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ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT ENTRE LES PERSONES IMMIGRANTS: LA CONSTRUCCIÓ DE LA DECISIÓ  

Lourdes Rubio-Rico1, Sílvia Monserrate-Gómez2, Teresa Cousillas-Fernández3 

Resum:  

Introducció: La societat europea actual, diversa per naturalesa, ha d’encarar el repte de ser inclusiva. 

Alguns estudis previs han plantejat la possibilitat d’utilitzar l’esport com a estratègia d’inclusió. Com sigui 

que la pràctica esportiva entre les persones immigrants és, en general, inferior a la dels nacionals, ens 

proposem, com un primer pas, identificar els factors percebuts com a barreres i estímuls a l’esport entre 

les persones immigrants a les regions d’Occitània, a França, del Piemont, a Itàlia, i de Catalunya i Balears, 

a Espanya. 

Metodologia: Estudi descriptiu i interpretatiu amb metodologia qualitativa mitjançant realització de grups 

focals entre els actors esportius implicats en la creació i manteniment d’oportunitats de pràctica esportiva 

en les regions participants al projecte, així com adults i nois i noies a partir d’11 anys                 –practicants 

o no d’esport– immigrants i residents en aquestes regions.  

Resultats: La salut, l’associació entre esport i diversió, la possibilitat de créixer com a persones, l’esport 

com a espai de relació i la influència d’una persona de confiança han estat identificats com a estímuls a la 

pràctica d’esport entre els immigrants. Els entrebancs detectats han estat la por a no sentir-se acceptat, 

les responsabilitats, l’existència de problemes socials i econòmics, i la manca de compromís polític amb 

l’esport de base. S’han identificat alguns elements de valor ambivalent, que tant poden ajudar com 

interferir, i són el futbol com a pràctica predominant, el desconeixement de la llengua, la competitivitat i 

la cultura. 

Conclusions: Com a implicacions pràctiques dels resultats es destaca la proposta d’activitats 

d’identificació cultural global i local, i basades en eixos alternatius a l’ètnic; la disponibilitat d’espais 

públics per a la pràctica informal de l’esport, canvis en l’estratègia de promoció de les activitats, 

l’establiment de sinergies entre professionals d’àmbits diversos, el treball en xarxa dels actors implicats, 

                                                             
1 Departament d’Infermeria, Universitat Rovira i Virgili. Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània, Universitat 

Rovira i Virgili. 
2 Càtedra Unesco de Diàleg Intercultural a la Mediterrània, Universitat Rovira i Virgili. 
3 Consell Esportiu del Baix Camp 



 

1 
 

la formació integral dels monitors esportius, la participació dels interessats en el disseny d’activitats i 

l’avaluació sistemàtica de la rendibilitat social dels programes. 

Paraules clau: Esport, Activitat física, Inclusió social, Barreres, Estímuls, Immigrants 

Finançament: aquest treball ha rebut finançament de la Unió Europea, Programa Erasmus +: Support for 

Collaborative Partneships in the fiels of Sport (Acord nº 2016-3102/001-001) 

Introducció 

Europa, com a continent, està poblada per homes i dones d’orígens diversos. En primer lloc per ser una 

zona amb gran mobilitat interna, i després perquè la migració que hi arriba es caracteritza per la diversitat 

de fluxos provinents de totes les regions del món (1). Si es considera, només, l’àmbit restringit de la Unió 

Europea (UE), el mosaic demogràfic i social és, també, força heterogeni. Ho és, per essència, en tant que 

unió de 28 estats diferents. I ho és, també, per les dinàmiques migratòries internes i externes; 

econòmiques, socials o humanitàries que l’afecten. Més enllà de la diversitat interna, a gener de 2016, 

l’Europa dels 28 (UE-28) acollia 20,7 milions de persones nacionals d’estats no membres –4,1 % de la 

població (2). Pel que fa a l’asil, les estadístiques del 2016 informen d’una discreta baixada del nombre dels 

demandants que ho fan per primera vegada, respecte als de l’any anterior en la mateixa circumstància, 

tot i que es manté la diversitat d’orígens (3). Segons la mateixa font, els homes i dones sirians van 

presentar el major nombre de sol·licituds en 13 dels 28 països de la UE i constituïren el grup de 

demandants més nombrós seguit pels demandants procedents d’Afganistan, Irak, Pakistan i Nigèria, per 

aquest ordre. Ara bé, la diversitat no s’esgota en l’origen dels migrants i refugiats. En primer lloc perquè 

l’accés a la nacionalitat europea creix d’any en any, i això fa que les persones nacionalitzades i els seus 

familiars desapareguin de les estadístiques migratòries sense que ho faci la diversitat amb què 

contribueixen, i després perquè l’entrecreuament de diversitats que aporta cadascú segons el gènere, 

generació, nivell d’instrucció, condició social o religió –entre d’altres aspectes–, s’afegeix a la diversitat 

nacional i ètnica. Tot plegat dibuixa un escenari complex format per grups diversos –entre ells i en ells 

mateixos– amb necessitats específiques de reconeixement i inclusió que requereixen actuacions 

concretes a tal fi.  

Més enllà de l’impacte de la pràctica esportiva en la salut física, s’accepten plenament els efectes de 

l’esport en la millora del benestar psicològic i social de les persones que el practiquen (4,5), així com la 

seva utilitat per promoure el contacte intercultural i ajudar a incloure persones i col·lectius amb risc 

d’exclusió (6), tot i que, de vegades, amb efectes discrets i controvertits (6–9). Convé, doncs, ser prudents 
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davant les expectatives eufòriques de l’esport com a estratègia d’inclusió, perquè els resultats –si arriben– 

no seran automàtics ni tampoc un efecte exclusiu de l’esport (8,10) 

Se sap que per poder aprofitar els beneficis de l’activitat física cal que es desenvolupi com una activitat 

de lleure, ja que s’ha demostrat que l’activitat física vigorosa en context laboral no té els mateixos efectes 

que si es practica com a activitat de lleure, i que fins i tot podria arribar a ser perjudicial (11,12). El 

percentatge d’homes i dones immigrants que realitza feines vigoroses és superior al dels seus homònims 

espanyols (13), a més, alguns estudis realitzats a Espanya indiquen que la participació de la població 

immigrant en les activitats esportives és baixa, si es compara amb la dels autòctons (14–18), i que els 

nivells de major participació es donen entre nens i joves (16). Pel que fa a les dones immigrants, la pràctica 

esportiva és encara menor i, de fet, dins del col·lectiu heterogeni que són els immigrants, les dones són 

les que menys participen en activitats d’aquesta mena (16,18,19). Malgrat que els estudis en què es 

recolzen aquestes afirmacions són treballs d’abast limitat i de fa uns quants anys, l’explotació de les 

microdades de l’Enquesta Europea de Salut a Espanya de l’any 2014 (EESE) les confirma i permet 

generalitzar-les (13). L’explotació de les dades de l’EESE (13) permet afirmar que en el cas dels homes, la 

pràctica esportiva dels immigrants és inferior a la dels autòctons en tots els grups d’edats compreses entre 

els 15 anys i els 49, tant si es mesura en minuts d’activitat física a la setmana com si es considera 

l’autoavaluació de sedentarisme. El cas de les noies és gairebé idèntic, amb l’única diferència que la 

prevalença del sedentarisme entre les noies espanyoles de 15 a 19 anys és discretament superior a la que 

declaren les noies immigrants de la mateixa edat (13). La desagregació de les dades per edats és 

important, altrament les conclusions podrien ser errònies, tractant-se, com es tracta, de poblacions amb 

perfils d’edats tan diferents. És el cas de la Encuesta sobre los hábitos deportivos en España de l’any 2010 

(15), que globalment aporta xifres de participació dels immigrants en activitats esportives superiors a les 

dels autòctons (45 % vs 40 %), mentre que l’anàlisi de les dades per grups d’edat permet afirmar que la 

pràctica esportiva entre els immigrants en tots els segments de menys de 55 anys és clarament inferior a 

la dels autòctons. L’informe de resultats de la Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 (20) indica 

que la pràctica esportiva entre els no nacionals segueix sent inferior a la dels nacionals, fins i tot sense 

desagregar per edats. Tanmateix, és cert que la pràctica esportiva de les persones amb doble nacionalitat 

és, en general, discretament superior a la dels espanyols (20), cosa que estaria suggerint l’aculturació com 

a determinant de la pràctica esportiva. Malauradament, l’informe no desagrega aquestes dades per sexe 

i edat i, per tant, no permet comparar les particularitats de la pràctica esportiva segons aquestes variables 

(20). 

Pel que fa a la pertinença a associacions esportives, altre cop sembla que la població estrangera manté 

nivells d’afiliació a clubs esportius inferiors als que mantenen els nacionals (17). L’explotació de l’Enquesta 
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Nacional d’Immigrants de l’any 2007 ens diu que només el 5,1 % d’aquests són socis d’alguna entitat 

esportiva dirigida a la població general i que si es tracta d’institucions esportives específiques per a 

immigrants, la proporció baixa fins al 2 % (21). Amb tot, cal dir que les entitats de caràcter esportiu 

dirigides a la població general són, d’entre totes les possibles, el tipus d’associació que gaudeix de més 

acceptació entre els immigrants, cosa que evidencia el potencial inclusiu de l’esport.  

Fora d’Espanya, els estudis segueixen indicant que malgrat els beneficis que se li reconeixen a la pràctica 

esportiva, hi ha grups minoritaris, com ara alguns col·lectius d’immigrants o de persones amb antecedents 

familiars migratoris, que són més sedentaris que la població general (22–27). Sembla clara, doncs, la 

necessitat de promocionar l’esport entre els grups de nouvinguts i els seus familiars per tal d’aprofitar 

tots els beneficis que pot aportar la pràctica esportiva, directament als grups als quals s’haurien de dirigir 

aquestes accions, i indirectament a tota la societat. Ara bé, cal tenir en compte que la simple oferta 

d’oportunitats per practicar l’esport no assegura la participació de les persones que més ho necessiten, i 

que la participació, per ella mateixa, tampoc no garanteix el canvi i la inclusió social (8,28).  

Diversa com és la societat europea, si és cert que la pràctica esportiva pot ajudar a millorar la salut i el 

benestar, contribuir a la mobilitat i la inclusió social, i al foment de les relacions interculturals equitables; 

convé treure’n partit. Ara bé, la complexitat de l’encàrrec fa que la utilització de l’esport amb aquestes 

finalitats no es pugui improvisar i calguin coneixements i planificació específics segons les persones a qui 

es dirigeix i els objectius a assolir (8). Fins ara, la recerca sobre factors facilitadors i barreres a l’activitat 

física i l’esport entre les poblacions diverses és limitada i s’ha realitzat, sobretot, al Regne Unit i els països 

nòrdics (29). Calen estudis localitzats en altres zones d’Europa que aprofundeixin en la recerca sobre els 

determinants de l’activitat física en les poblacions diverses, els seus efectes en els diferents territoris i 

grups socials, i la manera com els determinants identificats interactuen entre si (29). És per això que, com 

a objectiu principal d’aquest treball, ens plantegem la identificació dels factors percebuts com a barreres 

i estímuls a la pràctica de l’esport i l’activitat física en el lleure, entre les persones immigrants i amb 

antecedents familiars migratoris que viuen a les regions d’Occitània, a França; el Piemont, a Itàlia; i les 

regions de Catalunya i Balears, a Espanya. Els objectius específics d’aquest treball són els següents: 

1.- Conèixer els elements que les persones immigrants –nens i adults, practicants o no d’esport– i els 

agents implicats en la promoció de l’esport de les regions esmentades perceben com a estímuls a la 

pràctica esportiva entre els immigrants  
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2.- Conèixer els elements que les persones immigrants –nens i adults, practicants o no d’esport–  i els 

agents implicats en la promoció de l’esport de les regions esmentades perceben com a entrebancs a la 

pràctica esportiva  

3.- Comprendre els mecanismes implicats en la decisió de les persones immigrants de les regions 

esmentades  de practicar –o no– un esport. 

4-Inferir i proposar accions de millora que contribueixin a augmentar la participació de les persones 

immigrants en activitats esportives  

Material i mètode 

Estudi descriptiu i interpretatiu amb metodologia qualitativa. 

El tema d’estudi és la percepció d’estímuls i entrebancs a la pràctica esportiva entre els immigrants. Les 

unitats d’anàlisi són les regions participants al projecte, a saber: Occitània (França), el Piemont (Itàlia) i 

Catalunya i Balears (Espanya).  

La població d’estudi han estat els actors esportius (AE) de les regions participants al projecte que estiguin 

implicats en la creació i manteniment d’oportunitats de pràctica esportiva com ara entrenadors, 

voluntaris, gestors i personal de les institucions públiques, entitats i associacions relacionades amb el món 

de l’activitat física i l’esport; i els adults i nois i noies a partir dels 11 anys –practicants o no d’esport– que 

siguin immigrants o nacionals descendents de famílies de nouvinguts i resideixin a les regions esmentades.  

La categoria “immigrant” ve definida per la nacionalitat. S’han considerat com a immigrants aquelles 

persones que no tenen la nacionalitat del país en què resideixen, i també aquelles persones que essent 

nacionals del país on viuen, tenen algun dels progenitors de fins a dues generacions no nacional. 

Considerem que la participació a l’estudi d’aquest perfil d’informants –els nacionals descendents de 

famílies de nouvinguts– és important pel fet que, per bé que l’assoliment de la nacionalitat és una via 

indiscutible d’accés a la ciutadania, no és menys cert que l’antecedent migratori determina, en part, els 

processos d’assentament i, aquests, al seu torn, les condicions de vida i les necessitats específiques (30).  

El concepte d’esport en què es basa aquest treball és el que recull la Carta Europea de l’Esport, elaborada 

per la Conferència Europea de Ministres de l’Esport del Consell d’Europa l’any 1992, revisada per aquest 

mateix organisme l’any 2001 (31). Segons l’esmentat document, s’entén per esport “tota mena 

d’activitats físiques que, mitjançant una participació organitzada o d’altra mena, tinguin per finalitat 
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l’expressió o la millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions socials o 

l’assoliment de resultats en competicions de tots els nivells”. 

Les dades s’han recollit entre febrer i setembre de 2017 mitjançant la realització de grups focals al voltant 

dels elements que es perceben com a estímuls o entrebancs a la pràctica de l’esport entre les persones 

immigrants. Els grups focals s’han segmentat en tres perfils diferents: 

 Actors esportius. 

 Nois i noies d’entre 11 i 17 anys, practicants o no d’esport, que siguin immigrants o nacionals de 

procedències diverses no nacionals.  

 Adults, practicants o no d’esport, que siguin immigrants o nacionals de procedències diverses no 

nacionals.  

Un cop respectada la categoria de segmentació, s’ha intentat que el grup de discussió fos el més 

heterogeni possible. 

El reclutament dels participants en els grups de discussió l’han dut a terme les institucions de promoció 

de l’esport de les diferents zones participants a l’estudi a partir de la seva xarxa de contactes. A França el 

reclutament ha estat responsabilitat del Comité Régional de l’Union Sportive de l’Enseignement du 

Premier Degré Occitanie, a Itàlia de la Unione Italiana Sport per Tuti Piemonte , a Catalunya la Unió de 

Consells Esportius de Catalunya i a Balears, la direcció General d’Esports i Joventut del Govern de les illes 

Balears.  

Les sessions dels grups de discussió s’han desenvolupat en un espai familiar per als participants i 

prèviament acordat entre participants i investigadors. Les sessions de recollida de dades van ser 

conduïdes per dues investigadores. Totes dues van actuar com a moderadores de les sessions. 

La comunicació entre les investigadores i els participants en els grups de discussió ha tingut lloc en la 

llengua oficial de la zona. Els grups de discussió celebrats a Itàlia han disposat d’un servei de traducció 

d’enllaç. Les sessions s’han enregistrat en format àudio. La gravació de les sessions s’ha transcrit 

literalment i després s’ha traduït al català.  

Just abans d’iniciar la discussió, els informants han omplert un qüestionari de dades sociodemogràfiques 

i han signat el consentiment informat. 
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La discussió dels grups focals d’immigrants s’ha iniciat sol·licitant als participants que expliquessin què els 

suggeria el concepte esport. Després se’ls ha convidat a defensar la seva postura com a practicants o no 

practicants i a aportar arguments per convèncer els qui pensaven diferent. Als grups focals amb actors 

esportius se’ls ha demanat que triessin els elements que, al seu parer, constituïen l’obstacle i la motivació 

més important per a la pràctica d’esport entre les persones immigrants, i que n’argumentessin la decisió. 

