha una cafeteria també i una zona que no és per estudiar, però t’hi podries 

posar perfectament. Fan tot el que és cardiovascular, també tonificació, yoga, balls 

també, estiraments, és com una mica per totes les edats i gustos.  

 

CA: Perquè no fas les altres activitats que t’ofereix el gimnàs?  

CR: Perquè hi ha tant que acabes escollint els teus objectius i ja està, com a molt algun 

dia pots anar a passar-t’ho bé però vas a les teves, sinó també és com massa i si vas a 

tot és impossible.  

 

CA: T’agradaria fer alguna activitat que no s’ofereixi al gimnàs? 

CR: Es que jo crec que ofereix tot, inclús té un centre especialitzat en el yoga que es diu 

Yoga One que si tens la polsera del Dir hi pots anar i fer tot tipus de yoga allà, hi he anat 

alguna vegada i està super bé.  

 

CA: Al gimnàs hi ha fil musical?  
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CR: Sí, hi ha “musicote” en plan “pum pum” a la part d’abaix que és la zona de les 

màquines, a la zona de zumba també es sent la música, hi ha com una fusió de 

musiques al passadís. En canvi a la part d’adalt és més tranquil perquè és la zona de la 

cafeteria i la zona d’activitats de yoga, cos i ment i tot això, llavors és més tranquil, 

bàsicament no hi ha música.  

 

CA: Com son els vestuaris i les dutxes del gimnàs?  

CR: Les dutxes estan bastant bé, però és com tot obert, les dutxes estan obertes, no hi 

ha cap porta ni cortina, hi ha bastantes més de vint jo crec, perquè és un gimnàs molt 

gran, però tot i així és una mica agobiant, massa gent que no coneixes i tots allà... 

 

CA: La cafeteria com és, que ofereix?  

CR: Tot d’opcions sanes la veritat, són amanides, entrepans però tot sa, molts sucs 

naturals, màquina de cafè igual si que hi ha algun pastelet o així, però d’estil sa també. 

És més com per la gent que va al migdia si volen dinar ràpid i marxar. És bastant garant 

amb moltes cadires i taules altes o tipus sofàs amb taules. 

 

CA: Com és la recepció, com t’identifiques per entrar?  

CR: Tens una polsereta, llavors poses la teva polsera a un lector i desprès poses la teva 

huella dactilar. Normalment hi ha dos o tres a recepció, però algun cop hi ha només una 

persona, depèn. 

 

CA: Quin tipus de personal hi ha? 

CR: Els que treballen al gimnàs són tots fitness, els recepcionistes són entrenadors 

també i estan tots forts, fan de tot una mica.  

 

CA: Com és la decoració del gimnàs? 

CR: Les classes són transparents, tu entres al gimnàs passes la huella dactilar i a la 

mateixa planta on està la recepció està la cafeteria i hi ha les sales de yoga i pilates i les 

parets són normals, però a baix les classes són transparents, hi ha com unes butaques 

per que et sentis i puguis mirar les classes o esperar a que comenci la següent, si vas 

cap al fons hi ha els vestuaris i unes escales per arribar a la piscina i la zona de pàdel, 

una zona per prendre el sol i és tot molt neutre o transparent o colors tipus negre o blanc. 

 

CA: Hi ha publicitat en el propi gimnàs?  

CR: Sí, de horaris, de les classes, si hi ha alguna classe nova, de vegades de massatges 

i nutricionistes perquè hi ha un espai de bellesa. 

 

CA: Perquè vas escollir el Dir Diagonal? 

CR: Perquè està al costat de casa i ofereixen el que m’interessa.   

 

CA: Quines creus que són les raons dels usuaris de Dir Diagonal per escollir-lo?  

CR: Jo crec que són les instal·lacions una mica el prestigi, l’estètica i les classes que 

ofereixen, hi ha tot tipus de classe i també guanya molt la piscina, el solàrium i el pàdel 

que sempre està ple.  

 

CA: Per tu és important l’ambient i la gent del gimnàs? 

CR: Sí que és important però a mi m’agobia, no m’agrada que hi hagi tanta gent, però 

com el tenia al costat de casa. 

 

CA: A quina mena de gimnàs no aniries mai? 
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CR: Als que són super fitness.  

 

CA: Que t’ha semblat l’entrevista? Vols incloure alguna cosa? 

CR: M’ha semblat molt bé, molt completa que avarca bastantes àrees i crec que no, ho 

he dit tot. 

 

CA: Moltíssimes gràcies 

CR: De res 

 

Entrevista Guillermo 
 

BLOC 1: CONTEXTUALITZACIÓ 

En Guillermo és un noi de vint-i-quatre anys i no té parella estable. Ell ha estudiat 

medicina i ara durant el temps de confinament per el Covid-19, està treballant en un 

CAP com a metge de família. En Guillermo es descriu com una persona alegre, 

empàtica, que li agrada ajudar als demès, una mica tímid i reservat, però dins la seva 

timidesa és obert amb les persones que té confiança. Actualment viu a Sarrià amb els 

seus pares i és fill únic. Quan era petit vivia a Cornellà fins que els seus pares es van 

mudar a Sarrià. La seva família té una segona residència a Cuenca. El pare del 

Guillermo va néixer a Cuenca i va vindre a Barceona a estudiar quan era jove on va 

conèixer la seva mare que vivia a Cornellà. El seu pare va començar a estudiar biologia 

i la seva mare matemàtiques però no els hi agradava i van acabar estudiant una carrera 

de màrqueting i publicitat els dos junts. Els seus pares van crear una empresa de 

assegurances de la llar i actualment s’hi segueixen dedicant. Els avis den Guillermo van 

néixer tots a Cuenca i tots van estudiar fins la primària de l’època i no va tindre estudis 

superiors. Les seves dos àvies van ser mestresses de casa, el seu avi de part de pare 

va treballar com a tècnic de manteniment en un molí de blat i el seu avi de part de mare 

treballava a una fabrica fent maquines d’escriure.  

 

Al Guillermo li agrada llegir llibres i articles relacionats amb la medicina. En quant el 

teatre li agrada anar regularment a veure obres de teatre amb la seva família a veure 

comèdies i musicals. En quant al cinema, aquest últim any no hi ha anat gaire ja que 

havia d’estudiar per el MIR i no tenia gaire temps, no obstant abans d’això ell anava un 

parell de cops al mes. A casa li agrada consumir sovint cinema a Netflix o a Movistar +, 

el gènere que més li agrada són els thrillers. A més li agrada veure series en aquestes 

plataformes i també vídeos relacionats amb l’actualitat i l’alta cuina ja que li agrada 

cuinar a YouTube. Al Guillermo li agrada escoltar musica indie a Spotify Premium, el seu 

grup preferit és Izal, un grup indie, també li agrada Iván Ferreiro, Los Piratas, grups que 

ell mateix diu que són poc coneguts. En quant a concerts li agrada anar a dos o tres a 

l’any, l’últim que hi va anar va ser Izal i normalment solen ser concerts dels seus grups 

preferits i de Pop-Rock. En quant a xarxes socials, utilitza el WhatsApp per comunicar-

se i Instagram per veure fotografies ja que no és gaire actiu en aquesta xarxa social, no 

penja gaires fotografies, només mira fotografies dels seus amics quan s’aburreix i mai 

ha compartit a les xarxes socials que va al gimnàs ni el seu cos. En Guillermo a part de 

parlar el Castellà i Català va estudiar Anglès i Francès de forma extra curricular. En 

quant a extra escolars i hobbies en Guillermo va formar-se musicalment en Piano, va 

jugar en un equip de Hoquei i sobre tot feia natació, no obstant amb la exigència de la 

carrera de medicina fa sis anys que només segueix anant a nedar a la piscina del gimnàs 

i toca el piano per plaer. En Guillermo s’informa pels medis, els seus coneguts i familiars 

i vídeos de YouTube per tal de poder exercir el seu vot amb més coneixement. En vers 

als estudis, pensa que són molt importants sobre tot en la societat competitiva en la que 
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vivim per poder trobar una feina i viure bé. En un futur, quan acabi la seva feina durant 

el confinament, li agradaria canviar i treballar de cirurgià general a un hospital que sigui 

bastant potent. Fora de l’àmbit laboral li agrada anar al gimnàs, el cinema i veure als 

amics. Al Guillermo no li agrada sortir de festa, no obstant, surt de festa de tant en tant 

per alguna ocasió especial dels seus amics i surt per discoteques de l’avinguda Diagonal 

amb Numància, Balmes o Tuset. La família del Guillermo no té gaire relació amb l’esport, 

si que van al gimnàs però en quant a esports no els hi agrada practicar-los ni ser 

espectadors, els únics de la família relacionats amb l’esport són dos dels seus cosins 

que són nadadors federats.  

