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Idea inicial 

El treball pretén investigar les conse-
qüències que pot tenir l’esport d’alt 
rendiment en els esportistes d’elit. 
Quan ens vam plantejar la qüestió, 
consideràvem que l’esport a  nivell 
professional podia ser negatiu per 
l’organisme, ja que el cos es porta al 
límit i és força de manera excessiva. 
Per tant, pensàvem que  podia arri-
bar a afectar greument la salut, pro-
vocant que la mort  arribés abans als 
esportistes d’elit que a la resta de 
població. La nostra hipòtesi inicial, 
per tant, era la següent: “L’esport, 
practicat a nivell professional, es con-
verteix en perjudicial per l’organisme 
provocant que la longevitat de les 
persones que el practiquen sigui més 
baixa”  

Procés d'elaboració 
Per tal de comprovar la veracitat de 
la hipòtesi anterior, hem realitzat 
una recerca d’informació sobre les 
conseqüències de l’esport en general 
(a nivell fisiològic, psicològic i social), 
de  l’esport en excés i els sistemes 
energètics del nostre cos. A més, 
també hem realitzat una valoració 
d’estudis existents que investiguen 
també els efectes de l’esport d’elit, i, 
per últim, hem elaborat un estudi 
estadístic propi. Aquest, centrat en 
l’atletisme (diversitat de  disciplines 
que empren sistemes energètics dife-
rents), consisteix en un recull de 461  

atletes que van participar a les Olimpía-
des de 1948 i 1952, dels quals hem cal-
culat l’edat de mort mitjana, classificats 
per gènere, tipus de disciplina i regió 
geogràfica. A continuació, hem realitzat 
una comparació de la seva longevitat 
amb l’esperança de vida de l’any mig 
que  van néixer i també amb la del 1950 
(posterior a la Segona Guerra Mundial, 
més afí a la realitat). Per últim, hem ela-
borat diverses gràfiques segons discipli-
na, regió i gènere on hi figuren les edats 
de mort dels atletes, la seva mitjana i 
l’esperança de vida mitjana el 1950, per 
tal d'il·lustrar els nostres resultats. 

Conclusions 
La conclusió definitiva del nostre treball 
de recerca és que l’esport, encara que 
sigui practicat a nivell professional, és 
beneficiós per la salut i t’ajuda a viure 
més anys. D’aquesta manera, estàvem 
equivocats amb la nostra hipòtesi inicial, 
ja que crèiem que en el cas d’esportistes 
d’elit l’esport era perjudicial pel cos. En 
la recerca teòrica sobre l’impacte de 
l’exercici físic en el nostre organisme 
hem pogut veure com aquest ajuda a 
prevenir nombroses malalties tant fisio-
lògiques com psicològiques, mentre que 
l’estudi que hem realitzat amb els atle-
tes d’elit ens ha pogut il·lustrar que, per 
estadística, en tots els casos estudiats 
(segons regió geogràfica, sexe, discipli-
na), tenen una esperança de vida per 
sobre de la mitjana de la població. A 
més, ens hem pogut recolzar en els re-
sultats d’altres estudis existents que 
tenen uns objectius d’estudi similars al 
nostres. Cal tenir el compte, però, que 
l’esport practicat a l'extrem sense regu-
lació professional pot ser molt negatiu 
per l'organisme, i que els resultats del 
nostre estudi poden ser relatius. 
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