Anàlisi dels resultats  

Les transcripcions del treball amb grups focals s’han sotmès a anàlisi del contingut atenent als objectius 

de l’estudi. El primer nivell d’anàlisi ha estat concurrent amb la recollida de dades i ha buscat la 

identificació de temes emergents per tal d’adaptar les accions de mostreig i recollida de dades a les 

llacunes de coneixement. En un segon nivell d’anàlisi, s’ha procedit a segmentar les dades en unitats de 

significació i a codificar-les mitjançant codificació oberta en categories, les quals, en un nivell superior 

d’organització, s’han agrupat en metacategories. La interpretació de les dades s’ha proposat establir 

relacions entre els elements d’un mateix nivell d’organització així com entre els diferents nivells 

d’organització del contingut.  

La sistematització de la categorització i l’anàlisi s’ha fet amb ajuda del programa ATLAS-ti, versió WIN 5.0. 

Consideracions ètiques 

El protocol d’estudi ha estat aprovat pel comitè ètic d’investigació de referència de la Universitat Rovira i 

Virgili. Totes les persones que han participat en aquest estudi ho han fet voluntàriament. Abans de 

participar-hi han estat informades dels objectius i la metodologia de l’estudi, han tingut l’oportunitat de 

fer preguntes i han signat un consentiment informat en què se’ls garantia l’anonimat i la confidencialitat 

en el tractament de les dades, i la seva utilització amb finalitat exclusivament investigadora. En el cas dels 

menors, el consentiment l’han signat els adults responsables. 

L’exposició dels resultats ha eliminat o modificat totes les referències a persones o clubs per tal que no 

puguin ser identificats. 

Resultats: 

S’han realitzat un total de 10 grups de discussió. 3 a Occitània, 3 al Piemont, 3 a Catalunya i 1 a Balears. 

En total, han participat 62 persones, de les quals 51,6 % eren dones, el 32,2 % actors esportius, el 9,7 % 

adults i  el 58,1 % joves. D’entre els adults i els joves, el 55 % es defineixen com a practicants d’esport. Pel 
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que fa a la nacionalitat, cap dels adults tenia la nacionalitat del país de residència mentre que entre els 

joves només un 14 % no la tenia. La composició dels grups de discussió i el perfil dels participants de cada 

grup es pot veure a la taula 1. 

La presentació dels resultats s’ha organitzat segons una agrupació a posteriori de les categories 

emergents. Aquesta agrupació s’ha estructurat en 4 grans eixos, a saber: ESTÍMULS A LA PRÀCTICA: COSES QUE 

AJUDEN, ELS ENTREBANCS, DE SIGNIFICAT AMBIVALENT i EL REPTE DE LA PERMANÈNCIA. 

ESTÍMULS A LA PRÀCTICA: COSES QUE AJUDEN 

Fer salut i sentir-se bé: mens sana in corpore sano? 

Entre els estímuls de caire individual, la menció a la salut és gairebé present en tots els discursos, fins i tot 

en el dels nens. S’assumeix la pràctica de l’esport com una activitat saludable i es reconeix la necessitat 

de millorar o mantenir-se amb bona salut com un incentiu poderós per apuntar-se a fer esport. Ho diuen 

els nens: “He escrit salut perquè quan ens movem i movem el nostre cos, de vegades el nostre cos ho 

necessita per sentir-nos millor”(GF6-Joves), i també els adults:  

Fa sis anys, l’ajuntament va fer un circuit anomenat la pista de la salut. Darrere de la ciutat hi ha aquesta pista de salut 

que... sí, sí, que té 1 km, i que cada 200 metres hi ha una catifa per fer... per fer exercicis, una altra per pujar escales, una 

barra per penjar-s’hi... [...]. En aquesta pista hi fan exercici i s’hi parla. Al començament hi anava poca gent. Ara si hi aneu 

a la nit, està plena, està plena... Molt bonic! Fins i tot ara si hi aneu, són gent gran, nens, de tot tipus. És una cosa molt 

bonica. Hi van els nostres, els africans... tothom que viu a Borgaro hi va a jugar, a trobar-se [...]. També és un punt on els 

emigrants es troben entre ells i amb la gent gran que cuiden. Evidentment, els que van a peu els asseuen en un banc, i 

entre ells [els cuidadors] tenen un lloc per parlar la seva llengua (GF4-Adults). 

Aquestes declaracions desvelen un concepte de salut que va més enllà de l’àmbit estrictament físic i 

abraça, també, aspectes de salut i benestar mental, emocional i social en interacció. S’hi refereix molt bé 

una de les informants, quan parla d’activitats organitzades en el si de la comunitat romanesa de Borgaro. 

Una comunitat en què moltes de les dones treballen com a cuidadores de gent gran. Una feina que afegeix 

una càrrega de sofriment extra als problemes laborals propis de les feines d’atenció a les persones: 

Tenen un dia a la setmana de forma gratuïta i en aquest dia fem activitats per al cos i la ment, exactament per oblidar 

una mica, allunyar-se d’aquest problema. Altrament, tants anys de cuidadors els faria caure malalts. Es diu la malaltia del 

cuidador perquè es carreguen amb els problemes de la gent gran que cuiden. I en un moment donat, estan parlant amb 

tu, i t’acaben parlant del problema que tenen (GF4-Adults).  
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De fet, l’aportació de l’esport al benestar i la salut mental ha estat molt present en les declaracions dels 

informants. Tant si es tractava d’adults: “es que cuando haces deporte, te sientes positivo. La sensación... 

te quita... a veces sientes que... te quita la depresión” (GF10-Adults), com si eren nens els que parlaven: 

“A mi m’agrada l’esport perquè estic amb els meus amics. I m’agrada molt perquè també em 

tranquil·litza” (GF8-Joves).  

Sense deixar l’àmbit de la salut mental, és important reconèixer l’acord gairebé unànime que veu en 

l’activitat física un bàlsam contra les cabòries, tensions i maldecaps quotidians que, per bé que no maten, 

tampoc no ajuden a viure: “Per deixar-me anar, quedar-me relaxada, deixar de pensar en tantes coses. Si 

estic preocupada per alguna cosa que em passa, ballo una mica –faig aeròbic i zumba, jo– i em fa sentir 

bé, estic bé. Em sento bé físicament i bé psicològicament. Em fa oblidar els problemes” (GF4-Adults). O 

una bona manera de desfogar-se: “Que toques la pilota i sents una pilota als peus, dona una sensació de 

xutar fort i de veritat. O de col·locar el porter i meter un golàs, per tota l’esquadra, com Messi. I te quedes 

a gust, després. Sí, perquè tens ràbia” (GF9-Joves). Aquesta particularitat de l’esport agafa més sentit 

encara, quan es pensa en persones que per determinades circumstàncies com ara l’emigració han de 

suportar un plus d’estrès. Segons els nostres informants, l’esport ajuda a fer-hi front perquè regala evasió 

i dedicació a aquells que més ho necessiten: “Fins i tot una vàlvula d’escapament. Per a tots... però potser 

fins i tot més per als immigrants, perquè estan subjectes a més estrès, a més dificultats. Llavors, en aquell 

moment [quan fan esport] pensen en ells mateixos, en el seu propi cos, la seva pròpia imatge...” (GF5-

AE). Això és així per als adults immigrants, però també val per als nens i joves, que tot i tenir problemes 

diferents, senten la mateixa necessitat de fugir d’exigències quotidianes que viuen com a inabastables:  

Com diu ell, és difícil parlar d’estrès a aquesta edat, però els amics, l’escola... estudiar, barallar-se amb els amics, tenir 

discussions a casa amb els pares, guardar-te coses dins sense poder-ne parlar. No poder estudiar per a demà, perquè 

potser he donat massa temps a l’esport, o als amics [...]. No ho sé, em sento ansiós perquè no puc... tinc por de no treure 

bones notes (GF6-Joves). 

La necessitat de relacionar-se amb altres persones en un ambient distès, més encara quan s’ha de viure 

en condicions difícils, completaria aquesta visió polièdrica de la salut i el benestar, i l’esport en seria, altre 

cop, el camí. Un dels monitors que treballa amb joves immigrans en barris deprimits ho argumenta: “La 

trobada amb els altres no és important sinó que, fins i tot, esdevé urgent. És a dir, que en el nostre territori 

el fet de trobar-se amb els altres és essencial i l’esport n’és l’oportunitat...” (GF1-AE). Per bé que en un 

context de pràctica esportiva en grup sempre hi pot haver problemes de relació entre els participants, les 

relacions que s’hi estableixen han estat descrites com a espontànies, desinhibides i lliures: “sí, era un 

subidón de adrenalina y de todo, porque cuando estás en un grupo y bailas, y te ríes, y no solamente el 

deporte que haces, el buen rollo y todo esto, porque aparte del deporte, pues hablas con las personas 
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y…” (GF10-Adults). Ja no és només el fet de fer noves coneixences, sinó la possibilitat d’establir relacions 

que, en mig de les restriccions que comporten les obligacions quotidianes, aporten un plus de llibertat i 

felicitat:  

Normalment quan faig esport amb els meus amics em diverteixo. Fem broma, m’agrada... com dir-ho... m’allibero d’estar 

tot el dia a l’escola, quiet a la cadira. I llavors, amb l’esport, que es pot expressar, es pot saltar, es pot començar a córrer 

sense parar, pots tenir més llibertat que si et quedes a casa o a l’escola (GF6-Joves).  

Una mena de relacions que permeten l’agermanament de persones de procedències socials, econòmiques 

i culturals diverses:  

I després, a rugbi hi ha una cosa súper guapa que és la tercera part, que s’equip local convida el visitant a fer un refrigeri: 

suc, Coca-Cola, un perrito caliente o algo així i estan parlant de ‘buen placaje me han metido’ i és igual sa religió que 

tinguis, el gènere que tinguis, si tens pocs doblers o molts doblers…” (GF7-AE).  

Ara bé, alguns dels informants han fet notar que l’esport també pot ser una amenaça per a la salut. La 

pràctica esportiva en un context d’alta competició, i el tractament mediàtic que se’n fa, transmeten la 

idea que és lícit capgirar els valors tradicionalment associats a l’esport, i situen al capadamunt de les 

prioritats la necessitat de guanyar a qualsevol preu, tot sacrificant, si cal, els seus valors més nobles com 

ara la contribució a la salut i l’educació de les persones:  

Tenint en compte l’evolució de la perspectiva de l’esport i la vostra recerca ens ve al cap la imatge del dopatge, de la 

venda de jugadors, etc. Francament, els joves estan superacostumats a veure aquest tipus d’imatge i el primer que els ve 

al cap són aquest tipus d’imatges, fet que es contradiu amb el sentit de l’esport com a salut, ciutadania, etc. (GF1-AE).  

Finalment, convé mencionar que alguns dels informants, quan parlen de la salut com a motivació de 

l’esport, s’estan referint, en realitat, a la imatge. Algunes declaracions deixen veure que és fàcil confondre 

la salut amb la imatge d’un cos d’acord amb uns determinats cànons de bellesa: “com ha dit ella, és bo 

pel cos. Gastar calories o perdre algun quilo no fa mai mal” (GF6-Joves), tot i que és ben conegut que la 

pressió externa o autoimposada per tenir una determinada imatge, de saludable, en té ben poc. 

Especialment si es tracta de nens i joves. 

Objectiu: divertir-se 

Adults i nens expressen la seva necessitat de divertir-se i veuen en l’esport una bona manera de fer-ho:  

Jo he escollit diversió, perquè... potser les persones immigrades tenen necessitat de  divertir-se, d’entretenir-se. És com 

una manera d’intergrar-se i divertir-se (GF5-AE). 
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Jo he escrit la diversió, per què la diversió? Perquè em passo molt de temps estudiant, i també per fer alguna cosa 

diferent... estar amb amics, passar-m’ho bé, divertir-me, perquè si no em sento bloquejat (GF6-Joves). 

La diversió s’associa a l’esport i és una de les raons que el fan atractiu. A ulls de tothom, però encara més 

per a aquelles persones que senten la necessitat de desfogar-se, d’alliberar les tensions que han acumulat 

en altres moments:  

-[faig taekwondo] perquè estic bé! El taekwondo em va bé per defensar-me, per la salut, també per desfogar-me una mica 

i per divertir-me. 

-Per desfogar-se. S’ha de fer sortir la ràbia! (GF1-AE). 

Essent, doncs, la diversió, un component apreciat de la pràctica esportiva, convé utilitzar-la per fidelitzar-

hi els practicants, després que aquest mateix component ha estat reconegut com un bon incentiu per 

iniciar l’activitat. El component lúdic de l’esport és bo en ell mateix, i pel fet que pel camí de la diversió 

s’arriba a altres fites com ara el treball en equip i la responsabilitat compartida, perquè la diversió 

endolceix altres tasques que, altrament, podrien resultar feixugues:  

Lis faig recollir es material per categories. ‘Nos hace recoger los balones y nos lo da como premio’. ‘Hoy recogen los 

balones los sub-10’. ‘¡Ue!’. Los sub-16 cada vegada ja no fan ue!, però los sub-10… como es un carro es pugen al carro a 

divertir-se (GF7-AE).  

És més, conscients de la necessitat de mantenir la diversió com un element que afavoreix la continuïtat –

més quan l’equip no és gaire competitiu– els entrenadors prioritzen la diversió als resultats i donen sentit 

a l’activitat a través de fer que sigui una experiència plaent i desenfadada:  

I ara te dones compte que són jugadors de rugbi. Que lo que els hi agrada és passar-s’ho bé. En els pares: ‘Cuando lleguen 

a casa no les preguntéis si han ganado o si han perdido’, que lis demanin si s’ho han passat bé. ‘T’ho has passat bé? Sí? 

Doncs ja està’. A vegades han perdut i s’ho han passat genial ―perquè els meus han perdut 90-0 enguany i són nous 

tots―, però s’ho han passat bomba perquè han fet placatges o han intentat fer una marca (GF7-AE). 

Ara bé, més enllà dels esforços dels actors esportius per fer de l’esport una activitat divertida, l’esport 

fora dels clubs o les escoles, com a activitat espontània que lliga la diversió i l’amistat, ha sortit en gairebé 

tots els grups de nois i noies: 

-Jo faig bàsquet i bici... quan faig bàsquet em diverteixo amb els meus amics. I quan vaig en bici... sento que buido el cap 

-Pregunta: i on el fas, el bàsquet? 

-Al costat de casa meva en un camp que hi ha (GF2-Joves). 
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I d’adults immigrants: 

Porque no salimos mucho, porque para ir a algún sitio necesitamos coche, pero yo no conduzco. Mi marido siempre está 

trabajando. Pero hay que inventar cosas para entretener a las niñas, y a mí, claro. Porque cuando salgo con las niñas     –

tenemos cuatro niños–. Puedes hacer lo que quieras: bailar, correr, muchas actividades y lo pasamos muy bien. Pero no 

una actividad profesional (GF10-Adults). 

L’esport per fer créixer ciutadans i persones 

La possibilitat d’utilitzar l’esport com a estratègia de creixement personal i transmissió de valors ha estat 

reconeguda pels informants adults com una motivació per promoure l’esport. En aquest sentit, s’afirma 

que el fet que l’esport sigui una activitat amb un reglament acceptat explícitament, ensenya les persones 

a tolerar la frustració: “Qui accepta una regla, una autoritat de l’àrbitre, qui accepta el fet de perdre i 

guanyar, accepta ser reemplaçat” (GF1-AE), i a integrar aprenentatges significatius que seran 

extrapolables a altres aspectes de la seva realització com a ciutadans:  

I per què l’esport? Vull dir podria haver sigut la fotografia, la pintura? Però be, preferim l’esport. Perquè l’esport és sovint 

el cos en moviment en l’espai i aquest cos quan vol desenvolupar-se, conèixer el seu límit, es desplaça per l’espai. Així 

doncs, gràcies a aquest aprenentatge del terreny, un aprendrà a desenvolupar-se en un altre terreny que no coneix. I amb 

aprenentatge d’aquest nou terreny aprendrà a desenvolupar-se en un altre. Són els institutors que fan el treball de 

l’ensenyament. I a més, aprendrà una regla, i aquesta nova regla serà més complicada (GF1-AE).  