 

C: ¿Cuáles son las actividades que realizas antes y después del gimnasio? ¿Te 

relacionas con alguien ahí o al salir? 

G: Antes de ir al gimnasio no suelo realizar nada en especial, me gusta ir solo al 

gimnasio, ir directamente hacer ejercicio y luego me voy a casa directamente, tampoco 

hago nada especial.  

 

C: ¿Normalmente haces uso de la cafetería del gimnasio? Ya sea solo o con alguien. 

G: No, muy rara vez, como mucho he ido a comprar-me un agua y ya está.  

 

C: ¿Conoces a alguien en el gimnasio? ¿Tienes algún tipo de amistad cuando vas a 

hacer ejercicio? 

G: No tengo relación con nadie, si que es verdad que de ir a las mismas horas a veces 

te encuentras a gente que va a la misma que tu de lejos i la saludas, pero la relación 

que tengo con ellos es poco más de saludar, preguntar que tal i hablar de cómo está el 

tiempo, poco más. 

 

C: ¿Cuánto hace que vas al gimnasio?  

G: Pues a este gimnasio, al Dir Diagonal, des de que me mude a Sarrià, hará unos tres 

años o quizás un poco más. 

 

C: ¿Qué tipo de ropa o gasto en ropa tenéis tu y tus familiares?  

G: No solemos comprar mucha ropa, pero si invertimos en ella, preferimos comprar ropa 

de buena marca, que quizás es bastante más cara que un Zara por ejemplo, pero que 

es de mucha más calidad. Mis padres suelen vestir bastante bien, mi padre con camisas, 

pantalones de traje y zapatos y mi madre con camisas o vestidos elegantes. Yo no me 

arreglo tanto, quizás me pongo un polo con unos tejanos o una camisa con un jersey y 

bambas.  

 

C: ¿Cuáles son los gastos en el cuidado del cuerpo de tu familia? Ya sea maquillaje, 

peluquería, estética, masajes… 

G: En mi familia lo que mas nos solemos cuidar es el pelo y es en lo que solemos gastar 

un poco más, luego si que usamos cremas y mascarillas y de vez en cuando vamos a 

darnos masajes para relajarnos.  

 

C: ¿Qué tipo de alimentación tenéis en casa? 

G: Yo creo que comemos bastante variado y de todo. Solemos ir al mercado y todo lo 

que compramos es fresco y de calidad, solemos comer muy variado con mucha verdura, 

legumbres, sin excesivas grasas. Sí, suelo tener una buena alimentación. 

 

C: ¿En tu día a día donde comes? ¿Y los fines de semana? ¿Varia tu alimentación?  
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G: En el día a día como en casa con mis padres. Y los fines de semana varia bastante 

mi alimentación, ya que nos gusta mucho comer y cenar fuera, entonces pido cosas que 

no como en casa como pasta en italianos, sushi si vamos a un japones, o platos de alta 

cocina si voy con mis padres.  

 

C: ¿Tienes ayuda de algún nutricionista para tus dietas? 

G: No, lo decidimos un poco entre la familia i con las nociones que tengo de nutrición 

por la carrera y videos de nutricionistas que veo para documentarme y sacar el máximo 

partido a los alimentos, hacemos la dieta que más nos conviene, con opciones sanas. 

 

C: Vale, pasamos al segundo bloque relacionado con el ideal de belleza.  

 

BLOC 2: IDEAL DE BELLESA 

C: ¿Tienes algún referente en relación al aspecto físico? Ya sea modelo, cantante, 

influencer… 

G: La verdad es que no tengo ningún referente en concreto, simplemente estar en la 

línea ni muy grande ni muy delgado, algo moderado y proporcionado.  

 

C: ¿Cual crees que es el tipo de cuerpo que se lleva?  

G: En general creo que la sociedad pone como estándares de belleza para las chicas el 

estar delgada, sin nada de grasa, con apariencia anoréxica y los chicos que tengan 

musculatura. Esto es lo que creo que la sociedad nos quiere hacer ver.  

 

C: ¿Tienes algún modelo a seguir en cuanto a rutinas y actividades que haces en el 

gimnasio?  

G: Las rutinas me las hago yo, suelo hacer un poco lo que yo quiero, voy al gimnasio, 

hago ejercicio y hago lo que me apetece ese día básicamente.  

 

C: ¿Crees que todo el mundo tiene la misma idea respeto a un buen cuerpo?  

G: No, no lo creo. La belleza es completamente subjetiva. Si que en la sociedad creo 

que puede gustar más un tipo de persona o de cuerpo, pero opiniones hay millones, 

subjetivas y totalmente válidas. 

 

C: ¿Con el aspecto físico de personajes admirados no querrías parecer-te nunca? 

G: Pues no sabría decirte, alguien que esté demasiado desproporcionado en cuanto a 

músculos. Vale ya sé, no me gustaría estar como Arnold Schwarzenegger que es un 

ídolo para la gente fitness, lo encuentro demasiado. 

 

C: ¿Cómo es para ti un cuerpo ideal femenino y masculino? 

G: Un cuerpo ideal masculino para mi seria uno proporcionado que si tiene músculos no 

sea exagerado, que no sea un bestia del fitness, eso para mí es pasarse, que haya una 

proporción en su cuerpo que no sea ni muy delgado ni muy gordo, ya que creo que es 

un signo de salud. I uno femenino, lo mismo que sea proporcionada que no esté 

demasiado fibrada ni delgada, pero que tampoco esté gorda porque no es sano. 

 

C: Vale, pasamos al siguiente bloque relacionado con el cuidado del cuerpo en el 

gimnasio       
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BLOC 3: CONCEPCIÓ DEL GIMNÀS I LA CURA DEL COS 

C: ¿Qué concepción tienes del gimnasio y el cuidado del cuerpo? ¿Qué significa para 

ti?  

G: Es algo que para mí implica salud, también algo para que te veas mejor y estés mejor, 

pero sobre todo algo que implica salud sobre todo física pero también mental. Y para mi 

significa hobby y a veces un poco obligación, porque normalmente voy porque me 

apetece y a desconectar y algunas veces me da pereza ir porque me apetece quedarme 

en casa, pero me obligo a ir, para no perder el hábito.  

 

C: ¿Qué es lo que hace que quieras tener este hábito?  

G: La parte más grande, es para yo estar sano esa es la más grande. También sí que 

es verdad que hay un trasfondo que es para verme mejor, pero en si es para estar 

saludable.  

 

C: ¿El tipo de actividades e intensidad que dedicas en el gimnasio, crees que varía 

según la época del año? 

G: Yo creo que sí, pero no depende de ninguna ocasión en concreto. Hay épocas que 

estoy más activo porque mi cabeza hace un “click” y me activo más y épocas que no 

tanto y también coincide mucho con la época de los exámenes de la universidad.  

 

C: ¿Para ti el gimnasio es una practica de fin de semana como una actividad más, entre 

horas después del trabajo, momento de desconexión…?  

G: La verdad es que es toda la semana, si que es verdad que por tiempo es mejor el fin 

de semana y varia un poco, si es entre semana voy mas por desconectar de estar todo 

el día trabajando. Y el fin de semana cambia un poco, también es por placer pero a 

veces me obligo a ir para no estar todo el fin de semana sin hacer deporte. 

 

C: ¿En general tus hábitos de cuidado del cuerpo y del gimnasio tienden en mantener, 

transformar, potenciar tu cuerpo, estar saludable o desconectar?  

G: Esta entre medias de estar saludable y desconectar yo creo. Si que me gusta hacer 

ejercicio para mantenerme en la línea, pero si estoy saludable y además puedo 

mantenerme como estoy, estoy contento. La prioridad es el estar saludable, es por 

salud. 

 

C: Vale, pasamos al siguiente bloque de las emociones. 

 

BLOC 4: EMOCIONS  

C: ¿Actualmente te sientes cómodo con tu cuerpo? 

G: Sí, me siento bastante cómodo con mi cuerpo, estoy contento ahora mismo. 

 

C: ¿Y siempre te has sentido así? 

G: Bueno, de pequeño estaba más gordito, entonces de pequeño me acuerdo sentir 

más vergüenza por mi cuerpo, también tenia mis obsesiones con la comida o con el 

deporte. Porque claro era pequeño, me comparaba con mis compañeros de clase y yo 

no me veía bien, sentía vergüenza, no lo sabía gestionar bien, no sabía lo que podía 

hacer y lo que no, entonces no hacía nada para remediarlo, pero sí que recuerdo tener 

vergüenza por mi cuerpo.  

 

C: ¿Qué importancia le das a estar a gusto contigo mismo?  

G: Hombre es super importante, es esencial. Ahora yo miro mi ejemplo de yo de niño, 

me miro para atrás y yo creo que, con mi actitud de ahora, aunque tuviese el cuerpo que 
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tenía antes también me sentiría a gusto, es importante que cada uno, tenga el cuerpo 

que tenga, que se sienta a gusto.  

 

C: ¿Qué mejoras de tu cuerpo deseas, pero crees improbables? 

G: Pues no creo que nada de lo que busco sea improbable porque estoy en un punto 

que me veo bien como estoy e intento mantener-lo.  

 

C: ¿Alguna vez a parte de la vergüenza que me has comentado antes, has sentido 

envidia u orgullo de tu cuerpo o de los demás?  

G: Antes había sentido alguna vez envidia, ahora ya no, como mucho siento orgullo por 

la otra persona que se cuida y he sentido orgullo de mi cuerpo en ciertas actividades. 

Por ejemplo, si salgo a correr y aguanto lo que me propongo me siento orgulloso de mi 

mismo, no tanto de mi cuerpo sino de haber podido conseguirlo y me hace sentir muy 

bien.  

 

C: ¿Crees que las emociones pueden ser un condicionante o una motivación para la 

transformación o el cuidado activo del cuerpo?  

G: Totalmente, creo que son super esenciales. Con las emociones las dos cosas, si tu 

estas triste por ejemplo igual un día o época no vas al gimnasio y si estas contento sí 

vas o hay personas que lo contrario que cuando están tristes es cuando mas van. Pero 

si que creo que son importantes y tanto como la motivación que es esencial para ir al 

gimnasio.  

 

C: ¿Te sientes satisfecho en seguir la dieta que sigues? 

G: Sí, bastante satisfecho ya que como variado, como de todo y de calidad. Estoy muy 

contento porque no busco seguir ninguna dieta específica, busco comer de todo en las 

buenas proporciones y de manera saludable. 

 

C: ¿Te sientes satisfecho en trabajar algún ejercicio en concreto en el gimnasio?  

G: Sí, sobre todo en tema de cardiovascular. Como soy asmático, pero con el tiempo lo 

he ido controlando más, ahora ya no tomo medicación y antes fumaba y ya no fumo, ya 

veo que en lo que mas he mejorado yendo al gimnasio y de lo mas contento estoy es 

en el tema del cardio. Estar corriendo, con la bici o la elíptica y veo que antes por el 

tema respiratorio no aguantaba nada y ahora ya puedo darle caña y en eso estoy muy 

orgulloso. En las otras máquinas, estoy orgulloso del peso, veo que cada vez he ido 

aumentando cada vez el peso en general.  

 

C: Vale, pasamos al siguiente bloque del tipo de actividades y la rutina que haces en el 

gimnasio.   

 

BLOC 5: TIPUS D’ACTIVITATS I RUTINA AL GIMNÀS 

C: ¿Cuántas veces vas al gimnasio?  

G: Al gimnasio voy entre tres y cinco veces por semana, más tres o cuatro, pero alguna 

vez cinco si era una buena semana.  

 

C: ¿Sigues algún patrón o rutina en cuánto a días y horario?  

G: Voy cuando puedo y me apetece, si que el horario al que voy se repite, sobre las 

ocho de la tarde me gusta ir, antes de cenar.  

 

C: ¿Qué actividades realizas en el gimnasio?  
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G: Básicamente estoy en las máquinas, antes sí que solía hacer alguna clase más sobre 

todo de Spinning, pero después como vi que también podía hacer mi cardio yo por mi 

cuenta, dejé de ir. Y mis actividades es; llegar al gimnasio hacer cardio, si puedo intento 

hacer cuarenta y cinco minutos, una hora y después depende del día trabajo un grupo 

muscular distinto.  

 

C: ¿Qué tipo de ropa utilizas para ir al gimnasio? 

G: Con chándal y unas buenas bambas. Y de marcas suelo usar Nike y Adidas. 

 

C: ¿Sueles ir con la ropa puesta o te cambias allí? ¿Luego te duchas allí o en casa? 

G: Suelo ir con la ropa puesta porque vivo muy cerca del gimnasio, pero si vengo de 

estudiar o trabajar si que me llevo la mochila y me cambio allí. Y normalmente me ducho 

en casa porque vivo cerca. 

C: Cuando vas al gimnasio, ¿Vas con compañía?  

G: No, voy solo. Sí que a veces me encuentro a algún conocido allí que saludo de lejos 

a lo “Hola que tal” pero voy siempre solo. 

 

C: ¿El gimnasio dispone de algún tipo de entrenador que te pueda asesorar?  

G: Hay entrenadores que le puedes preguntar algo puntual, pues algo con alguna 

máquina, te explican cómo se usa puntualmente, pero si quieres que te entrenen de 

verdad tienes que contratarlos. 

 

C: ¿Cómo te informas y te organizas las sesiones?  

G: Como te he comentado antes hago un poco lo que creo, pero también me informo en 

internet y miro lo que me puede apetecer.  

 

C: Vale, pues pasamos al último bloque del gimnasio en si.   

  

BLOC 6: L’ESPAI, EL GIMNÀS 

C: ¿Cómo es Dir Diagonal? ¿Qué es lo que se puede hacer? 

G: La verdad que es un gimnasio que es muy grande y tiene de todas las facilidades 

que quieras, tiene piscina, solárium, muchas clases dirigidas, que no voy pero que tiene, 

hacen yoga, pilates, estiramientos, clases de ejercicio cardiovascular, el spinning y la 

sala de musculación con un montón de máquinas. También tiene una cafetería muy 

grande en la zona de entrada y también hay una zona de belleza donde hacen masajes 

y cosas más de estética. 

 

C: ¿Hay hilo musical en el gimnasio? 

G: Sí, en las máquinas y las salas de cardio tienen música más fuerte como para marcar-

te el ritmo y en las otras zonas no hay música o más tranquila para que te relajes.   

 

C: ¿Cómo son las duchas y los vestuarios? 

G: Como todo el gimnasio, es super grande hay mucho sitio y muchas duchas, aunque 

lo único malo es que son abiertas, pero hay un montón.  

 

C: ¿Me has dicho que el gimnasio tiene cafetería?  

G: Sí, tiene cafetería y puedes comer allí, hay como ensaladas y tiene todo de cosas 

sanas, se centra todo en la temática del gimnasio, es siempre saludable. 

 

C: ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo te identificas para entrar? 
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G: Tengo una pulsera que me identifica y luego con mi huella, pongo el dedo y puedo 

acceder a él.  

 

C: ¿Hay personal en el gimnasio? ¿Qué tipo de personal hay? 