I això per què? perquè es concep que malgrat ser el moviment una cosa inherent a l’home, la manera de 

viure aquest moviment i expressar-s’hi s’ha de fer a través de regles: “en la mesura que el moviment és 

propi de l’home, l’home té la necessitat d’expressar-se al màxim a través d’aquest moviment. I és l’esport, 

amb les seves regles, amb tota la seva estructura com es canalitza millor aquesta necessitat” (GF5-AE). A 

més, però, hi ha altres arguments. L’esport no es pot pensar desconnectat de la resta de la vida social. 

L’esport reprodueix els esquemes de relació de la societat en què està immers. El poder, el masclisme, la 

dominació o l’abús que s’expressen al camp són els mateixos que es poden veure fora del terreny de joc:  

A l’octubre, feina en equip, perquè vèiem que sa realitat rugbi-futbol –que som el mateix club– no era sana. No era sana. 

Als entrenadors no els agradava que jo estigués allà, com a dona, entrenant, o com un altre esport. Ells veien només: ‘Nos 

quitan el espacio’, ‘nos quitan el campo’ o ‘nos quitan jugadores’. No li feia gràcia, al principi. Jo me vaig anar a presentar: 

‘Hola ¿qué tal? Venimos aquí a hacer rugby’. Sa convivència, en un principi, era bastant difícil (GF7-AE).  

És per això que els promotors de l’esport expressen una intencionalitat clara, la d’educar ciutadans a 

través de l’esport: “El nostre treball és convèncer que hi ha una utilitat social [de l’esport], que hi ha 

capacitat de fer madurar els individus, d’encaminar-los, de crear individus lliures” (GF1-AE). Es tractaria 
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de crear, en el terreny de joc, esquemes de relació socialment saludables perquè un cop interioritzats 

puguin extrapolar-se a la resta de la societat. 

Més enllà de l’esport com a eina d’educació per a la ciutadania, hi ha, també, l’efecte individual. Els 

participants als grups de discussió associen la pràctica esportiva a una sèrie d’efectes positius sobre la 

personalitat. La millora de l’autoestima, com un efecte directe purament biològic: “Quan una dona, igual 

que un home –jo, perquè sóc dona; ho sé–, fas esport, s’autoestima te canvia, sa dutxa és increïble quan 

estàs rebentat, estàs més contenta; no sé què te passa en es cap. Bueno, sí. Sí ho sabem: és lo que te 

passa de ses hormones. És un passada” (GF7-AE), o com un efecte mediat pel reconeixement que no 

s’obté en altres àmbits:  

Ella no té amigues a sa seva escola, perquè és negra i fa rugbi, i no té amigues. Només juga en es pati a lo que se jugui . Si 

juguen a bàsquet, juga; si juguen a futbol… I ara, es primers dies no li feia molt de cas as altres, de ses escoles privades. 

‘¡Parejas!’. Ella nunca tiene pareja. I, ara, des grup és la més bona de totes. Al final, també té unes qualitats que és molt  

més bona que d’altres que tenen por, que són més floretes, com jo dic. I ella és que és més forta, és més participativa. 

Intenta igualar-se amb els al·lots. Ses altres ja donen per segur que: ‘los chicos son mejores y más rápidos’. I ella ja està 

allà competint amb els al·lots. Hi ha dues que han fet pinya, també, i van as seu darrere, s ’enriuen, s’asseuen, juguen. I 

ara ja han fet un grup, i quan juguen contra un altre equip, et demanen ser nostra capitana. I tu les veus superorgullosos 

d’ella, i veus sa cara d’ella i és impressionant. I jo, que he vist es canvi des del setembre a aquí, me fa la pell de punta. I sa 

mare me quiere regalar de todo i no té ni per pagar sa fitxa (GF7-AE). 

També es parla de la contribució de l’esport en el desenvolupament de la capacitat de treballar en equip. 

De com l’esport ensenya a col·laborar amb altres persones per arribar a la mateixa fita: “especialment en 

els nens quan fas el joc en equip, l’equip té un objectiu comú. Comparteixes un objectiu i compartir un 

objectiu comú uneix” (GF4-AE) i genera cohesió i sentiment de pertinença: “Naltros fem un crit. I ho 

canten igual totes ses categories, des de 9 anys fins es més majors de 40, és es mateix crit i fem es cercle 

tots junts, i et dones compte que aquest vincle, una camiseta, uns colors, un club o un esport i ‘soy de 

rugby’ amb orgull també crea com família” (GF7-AE). O de com ajuda a cultivar la disciplina: “Y también 

está la disciplina. La disciplina, porque no puedes trabajar en equipo sin disciplina” (GF10-Adults), i, en 

general, totes aquelles normes de comportament i ciutadania que es poden transmetre a través de 

l’esport: “De vegades fem poc rugbi. Per això dic: ‘Primer, persones; després, deportistes’. Quan ja tenen 

16 anys ja han crescut, ja lis has col·locat, por lo menos, lo bàsic des esport.” (GF7-AE). 

L’esport com a espai de relació 

Més enllà de reconèixer les aportacions de l’esport al vessant social de la salut. La practica esportiva s’ha 

de considerar un espai de relació per excel·lència. I aquesta possibilitat que ofereix l’esport és, per ella 
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mateixa, una invitació a la pràctica. La possibilitat de fer noves coneixences: “Segurament per fer nous 

coneguts, perquè per força l’esport s’ha de fer en un petit grup” (GF5-AE) i de comunicar-s’hi més enllà 

de les paraules: “I així gent que potser ve d’altres cultures pot expressar-se. Les emocions són un 

llenguatge compartit, més potser que les paraules, i llavors tu pots comunicar les teves emocions a través 

de la pràctica esportiva” (GF5-AE) són bons arguments per començar a fer esport en context migratori. 

Com també ho és l’oportunitat de conèixer noves realitats. Certament, no sempre es tracta d’activitats 

espontànies. En el cas dels nens, el contacte amb la realitat diversa que els envolta és, moltes vegades, el 

resultat de la premeditació dels instructors, i l’esport n’és una excusa:  

Quan els nens es troben i venen de diferents escoles, els barregem per practicar l’activitat esportiva. Es treballa a l’escola 

i fora de l’escola. Els nens quan aprenen duen a terme una pràctica esportiva. Paral·lelament, quan fem trobades amb 

altres països, quan fem equips mixtes i es troben per jugar junts i no parlen la mateixa llengua han de procurar entendre’s 

i així poder fer els equips mixtes (GF1-AE).  

L’esport és l’excusa que permet fer de la pràctica esportiva una activitat amb el valor afegit de facilitar la 

relació entre persones i grups diversos. És més, el potencial educatiu de l’esport com a estratègia de 

presentació de la diversitat lliure de prejudicis no s’esgota en la pràctica estricta de l’activitat esportiva i 

treu partit de tot allò que l’envolta, això sí, altre cop, com una activitat premeditada:  

Quan tenim trobades, no vol dir partits... si no que ens trobem amb altres i fem canvis, els nens i els adolescents poden 

ser jugadors, àrbitres, poden ser secretaris i pot ser aquell que acull l’escola que ens ve a visitar i mostrar on son els 

lavabos, com anar-hi, pot ser aquell que prepara els àpats. És a través d’altres tasques, i depèn de la situació pot acabar 

sent un triomf. Inclús ells mateixos poden explicar les regles i com es desenvoluparà la jornada esportiva (GF1-AE). 

Pel que fa a les relacions socials, els nens veuen en l’esport l’oportunitat per gaudir dels amics i divertir-

s’hi: “A mi m’agrada jugar [a futbol] perquè amb els amics hi jugues bé i tenen alegria per jugar”(GF8-

Joves). En canvi, els adults immigrants que han participat en aquest treball tenen la necessitat de fer-ne, 

d’amics, i, ja ho hem vist, troben que practicar un esport els hi ajuda. Ara bé, l’esport ajuda els adults a 

relacionar-se fins i tot si no en fan, perquè facilita la coneixença dels pares i mares que es troben al voltant 

dels nens que fan esport. I encara més, perquè d’aquest nucli de relació al voltant dels nens, sovint 

sorgeixen iniciatives, ara sí, perquè els adults que s’hi troben s’engresquin a participar en alguna mena de 

pràctica esportiva: “Mira, quan estava en el futbol del meu fill, crec que encara ho fan. No sé quan hi ha 

el dia de la dona o el dia de les mares, no ho sé. I es fa que les mares d’un equip juguin contra mares de 

l’altre. Ho entens? És el realment bonic i divertit” (GF4-Adults).  

L’esport com a expressió de confiança: la persona significativa 
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Ja s’ha vist, doncs, que la consideració de l’esport com a espai de relació exerceix d’estímul a la pràctica 

esportiva. En aquesta mateixa línia convé considerar el paper de les persones significatives en la decisió 

d’iniciar-se en la pràctica d’un esport. La intervenció d’una persona propera, un company de treball, un 

familiar, un amic o amiga, o un professional de confiança, ha estat citada en gairebé tots els grups de 

discussió, tant si es tractava de nens: “Perquè vaig veure el meu germà jugant a futbol, i jo volia intentar-

ho i me va agradar” (GF8-Joves), com d’adults: “vaig començar a jugar en el 2001. Sí, s’havia format aquest 

equip femení i el president coneixia el meu pare, i li va demanar si jo i les meves germanes –perquè també 

tinc dues germanes– volíem apuntar-nos a jugar per formar aquest equip femení. I així va ser com vam 

començar i ens van convèncer” (GF4-Adults). Tant si es tracta d’actors esportius: “No ho sé... he arribat 

aquí a través d’algú que conec que fa aquest esport. I potser ho he provat i m’agrada i després ja continuo” 

(GF5-AE), com de practicants: “jo n’he fet 3 anys [de boxa]. Ho he començat a fer amb el meu pare. Ell en 

practicava... i ell m’ha portat a fer-ne (GF3-Joves).  

La influència de la persona significativa sembla que és un element de pes en la construcció de la decisió 

d’iniciar-se en la pràctica d’un esport. En aquesta influència hi ha un component d’oportunitat i un 

component de confiança en la persona que proposa. És la confiança en algú conegut que fa que es vencin 

les resistències o que ni tan sols arribin a plantejar-se.  

També tinc molts nins amb TDAH. Tinc un psicòleg que m’envia tots es seus pacients de 7, de 8 a 16 anys, perquè diu que 

està tinguent molts bons resultats i que “los martes y los jueves, las niñas cenan y duermen”. Ses mares em diuen: “Por 

favor, ¿puede haber rugby todos los días de la semana?”. Arriben, sopen i dormen. I s’han llevat sa medicació, perquè ja 

fent esport els hi va bé (GF7-AE).  

També pot ser que s’aprofiti l’existència d’un lligam –consolidat o incipient– que, en general, presenta 

l’activitat física com una oportunitat de practicar una activitat agradable i crear relacions interpersonals 

plaents: “Jo també faig marxa amb la família. Anem a un lloc i caminem. Ho fem els diumenges i ens agrada 

molt a tots. Sí, fins i tot al gos” (GF2-Joves). 

L’anàlisi de les estratègies de captació a través de la persona significativa ha fet emergir una estratègia 

mixta, que sorgeix a iniciativa d’un professional i que, en vista de l’èxit, és recollida amb entusiasme per 

altres promotors més informals:  

I, ara, de boca en boca, pues tenim un munt de nins amb TDAH que hem hagut de pagar més monitors, perquè al final, en 

es exercicis se’ns complicaven (GF7-AE). 

Les famílies tenen por de confiar els nens als equips. Però, nosaltres ja fa uns 15 anys que treballem al barri i sabem que 

és un treball que va a poc a poc i ens donem compte que estem triomfant amb les accions dirigides als adolescents. La 
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principal raó es perquè vam començar fa 15 anys i els nostres equips són avui dia coneguts. Si no foss in coneguts i 

haguessin arribat així com així no funcionaria (GF1-AE). 

La persona significativa agafa més importància quan es constata que els canals habituals d’informació no 

arriben a tothom: “La primera cosa es que yo no lo sabía, yo pensaba que solo hay yoga, yo pensaba que 

era conjunto, ¿sabes? No podía estar solita, dejarme ropa… Información [me falta información]” (GF10-

Adults) i que cal explotar vies alternatives més efectives. 

ELS ENTREBANCS 

Les pors 

Al capdamunt d’aquesta llista de forces a vèncer hi ha dues pors molt lligades al fet migratori, la por a 

sentir-se diferent i a no ser acceptat. Els informants parlen d’una exclusió autoimposada que neix de la 

consciència de ser diferent i segueix amb el temor a sentir-se rebutjat a causa d’aquesta diferència. I tot 

això sense que, dins del grup, hi hagi un retret explícit a la diversitat:  

Perquè, sobretot, entre els nens que estan aquí, amb qui principalment treballo, veig que els altres nens no aïllen el nen 

xinès, ni els sud-americans, que no és una tendència natural... però mitjançant el condicionament de les televisions, els 

diaris o els mateixos adults, els nens d’altres nacionalitats tendeixen a sentir-se diferents i no volen unir-se als esports de 

grup, a l’equip, precisament perquè tenen por (GF5-AE).  

I és que la conjunció entre una ciutadania passiva i acrítica, i un tractament irresponsable de la diversitat 

als mitjans de comunicació, acaba promovent un estat d’opinió que perpetua el prejudici i l’estereotip 

sobre les persones immigrants:  

Si no tenim el desig d’informar-nos de debò, els mitjans de comunicació dirigeixen el nostre pensament en una direcció o 

una altra. Per mi, Itàlia ha d’actuar més sobre el racisme institucionalitzat, perquè al final, la TV és un instrument d’estat. 

Veig emissions televisives vergonyoses que perpetuen els estereotips (GF5-AE).  

De fet, alguns dels informants han parlat obertament de racisme: “El racisme. El racisme és una de les 

primeres raons que fan que un immigrant no vulgui anar a fer esport, ja que estem en una societat que 

encara és racista” (GF5-AE). Un problema, el racisme, que en el cas dels adults –amb un pensament format 

sobre les coses i la vida– costa molt d’eradicar: “El problema dels adults amb el racisme és encara més 

complicat [que amb els nens], perquè malauradament no es pot canviar el cap de les persones. Hi ha gent 

que no els interessa la integració, i no hi ha manera de canviar-los” (GF5-AE). A més, però, hi ha la força 

del grup que, en un context favorable i permissiu, pot insistir, encara més, en aquesta idea, sense parar 
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compte en les ofenses que pot causar. Així ho expliquen en un grup referint-se al racisme: “Perquè, 

efectivament, la força de les idees, moltes vegades ve del grup. En grup tots som molt valents” (GF5-AE). 

De les pors no només parlen els promotors, també en un dels grups de nois i noies ha aparegut la por a 

no ser acceptat com un dels elements que fa que no s’atreveixin a fer esport malgrat que en tinguin ganes. 

Aquestes són les declaracions d’una jove expressant allò que necessitaria per llançar-se a fer esport: “No 

sé... voldria estar segura que m’accepten. Que no em deixaran de banda si... si no ho faig prou bé. I saber 

que estan al meu costat encara que tingui dificultats” (GF6-Joves). 

Les responsabilitats 

Les responsabilitats sovint desplacen l’activitat física de l’ordre de prioritats de les persones adultes 

immigrants. Si bé aquesta circumstància sembla prou lògica des del punt de vista d’una persona adulta, 

en el cas dels homes i dones nouvinguts és encara més evident, especialment pel que fa a les 

responsabilitats familiars de les dones immigrants. Quan la distribució de rols a la família està tan ben 

delimitada que és la dona qui es fa càrrec de la cura familiar, mentre que l’home té la responsabilitat de 

treballar fora de casa: “Más que nada por eso, si nosotras tenemos críos y no podemos trabajar, el marido 

también tiene que trabajar y por horarios no podemos dejarlos” (GF10-Adults), la practica d’activitat física 

es fa molt difícil perquè en context migratori costa molt aconseguir recolzament extern que rellevi la dona 

de la cura dels fills: “allí en el pueblo casi todos son familias, y las que eran más jóvenes que tenían hijos 

los dejaban con las madres, con su madre o con su suegra, tenían con quien dejarlos. Yo no tengo a nadie. 

[...] Pero nosotras las extranjeras tenemos muy difícil esta cosa” (GF10-Adults).  

Malgrat reconèixer la necessitat de l’activitat física i reconèixer-ne els beneficis associats:  

[Animada] Físicamente y mentalmente también. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la zumba. A algunas clases de zumba 

sí que he ido allí en el pueblo, pero ahora lo he dejado por los niños, porque era un horario de tarde y no tengo con  quién 

dejarlos y no he podido (GF10-Adults). 