G: Todos tienen su cualificación de entrenador, todos son entrenadores y profesores de 

las clases dirigidas, están en todas partes hasta en recepción. 

 

C: ¿Cómo es la decoración del gimnasio?  

G: No hay decoración, hay algunas paredes de cristal, es muy minimalista y neutral con 

colores blanco y negro.  

 

C: ¿Hay publicidad en el propio gimnasio?  

G: Sí, suele ser publicidad de horarios de clases, algunos masajes de la zona más de 

belleza, de nuevas clases en un futuro y cosas así.  

 

C: ¿Por qué elegiste Dir Diagonal?  

G: El criterio principal que tuve es que lo tengo cerca de casa y porque cuando lo fui a 

ver vi que está muy bien, tiene de todo y al estar cerca de casa se me hace muy cómodo.  

 

C: ¿Qué crees que hace que la gente vaya a Dir Diagonal? 

G: Yo creo que el criterio principal es la localización, que va la gente que lo tiene cerca 

de casa y también un poco por el prestigio que tiene la cadena.  

 

C: ¿Para ti es importante el ambiente y la gente del gimnasio?  

G: Sí, es muy importante que el ambiente sea neutro, la verdad es que me siento 

cómodo. También es verdad que, al ser tan grande, nunca he tenido ese ambiente 

cargado, si que ves a gente y hay bastante gente, pero nunca me he agobiado 

esperando a que me tocase usar x máquina, ya que hay muchas. 

 

C: ¿A qué tipo de gimnasio nunca irías?  

G: Ahora después de este gimnasio, nunca iría a un gimnasio pequeño con pocas 

posibilidades, un ejemplo, la piscina para mi es esencial y si no tiene piscina nunca 

cogería ese gimnasio. También que este cuidado, yo cuando voy al gimnasio me gusta 

que esté en buenas condiciones, limpio, con su mantenimiento, que las máquinas estén 

actualizadas y que tenga unas instalaciones cuidadas.  

 

C: ¿Qué te ha parecido la entrevista? ¿Quieres incluir algo?  

G: Creo que no quiero incluir nada. Solo decir que esto me ha ayudado a ver un poco a 

reflexionar sobre el gimnasio y tal como soy yo pero creo que lo hemos dicho todo.  

 

C: Vale pues muchas gracias 

G: De nada   

 

 

Annex 14: Discursos dels entrevistats per la validació hipòtesis. 
 

Discursos dels entrevistats/des referents a la H1: Concepció del tipus ideal de 

cos dels entrevistats/des  
 

Concepció del tipus ideal de cos dels entrevistats/des  
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Habitus distingit 
(classes dominants) 

Habitus de la necessitat 
(classes populars) 

“[...]si t’he de dir algun tipus de cos, 
prefereixo un cos que estigui saludable 
amb un “indice de masa corporal” entre 
divuit i trenta, vull dir, ni molt gras ni molt 
prim, depenent de l’estatura que tingui 
tindrà uns quilos, doncs això una persona 
que estigui sana.” (Roger) 
 
“Per mi tant un cos ideal femení com 
masculí, és un cos sa, que està en el seu 
pes ideal per la seva estatura i 
metabolisme, és un cos ni massa gras ni 
massa prim, un cop proporcionat i 
saludable.” (Roger) 
 
“Per mi un ideal en l’aspecte físic és que 
la persona estigui sana, si que és veritat 
que es tregui partit perquè cadascú té el 
cos que té i la cara que té però si que un 
es pot cuidar més la pell per exemple i el 
pes ideal per la persona.” (Cristina) 
 
“Que sigui un cos sa, no cal tindre molts 
músculs però tampoc estar gordo. Un cos 
que sigui sa tant de pes com d’esport. Per 
mi un cos ideal no és super musculat o 
super de res, és estar en el teu pes ideal 
per la teva estatura, edat i que no estiguis 
super gordo o super prim. Tant per 
masculí com femení, perquè ja és qüestió 
de salut també.” (Cristina) 
 
“La verdad es que no tengo ningún 
referente en concreto, simplemente estar 
en la línea ni muy grande ni muy delgado, 
algo moderado y proporcionado.” 
(Guillermo) 
 
“Un cuerpo ideal masculino para mi seria 
uno proporcionado que si tiene músculos 
no sea exagerado, que no sea un bestia 
del fitness, eso para mí es pasarse, que 
haya una proporción en su cuerpo que no 
sea ni muy delgado ni muy gordo, ya que 
creo que es un signo de salud. I uno 
femenino, lo mismo que sea 
proporcionada que no esté demasiado 
fibrada ni delgada, pero que tampoco esté 
gorda porque no es sano.” (Guillermo) 

“A mi m’agrada un cos sobre tot definit i 
marcat diguéssim i que sigui voluminós, 
però, sense passar-se a lo super 
culturista.” (Víctor) 
 
“A mi personalment, un cos masculí 
m’agradaria amb volum, molt definit, 
esportiu, atlètic i en forma. 
I un femení a mi personalment m’agrada 
que estigui una miqueta definida però que 
estigui prima, no m’agrada un cos molt 
voluminós ni que estigui musculat 
diguéssim. I la veritat es que prefereixo 
que tingui “curvas” als pits i al cul.” (Víctor) 
 
“Un cos ideal masculí per mi, el que t’he 
dit abans, que tingui poc percentatge de 
greix i que tingui múscul per l’home. Per 
part de la dona m’agrada que no sigui 
molt primeta i tampoc sigui molt grassa i 
m’agrada més que tingui més cul i els pits 
que no siguin molt petits.” (Eric) 
 
“El femenino que esté bien definido, que 
no sea ni muy delgado ni muy gordo y que 
tenga curvas y el masculino que no esté 
gordo ni muy delgado, que esté 
musculado y definido, un cuerpo bien.” 
(Rosalia) 
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Discursos dels entrevistats/des referents a la H2: Paper de les emocions en la 

cura del cos dels entrevistats/des. 
 

Paper de les emocions en la cura del cos dels entrevistats/des  

Habitus distingit 
(classes dominants) 

Habitus de la necessitat 
(classes populars) 

“[...] Sí, segurament sí. És una bona 
pregunta, és el que et comentava abans 
de el disgust que pot arribar a tenir un 
mateix sobre el seu propi cos, pot arribar 
a generar una transformació. Hi ha incús 
patologies i desordres mentals que poden 
arribar a donar lloc a autentiques 
atrocitats, com aquestes dones que a 
vegades es posen tant de llavi o tant de 
pit o aquests homes que es posen segons 
quines pròtesis per transformar el seu cos 
i aconseguir aquest ideal que tenen, al 
final produeixen rebuig més que un altre 
cosa.” (Roger) 
 
“Sí, si una persona s’avergonyeix per 
exemple i vol canviar-ho, impossibilita o 
també aquest sentiment li pot donar 
impuls a millorar. L’enveja no sé, jo diria 
que no perquè llavors et centres en el cos 
d’un altre persona i no en el teu i mai 
tindràs el cos de l’altre persona perquè 
sou diferents persones. I l’orgull igual et 
pot ajudar un cop t’estàs transformant.” 
(Cristina) 
 
“Antes había sentido alguna vez envidia, 
ahora ya no, como mucho siento orgullo 
por la otra persona que se cuida y he 
sentido orgullo de mi cuerpo en ciertas 
actividades. Por ejemplo, si salgo a correr 
y aguanto lo que me propongo me siento 
orgulloso de mi mismo, no tanto de mi 
cuerpo sino de haber podido conseguirlo 
y me hace sentir muy bien.” (Guillermo)  
 
“Totalmente, creo que son super 
esenciales. Con las emociones las dos 
cosas, si tu estas triste por ejemplo igual 
un día o época no vas al gimnasio y si 
estas contento sí vas o hay personas que 
lo contrario que cuando están tristes es 
cuando más van. Pero sí que creo que 
son importantes y tanto como la 
motivación que es esencial para ir al 
gimnasio.” (Guillermo) 
 