Les dones amb fills han de fer un esforç extra per poder practicar activitat física, tot i que no sempre, 

aquest esforç, s’acaba d’entendre prou bé:  

Cuando iba allí, iba con el mayor, con el niño, e iba con la niña que era más pequeña y me la ponía encima a veces cuando 

hacía abdominales, y las mujeres me decían que a esas horas no podía ser que fuera con críos, porque era de 20.00 a 

21.00. “Es que a estas horas los críos están cansados y tienen que dormir”. Pero, ¿con quién los dejo? Mi marido trabaja 

de tarde noche, sale a las 3 de la tarde y viene a las 4 de la mañana. ¿Con quién los dejo? Al final dejé la zumba por eso. 

Porque no podía. Aunque ellos estaban muy callados, el niño cogía el móvil y estaba ahí sentado y la niña se sentaba al 

lado mío en la colchoneta, y lo que hacía yo, lo hacía ella (GF10-Adults).  
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Amb tot, hi ha una proposta de solució que sorgeix de les mateixes afectades i defuig la passivitat o el 

recurs fàcil a l’ajuda de l’administració:  

Yo, por ejemplo, si puedo decir una cosa, yo vivo en Castellnou. Yo una hora a la semana o dos horas a la semana podría 

venir a clase de zumba, yoga o lo que sea si hubiera algún sitio donde dejar a los críos ahí al lado mío. Por ejemplo, una 

madre haciendo turnos a la semana, que sea alguien donde lo podamos dejar. Por ejemplo, están ahí en un rincón, pero 

sabemos que están ahí. Más que nada por eso, si nosotras tenemos críos y no podemos trabajar, el marido también tiene 

que trabajar y por horarios no podemos dejarlos. Sería una gran ayuda esta hora a la semana o dos horas a la semana, si 

no, no puedes (GF10-Adults). 

Pel que fa als nens, les responsabilitats que els afecten i que interfereixen en la pràctica esportiva són, 

sobretot, acadèmiques: “Ho vaig intentar [fer un sol esport] però fins i tot així era difícil perquè tenia 

molts deures i dedico... he de dedicar molt a l’escola perquè no vaig garie bé” (GF6-Joves). Ara bé, alguns 

promotors han cridat l’atenció sobre la interferència d’una altra mena de responsabilitats, les 

responsabilitats domèstiques i de tenir cura de la família:  

Com he mencionat el problema és la reticència dels pares. Per exemple, en els horaris que hem proposat als nens sovint 

em trobo com els joves de famílies nombroses el nen més gran s’encarrega d’ajudar a la mare i no està disponible per a 

realitzar tal activitat (GF1-AE).  

De fet, en un dels grups de nens, una de les participants insistia en la necessitat d’aconseguir l’aprovació 

dels seus pares per poder fer esport, ja que –segons el seu testimoni– creu que seria difícil que s’hi 

avinguessin si això representava deixar d’ajudar a les tasques domèstiques: “Abans que res, necessitaria 

que els meus pares ho acceptessin, bueno... sí que em deixarien, però... és que també els ajudo en les 

coses de casa i... de vegades em manen feina i... això em pren molt de temps” (GF6-Joves). 

Problemes socials i econòmics 

Les dificultats econòmiques han estat identificades com un dels entrebancs per iniciar i mantenir la 

pràctica esportiva de les persones immigrants o de procedència immigrant.  

Per iniciar-la, perquè les persones en aquesta circumstància veuen restringides les opcions de pràctica 

esportiva fins al punt que, de vegades, l’accés els hi és negat. L’oferta d’esports gratuïts, o accessibles 

econòmicament no sempre és suficient:  

Nosaltres, per exemple, els nens fan l’activitat i tan sols paguen 7,5 euros a l’any i aquest és un pagament simbòlic i això 

serveix per fidelitzar i valoritzar l’activitat. I així es, perquè en relació amb la política general [de promoció de l’esport] hi 

ha moltes associacions que funcionen en el barri, però hi ha tanta demanda que tot i que són accessibles econòmicament, 

moltes vegades no hi poden entrar (GF1-AE). 
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Aparte de que apuntarlo al fútbol, entre las botas que son cincuenta y pico o sesenta euros... Más o menos, unos 500 

euros nada más de entrada. Y con un sueldo de 1.300, 500 euros es muchísimo, más ahora que ha empezado el cole (GF10-

Adults) 

O per mantenir-la perquè la falta de diners amenaça la continuïtat de l’activitat en no poder afrontar el 

pagament de les quotes que, malgrat les facilitats que sovint s’ofereixen, arriba un dia que s’han de pagar: 

“5 € al mes [paguen]. Un me diu: ‘Quan tingui feina us pagaré’”(GF7-AE). A més, aquesta despesa, tot i ser 

reconeguda com una inversió en educació: “Y lo que dices de la educación, si empiezan a hacer deporte 

de jóvenes, luego creo yo que será mucho más fácil cuando sean mayores para la integración, para todo, 

para relacionarse con los niños, para todo” (GF10-Adults), en el context d’una economia precària, es pot 

considerar prescindible: “Mi marido trabaja y tiene su sueldo, pero claro, pagamos alquiler, pagas una 

cosa, tres hijos... Más que nada ahora, los libros y todo esto, es una cosa que ya... Si hubiera alguna 

facilidad...” (GF10-Adults).  

La disponibilitat d’oferta gratuïta o a baix preu, depèn de la política d’esports de la zona. Els nostres 

informants han identificat la prioritat política en vers l’esport federat com un fet que acaba generant un 

desequilibri entre els destinataris de les inversions, en tant que aquesta preferència aboca gran part dels 

recursos a l’esport d’elit a costa de les inversions en la creació d’oportunitats d’esport per a tots:  

Ens falta molt suport per part de la representació política, d’aquells que haurien d’ajudar la nostra concepció encaminada 

a la vida social, a la salut física i moral, ens falta molt d’equipament. Quan volem organitzar activitats ens falta equip, no 

hi ha ajuda suficient, no hi ha suficient voluntat política i sempre hi ha aquesta dicotomia entre l ’esport professional i 

l’esport que té menys terreny pel que fa al finançament econòmic (GF1-AE).  

El primer model –el de l’esport federat– es justifica en l’obtenció de resultats, mentre que la promoció de 

l’esport per a tots es recolza en el reconeixement del dret de les persones a l’esport. Un i altre model són 

molt diferents i, a judici dels informants, competeixen pels mateixos recursos: “L’estat italià dona 400 

milions per a l’esport, però tots ells són d’alt rendiment. Només el 3 % són per a la difusió de l’esport” 

(GF5-AE). 

Ara bé, els problemes de diners no venen sols. Les apreciacions d’alguns instructors van en la línia 

d’acceptar que un entorn social deprimit no només comporta dificultats en el pagament de les quotes –

per baixes que siguin– o en la compra de l’equipament, sinó que sovint comporta, també, un cert 

determinisme social: 

Hi ha quelcom que em ve al cap i que em preocupa molt. En els nostres barris hi ha pares que se senten una mica 

pressionats i que no poden sortir del barri per la via escolar. Els pares sempre han de ser els que escolleixin les activitats 
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que volen que realitzin els seus fills. I de vegades no poden. I aixó cal que ho meditem, hem de tenir en compte la voluntat 

de llibertat respecte a l’activitat a realitzar, és una voluntat ciutadana i cal tenir present això. Esteu d’acord amb mi? 

Sí, sí totalment. Cal estar atent i ser respectuós. 

I aquesta és una cosa que ens preocupa i s’hi ha de pensar molt. I no tan sols en el ventall d’activitats internes que es 

poden desenvolupar en les diferents ciutats. Cal sortir de la ciutat pròpia i conèixer altres llocs (GF1-AE). 

Una manca d’implicació dels pares en les activitats dels seus fills:  

En el proyecto en sí está implicada la asociación de vecinos. La asociación de vecinos convoca reuniones con los padres. 

Incluso hace estrictamente que si el niño no trae la inscripción junto con su padre, no va a ser apuntado. Es inútil. Sí. Y no 

venía ni un padre, prácticamente. Uno o dos, como mucho, de veinte niños, de treinta. Mira que, ahí, a la semana, pasan 

150 niños (GF9-AE)  

O un problema de models a seguir. Tot plegat per fer encara més difícil la tasca educativa dels instructors 

i, al capdavall, la possibilitat d’utilitzar l’esport per a l’educació i la promoció dels valors que li són propis:  

Todos los problemas que tienen los niños son problemas de los padres. Ves al padre peor que el niño. El niño te la lía en la 

actividad, pero vas a hablar con el padre y es peor que el niño. Y el niño que ves que fuma, ves al padre y es peor. No sé 

cómo lo tratas esto. El problema que tienen ahí, en los barrios conflictivos, es los padres, no hay implicación familiar (GF9-

AE). 

No obstant això, els institutors de barris conflictius se’n surten, tot i admetre que el tracte amb els pares 

és difícil i que sempre n’hi ha que es desvinculen de l’activitat. I se’n surten amb una actitud de proximitat 

i disponibilitat, sense judicis ni jerarquies: “qualsevol pare i qualsevol mare sap que pot venir-me a contar-

me lo que vulguin” (GF7-AE), donant-los veu en el desenvolupament de l’activitat: “que cada mes tenim 

un valor, que els primers tres mesos vaig posar jo els valors consensuats. Gener, febrer, març, ho varen 

posar es pares. I els tres darrers mesos ho van posar es nins i ses nines” (GF7-AE), i amb una actitud en 

què sense pressionar es valora la llibertat personal i es deixa que els fets parlin per ells mateixos: “’Quiere 

apuntarse a rugby pero no lo tengo claro’. ‘Que venga, que no pague y si le apetece jugar ya te digo la 

licencia, el seguro y lo que es la equipación’ [...]. Després, te dones compte que quan veuen que les seves 

nines s’ho passen bé, ja està” (GF7-AE). 

Manca de compromís polític 

La preferència per un determinat model de promoció de l’esport no és més que l’expressió d’un 

compromís polític –o no– amb la utilització de l’esport com a eina de formació. En general, els actors 

esportius que han participat en els grups de discussió d’aquest estudi es queixen que el model de política 
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de l’esport predominant s’ho juga gairebé tot a l’esport federat, als resultats de la competició i a la 

vistositat dels pòdiums, sense tenir en compte que els efectes de la inversió en el model alternatiu són 

d’abast general, profund i durador, perquè arriben a més gent: “Aquells que es preocupen per les 

activitats esportives, com nosaltres, han d’intentar comunicar la utilitat del que fem, que pot ser una eina 

útil, no només una despesa de diners, pot ser una cosa que... directament, potser no immediatament, pot 

ser d’utilitat per la societat” (GF5-AE). I ajuden a la convivència: “ens falta molt de suport per part de la 

representació política, d’aquells que haurien d’ajudar a la nostra concepció [de l’esport] encaminada a la 

vida social i a la salut física i moral” (GF1-AE). També denuncien una certa hipocresia institucional. La 

incoherència entre un discurs que lloa les bondats de l’esport per a tothom i uns fets que permeten dubtar 

que s’hi estigui invertint prou: “Em demano si el missatge que les institucions donen com a voluntat de 

comprometre la gent en l’esport... si al costat d’aquestes paraules hi ha fets, si hi ha inversió... o si el que 

realment passa és que el missatge no és coherent amb els fets?” (GF1-AE).  

La promoció d’activitats esportives dirigides a tothom i pensades com una activitat integral i integradora 

depèn, en bona part, de capital públic que s’adjudica a projectes de perfil mixt, esportiu i social, engegats 

des de l’administració o per altres organismes sense ànim de lucre. La dependència del capital públic i el 

fet que les actuacions sovint es dirigeixin a un públic socialment desfavorit, determinen una certa 

precarietat i obliguen els professionals a un plus de compromís personal:  

Em passa que a les escoles em diuen: ‘no, a aquesta classe no fem activitats perquè hi ha molts nens estrangers i els pares 

no paguen i no fem negoci. O la fas gratis’. OK, però nosaltres, és a dir, sempre l’hem de fer gratis perquè l’escola tingui 

diners. 10 euros, 20, 30... és a dir, es converteix en l’actitud que sempre hem de ser nosaltres els que hem de treballar de 

forma gratuïta (GF5-AE).  

Al final, aquesta manera de fer tan habitual s’acaba interioritzant i es dona per fet que la promoció de 

l’esport com a estratègia d’inclusió i educació social ha de dependre del compromís dels voluntaris que hi 

creguin, perquè, de moment, no sembla que l’estat en reconegui el benefici: “En la meva opinió també és 

un problema cultural, perquè es pensa que associacions com la nostra han de treballar de franc i llavors i 

això és perquè no es pensa que l’esport sigui un bé primari bo i una solució” (GF5-AE).  

 

DE SIGNIFICAT AMBIVALENT 

L’esport com a vehicle d’expressió cultural: ho duem a la sang 
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És evident que la tria d’un esport o un altre és un acte de definició personal i comunitària: “Jo faig aeròbic 

i zumba. Al Brasil portem el futbol i el ball a la sang: la samba” (GF4-Adults). Tal com explica aquesta dona 

brasilera, la definició mitjançant pertinences globals –el futbol– i locals alhora –la samba–, no és 

incompatible. De fet, aquesta definició mitjançant paràmetres diversos –aparentment contradictoris– diu 

molt de qui la fa. Diu que la pertinença a un món global és possible sense perdre l’essència més personal, 

i diu que, al segle XXI, totes dues pertinences són necessàries.  

El futbol és l’esport global per excel·lència. De fet, alguns dels grups de discussió s’han desenvolupat 

íntegrament al voltant de la pràctica d’aquest esport (GF8 i GF9) i en d’altres el futbol ha estat gairebé 

sempre present. Pel que fa a les pertinences culturalment específiques, la dansa ha estat reconeguda com 

una pertinença de gènere que gaudeix de gran acceptació entre les dones. Tanmateix, alguns nois també 

han expressat la seva preferència pel ball, tot i marcar distàncies entre els balls tradicionalment femenins 

i alguns que poden considerar-se més masculins. Així ho explica un dels participants als grups focals: “Sí, 

jo faig hip-hop. Les noies fan dansa” (GF6-Joves). En un altre àmbit de definició, el de la pertinença a una 

comunitat política o ètnica, els esports que connecten amb l’origen o amb una pertinença local, també 

han estat mencionats i val la pena tenir-los en compte perquè poden ajudar a afegir noves pertinences i 

lligams amb les persones i el lloc d’establiment:  

El tambourain. És una tradició del Languedoc-Roussillon... no sé com dir-ho. És com el tenis. Hi ha cinc persones al camp, 

cinc d’un equip i cinc de l’altre. Es juga amb una bola dura i se l’han de passar amb una mena de pandereta. Quan he 

arribat aquí, he descobert aquest esport i m’ha agradat, i li he preguntat a un entrenador si jo podria practicar-lo i m’ha 

dit que sí  (GF2-Joves).  

A mantenir el lligam amb les pertinences que els homes i dones migrants es van endur quan van deixar 

casa seva:  

En primer lloc, a la nostra comunitat tenim un grup de dansa, que ens va atraure la gent jove. Estaven avorrits i tenien 

vergonya de ballar davant dels altres, però al final em demanaven vestits tradicionals. El 2010 vam fer un espectacle aquí 

a Borgaro amb música tradicional. Un espectacle en llengua italiana. A la plaça de la República, s’hi van reunir unes 5000 

persones. Va ser molt emocionat (GF4-Adults).  

I, un cop salvat el primer escull per acostar-se a “l’altre”, animar-se a conèixer-lo i relacionar-s’hi: “I des 

d’aquestes danses, llavors va començar una petita amistat entre els italians i els estrangers per jugar a 

futbol. I altres van començar a jugar a tenis a les tardes, o tocar el piano... Una excusa per reunir-se” (GF4-

Adults). 
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Les pertinences culturals globals, per bé que conegudes i adoptades arreu, poden requerir d’adaptacions 

provocades per altres pertinences. És el cas de les dones musulmanes que reconeixen que la pertinença 

religiosa en context migratori els demana algunes adaptacions a l’hora de fer esport:  

Sí, estaba en el equipo del cole, del instituto, de basketball, me encanta. Es una cosa que… es la más preferida… Pero 

bueno, que ahora no puedo jugar a basketball en grupo, ¿sabes? Es una cosa cultural. ¿Me entiende o no? 