“[...] si que és veritat que quan vaig 
començar al gimnàs no estava al cent per 
cent content amb el meu cos, per això em 
vaig apuntar, per intentar canviar-ho.” 
(Víctor) 
 
“[...] m’amoïnava una mica que tothom em 
veiés tant prim i llavors per això vaig fer el 
“click” i decidir apuntar-me al gimnàs.” 
(Víctor)  
 
“Estar clar sí, tu et motives si estàs 
content i alegre si estàs deprimit no hi ha 
manera. Necessites una motivació per 
poder estar alegre i a tope per aconseguir 
els teus objectius, sinó malament.” 
(Victor)  
 
“[...] tot va començar amb això, que em 
veia molt primet i em veien molt primet i 
em costava més tirar endavant en depèn 
quines situacions.” (Eric)  
 
“Ajuda molt a que li dediquis més temps o 
amb més ganes. Crec que tindre 
vergonya o orgull del teu cos, no sempre, 
però sí que pot motivar per fer exercici.” 
(Eric)  
“Sento que com a persona m’ajudarà a 
ser més fort i a part ser més valent, no ser 
tant vergonyós en alguns aspectes i 
llavors jo crec que l’evolució m’anirà bé.” 
(Eric)  
 
“Sí, yo quería dejar de tener vergüenza y 
sentirme mal por mi cuerpo y decidí 
empezar a hacer ejercicio para tener un 
buen cuerpo, sentirme bien y orgullosa 
del cambio en mi cuerpo.” (Rosalia) 
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Discursos dels entrevistats/des referents a la H3: Tipus d’activitats i manera de 

realitzar-les dels entrevistats/des 
 

Tipus d’activitats i manera de realitzar-les dels entrevistats/des 

Habitus distingit 
(classes dominants) 

Habitus de la necessitat 
(classes populars) 

 
“Per tant, vaig uns tres de cada cinc dies 
i els caps de setmana els intento dedicar 
una mica més a la família i a fer alguna 
activitat amb ells com pot ser el que t’he 
comentat abans d’anar al restaurant, anar 
a l’opera o alguna cosa així.” (Roger) 
 
“Arribo al gimnàs, em canvio faig exercici 
a les màquines, desprès faig piscina, em 
dutxo i me’n vaig.” (Roger) 
 
“En el meu cas no varia, com t’he 
comentat hi vaig sobre tot pel mal 
d’esquena, intento ser bastant constant 
durant tot l’any, si que es veritat que en 
època d’exàmens potser la baixo una 
mica però intento seguir anant com la 
resta de l’any”. (Roger) 
 
 
“Tres cops a la setmana estic anant 
recentment però abans era un cop a la 
setmana. Bàsicament pilates, tonificació i 
zumba.” (Cristina) 
 
“Yo creo que sí, pero no depende de 
ninguna ocasión en concreto. Hay épocas 
que estoy más activo porque mi cabeza 
hace un “click” y me activo más y épocas 
que no tanto y también coincide mucho 
con la época de los exámenes de la 
universidad.” (Guillermo) 
“Al gimnasio voy entre tres y cinco veces 
por semana, más tres o cuatro.” 
(Guillermo) 
 
“Y mis actividades es; llegar al gimnasio 
hacer cardio, si puedo intento hacer 
cuarenta y cinco minutos, una hora y 
después depende del día trabajo un 
grupo muscular distinto.” (Guillermo)  
 

“Intento anar tota la setmana menys el 
cap de setmana, serien cinc cops.” 
(Víctor) 
 
“Intento anar sempre a la mateixa hora al 
vespre després de treballar, sempre que 
la feina m’ho permet. I en quant a rutina, 
cada dia treballo dos músculs diferents 
per no fer una saturació del múscul i 
deixar que descansi els dies adequats.” 
(Víctor) 
 
“[...] si que és veritat que quan s’acosta 
l’estiu intento definir una mica més, fer un 
treball una mica més d’explosivitat i de 
definició i a l’hivern intento fer una mica 
més de treball de volum per quan arribi 
l’estiu tornar a definir.” (Víctor) 
 
“Vaig quatre dies a la setmana, més o 
menys el que faig és; dilluns i dimarts, 
descanso dimecres i dijous i divendres. 
Llavors el horari sempre és el mateix, més 
o menys a les set, set i quart.” (Víctor) 
 
“Sí, la veritat és que sí, al principi era més 
una rutina d’adaptació on treballava tots 
els músculs tots els dies per anar 
acostumant el cos i després, més 
endavant ja vas fent una rutina de 
separació de músculs per deixar que la 
hipertrofia muscular descansi els dies 
adequats, llavors fas un múscul i 
necessites uns dies perquè descansi i es 
regenerin les fibres musculars.” (Víctor) 
 
“La rutina normalment, potser dins el 
gimnàs el que feia durant la setmana pot 
variar depenent si li vull donar més 
“chicha” a un múscul o a un altre. Però, 
normalment si que és més seguit, el 
dilluns faig una cosa, el dimarts un altre, 
però a lo millor hi havia lagun dia que feia 
un altre cosa perquè em venia de gust 
bàsicament.” (Eric) 
 
“Normalment sempre faig màquines, o 
màquines o exercicis amb el meu propi 
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pes. Però, no faig activitats dirigides ni 
altre cosa que sigui això.” (Eric) 
 
“Para mí sí que varía, cuando ya ves que 
va allegar el verano dices; “Me voy a 
poner un poco más en serio y voy a 
hacerlo más a tope y siendo más 
constante”. (Rosalia) 
 
“Voy cinco días de lunes a viernes. Cada 
día hago más o menos lo mismo en la 
sala de musculación, primero hago cardio 
en la bicicleta o elíptica y después trabajo 
abdomen y glúteos normalmente y según 
me apetece también hago brazos y 
piernas.” (Rosalia) 
 

 

Discursos dels entrevistats/des referents a la H4: Tipus de cura del cos dels 

d’habitus de la necessitat (classes populars). 
 

“Les dues coses, és potenciar, i com t’he dit abans segons l’època, si és més estiu 

transformació canviant una mica els exercicis i tal, i després a l’hivern un altre tipus 

d’exercicis pel volum. Diguéssim que hi ha dos columnes, que és volum i definició, a 

l’estiu intento fer més definició i a l’hivern intento fer més volum. Aquest seria el canvi 

més important.” (Víctor) 
 

“Doncs la veritat és que una mica de les dos, perquè la veritat és que desconnecto molt 

de la feina, dels problemes que puguin haver-hi al dia a dia i també d’esforç i dedicació 

perquè el gimnàs és una cosa sacrificada que es recullen els fruits al cap del temps, no 

és una cosa que d’un dia per l’altre ja ho tinguis, és una cosa que necessita sacrifici i 

constància.” (Víctor) 
 

“[...] és veritat que m’agradaria canviar algunes coses perquè mai s’està cent per cent 

content amb el teu cos jo crec, en el meu cas per exemple. Però si que és veritat que 

quan vaig començar al gimnàs no estava al cent per cent content amb el meu cos, per 

això em vaig apuntar, per intentar canviar-ho.” (Víctor) 

 

“molta gent em deia que estava molt prim que hauria de menjar més, no se que... La 

meva constitució és estar primet, llavors si que és veritat que vergonya no, però si que 

m’amoïnava una mica que tothom em veiés tant prim i llavors per això vaig fer el “click” 

i decidir apuntar-me al gimnàs.” (Víctor) 

 

“[...]sobretot per muscular els meus músculs. Noto que potser estan una miqueta més 

desinflats i que els hi podria donar més rendiment, així que al final el que vull és potenciar 

el meu cos i els meus músculs.” (Eric) 

 

“realment fins fa poc sentia com que estava més primet i que em faltava múscul i més 

greix al cos, em sentia molt primet i llavors no m’agradava.” (Eric) 
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“Para transformar mi cuerpo, reduciendo el nivel de grasa, definiendo mi cuerpo para 

poder evolucionar y llegar a tener un cuerpo mejor, además de estar saludable y 

desconectar.” (Rosalia) 

 

“Sí, yo quería dejar de tener vergüenza y sentirme mal por mi cuerpo y decidí empezar 

a hacer ejercicio para tener un buen cuerpo, sentirme bien y orgullosa del cambio en mi 

cuerpo.” (Rosalia) 

 

“Por estar más gordita, sentía que no tenía un buen cuerpo cuando me ponía un vestido 

o una camiseta apretada o un top y no estaba cómoda, me daba vergüenza ir en bikini 

por ejemplo y me hacía sentir mal.” (Rosalia) 

 

“He sentido envidia de los cuerpos perfectos de algunas chicas que veo por Instagram 

o por la tele.” (Rosalia) 

 

“Actualmente sí, antes no tanto porque estaba más gordita y ahora yendo al gimnasio 

he mejorado mi cuerpo y me siento mucho mejor.” (Rosalia) 

 

Discursos dels entrevistats/des referents a la H5: Tipus de cura del cos dels 

d’habitus distingit (classes dominants). 
 