No, por mí. Por mi cultura, que es un poco diferente. Si yo quiero jugar a basketball, por ejemplo, si estoy en Marruecos 

puedo jugar mañana con un grupo de mujeres y me pueden dejar ropa que estoy libre, ¿me entiendes? Ahora [aquí] con 

mucha ropa no puedes hacer esto, ¿sabes? Es un poco difícil. Es una cosa que para mí es mi problema. Necesito un local 

donde… La relación, en nuestra cultura la relación entre hombre y mujer es un poco distinta. Si yo quiero hacer deporte 

me hacen falta muchas cosas. Necesito estar con mujeres para estar... No puedo ponerme mucha ropa y correr, por 

ejemplo, porque hace calor y... Para mí, es mejor estar sola entre mujeres. Es un problema de mi cultura, no es que necesite 

un lugar... Por ejemplo, puedo caminar, pero es un problema de tiempo, porque ya sabes... (GF10-Adults). 

Malgrat que la informant té experiència com a esportista i reconeix el seu gust per l’esport, identifica 

limitacions relacionades amb el fet de ser musulmana i s’expressa resignada perquè pensa que són difícils 

de gestionar en context migratori. Sense que la pertinença religiosa li impedeixi la pràctica esportiva –de 

fet abans d’emigrar jugava a bàsquet– sí que, actualment, li’n condiciona les possibilitats. I tot i no fer una 

demanda explícita, queda palesa la necessitat d’una adaptació intercultural.  

En definitiva, per bé que l’esport en context migratori pot requerir certs ajustaments culturals, ofereix 

una manera amable de donar-se a conèixer, ajuda a redefinir-se culturalment, a establir nous lligams i 

mantenir els antics, i genera curiositats i avinences que són útils per estimular la pràctica de l’esport. 

El domini del futbol... bo o dolent? 

Certament, al futbol se li ha de reconèixer el valor d’estirar molta gent. El futbol és un esport de masses i 

l’oferta de futbol és, per ella mateixa, un atractiu, un incentiu a la pràctica esportiva. A més d’això cal tenir 

en compte que la seva difusió global ajuda a reconèixer-lo com a propi i difícilment pot representar cap 

agressió cultural. El discurs sobre el futbol ha estat present d’una o altra manera en tots els grups de 

discussió. Ara bé, el futbol com a estratègia d’inclusió, té llums i ombres.  

Les llums. Moltes persones s’animen a fer esport perquè els agrada el futbol. De totes les edats i de tots 

els orígens: “Sí, a Messina. Tenim nens [que juguen a futbol] des que donen les primeres puntades de peu 

fins als adults. I tenim molts nens estrangers. Sí, sí, sí. Hi havia amics del meu fill. Gairebé tots estrangers, 

romanesos, marroquins. I tots jugant a futbol” (GF4-Adults). I arriba a tot arreu. S’hi juga a les escoles i al 

carrer, com a federat o per lliure: “Jugo a extraescolars i jugo al costat de casa meva, al carrer” (GF8-
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Joves). I afavoreix les relacions de manera espontània: “No, no els coneixia. Vaig dir: ‘hola, que puc jugar 

a futbol?’ i em van dir ‘hola, com te dius?’ I això” (GF8-Joves).  

I les ombres. Ja se sap que la relació dels institutors amb els pares és sempre una qüestió delicada. Ara 

bé, segons els informants, quan es tracta de futbol cal encarar un element afegit, que és la intromissió 

dels pares en la tasca de l’institutor. La intromissió dels pares –que només ha estat abordada quan es 

parlava de futbol– desacredita l’entrenador i acaba perjudicant el nen. A curt termini perquè això afecta 

la seva relació amb l’entrenador. A la llarga perquè li crea un conflicte entre les dues figures d’autoritat: 

“el niño está más pendiente de su padre que de mis órdenes. Entonces, este niño juega poco. Y yo se lo 

dije: ‘Si escuchas a tu padre no vas a jugar’. El padre ya no viene a los partidos. Viene, los deja y se va” 

(GF9-AE).  

Segons els actors esportius, el correlat del futbol professional i com a esport de masses està tan lligat a la 

competició que, en aquest context, guanyar o perdre és massa important, i jugar net acaba sent un fet 

secundari del qual, si molt convé, se’n pot prescindir. Vejam què en pensa un dels grups de promotors 

entrevistats: 

-Hay padres que son más competitivos que los hijos. El problema viene de ahí. Es que si el padre educa al hijo… que 

primero, hay que pasárselo bien. No vengo a ganar. Ganar es eso, pasártelo bien, que el niño esté bien, que se divierta de 

verdad en el deporte. Pero hay padres que no. Hay padres que insisten en que… yo creo que el egoísmo viene porque es 

un factor que viene de los padres. Hay padres que les inculcan a los hijos que hay que ganar. 

-A toda costa ¡Sí, sí, sí, sí! Si hace falta, tirándose o no hacer caso al entrenador (GF9-AE). 

Aquesta realitat demana un contrapunt que la confronti. Els institutors ho saben i busquen alternatives 

en esports minoritaris lliures de la mala influència dels diners, i protegits de l’exposició mediàtica. El rugbi, 

el multiesport o fins i tot la dansa se’ns han presentat com a estratègies útils per plantar cara a les misèries 

del futbol. Alguns dels promotors entrevistats, conscients de la tasca de promoció de valors que tenen 

encomanada, senten la necessitat d’aprofitar el potencial de l’esport per trencar prejudicis. Un dels reptes 

que consideren és el de lluitar contra els estereotips de gènere lligats a l’esport. De fet, gairebé tots els 

nois i noies que han participat en aquest estudi –no així els adults– acceptaven explícitament l’existència 

d’activitats de nois i activitats de noies, tot i que, cal dir-ho, hem trobat noies que s’expressaven orgulloses 

i felices de practicar la boxa o el futbol. Un cas d’èxit de lluita contra el model de gènere lligat a l’esport 

ha estat el rugbi. El fet de tractar-se d’un esport minoritari amb dificultats per aconseguir una plantilla, 

obliga a formar equips mixtes i, per força, a practicar amb l’exemple. I després, el fet que l’activitat estigui 

conduïda per una dona esvaeix els recels que hi pugui haver de bon principi:  
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Ses mares costa perquè: ‘¡Ay! ¡Mi hija!’. A no ser que ja hagi fet esport des de petita… Si no: ‘el rugby es muy peligroso’. 

‘El rugby es peligroso’, ‘es violento’, però bé. En els al·lots, també, es primer any. Però, després, quan li dic que jo he jugat 

i veuen altres exemples. Després, elles són les que te són més fidels, ses que te fan més força i ses que te fan millor 

publicitat (GF7-AE). 

En contrast amb la manera de fer del futbol, els promotors han fet notar el valor afegit del rugbi en relació 

amb el respecte escrupolós a les regles del joc:  

S’àrbitre, és molt important en el rugbi. Sempre lis diem que és el jutge, i que sense àrbitre no podem jugar, i que ningú li 

contesti a s’àrbitre. Això, lis costa entendre. Al final, quan ho entenen que ses àrbitres només xerren en els capitans... Sa 

figura dels capitans també és molt important. Súper important el respecte amb es equip rival, perquè els hi deia lo mateix: 

‘Sense ells no podem jugar’. I se donen compte, respecten s’entrenador, s’entrenadora (GF7-AE). 

I pel que fa al propòsit de recordar que més enllà de la lluita al camp preval la camaraderia fora del camp, 

hi ha l’aportació del tercer temps. Altres promotors també han insistit en la necessitat de desmarcar-se 

del model d’esport de masses que sovint s’expressa amb un doble llenguatge. El dels valors presents a les 

regles escrites i el del tractament mediàtic de l’esport: “Moltes emissions de televisió disparen –disculpeu 

el terme– imbecilades sense, sense contrastar, que no són útils per a ningú. Són perjudicials, racistes i 

ningú no les condemna” (GF5-AE). És per això que els actors esportius veuen la necessitat de distanciar-

se de l’esport de masses: “ens centrem en un esport diferent del que veiem per la tele, l’esport poc 

conegut que hi ha en el món” (GF1-AE), perquè –segons ells– el missatge que es transmet és contradictori: 

“ens ve al cap la imatge del dopatge, de la venda de jugadors, etc. [...]. Paradoxes com aquestes a 

nosaltres, els esportistes, ens trastoquen. Ens hem de defensar per no deixar-nos influenciar. Cal estar 

atent. Cal trobar un equilibri. Nosaltres diem que cal jugar a futbol, a bàsquet...etc.; però tenint en compte 

la salut, i fer-ho de manera correcta” (GF1-AE) 

La llengua. Aprendre per jugar... o jugar per aprendre? 

El desconeixement de la llengua és, per a les persones adultes d’origen immigrant, un element de valor 

ambivalent, que tant podria servir per estimular la pràctica esportiva com per frenar-la. Alguns dels adults 

participants en aquest treball han posat el desconeixement de l’idioma al capdamunt dels condicionants 

que s’oposen a la pràctica esportiva de les persones immigrants: “Para nosotras hay otro problema. Es el 

problema del idioma. Ya sabes, cuando desaparezca el problema del idioma se abrirán muchas puertas. Y 

para solucionar el problema del idioma se necesita más tiempo, porque hay que aprenderlo” (GF10-

Adults). Aquesta visió es contraposa a la dels que consideren el llenguatge de l’esport un llenguatge 

universal: “diguem que [l’esport] podria ser un llenguatge universal. Una eina d’explotació, per arribar a 

una llengua compartida que pot ajudar a fer nous coneguts, perquè l’esport s’ha de fer en un petit grup i 
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això facilita el diàleg” (GF5-AE). Una comunicació que s’expressa, sobretot, en mode no verbal: “Encara 

que amb l’esport, la llengua és molt no verbal, per la qual cosa és molt corpòria” (GF5-AE), però que, en 

virtut de les relacions que s’hi estableixen al voltant, pot ajudar a fer el pas a la llengua parlada: “Per 

descomptat [l’esport] em va ajudar a aprendre la llengua, però també... no sé, a mi i a les meves germanes, 

fins i tot als meus pares a fer amics amb altres pares i a parlar-hi. [...] És que la meva mare és mestressa 

de casa i per tant no en sabia [d’italià]” (GF4-Adults). 

De fet, alguns testimonis donen fe de com l’esport pot ajudar a l’aprenentatge de la llengua. I hi ajuda, 

sobretot, a través de les relacions significatives que s’hi estableixen: “Amb l’esport vaig veure que formant 

part d’un equip és certament més fàcil aprendre l’idioma, perquè jo no deia una paraula d’italià. I encara 

que a l’escola l’estudiava, vaig tenir molta sort perquè vaig trobar companys que m’hi van ajudar 

moltíssim!” (GF4-Adults). Aquesta és la consideració d’una persona adulta sobre fets esdevinguts a la 

infantesa. Tal com ja s’ha anunciat al principi d’aquest apartat, sembla que les dificultats lingüístiques no 

determinen, en el cas dels nens, la decisió, o no, de practicar esport. La consideració del maneig lingüístic 

deficient com un entrebanc a la pràctica esportiva afecta, sobretot, les persones adultes. En el cas dels 

nens, aquest fet no ha emergit dels discursos perquè l’escolarització esdevé l’element aglutinador al 

voltant d’una llengua comuna i, per tant, no situa el possible practicant en el dilema d’aprendre la llengua 

abans de decidir-se a practicar un esport en grup, o utilitzar l’esport per aprendre la llengua. Sembla clar 

que per als nois i noies en edat escolar, l’esport en grup es pot entendre com una estratègia natural de 

consolidació lingüística, tal com ha deixat clar el testimoni anterior i, per als adults, com una estratègia 

per establir relacions significatives que, més enllà del benefici emocional associat a aquest fet, podria 

portar, de manera natural, a l’aprenentatge de la llengua.  

La importància de participar... segur? O sobre els efectes de la competitivitat com a estímul 

L’apel·lació a la competitivitat com a element de captació i manteniment de joves en la pràctica ha 

aparegut amb força, especialment quan la discussió girava en torn del futbol. Un dels grups de discussió 

de promotors, que basa les seves activitats en el futbol, l’ha identificat com un estímul poderós que fa 

que els joves s’iniciïn i mantinguin l’interès per la pràctica esportiva: “Competitividad. Superación. Como 

más pequeños, más alta es la competitividad. A medida que las personas se hacen más grandes si no 

pueden competir, lo dejan. Como hobby, lo dejan” (GF9-AE). Els entrenadors pensen que cal mantenir 

l’estímul de la competitivitat, perquè si es perd, és molt probable que l’esport perdi atractiu. Ara bé, això 

no és gens fàcil en entorns socialment deprimits, perquè mantenir-se en la competició i ser competitiu té 

un preu: “El coordinador va dir que no es podia fer competició, lligues, partits de cap de setmana. Només 

entrenar. Només hi ha entrenament. No es poden fer pel factor económico” (GF9-AE). A més, arriba un 
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moment que a la vida del jove apareixen noves possibilitats que, sense l’incentiu de la competició, potser 

el sedueixen més que l’esport:  

Los cadetes han dado este paso de que les gusta el fútbol, sienten pasión, pero han dado el paso este de salir con las 

chicas. Quizás, drogas. Teníamos el grupo de los cadetes, los primeros días, intentamos aguantarlo como sea pero no 

había competición, no competían. No habían avanzado para competir y dejaron de venir todos, y los hemos perdido a 

todos, casi, en esa edad tan difícil (GF9-AE).  

Alguns entrenadors utilitzen la competició i l’estímul a la competitivitat per controlar un grup que senten 

que se’ls escapa de les mans: “En los primeros partidos, por ejemplo, había muchas broncas, muchas 

peleas, muchos piques, y al final de año no hubo tantos. Se calmaron más y conseguimos controlar muchos 

grupos. Poniendo límites, amenazas. Cuando compites es fácil poner amenazas” (GF9-AE). Ara bé, si es 

perd el recurs a la competitivitat, l’entrenador sent que perd autoritat o bé, directament, acaba perdent 

el grup, en trobar-se sense recursos per dirigir-lo. És més, ell mateix –l’entrenador– s’adona que sense 

l’estímul de la competitivitat, no sap com fer-s’ho: “Este año no hemos competido, por eso muchos niños 

se han bajado. Los hemos perdido porque no hay competición. No puedes amenazar con no jugar el 

partido” (GF9-AE). 

Altres entrevistats, lluny de cantar les bondats de l’estímul a la competitivitat, en són més crítics i ressalten 

que malgrat que pot utilitzar-se per estimular la superació personal: “Tenir una mica de competició, potser 

que no ens farà esclaus de la competitivitat i pot prendre’s una mica com un estímul i potser fins i tot 

arribar a un nivell una mica més alt, per seguir millorant, en definitiva” (GF5-AE), no es pot pensar com a 

motivació única, perquè podria excloure o frustrar. Així ho explica la mare d’un noi que va decidir deixar 

el futbol amb 15 anys: “No, malauradament ja no juga. Ell era molt bo. Boníssim. Però va tenir un decepció 

perquè un entrenador que no el coneixia el va deixar a la banqueta, perquè li van caure les dues ungles 

dels peus. Dos mesos va estar sense jugar, i quan va tornar ja no el va fer jugar més” (GF4-Adults). La 

competitivitat pot tenir sentit en l’esport d’elit, però no pot ser l’únic puntal en què es recolzi l’esport 

quan el que es vol és incloure i educar:  

I te dones compte que són realitats diferents. I m’encanta, perquè jo entreno a vegades amb la selecció femenina, que sí 

que ja som al·lotes que competim, i jo sóc sempre competitiva. No sóc igual quan estic amb es nins, que sóc l ’educadora, 

que amb elles, que sí que els poso un objectiu que és competitiu. S’ho han de passar bé [...]. No és lo mateix un al·lot, que 

una al·lota, que un nin. Al final canvies el registre i a qui va dirigit. Igual que hem fet activitats amb persones amb dificultat 

funcional i canvies els exercicis. Jo ho he fet de dues maneres (GF7-AE). 

Els instructors: perfil i influència 
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Sense menystenir l’esforç dels que, amb molta precarietat, utilitzen l’esport com a eina d’inclusió, convé 

recordar que l’educació dels instructors ha estat considerada clau per tal d’aprofitar el potencial educatiu 

de l’esport. El promotor esportiu ha de ser un professional polivalent capaç de donar resposta als 

desafiaments tècnics i socials de la seva tasca: “Cal dir que els treballadors són professionals. De fet, ella 

forma gent que presenten una doble capacitat-funció: tècnics amb coneixement del territori i del públic” 

(GF1-AE). El model s’inspira en la figura de l’institutor –l’antiga denominació dels mestres francesos–, 

entesa com “aquell que permet de ser un ciutadà lliure perquè ajuda a entrar en la institució de l’escola 

gratuïta, publica i laica” (GF1-AE). El potencial educatiu de l’institutor s’escampa més enllà de l’escola i es 

deixa veure en l’exercici de ciutadania d’aquells que han estat instituïts:  

Quan aquest concepte d’institutor va ser creat per Jules Ferry, el 1993, aquest home que va crear aquest concepte, es va 

dirigir als institutors i els va dir: “el resultat del vostre treball el podreu presenciar més aviat fora de les classes, que no 

pas el que podreu veure dins”. Això ja era una intuïció. Es centra en la capacitat de fer el ciutadà lliure, que es comporti 

de manera lliure (GF1-AE).  