“[...] si t’he de dir algun tipus de cos, prefereixo un cos que estigui saludable amb un 

“indice de masa corporal” entre divuit i trenta, vull dir, ni molt gras ni molt prim, depenent 

de l’estatura que tingui tindrà uns quilos, doncs això una persona que estigui sana.” 

(Roger) 

 

“En el meu cas, personalment els meus hàbits al gimnàs van dirigits a estar 

principalment saludable i a mantenir el cos tal i com el tinc actualment, no vull aconseguir 

cap transformació, nomes mantenir-me saludable i cuidar-me l’esquena.” (Roger) 

 

“Sí, sempre m’he sentit còmode amb el meu cos.” (Roger) 

 

“Per mi un ideal en l’aspecte físic és que la persona estigui sana, si que és veritat que 

es tregui partit perquè cadascú té el cos que té i la cara que té però si que un es pot 

cuidar més la pell per exemple i el pes ideal per la persona.” (Cristina) 

 

“Per mi entre setmana si vaig al gimnàs a fer classes és més per salut, en canvi si faig 

esquí o tennis el cap de setmana és més per desconnectar.” (Cristina) 

 

 

“Esta entre medias de estar saludable y desconectar yo creo. Si que me gusta hacer 

ejercicio para mantenerme en la línea, pero si estoy saludable y además puedo 

mantenerme como estoy, estoy contento. La prioridad es el estar saludable, es por 

salud.” (Guillermo) 

 

“Sí, me siento bastante cómodo con mi cuerpo, estoy contento ahora mismo.” 

(Guillermo) 
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Discursos dels entrevistats/des referents a la H6: Tipus de cura del cos 

col·lectivista vs. individualista entrevistats/des.  
 

Tipus de cura del cos col·lectivista vs. individualista entrevistats/des  

Habitus distingit 
(classes dominants) 

Habitus de la necessitat 
(classes populars) 

“No, vaig al gimnàs sol i no tinc cap tipus 
de contacte ni res, alguna vegada potser 
m’he trobat algun conegut i hem xerrat 
cinc minuts però en general no, quedo 
com que no sóc molt sociable, però el 
gimnàs l’entenc així.” (Roger) 
 
“Sempre vaig sola, el que sí que hi ha una 
noia que conec de la universitat que de 
vegades ens trobem espontàniament allà, 
però sinó vaig sola.” (Cristina)  
“No, al gimnàs no. Bueno si que he 
conegut a gent però no he tingut més 
relació.” (Cristina) 
 
“Antes de ir al gimnasio no suelo realizar 
nada en especial, me gusta ir solo al 
gimnasio, ir directamente hacer ejercicio 
y luego me voy a casa directamente, 
tampoco hago nada especial.” 
(Guillermo) 
 
“No, voy solo. Sí que a veces me 
encuentro a algún conocido allí que 
saludo de lejos a lo “Hola que tal” pero 
voy siempre solo.” (Guillermo) 
  
 

“La veritat és que cadascú fa la seva rutina, 
però és veritat que hi ha molts exercicis que 
els compartim i ens ajudem entre nosaltres. 
Per exemple, el press de banca que és un 
exercici per fer pit, necessites que una 
persona t’agafi la pesa i sigui una mica 
diguéssim el teu “seguro” per dir alguna 
cosa, la màquina té un “seguro” però 
sempre va bé que una persona t’ajudi, si 
les últimes repeticions et costen més, 
doncs aquesta persona t’agafa la pesa i 
t’ajuda en cas de que no puguis més 
perquè et pugui subjectar la pesa i no et 
facis mal. També et dona molta confiança 
saber que tens un company al darrera que 
en qualsevol moment et pot subjectar el 
pes.” (Víctor) 
 
“La veritat és que sí, perquè també vulguis 
o no, al principi anava a treballar el meu cos 
i a assolir els meus objectius, però mica en 
mica ha anat passant el temps i també et 
dones compte que està molt bé compartir 
amb altres companys i socialitzar amb la 
gent. Llavors també és una cosa molt 
important, perquè és un gimnàs bastant de 
poble, molt proper, que la gent és molt 
simpàtica, hi ha un ambient molt familiar, la 
gent no va a la seva, és un ambient de 
poble i està molt bé la veritat.” (Víctor) 
 
“Amb els treballadors del gimnàs tot 
correcte i com t’he comentat abans amb 
tots els que he conegut al gimnàs i el grupet 
que hem fet doncs molt bé, la veritat és que 
hi ha molt bon rollo, ens portem molt bé, 
ens hem fet amics i a part del gimnàs, 
quedem fora del gimnàs per fer altres 
activitats.” (Víctor) 
 
“Doncs el que t’he dit fins ara, en aquests 
cinc anys d’anar al gimnàs, m’he adonat 
que el gimnàs m’agrada així, que sigui de 
poble, amb gent propera. No m’agradaria 
anar a un gimnàs on la gent anés molt a la 
seva i no es creés aquest vincle tant divertit 
i tant especial. No sé si m’explico, no 
m’agradaria anar a un gimnàs on la gent 
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anés més a la seva bola diguéssim.” 
(Víctor) 
 
“Sí, ens reunim tots a la mateixa hora, no 
venim junts però arribem al mateix lloc a la 
vegada i ens trobem allà. I, normalment 
fem grupets perquè cadascú cada dia 
treballa uns músculs diferents, llavores si 
per exemple un dia una persona ha de 
treballar pit i l’altre ha de treballar pit es van 
combinant. Normalment cadascú fa lo seu 
però ens anem ajudant i anem parlant i 
rient.” (Eric) 
 
“Molt gran, hem arribat a ser uns quants 
que anem sempre a la mateixa hora i tenim 
molta confiança. Tot i que siguem persones 
que ja ens coneixíem o persones noves, 
hem fet un grup molt bonic.” (Eric) 
 
“A veces hacemos cosas juntos para 
hacerlo más divertido y nos ayudamos en 
algunos ejercicios o si tenemos alguna 
duda nos lo comentamos, hablamos de 
otras cosas para conocernos y nos lo 
pasamos bien mientras hacemos ejercicio.” 
(Rosalia) 
 
“Sí mucho, la verdad que sí porque son 
muy simpáticos y cuando llegué nueva 
conocí a gente muy rápido y me han hecho 
una más, hay un ambiente de familia muy 
chulo la verdad.” (Rosalia) 
 

 

Discursos dels entrevistats/des referents a la H7: Tipus de gimnàs (publicitat, 

l’oferta, preus, decoració, serveis, instal·lacions) dels entrevistats/des  

 

Tipus de gimnàs (publicitat, l’oferta, preus, decoració, serveis, instal·lacions) dels 
entrevistats/des  

Dir Diagonal Gimnàs municipal (La Palma de cervelló) 

“Bueno, jo crec que la primera pregunta és 
equivalent a la següent. Vull dir, vaig al Dir 
Diagonal per totes les coses que 
ofereixen, és molt gran, té piscina i zona 
per prendre el sol, té pàdel, la sala de 
musculació que està molt bé, és molt gran 
i té moltes màquines, mai has de fer cua 
per res, té classes dirigides on pots fer 
exercici cardiovascular i classes dirigides 
tipus ioga, estiraments i coses més 
relaxades si vols també, vull dir, és un 
gimnàs per totes les edats. És un molt bon 