És més, la funció de l’instructor no s’esgota en el seu vessant d’actor esportiu i alguns dels entrevistats en 

reivindiquen el paper d’acompanyament, protecció i model per als joves durant el seu desenvolupament:  

Sí, a nosaltres ens venen a parlar també de coses que no tenen res a veure amb l’esport. Se  senten molt propers, molt 

còmodes. Hi ha una paraula en francès que no sé com es diu en català que és “être un repère” , que vindria a ser un 

protector. Parlem d’un refugi. Per corregir, com a referència. I per això en francès “être un repère” vindria a ser un 

protector. Està format per pare i per “re”. La paraula vindria a dir que tu no ets el pare dels nens, però  ets un exemple, 

una referència (GF1-AE).  

Un referent que té el poder de generar adhesions espontànies i inqüestionades:  

Que jo sé perfectament que quan li dic una cosa a una al·lota o a un al·lot, me creuen deu vegades més que en es professors 

seus o que en es seus pares. I tens una doble arma de para bien o para mal. Si jo li dic en es nin: “Tírate y finge una falta”. 

I si li dic: “No diguis mentides”, o “lucha”, o “trabaja”, o “esfuérzate”, també ho farà. I no només estic xerrant d’esport, 

estic xerrant de fora (GF7-AE). 

Sense arribar al nivell de formulació filosòfica a què han arribat els actors esportius francesos, la resta de 

grups també reconeixen en els promotors aquest paper de proximitat afectiva, recolzament dels joves i 

referència en valors que, amb l’objectiu de formar els joves com a ciutadans i persones, s’ha d’afegir al 

paper de tècnic esportiu:  

La formació dels instructors, en definitiva, és el que és important. Sí, perquè, és important, segurament, el coneixement 

dels esports, saber reconèixer els talents, els bons... i ensenyar bé, però també ensenyar a... ser també un educador i 

saber-se comunicar amb els fills i amb els pares i amb els professors (GF5-AE).  
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Amb tot, malgrat la reivindicació unànime de la formació pedagògica del promotor esportiu, la 

materialització de la seva funció com a educador de persones agafa, sobre el terreny, formulacions i estils 

diversos. En un extrem hi ha l’estil autoritari, que gestiona el grup amb la imposició de normes molt 

estrictes: “Sí, que cuando una persona se te columpia, cuando un jugador se te columpia, te dice que ‘soy 

el mejor’ y lo echas. Y a la misma semana le dices: ‘No, ven, que te quiero en el equipo’. Se te columpia el 

otro” (GF9-AE), i a l’altre un estil més conciliador en què l’autoritat de l’instructor no és una autoritat 

imposada des del poder, sinó que és una autoritat que es guanya des de la proximitat afectiva i el 

reconeixement de les dificultats dels joves:  

Tener mucha paciencia por saber. Tienes que saber que en el club de un barrio hay muchos factores externos que tú no 

puedes controlar. Por eso tienes que intentar tener mucha paciencia, hablar mucho con el niño para ir a ver los pasos de 

por qué se encuentra así, por qué me llega a mí nervioso, por qué me llega así, intentar controlar con los padres esto para 

mejorar (GF9-AE). 

Els discursos dels actors esportius han permès establir una correspondència entre l’estil de l’instructor en 

la gestió del grup i la priorització d’objectius, de manera que l’estil autoritari i rígid s’associa a la 

priorització de resultats de competició: “Si son malos como los míos tienes que ir a machacar. En plan 

machacar. ¿Cuántos partidos he ganado este año con el alevín? Ninguno. Solo un empate. Pero ya te digo 

que los niños compiten a muerte” (GF9-AE). I l’estil conciliador, de lideratge reconegut més que imposat, 

prioritza la funció educadora de l’esport. L’esport com a excusa per formar persones. L’esport com a 

salvació d’alguns joves que no tenen altra alternativa que el carrer:  

No lo tienes que echar, lo primero. Porque lo vas a perder y se va a quedar en la calle. Tienes que controlar tus emociones, 

no enfadarte, y buscar estrategias diferentes con la familia o con los amigos o con él mismo hablando a solas. Hay 

diferentes maneras de entrarle sin tener que sacarlo y que no haga actividad (GF9-AE). 

Val a dir que, malgrat que els instructors tendeixen a gestionar el grup amb un estil o un altre, també es 

cert que sovint un mateix instructor alterna, segons la situació a tractar, diferents estils d’autoritat. 

L’autoritat que s’imposa i l’autoritat que convida. Així doncs, l’instructor d’estil conciliador esdevé estricte 

en aspectes de l’educació que considera crítics com ara el respecte: “Más que nada, hay que corregir los 

comentarios de los propios compañeros. Son los que más destruyen. Hay que ser estricto en ese sentido” 

(GF9-AE), i l’instructor més inflexible reconeix la necessitat de consentir en qüestions banals per 

contrarestar la rigidesa que demostra en altres moments: “Nosotros empezamos a las cinco y media, el 

entreno. El niño venía a las cinco y: ‘¡Mira! Te hago una baraja’, ‘te hago... no sé qué’. Digo: ‘Te dejo que 

juegues después cuando se acabe si en el partido me luchas todos los balones, me haces esto…’” (GF9-

AE).  
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EL REPTE DE LA PERMANÈNCIA 

Certament, el primer pas per estimular la pràctica d’activitat física demana trobar motivacions que animin 

les persones a iniciar-s’hi. Ara bé, aquest és només un primer pas i convé que les persones persisteixin en 

aquesta dèria.  

La participació dels actors esportius en aquest estudi ha permès identificar gran varietat d’estratègies que 

refermen la relació entre monitors i practicants, i milloren l’experiència de la practica de l’activitat. Es 

tracta que les persones, després d’incorporar-se a la pràctica esportiva ho tinguin fàcil per quedar-s’hi i 

en gaudeixin. 

Heus aquí l’inventari d’estratègies identificades que ajuden a fer de l’esport una experiència agradable: 

Crear una relació de proximitat i respecte que acabi derivant en una mena de compromís implícit en què 

instructors i practicants es reconeixen en deute mutu:  

Y es eso, ser amigo de los niños. No hay que ser mayor que ellos. Siempre tienes que ser igual que ellos. Tienes que tratarlos 

bien y ser amigo de ellos para que te hagan las cosas bien. Luego, pasarán a ver los resultados porque dirán: “Yo tengo 

que hacer esto mucho mejor para que esté orgulloso de mí el entrenador” (GF9-AE). 

Treballar la cohesió del grup. La pertinença compartida a l’equip, al club, a l’esport. El goig de ser, tots 

junts, un mateixa cosa i mostrar-ne amb orgull els senyals d’identitat i pertinença:  

Naltros fem un crit. I ho canten igual totes ses categories, des de 9 anys fins es més majors de 40, és es mateix crit i fem 

es cercle tots junts, i et dones compte que aquest vincle, una camiseta, uns colors, un club o un esport i “soy de rugby” 

amb orgull també crea com família (GF7-AE).  

De la inclusió, s’arriba al compromís, al convenciment que és bo i agradable treballar per un objectiu 

comú, més enllà de l’esport, si cal: “Que naltros hem pintat un mur per intentar fer-ho un poc més guapo, 

perquè no volem jugar es dissabtes al matí amb caques. I faig netejades sempre de botellas” (GF7-AE). És 

el convenciment que la convivència, la responsabilitat o el respecte per l’entorn són actius intangibles del 

grup que val la pena cultivar. 

La confiança com a punt de partida. Una confiança que no cal guanyar-se, perquè hi és de bon principi. 

Una confiança que no es perd ni en els moments de dubte. Una confiança incondicional que arriba de fora 

i que, per incondicional, opera la transformació i ajuda a creure en un mateix:  
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Lis dono el material i dic: “Venga. Os damos un balón a cada uno y lo tenéis que traer el martes que viene”. [...] Després, 

n’hi va haver uns que no el varen dur el dimarts, però no els hi vaig dir “¿dónde está el balón?”. Vaig dir: “Dejad todos los 

balones en el carro”, i me vaig fixar qui l’havia dut i qui no, i se varen chivar: “La Juani y el otro no lo han traído”. “No pasa 

nada. Se les ha olvidado. Ya lo traerán”. Dijous, igual: “La Juani y el otro no lo han traído”. Se chivan molt entre ells perquè 

saben que es balons són de tots, que perden tots. I fins un mes no el va dur i me va dir: “Lo siento. Me lo habían quitado. 

Pero lo he recuperado y lo he traído”. “Pues ya está. No pasa nada, no pasa nada” (GF7-AE). 

La col·laboració amb la família, les escoles i altres entitats de la societat civil ha estat reconeguda com a 

necessària, perquè ni l’esport ni els nens i adults que el practiquen es poden considerar com a elements 

estancs. I és per això que se’ls demana que en comparteixin la filosofia. No es tracta d’una adscripció 

literal, però sí de principis:  

Les escoles tenen projecte pedagògic i les nostres accions són integrades en aquest projecte. El que fem és una continuïtat 

entre l’escola. Com si fos un fil conductor. Les nostres accions van lligades. Hi ha una relació molt estreta entre 

l’equipament de l’escola (directors, etc.) i nosaltres, l’estructura que tots nosaltres posem. Jo sóc el mitjà entre els 

projectes pedagògics i tot el que hi ha a l’entorn (GF1-AE). 

Alguns grups han identificat els pares com l’element extern més difícil de gestionar. Sembla que l’equilibri 

en la implicació parental és difícil d’assolir, bé perquè no hi ha implicació: “No, no, en este barrio, lo 

conozco, nosotros los conocemos muy bien, y esos no se implican” (GF9-AE), bé perquè la implicació 

interfereix en la tasca educativa que fan els instructors: “Yo estaba en este colegio haciendo una 

extraescolar y he tenido un caso que un padre tuvo que entrar al colegio, a [hablar con] el director: ‘¿por 

qué tiró un penalti él y no su hijo?’” (GF9-AE). Els instructors proven diferents estratègies per controlar el 

nivell de participació dels pares en l’activitat, com ara condicionar la inscripció efectiva del nen al fet que 

un dels progenitors es presenti físicament a fer-la, demanar-los que acompanyin els seus fills als partits, 

convocar reunions a principi de curs, o altres mètodes menys ortodoxos, com ara la pressió directa sobre 

el pare: “Y el padre lleva el autobús, el amarillo este. Un día me cansé de este, me senté y me compré… 

Yo que nunca había subido a un autobús, me puse por detrás del conductor, que era el padre. Él conducía 

y yo: ‘Joder ¡qué mal conduces!’, ‘vas muy rápido’, ‘vas muy lento’, para fastidiarle. Y llegamos a un 

acuerdo: si él vuelve a decir algo a su hijo, yo subo y pongo queja y lo que haga falta” (GF9-AE). Però 

sembla molt difícil: “Intentas probarlo pero los padres no… intentar buscar… Yo he hecho reuniones en el 

barrio y solo se han presentado tres padres. Tenía diecisiete niños” (GF9-AE). Els informants adults 

justifiquen la manca d’implicació dels pares de nois i noies d’entorns deprimits per l’existència d’altres 

maldecaps que consideren prioritaris com ara els problemes econòmics, la falta de treball o unes 

condicions laborals que no els permeten d’acompanyar els seus fills. Amb tot, algunes iniciatives, 

plantejades de tu a tu, des de la complicitat dels adults –pares i entrenadors– i el suport mutu, han donat 

fruits:  
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Fa un any que estic en aquest projecte. Amb la junta directiva que abans hi havia, ses famílies estaven molt reticents, 

molt temperades amb es club. He intentat, només aquesta temporada, fer un poc de coreo grupal i que quan tu vagis a 

es camp hi tinguis a qualcú per anar a fer un cafè. Ha estat molt vàlida, la intervenció a nivell familiar  (GF7-AE).  

La col·laboració de les escoles també s’ha considerat essencial. La continuïtat educativa familia-escola-

comunitat és fonamental per transmetre coherència en la promoció de valors: “en el programa educatiu 

pel que fa a l’entorn de l’escola, aquestes [actuacions] tenen projecte pedagògic i les nostres accions són 

integrades en aquest projecte. El que fem és una continuïtat entre l’escola. Com si fos un fil conductor 

(GF1-AE).  

A la comunitat, el paper de l’administració i la societat civil és essencial per arribar amb diners, suport 

material o esforç personal allí on els nois i noies i els seus pares no poden arribar. Els ajuntaments aporten 

diners, recolzen projectes i cedeixen estructures: “Hay un presupuesto anual del Ayuntamiento, con dos 

o tres monitores y lo mínimo para material. Creo que cobran 5 € por niño o así –si lo acaban cobrando– 

por año y esto sirve para material. Y cloendas” (GF9-AE). Les associacions de veïns, els clubs esportius o 

les empreses donen suport als que treballen amb l’esport com a eina d’educació social: “Me vaig posar 

en contacte amb una associació, que se diu Bassa, perquè un dia a sa ràdio ho vaig contar, i mira... quasi 

20 o 30 quilos de roba esportiva per a nins i nines” (GF7-AE). I fins i tot, les persones, a tall individual 

arriben allí on els pares –per la raó que sigui– no poden arribar: “Otra cosa que tenemos es también el 

nivel económico de los padres. Lo comentaba ayer el presidente, que un equipo que no tienen coches, 

piden la furgoneta al presidente para ir a los partidos. No, no. Poca broma. Que es caso real” (GF9-AE). 

Malgrat la implicació dels diferents agents socials, ara per ara, no es pot dir que tota la feina s’estigui fent 

en xarxa. Tot i que alguns programes són el resultat d’accions coordinades entre diferents actors: “Quan 

estem en un territori no arriba tot sol, hi ha treball al darrere... hi ha molt treball al darrere. És el lligam 

amb les associacions. I durant dos anys hem anat a veure les associacions, els polítics, els joves, les 

famílies, i els hem demanat què necessiten per fer l’activitat esportiva” (GF1-AE). Altres vegades, la 

col·laboració establerta entre els agents socials sembla improvisada, està a mercè d’accions personals 

sorgides de necessitats puntuals i no anticipa respostes coordinades a problemes compartits:  

El problema es que los padres no están implicados. Si hay un partido fuera, lejos, nadie los trae. Se van a venir solos y 

esperan que alguien los lleve. La asociación de vecinos los lleva, pero este año no. Este año no hay competición. Y también 

se han cansado de llevarlos. [...] Hay que agruparse como cinco padres y que pongan cada finde un coche y se los lleven 

a todos. Esto es mejor que nada (GF9-AE). 

La personalització, entenent-la com una adaptació a les necessitats reals del col·lectiu o la persona a qui 

es dirigeix l’activitat, és una estratègia molt utilitzada per al reclutament de practicants i la continuïtat de 
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l’activitat. La personalització té un vessant individual i comunitari. La personalització individual la du a 

terme l’instructor quan adapta les exigències d’inici a l’activitat: “el problema económico no es nuestro 

problema. No. Porque si no tiene para pagar, entra a jugar igual” (GF9-AE), o l’estil de gestió a les 

necessitats i característiques de cadascú, per tal que les persones puguin sentir-se còmodes i reconegudes 

en el que fan:  

Quan no són bons... de fet tots tenim algunes particularitats en què som bons, que... per exemple, potser el noi baix no és 

bo en bàsquet, però és bo per córrer. Potser si fas relleus, el noi baix serà més àgil. Per millorar les habilitats de cadascú, 

perquè tots els nens aconsegueixen ser bons en alguna cosa (GF5-AE).  

El vessant comunitari de la personalització no és tan evident, perquè sovint comporta anar més enllà de 

la pràctica esportiva, però ha estat reconegut com una estratègia més en la fidelització dels practicants 

d’esport. En aquest cas, les necessitats que s’han d’identificar, són les de tot un col·lectiu. Tant pot ser 

que es tracti de necessitats identificades pels institutors, com ara la de sortir del barri en el cas de nois i 

noies que viuen en entorns deprimits: “Fem altres activitats fora de l’activitat esportiva per fer que 

descobreixin altres coses, fer-los sortir d’allà on viuen” (GF1-AE), o com a demandes explícites del 

col·lectiu canalitzades a través de l’instructor: “Al barri, [la boxa] també és una cosa que agrada molt. Ho 

vaig proposar i va venir un voluntari per fer un taller de defensa personal. A lo millor 40 persones varen 

venir i que és una cosa que agrada molt” (GF7-AE). Sigui com sigui es tracta de trobar estratègies perquè 

les persones que tenen un lligam amb l’esport en vegin la utilitat i el mantinguin. 

Sense abandonar el concepte de personalització comunitària, convé recordar que els institutors valoren 

la conveniència de mantenir-se connectats a la vida real, de portar al terreny de joc tot allò que neguiteja 

al carrer. Segons els institutors, tractar els aspectes conflictius i difícils que formen part de la vida dels 

nens, omple de sentit la pràctica esportiva, millora l’experiència de fer esport i ajuda a establir lligams 

entre els integrants de l’equip. És per això que, de manera sistemàtica, o oportunista, en els entrenaments 

es dedica un temps a tractar, en una mena de catarsi soft, tot allò que, potser, els nois i noies no tenen 

oportunitat de parlar en altres àmbits, com ara la mort, l’assetjament escolar, les separacions familiars, el 

sexe... 

-Ho treballàvem molt en cercles restauratius. No sé si sabeu que un cercle, per exemple, tu fas una pregunta i… quin 

menjar és es teu… per exemple. De sa més banal a més... I si jo dic que m’agrada sa pizza, i tu dius que t’agrada sa pizza, 

aquí, ja hi ha una unió… Un lligam, sí. I al principi: “¿De qué equipo eres?”. Banalitats. Després: “¿Qué te hace sentir mal?”. 

I si s’altre se sent malament per sa mateixa cosa, es crearà un vincle  

[...] 
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-Però és que jo no passo ses hores i mitja fent rugbi. Jo ja he agafat un protocol, dels deu primers minuts, i demano: ‘Què 

tal es cap de setmana?’ o ‘què tal el dia’, perquè si no… tenen mals dies i te boicotegen tots els exercicis i com que me 

vaig donar compte que fent sa xerradeta va superbé i te conten tal (GF7-AE). 

Incloure la diversitat en el joc de manera premeditada, i practicar-la, en el sentit de forçar la percepció de 

sentir-se divers, ajuda a perdre-li la por. Especialment quan, per força, cal fer-hi front perquè la diversitat 

és una de les característiques de les nostres societats. Compte, però, perquè els institutors no es limitaven 

a parlar de diversitat ètnica i cultural, sinó que incloïen, també, la diversitat de gènere, de capacitats i de 

condició social i econòmica. Aquesta pràctica premeditada de la diversitat s’aborda des del reclam a 

l’empatia: “hem d’ensenyar l’empatia. Hem de demanar-los que es posin a la pell de l’altre” (GF5-AE). 

Provocant la trobada entre diferents en un context esportiu on la col·laboració és la clau de l’èxit: “Quan 

fem trobades amb altres països, quan fem equips mixtos i es troben per jugar junts i no parlen la mateixa 

llengua han de procurar entendre’s” (GF1-AE). Aprofitant la diversitat per treure el millor profit de 

cadascú: “Ella tenia que fer-se amb un grup de vint al·lots superdiferents i jo la posava en puestos de 

responsabilitat, de lideratge. Poquet a poquet” (GF7-AE). O forçant la caiguda del prejudici amb fets 

consumats:  

Després, elles [les noies de l’equip] són les que te són més fidels, ses que te fan més força i ses que te fan millor publicitat. 

Així és que ses has convençut, i està molt bé. I, després, xerres amb ses nines i qualcunes te diuen: ‘No lo digo, que juego 

al rugby, porque me llaman marimacho’ o ‘porque me tienen miedo’. I, després, tu lis dius: ‘Bueno. Dilo con orgullo o diles 

si quieren venir’ (GF7-AE). 

Discussió 

Aquest estudi ha permès identificar factors percebuts pels immigrants com a incentius i com a entrebancs 

a la pràctica d’esport. A més, s’han detectat alguns elements que es perceben amb efecte ambivalent. La 

participació dels actors esportius ha permès elaborar un inventari d’estratègies que s’estan utilitzant per 

fer, de l’esport, una pràctica plaent i aconseguir, així, retenir el practicant. 

Com en el nostre cas, tal com afirmen Langøien et al. en el seu treball de revisió, diversos estudis realitzats 

sobre minories ètniques han identificat la salut –en tota la seva complexitat– com una important 

motivació a la pràctica esportiva (29). Ara bé, no sembla que la invocació a la salut com a motivació a la 

pràctica esportiva sigui exclusiva de les persones immigrants o que en procedeixen, tal com constaten 

altres estudis realitzats sobre població general (29,32–34). Per edats, Allender et al., situen la millora de 

la salut entre les principals motivacions a la pràctica d’esport entre els adults grans i els de mitjana edat, 

mentre que els més joves parlen de control de pes i la necessitat de mantenir-se en forma (34). Els joves 
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participants en el nostre treball coincideixen amb Allender et al. (34) en les expectatives dipositades en 

l’esport com a estratègia per mantenir una imatge corporal d’acord als cànons estètics imperants.  

Malgrat que algun dels nostres informants ha fet notar que la pràctica esportiva també podria ser una 

amenaça per a la salut, en cap cas la salut ha estat identificada com una barrera, tal com ha conclòs algun 

estudi fet en persones grans immigrants que reconeix que determinats problemes de salut preexistents 

poden constituir un obstacle per iniciar-se en l’activitat física (35), una discrepància que atribuïm al fet 

que es tracti d’un estudi realitzat en persones grans, mentre que els nostres informants són molt més 

joves.  

La idea de l’esport com una activitat divertida ha estat expressada en tots els grups. Aquesta idea no és 

nova i altres estudis se n’han fet ressò (29,30). És més, Johnson (36) en el seu treball amb comunitats 

asiàtiques del Regne Unit, conclou que la promoció de l’activitat física –dirigida a immigrants o no– només 

pot reeixir si es considera divertida i que forma part de la vida social i comunitària. De fet, ja s’ha vist que 

per a uns i altres –practicants i actors esportius– és molt important mantenir aquest component viu. Uns 

–els practicants– perquè senten que el necessiten, i els altres –els actors esportius– perquè saben com és 

d’important. Malgrat que els actors esportius, conscients de la importància de la diversió, cerquen la 

manera d’introduir-la i mantenir-la en els espais normativitzats de pràctica esportiva, és cert que sovint 

hi ha una identificació entre diversió i pràctica esportiva espontània i lliure fora dels clubs i els espais que 

s’hi dediquen explícitament. És per això que caldria assegurar la disponibilitat d’espais físics, temporals i 

simbòlics que animin a la pràctica d’esport lliure i segura, tant per als practicants com per als que no ho 

són. Hi ha estudis previs que recolzen els resultats d’aquest treball i constaten la utilització d’espais públics 

amb finalitats esportives (18,23). Malgrat que els nostres informants no han fet demandes específiques 

al respecte, i de cara a la creació i aprofitament d’aquesta mena d’espais, cal recordar que la bibliografia 

proposa promoure un model actiu d’aprofitament del temps lliure (36), fomentar la cultura de l’activitat 

física (37,38), millorar la consideració social de l’esport en determinats col·lectius (39) –especialment si es 

tracta de practicar esport fora de casa (40)–, i aprofitar els recursos de les comunitats per generar normes 

que, des de dins del grup, afavoreixin la pràctica d’activitat física (38). En l’aspecte urbanístic, l’accés a les 

zones verdes i espais d’esbarjo (38,41) i la provisió d’espai públic amb comoditats com ara voreres, 

aparcaments segurs per a bicicletes o un entorn agradable i amb poc trànsit afavoreixen l’activitat física a 

l’espai públic (42–45). La seguretat també ha estat considerada molt important, en concret es destaca la 

disponibilitat d’entorns segurs i lliures de violència per a les dones (36,46) i els nens petits (41,43,47). Per 

bé que l’esport com a pràctica lliure i espontània ben bé pot ser que no encaixi en els objectius de l’esport 

pensat com a estratègia d’educació social, té altres virtuts i, per tant, és desitjable per si mateix. A més, 

s’ha demostrat que, en el cas dels nois i noies immigrants, l’esport lliure compensa la participació 
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significativament menor en els clubs esportius (18) i contribueix a que mantinguin l’activitat física al 

mateix nivell que la dels joves autòctons (48) 

La possibilitat de fer coneixences i enfortir lligams que ofereix la pràctica de l’esport ha estat molt ben 

valorada en tots els grups de discussió. La consideració de l’esport com un espai de relació s’ha de vincular 

al concepte d’esport com a expressió de confiança i aprofitar aquest lligam per promocionar-ne la 

pràctica. La decisió d’iniciar-se en l’esport està molt determinada per la confiança dipositada en una 

persona significativa que és qui proposa l’activitat. Segons això, la creació de la figura de la persona 

significativa podria ser útil com a estratègia de captació de practicants. El suggeriment és que aquesta 

figura que fins ara ha actuat espontàniament, s’utilitzi de manera premeditada en campanyes de 

promoció de l’activitat física, essent com és que darrere de cada practicant hi ha una persona significativa 

que ha seduït algú altre perquè s’iniciï en l’activitat. Es tractaria que les persones que poden tenir aquest 

poder en siguin conscients i l’exerceixin. Les persones significatives, ja s’ha vist, poden ser del cercle íntim 

o social, o professionals dignes de confiança, i podrien acomplir el seu objectiu com a resultat d’una 

proposta espontània o en el marc d’una campanya formal destinada a explotar el potencial d’una relació 

preexistent. De fet, alguns autors han fet notar que les estratègies de promoció tradicional, com ara els 

anuncis, rètols o cartells a les zones residencials o de treball dels immigrants no serveixen, perquè ni 

trenquen el prejudici ni aclareixen dubtes sobre l’activitat proposada (8) i que, en aquest cas, estratègies 

com la invitació o l’acompanyament d’una persona significativa són molt més efectives (8,49). 

El discurs de les responsabilitats familiars com un obstacle per a la pràctica d’esport entre les dones ha 

estat molt general. Sembla que l’establiment en context migratori accentua, encara més, els rols de 

gènere. La cura de la família no té horari, més quan es tracta de dones joves amb fills petits que encara 

no van a escola. A més, però, sembla que els horaris de l’oferta esportiva no estan pensats per a mares a 

temps complert, com és el cas d’algunes de les participants en aquest estudi. Malgrat que es tingui el 

convenciment que l’esport no és una frivolitat ni un caprici, sinó que ajuda molt a la salut i el benestar, la 

decisió d’aquestes dones les acaba portant a abandonar-ne la pràctica. Aquest és un fet unànimement 

reconegut en la literatura que tracta sobre barreres a l’esport entre les dones immigrants. Ho és pel 

repartiment estricte de rols de gènere a què, moltes vegades, han de fer front aquestes dones 

(10,36,39,49–52). I ho és per la manca de recolzament familiar en context migratori (51,52). Així les coses, 

i considerant que el segment de dones immigrants és, de llarg, el segment de la població que menys esport 

practica (16,18,19,27), convé pensar solucions que, per una banda, facilitin la pràctica d’esport d’aquestes 

dones i, per l’altra, siguin assumibles per la societat, ja que no seria la primera vegada que actuacions de 

discriminació positiva dirigides a un col·lectiu necessitat han comportat l’oposició d’amplis sectors de la 

societat (53) tot generant l’efecte contrari al que es buscava. De fet, una de les informants explica que un 
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dels motius que la va fer decidir a deixar la pràctica esportiva, va ser la incomprensió de les altres 

companyes d’activitat que en lloc de reconèixer-li els seus esforços per mantenir-s’hi, li recriminaven 

l’actitud com a mare. Fets com aquest no ajuden a les relacions entre les persones, ni tampoc a la inclusió 

a través de l’esport o de qualsevol altra via. Les dones participants en aquest estudi, sabedores que els 

costarà obtenir la comprensió d’altres dones com elles, però amb una vida ben diferent, proposen 

solucions intermèdies que, sense passar per una discriminació positiva, que sovint costa d’entendre, les 

ajudin a organitzar els seus propis recursos. En aquest cas, la demanda es concreta a poder disposar 

d’espais que puguin acollir les criatures perquè les mares immigrants –o no, que no tindria perquè ser un 

servei tancat a les immigrants– puguin realitzar l’activitat que sigui, mentre una altre mare es fa càrrec de 

la cura i vigilància dels petits. L’organització de la cura i vigilància dels nens s’organitzaria des del mateix 

grup de dones interessades en l’activitat i permetria el manteniment de l’activitat a canvi de renunciar-hi 

puntualment. És clar que, perquè aquesta solució sigui vàlida, cal un nombre mínim de dones que hi 

estiguin disposades. Cal, també, que es trenquin els recels –si n’hi hagués– i que prèviament s’estableixin 

lligams de confiança entre totes les dones del grup. Per tot plegat, i abans que res, s’han de buscar espais 

de coneixença entre les dones que facilitin la relació entre elles, després, cal oferir oportunitats de 

pràctica esportiva que els puguin resultar atractives, i finalment, cal que qui disposi dels recursos valori la 

possibilitat d’ajudar a aquest esforç d’organització interna, optimitzant els usos d’espais i altres 

estructures per a finalitats no previstes inicialment. Amb tot, la cura de la família com un rol de gènere, 

no és una dificultat exclusiva de les dones immigrants i hi ha treballs que afirmen que aquest és un 

problema freqüent que afecta famílies de tots els orígens, també les anglosaxones (49). 

La possibilitat d’utilitzar l’esport com a vehicle d’expressió cultural ha estat reconeguda com una 

motivació a la pràctica d’esport. La pregunta que convé fer-se ara és en quina mesura aquesta utilització 

contribueix a la inclusió de les persones immigrants o, fins i tot, quin és el risc de re-etnificació quan es 

plantegen activitats amb una marcada especificitat cultural. Les opinions al respecte són controvertides. 

Per una banda, s’accepta que en el cas de les persones immigrants, l’activitat física amb una marcada 

especificitat cultural ajuda a mantenir el lligam amb l’origen, ofereix un canal d’expressió de la identitat, 

un punt de trobada per a la comunitat i els nouvinguts, i pot exercir de nucli de relació amb altres 

comunitats (8,16). Ara bé, no està exempta de riscos. Els principals: la re-etnificació i l’aïllament de la resta 

de la societat (16), tot i que alguns autors afirmen que la creació de grups d’activitat ètnicament 

homogenis en un context socialment divers acaba eixamplant el cercle de relació de l’interior del grup a 

la resta del grups i contribueix a la hibridació cultural (8,16) sense que hi apareguin formes d’exclusió (18). 

Idealment, les societats interculturals es nodreixen d’aportacions fetes des de i cap als múltiples eixos de 

definició cultural de les persones, lluny de posicionaments paternalistes que proposin solucions sense 

preguntar per les necessitats. La dimensió participativa de les iniciatives d’inclusió és una fita que no 
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sempre s’assoleix, tot i considerar-se un component essencial de l’enfocament intercultural (54,55). En 

relació amb l’organització d’activitats esportives, l’exigència –el repte, ara per ara– és que els immigrants 

passin de ser receptors passius d’iniciatives alienes a actors que creen els seus propis projectes. Uns 

projectes en què totes les aspiracions, també l’agregació –entesa com a oposició a la segregació–, són 

legítimes. 

Per altra banda cal considerar que l’etnicitat és una pertinença més a partir de la qual es construeix la 

identitat, però n’hi ha d’altres, com ara el gènere o la classe social. Així les coses, sembla lògic pensar que 

la tria d’una activitat culturalment específica no només es pot fer des de la identificació ètnica. És més, la 

consideració d’altres eixos de definició cultural en la planificació de l’oferta esportiva, com ara el gènere 

o la generació, podria propiciar el contacte entre grups diversos més enllà de la característica de 

segmentació de l’activitat. Així les coses, val la pena considerar el valor del ball entre les dones, 

especialment entre les dones immigrants, perquè són les que més ho necessiten (16,18,19,27) i perquè 

han expressat aquesta preferència (44,56). Com que, en general, els grups de discussió han marcat una 

distinció molt clara entre activitats masculines i femenines, segueix tenint sentit que es pensin activitats 

orientades a trencar el prejudici i la segregació de gènere en l’esport. Ara bé, si l’objectiu prioritari és 

estimular la pràctica de l’esport entre els homes i dones immigrants i utilitzar-la per afavorir la inclusió 

social, no es pot menystenir l’oportunitat d’organitzar activitats que, malgrat insistir en l’estereotip de 

gènere, com la dansa o el futbol, és segur que seran ben acceptades i, en organitzar-se sobre un eix 

diferent de l’ètnic, podrien afavorir el contacte amb persones d’orígens diversos. Tot això, és clar, sense 

renunciar a proposar activitats paral·leles dirigides a altres segments de la població que proposin canvis 

en els patrons de gènere. Un canvi que, per altra banda, no es pot encarar, només, des del món de l’esport. 