“Doncs mira personalment, jo només faig 
maquinària, però hi ha classes dirigides, 
tenim body pumb, spining i altres a part de 
la sala de musculació. En total hi ha tres 
sales, la de musculació i dues sales de 
classes dirigides una de spining, que és la 
més sol·licitada i un altre pel body pumb i 
altres que desconec ja que només vaig a 
la de musculació.”(Víctor) 
 
“Hi ha una piscina exterior per l’estiu, un 
bar per prendre alguna cosa a la piscina i 
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gimnàs, a més està en molt bon lloc, el tinc 
a un quart d’hora caminant des de casa. A 
més té una cafeteria molt completa amb 
tot de bones opcions.” (Roger) 
 
“Els vestuaris i les dutxes estan molt bé, jo 
és dels pocs gimnasos dels que he estat, 
i n’he provat varius de quan feia atletisme. 
És un gimnàs que incorpora dins del propi 
vestuari per dones i homes, o sigui, cada 
gènere té el seu, un bany turc que és com 
una sauna de vapor, una sauna humida i 
això està dins perquè et facis un píling a 
la pell i això també relaxa. Després sí que 
és veritat que el vestuari és gran i com a 
defecte et podria dir que les dutxes són 
obertes i potser no tens tanta privacitat 
però en general si t’he de posar una pega 
del gimnàs és aquesta.” (Roger) 
 
“Doncs, ara ja fa uns anys el sistema ha 
canviat, ara és tot molt més “moderno”, 
tens una polsera que t’identifica, poses 
l’empremta al detector, en un escàner 
biomètric i ja et deixa passar.” (Roger) 
 
“La decoració es molt neutre la veritat, són 
blancs i negres, algunes parets de vidre i 
no ha gaire cosa en quant a decoració, és 
molt minimalista.” (Roger) 
 
“Potser té un preu una mica més elevat 
però crec que és justificat per totes les 
coses que ofereix, crec que està ben 
localitzat i crec que les instal·lacions 
sempre estan molt netes i cuidades, la 
grandària que té, que no hagis de fer cues, 
tot això crec que és molt adequat.” 
(Roger) 
 
“És super gran i té moltíssimes opcions, 
està super bé, té pàdel, te piscina, té 
moltes activitats a la piscina, té solàrium, 
té quatre o cinc classes que una és 
especifica d’Spinning, l’altre és més per 
activitats tipus Zumba, steps... tot el que 
sigui cardiovascular, desprès hi ha una 
part que és de yoga, pilates, cos i ment, 
estiraments i tot això. Desprès tenen la 
part de màquines i d’entrenadors privats, 
tenen moltes màquines, hi ha una 
cafeteria també i una zona que no és per 
estudiar, però t’hi podries posar 
perfectament. Fan tot el que és 
cardiovascular, també tonificació, yoga, 

els vestuaris que estan bastant bé amb 
tres dutxes i ja està. Està força bé la 
veritat.” (Víctor) 
 
“És cafeteria i bar, està molt bé perquè té 
la terrassa interior i la terrassa de fora i a 
l’estiu la veritat es que està molt bé perquè 
està a la part de la piscina i pots prendre 
alguna cosa com tot tipus de refrescos, de 
begudes, et fan també entrepans i plats 
combinats, plats senzills però ho fan molt 
bé.” (Víctor) 
 
“Doncs mira, entres i hi ha una recepció 
amb un conserge o un vigilant per així dir-
ho i llavors passes per un passadís i hi ha 
una porta com si fos el metro, passes la 
teva targeta de soci i s’obra la porta.” 
(Víctor) 
 
“Vaig anar a informar-me, vaig veure les 
instal·lacions, respecte qualitat preu em 
va convèncer bastant ja que és un gimnàs 
municipal, la tarifa és una mica més 
econòmica i m’hi vaig apuntar.” (Víctor) 
 
“[...]la relació qualitat preu està molt bé, és 
econòmic i les instal·lacions estan 
correctes, dins del preu que es paga, no 
es pot demanar més, està força bé el 
gimnàs.” (Víctor) 
 
“Hi ha miralls perquè la gent es pugui 
veure, hi ha un bon sistema de ventilació i 
està pintat amb colors vistosos, el que 
més hi ha és color verd “chillón” i el terra 
perquè puguis deixar les peses és de 
goma perquè les peses no trenquin el 
terra.” (Víctor) 
 
“A part de la sala de musculació tenen 
classes dirigides, activitats com taekondo, 
dirigides que realment no sé el que fan 
allà, crec que spining i relacionat amb lo 
cardiovascular, però no et sabria dir 
exactament que més fan perquè sempre 
estic a la sala de musculació que és el que 
m’interessa.” (Eric) 
 
“Són unes instal·lacions acollidores, són 
més petites, les màquines les necessàries 
per poder treballar el teu cos i poca cosa 
més.” (Eric) 
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balls també, estiraments, és com una 
mica per totes les edats i gustos.” 
(Cristina) 
 
“Es que jo crec que ofereix tot, inclús té un 
centre especialitzat en el yoga que es diu 
Yoga One que si tens la polsera del Dir hi 
pots anar i fer tot tipus de yoga allà, hi he 
anat alguna vegada i està super bé.” 
(Cristina) 
 
“Les dutxes estan bastant bé, però és com 
tot obert, les dutxes estan obertes, no hi 
ha cap porta ni cortina, hi ha bastantes 
més de vint jo crec, perquè és un gimnàs 
molt gran, però tot i així és una mica 
agobiant, massa gent que no coneixes i 
tots allà...” (Cristina) 
 
“Tot d’opcions sanes la veritat, són 
amanides, entrepans però tot sa, molts 
sucs naturals, màquina de cafè igual si 
que hi ha algun pastelet o així, però d’estil 
sa també. És més com per la gent que va 
al migdia si volen dinar ràpid i marxar. És 
bastant garant amb moltes cadires i taules 
altes o tipus sofàs amb taules.” (Cristina) 
 
“Tens una polsereta, llavors poses la teva 
polsera a un lector i desprès poses la teva 
huella dactilar. Normalment hi ha dos o 
tres a recepció, però algun cop hi ha 
només una persona, depèn.” (Cristina) 
 
“Les classes són transparents, tu entres al 
gimnàs passes la huella dactilar i a la 
mateixa planta on està la recepció està la 
cafeteria i hi ha les sales de yoga i pilates 
i les parets són normals, però a baix les 
classes són transparents, hi ha com unes 
butaques per que et sentis i puguis mirar 
les classes o esperar a que comenci la 
següent, si vas cap al fons hi ha els 
vestuaris i unes escales per arribar a la 
piscina i la zona de pàdel, una zona per 
prendre el sol i és tot molt neutre o 
transparent o colors tipus negre o blanc.” 
(Cristina) 
 
“La verdad que es un gimnasio que es 
muy grande y tiene de todas las 
facilidades que quieras, tiene piscina, 
solárium, muchas clases dirigidas, que no 
voy pero que tiene, hacen yoga, pilates, 
estiramientos, clases de ejercicio 

“No són molt grans, però estant molt bé 
perquè sí que són modernes, renovades i 
molt còmodes.” (Eric) 
 
“El preu, ja que a la Palma era el gimnàs 
més econòmic de la zona i les 
instal·lacions eren les més adequades en 
comparació per mi als altres gimnasos.” 
(Eric) 
 
“Quan entres a recepció tens una targeta 
i la passes per un detector i t’obra la 
porta.” (Eric) 
 
“No hi ha decoració per així dir-ho, hi ha 
miralls i les parets verdes.” (Eric) 
 