Un canvi que requereix la implicació d’altres sectors socials, perquè les relacions i els rols de gènere que 

s’expressen a través de l’esport són, de fet, el reflex de les relacions i els rols que uns i altres adoptem en 

societat. 

El futbol podria ser un cas a banda. El futbol ha estat considerat un esport essencialment masculí. Ho han 

donat a entendre els practicants –malgrat les incursions anecdòtiques en terreny femení– i els actors 

esportius que s’hi dediquen en exclusiva. El futbol, a més, ha de carregar amb les conseqüències de ser 

un esport de masses molt contaminat per actituds que podrien titllar-se de poc esportives, cosa que 

complica la seva utilització en la transmissió de valors. És per això que convindria compensar aquesta 

càrrega negativa amb esforços extres orientats a contrarestar-ne la cara fosca, perquè, ara per ara, no 

se’n pot prescindir. I no se’n pot prescindir perquè, malgrat tot, és un esport que gaudeix de gran 

acceptació entre joves i adults, i perquè aquest èxit el fa ideal com a estratègia d’inclusió. El futbol, en 

tant que esport global, genera pertinences compartides més enllà de l’origen i malgrat que pot estimular 
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sentiments nacionalistes, s’ha mostrat útil en els processos d’inclusió social i construcció de la identitat 

dels immigrants (18). És per això que pot ser un bon eix entorn del qual s’articulin propostes esportives 

que, per força, incorporaran la diversitat de les altres dimensions culturals dels que s’hi interessin. 

Compte, però, perquè aquest exercici d’utilitzar el futbol com a estratègia d’inclusió a través de la 

neutralització dels missatges negatius que arrossega, no es pot fer, només, des de l’esport de base. Cal, 

també, una implicació profunda –no només estètica– d’altres actors com ara la política, l’esport d’elit, els 

mitjans de comunicació de masses, els clubs, les federacions i altres organitzacions esportives. Mentre la 

tensió entre els fets –la realitat– i una part del missatge –els valors– es resolgui desautoritzant els valors, 

els esforços de l’esport de base per conciliar la realitat amb la idealitat seran inútils, perquè, tard o d’hora, 

la versió idíl·lica del futbol s’acabarà contrastant amb la seva versió més aspra.  

Els factors amb valor ambivalent en la promoció de l’esport com a estratègia d’inclusió ofereixen 

possibilitats d’actuació que cal valorar i tractar amb cura. Tot i que el cas del futbol ja s’ha contemplat en 

aquesta discussió, convé tornar-hi perquè serveixi d’exemple de com abordar els altres aspectes de valor 

ambivalent. La manera de fer-ho és amb cura de no estimular encara més aquells elements 

contraproduents que podrien fer fracassar la utilització de l’esport com a estratègia d’inclusió i, si cal i és 

possible, contrarestar aquests elements de risc amb intervencions actives orientades a tal fi. Així, pel que 

fa a la llengua, estaria bé proposar iniciatives de pràctica esportiva amb suport bilingüe, tal com ja s’ha 

fet en altres experiències (57) o, en un nivell més alt de gosadia, proposar experiències que a través de 

l’esport oferissin un entorn d’aprenentatge de la llengua orientat a aspectes pràctics de la comunicació, 

que es visqués com a amable i engrescador. Més quan les crítiques dels homes i dones immigrants a les 

oportunitats d’aprenentatge de la llengua n’evidencien aquestes mancances (53) i quan sembla clar que 

l’esport, com a vehicle de comunicació no verbal (8) pot obrir la via a altres maneres de comunicar-se. No 

cal dir que aquesta intervenció s’hauria de recolzar en la col·laboració i el bon fer dels professionals i altres 

actors implicats en la promoció de l’esport i l’ensenyament de les llengües. No cal dir, tampoc, que tal 

com es proposa amb la llengua, caldria explotar la col·laboració entre professionals i altres actors que 

compartint la via de l’esport, es plantegen objectius diversos, com podria ser el cas de l’educació social, 

la salut, o la cultura i el patrimoni, entre d’altres. 

El cas de la competitivitat com a estímul a la pràctica també té llums i ombres. Per una banda, sembla que 

un segment important de la població s’hi sent còmode i el necessita per a mantenir-se en l’esport. Per 

l’altra, sembla lògic que un context de competitivitat creixent acaba sent tan exclusiu que pot arribar a 

expulsar-ne els practicants, a més d’afectar l’autoestima i provocar sentiments de frustració. En aquest 

cas, l’ensenyament que se’n podria extreure és el d’utilitzar la competició en aquells grups dels quals hi 

hagi evidència que en són sensibles, i abstenir-se d’estimular-la o, si més no, no fer-ho en excés, quan hi 
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hagi el risc que una exigència excessiva o el límit de les pròpies capacitats puguin conduir a 

l’abandonament de l’activitat o a la frustració, i afectar l’autoconcepte o la transmissió dels valors de 

l’esport. En qualsevol cas, ja s’ha vist que no és tasca fàcil i que la gestió de la competitivitat genera moltes 

dificultats entre els actors esportius, fins a l’extrem que en absència de competitivitat n’hi ha que 

s’expressen sense arguments per mantenir l’estímul a la participació. Alguns estudis sobre motivacions i 

barreres a la pràctica esportiva entre persones immigrants ressalten el fet que la focalització en la pràctica 

d’esport competitiu la desincentiva (41), que aquesta mena d’esport entre les dones immigrants, 

especialment les de cultura islàmica, és molt minoritària (9,10,56), que en el cas dels homes, la 

competència esportiva entre col·lectius minoritaris i altres de majoritaris sovint acaba derivant en 

conflictes ètnics (58) i que, en general, l’oferta d’esport de temps lliure per a tothom obre el camp 

d’actuació i de llibertat de decisió en relació amb les pròpies possibilitats, valors i actituds (8). Tot plegat 

només fa que confirmar que cal trobar estímuls alternatius i complementaris a la competitivitat per tal 

que les persones immigrants s’animin a fer esport i per tal que aquesta pràctica acabi sent inclusiva. La 

discrepància entre els nostres resultats i els que s’han trobat a la literatura ben bé podrien explicar-se pel 

fet que els informants que han fet elogi de la competitivitat com a estímul a la pràctica esportiva es 

referien, ja sigui com a practicants o com a actors esportius, gairebé sempre al futbol. Per altra banda, 

també hi ha qui pensa que el recolzament institucional a la diversitat cultural en l’esport i la seva traducció 

lògica en una major visibilitat de la diversitat cultural en l’àmbit competitiu, podria facilitar l’emergència 

de referents d’èxit procedents de grups minoritaris i contribuir a atenuar el racisme institucional (49).  

Tot i haver accedit a informants de diferents països, no tenim prou dades per establir perfils estables a 

cada una de les regions; amb tot es poden extreure alguns trets compartits. El primer, la constatació que 

la utilització de l’esport com a estratègia d’inclusió no és una feina senzilla. La multiplicitat d’actors 

implicats, la necessitat de crear i aprofitar sinergies, i una realitat canviant i diversa reclamen estructures 

de relació estables pensades per optimitzar els esforços, anticipar-se als desafiaments i reaccionar als 

problemes tot aprofitant la diversitat de sabers dels actors i els vincles entre ells. És el treball en xarxa.  

Després, l’emergència de variables de tipus social o econòmic que s’afegeixen a altres elements de 

complexitat, l’exigència de gestionar amb equilibri els elements ambivalents, la necessitat de trobar 

motivacions més enllà de l’apel·lació a la competitivitat, i la intromissió d’elements externs que 

interfereixen en la missió de la transmissió de valors compliquen encara més la tasca de servir-se de 

l’esport com a eina d’inclusió. No sembla que aquesta sigui una feina que es pugui improvisar o 

menystenir. Calen professionals que servint-se de l’esport sàpiguen crear les condicions necessàries 

perquè les persones contribueixin a fer del món un lloc més just i solidari (8), i això no es pot fer des d’un 

plantejament únic –tècnic, educatiu o social–. Per encarar amb èxit la creació d’oportunitats de pràctica 
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esportiva que s’adaptin a les necessitats individuals i col·lectives dels practicants, que generin interès i 

adhesions mantingudes, i que serveixin per formar ciutadans i persones sembla lògic pensar que cal 

formar bons tècnics esportius, que coneguin la societat i les persones amb qui treballaran, que sàpiguen 

d’educació i psicologia, i que, alhora, tinguin un elevat sentit ètic (59,60). Com també és important la 

incorporació i visibilitat de persones de procedències diverses liderant les iniciatives (59) 

La manca de compromís polític –que vol dir pressupostari– amb un esport que no dona pòdiums, només 

es pot combatre demostrant-ne el benefici, que vol dir demostrar-ne l’impacte social. Calen cicles 

complets de recerca que posin en pràctica programes esportius i n’avaluïn els resultats. Tot i reconèixer 

la dificultat de la tasca, el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte de l’any 2009 (61) recull els 

indicadors a través dels quals s’hauria de mesurar l’impacte d’aquestes intervencions i, al capdavall, 

demostrar la rendibilitat d’un canvi de plantejament de la política esportiva. 

Aquest treball té algunes limitacions. La captació de participants immigrants o de procedència immigrant 

acostuma a ser difícil per problemes lingüístics, de disponibilitat o, fins i tot, per por, en el cas 

d’immigrants en situació irregular. Encara més quan la tècnica de recollida de dades és el grup focal, per 

la dificultat de consensuar un moment que satisfaci tots els participants. En el nostre cas, el reclutament 

descentralitzat de participants n’ha facilitat la localització, tot i que l’èxit en la convocatòria ha estat 

desigual i alguns grups han tingut poca diversitat interna o molt pocs integrants. No obstant això, i 

considerant que l’equip que conduïa els grups focals era sempre el mateix i s’havia de desplaçar, hem 

decidit aprofitar totes les oportunitats de recollida de dades que se’ns han presentat, malgrat les 

deficiències amb què ens hem pogut trobar. Pel que fa a la diversitat interna dels grups, no ha estat 

possible aconseguir la participació de cap home en un grup focal d’immigrants adults. Així les coses, no es 

pot descartar que la participació masculina en aquests grups focals hagués pogut aportar nous punts de 

vista al discurs dels immigrants.  

Aquest treball, que s’ha plantejat des del convenciment que l’esport pot contribuir a la inclusió social, s’ha 

preguntat –com un primer pas– què es pot fer per promocionar l’esport entre els homes i dones, i nois i 

noies immigrants. Tanmateix convé ser conscient que la simple oportunitat de practicar l’esport no 

assegura que es faci. Que ni que se’n faci, no és segur que sigui inclusiu. I que tant l’esport com la inclusió 

són processos contextualitzats multidimensionals. Així doncs, més que no pas aconseguir que les persones 

s’animin a fer esport –que pot ser un bon començament–, el veritable repte és fer de la nostra societat 

una societat inclusiva. Tan inclusiva com sigui aquesta societat, serà d’inclusiu l’esport que s’hi faci. 

Conclusions 
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El resum gràfic de les conclusions es pot veure a la figura 1.  

L’anàlisi dels resultats ha permès inferir algunes recomanacions per ajudar a la inclusió de persones 

immigrants a través de l’esport. Són les següents: 

• Aprofitar l’atractiu de propostes d’identificació global com ara la dansa o el futbol . 

• Assegurar la disponibilitat d’espais físics, temporals i simbòlics que animin a la pràctica d’esport 

lliure i segura. 

• Utilitzar la figura de la “persona significativa” com a estratègia de difusió d’activitats i captació 

de participants. 

• Promoure l’organització d’activitats basades en eixos culturals alternatius a l’ètnic. 

• Incorporar la participació de persones immigrants en l’organització d’activitats esportives. 

• Cercar sinergies entre els actors esportius i altres professionals que comparteixin l’esport com a 

eina d’intervenció. 

• Treballar en xarxa.  

• Estandarditzar la formació dels professionals dedicats a la promoció de l’esport com a eina 

d’inclusió social tot incloent-hi competències esportives, de psicologia, pedagogia, educació 

social i ètica. 

• Fer recerca orientada a avaluar la rendibilitat social de la promoció de l’esport de base com a 

eina per a l’educació de persones i ciutadans, i el gaudi universal de l’esport.  
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 Taula 1: Descripció de la mostra 

Identificacó del grup 
focal Sexe Edat Participant 

Nacional 
/ migrant 

País de 
nacionalitat País d’origen 

GF1-AE 
Occitània 
 

N = 6 H 62 AE N França França 

H 21 AE NAM França Marroc 

H 54 AE N França França 

H 28 AE NAM França Marroc 

D 50 AE N França França 

H 68 AE NAM França Espanya 

 

GF2-Joves 
Occitània 

N = 13 H 13 JP NAM França Turquia 

H 13 JP NAM França Marroc 

H 12 JP NAM França Marroc 

D 12 JP NAM França Espanya 

D 12 JP NAM França Marroc 

D 13 JNP INN Marroc Marroc 

H 13 JNP NAM França Romania 

H 14 JNP NAM França Marroc 

H 13 JNP NAM França Rússia 

D 13 JNP NAM França Marroc 

D 12 JNP NAM França Marroc 

D 12 JNP NAM França Marroc 

D 13 JNP NAM França Turquia 

 

GF3-Joves 
Occitània 

N = 12 D 13 JP NAM França Turquia 

D 14 JP NAM França Turquia 

H 14 JP NAM França Romania 

D 13 JP INN Marroc Marroc 

H 14 JP NAM França Itàlia 

H 14 JP INN Romania Romania 

H 14 JP NAM França Algèria 

D 14 JP NAM França Turquia 

H 13 JP NAM França Marroc 

D 13 JNP NAM França Marroc 

D 14 JNP NAM França Marroc 

D 14 JNP NAM França Algèria 

 

GF4-Adults 
El Piemont 

N = 3 D 54 AP INN Brasil Brasil 

D 48 ANP INN Argentina Argentina 

D 58 ANP INN Romania Romania 

 

GF5-AE 
El Piemont 

N = 7 D 28 AE NAM Itàlia Argentina 

H 25 AE N Itàlia Itàlia 

D 24 AE N Itàlia Itàlia 

D 29 AE N Itàlia Itàlia 

D 22 AE N Itàlia Itàlia 

D 31 AE N Itàlia Itàlia 

H 26 AE N Itàlia Itàlia 
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Taula 1: Descripció de la mostra  (continuació) 

 

Identificacó del grup 
focal 

Sexe  Edat 
Tipus de 

participant 
Nacional 
/ migrant 

País de 
nacionalitat 

País d’origen 

GF6-Joves 
El Piemont 

N = 6 H 11 JP NAM Itàlia Romania 

H 13 JP NAM Itàlia Romania 

H 11 JP NAM Itàlia Ucraïna 

H 13 JNP NAM Itàlia Romania 

D 13 JP INN Brasil Brasil 

D 15 JNP INN Perú Perú 

 

GF7-AE 
Balears 

N = 2 D 32 AE N Espanya Espanya 

D 30 AE N Espanya Espanya 

 

GF8-Joves 
Catalunya 

N = 5 H 11 JP NAM Espanya Argentina 

H 11 JP NAM Espanya Marroc 

D 12 JP NAM Espanya Rússia 

H 11 JP NAM Espanya Romania 

H 11 JNP NAM Espanya Romania 

 

GF9-AE 
Catalunya 

N = 5 H 26 AE INN Marroc Marroc 

D 35 AE INN Rússia Rússia 

H 26 AE INN Marroc Marroc 

H 29 AE INN Bulgària Bulgària 

H 23 AE N Espanya Espanya 

 

GF10-Adults 
Catalunya 

N = 3  D 30 ANP INN Marroc Marroc 

D 30 ANP INN Romania Romania 

D 34 ANP INN Romania Romania 

Total N 62 62 62 62 62 62 

 

H: home, D: dona, AE: actor esportiu, N: nacional, NAM: nacional amb antecedents migratoris, 

INN: immigrant no nacional. 
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