“El gimnasio no es muy grande, pero tiene 
tres salas, la principal de musculación con 
las máquinas y luego tiene dos salas de 
clases dirigidas para hacer cardio, una de 
spinning y en la otra hacen más cosas que 
no conozco porque siempre estoy en la 
sala de musculación. A demás hay la 
piscina descubierta para el verano, el bar 
i los vestuarios.” (Rosalia) 
 
“[…] vi el precio que tenía el de la Palma, 
era el más barato así que fui a ver-lo me 
gustó y vi que las instalaciones estaban 
bien así que me apunté porque calidad 
precio está muy bien.” (Rosalia) 
 
“Es pequeña y tienes una tarjeta de socio 
para pasarla como en el metro para que 
se te abra la puerta.” (Rosalia) 
 
“No tiene mucha decoración, tiene 
espejos y está pintado de un color verde 
muy llamativo.” (Rosalia)  
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cardiovascular, el spinning y la sala de 
musculación con un montón de máquinas. 
También tiene una cafetería muy grande 
en la zona de entrada y también hay una 
zona de belleza donde hacen masajes y 
cosas más de estética.” (Guillermo) 
 
“Como todo el gimnasio, es super grande 
hay mucho sitio y muchas duchas, aunque 
lo único malo es que son abiertas, pero 
hay un montón.” (Guillermo) 
 
“Sí, tiene cafetería y puedes comer allí, 
hay como ensaladas y tiene todo de cosas 
sanas, se centra todo en la temática del 
gimnasio, es siempre saludable.” 
(Guillermo) 
 
“Tengo una pulsera que me identifica y 
luego con mi huella, pongo el dedo y 
puedo acceder a él.” (Guillermo) 
  
“No hay decoración, hay algunas paredes 
de cristal, es muy minimalista y neutral 
con colores blanco y negro.” (Guillermo)  
 

 
 

Exemplificació i taula d’observació web referent a la H7: Tipus de gimnàs 

(presentació de publicitat, l’oferta, preus, decoració, serveis, instal·lacions)  
 

La decoració dels gimnasos, on tenim el gimnàs municipal amb les parets de color verd 

cridaner, que ressalta i el DIR Diagonal que té parets de colors neutres, de blanc, negre 

i algunes de vidre. Així mateix, l’oferta, les instal·lacions i els serveis que ofereix el DIR 

Diagonal és molt més ampli i ric que els del gimnàs municipal. A més, el DIR Diagonal 

a més d’una amplia oferta de classes dirigides d’exercici cardiovascular, té un munt de 

classes dirigides al ioga, els estiraments, tai-txi, serveis d’estètica i massatges, 

nutricionistes, entrenadors personals, fisioteràpia entre d’altres que el gimnàs municipal 

no ofereix. En quant a l’alimentació, hi ha una gran diferència en el gimnàs municipal hi 

ha un bar on t’ofereixen qualsevol tipus d’entrepà o plats combinats, en canvi al 

restaurant Saibò del DIR Diagonal t’ofereixen tot d’opcions, sanes baixes en grasses i 

calories. En contraposició a aliments, que caracteritzen una alimentació d’individus 

d’habitus de la necessitat, amb alt contingut en calories, grasses i carbohidrats, del bar 

del gimnàs municipal. El preu varia notòriament, ja que dobla el preu i en segons quines 

circumstàncies el triplica. Aquest fet d’alguna manera fa que els de classes populars no 

es puguin permetre el DIR Diagonal. El gimnàs municipal no té publicitat i no disposa de 

web ni xarxes socials pròpies, apareix en la web i xarxes socials de l’Ajuntament de la 

Palma de Cervelló on mostren les quotes i el que ofereixen. En canvi, la publicitat del 

DIR Diagonal és amb tons blaus, eslògans que van més enllà de transformar el cos com 

“L’origen d’un estil de vida” o “Tria bé, tria DIR”. Una pàgina web amb tons blaus, molt 

extensa on mostren les infinites possibilitats del gimnàs, fotografies de les instal·lacions, 

horaris de les activitats, etc. Disposa d’un bloc on hi ha articles relacionats amb la cura 

del cos i no mostren els preus d’aquest, si vols saber la teva quota has de trucar o 
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enregistrar-te per apuntar-t’hi. Per últim, les xarxes socials en que es presenten en la 

mateixa línia, estètica cuidada amb tons blaus, frases motivacionals d’estil de vida al 

DIR, consells nutricionals, classes dirigides per fer a casa, col·laboracions amb 

esportistes famosos i fotografies i vídeos de les classes del gimnàs.  

 

 

Observació Web Dir Diagonal 
Gimnàs municipal (La 

Palma de Cervelló) 

Publicitat 

Tons blaus, eslògans que 
van més enllà de 
transformar el cos com 
“L’origen d’un estil de 
vida” o “Tria bé, tria DIR) 

Al ser un gimnàs 
municipal no té publicitat.  

Xarxes socials 

Estètica cuidada amb tons 
blaus, frases 
motivacionals d’estil de 
vida al DIR, consells 
nutricionals, classes 
dirigides per fer a casa, 
col·laboracions amb 
esportistes famosos, 
fotografies i vídeos de les 
classes del gimnàs 

No disposen de xarxes 
socials pròpies, només es 
comparteixen algunes 
fotografies 
d’esdeveniments d’esport 
en les xarxes socials de 
l’Ajuntament de la Palma 
de Cervelló.  

Web 

Tons blaus, molt extensa 
on et mostren les infinites 
possibilitats del gimnàs, 
fotografies de les 
instal·lacions, horaris de 
les activitats, etc. Disposa 
d’un bloc on hi ha articles 
relacionats amb la cura 
del cos. No mostren els 
preus d’aquest, si vols 
saber la teva quota has de 
trucar o enregistrar-te per 
apuntar-t’hi.  

El gimnàs apareix en 
l’apartat d’Esports de la 
pàgina web de 
l’Ajuntament de la Palma 
de Cervelló, on surten les 
quotes i el que ofereixen.  

Oferta 

Ioga DIR, pilates, tai-txi, 
cul 10 (pilates intens), 
ashtanga ioga, flow ioga, 
ioga DIR bàsic, ioguilates, 
hatha ioga, estiraments, 
jazz, tonifica’t virtual, 
pilates virtual, cuida’t vital, 
pilates barra, SpinDIR, 
aprima’t, tonifica’t, body 
pumb, d-total body, 
country, sevillanes, 
zumba, full body, upper 
body, metabòlic, step, 
cross DIR, mobility, 
abdominals, total hit, 
diverses activitats d’Aqua 
gym a la piscina. 

Body Pumb, Classe de 
GAC (Glutis, Abdominals i 
Cames), Taekondo, 
Circuit training, 
Condicionament físic total, 
Tono-Strech i Pilates. 
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Preus 

La quota completa amb 
accés a tots els DIR 
durant tot el dia ronda els 
80-100€. 
La quota amb accés a DIR 
Diagonal ronda els 50€.  
 

28€ l’adult 9€ la tercera 
edat, 17€ els aturats i fan 
paquets familiars perquè 
sigui més econòmic.  
 

Decoració 
Vidre, miralls, colors 
neutres, blancs i negres. 

Miralls, terra de goma, 
parets de color verd 
cridaner. 

Serveis 

-Restaurant Saibò 
-Entrenadors personals 
-Fisioteràpia i osteopatia  
-Nutricionistes 
-DIR Zen (massatges i 
estètica) 
-Botiga DIR 
-UVA  

Bar 

Instal·lacions 

-3 sales d'activitats 
dirigides 
-Sala fitness (musculació) 
-Sala SpinDIR (Ciclisme 
Indoor) 
-Piscina interior / exterior 
-Solàrium 
-6 pistes de pàdel 
-Zona d'aigües 
-Restaurant Saibò 
-DIR zen (zona de 
massatges i estètica) 
-Botiga DIR 
-1 sala de pilates 
-3 banys de vapor 
-Zona WiFi 

-Sala de musculació 
-1 sala de Ciclisme Indoor 
-1 sala classes dirigides 
-bar 
-piscina municipal 
descoberta 
-vestuaris amb tres 
dutxes. 

 

 

 

 
 


