
 
 

LA PROMOCIÓ EN EL 
MUNICIPI 
Enric Truñó, regidor de Joventut i Esports de l'Ajuntament de Barcelona. 

La pressió que pares d'alumnes, escoles i associacions esportives, exerceixen damunt els municipis, ha estat molt forta 

des de l'adveniment de la democràcia. Això ha fet, que una part molt important dels recursos que aquests destinen a la 

promoció d'activitats esportives entre els ciutadans s'hagin destinat a la promoció de l'esport escolar. 

Un exemple d'aquesta promoció és la realitzada per l'Ajuntament de Barcelona, ciutat fortament sensibilitzada davant 

la perspectiva de la celebració dels Jocs Olímpics del 92, dins de la seva campanya A l'escola, més esport que mai. 

Aquesta dedicació a la promoció de l'esport escolar dels municipis ha provocat, en alguns casos, conflictes amb d'altres 

administracions, cosa que ha fet pensar entre molts responsables en la necessitat d'establir uns plans més generals de 

promoció i de coordinació d'esforços, que fessin més efectives les accions realitzades des de les diverses instàncies 

públiques i/o privades. Una mostra d'iniciativa en aquest sentit és l'anomenat Pacte per a la Generació del 92, 

promogut per el consistori d'aquesta mateixa ciutat. 

La idea de dissenyar i posar en marxa la 
campanya municipal «A l'escola, més 
esport que mai», duta a terme durant 
l'últim trimestre del curs 1985/86 i 
tot el curs 1986/87 a través de les àrees 
de Joventut i Esports i d'Ensenyament 
de l'Ajuntament de Barcelona amb la 
col·laboració d'altres institucions 
públiques, entitats esportives i ciutadanes 
i firmes patrocinadores, va néixer molt 
lluny d'aquí. 
El naixement es va produir a la ciutat 
californiana de Los Angeles, en plena 
celebració dels Jocs Olímpics d'Estiu 
de 1984. A Los Angeles, els membres 
de la delegació de la candidatura 
olímpica de Barcelona'92 vàrem com- 
provar en directe la tremenda inci- 
dència social d'uns Jocs Olímpics i la 
seva excepcional força dinamitzadora. 
De la mateixa manera, immediata- 
ment vam prendre consciència que no 
podíem caure en la contradicció 
 
 
 
 

d'adreçar tots els esforços municipals cap 
a la promoció de la candidatura 
olímpica i oblidar, al mateix temps, 
les serioses mancances del nostre es- 
port de base, especialment pel que 
feia a l'estat de l'esport escolar. Així 
és com va veure la primera llum la 
campanya «A l'escola, més esport que 
mai». En tornar de Los Angeles, un 
equip de tècnics municipals va 
començar a treballar en el projecte. Van 
ser consultats especialistes d'altres 
institucions i entitats, i se cercà 
informació sobre desenvolupament de 
programes esportius escolars a di- 
ferents països europeus, especialment a 
França i Itàlia. Per exemple, la idea 
d'establir cursos de reciclatge en edu- 
cació fisico-esportiva per a professors 
d'EGB, que ha estat un dels eixos 
fonamentals de la campanya, va ser 
producte de l'adaptació i l'ampliació d'un 
programa prèviament establert pel 
Ministeri d'Educació i Ciència en 
 
 
 

el territori de l'Estat sobre el qual té 
competències. 
El mes de febrer de 1986, la campa- 
nya ja era a punt, i al començament del 
tercer trimestre del curs acadèmic 
1985/86 va començar a aplicar-se a les 
escoles d'EGB de la ciutat de Bar- 
celona. 

Generar dinàmiques, 
promoure l'esport 
No cal dir que «A l'escola, més esport 
que mai» ha estat una de les princi- 
pals actuacions municipals en matèria de 
promoció esportiva. S'hi ha esmerçat una 
gran quantitat d'esforços i de recursos, i 
després de fer un balanç global podem 
afirmar que els dos objectius generals 
de la campanya (augmentar la qualitat 
i la quantitat de les activitats fisico-
esportives a les escoles i fomentar els 
valors de l'olimpisme en el medi 
escolar) han estat satisfactòriament 
assolits. 

 



 

 

A més, s'ha generat una dinàmica i 
s'han desvetllat unes inquietuds en- 
vers la importància de l'esport escolar 
que abans no existien en la mateixa 
mesura que ara. Tampoc no es partia 
de zero en el terreny de les inquie- 
tuds, ja que un dels factors que ha 
ajudat en gran part a l 'èxit de la 
campanya ha estat, molt probable- 
ment, el fet d'haver sintonitzat amb 
una necessitat real, amb una deman- 
da social existent implícitament o ex- 
plícitament. D'altra banda, en els mo- 
ments anteriors i posteriors a la no- 
minació olímpica de Barcelona s'ha- 
vien generat a la ciutat unes condi- 
cions i un estat d'ànim propicis per a 
endegar un pla d'actuació d'aquest ti- 
pus. 
Entre d'altres resultats concrets i tan- 

 

gibles derivats de l'execució de la 
campanya «A l'escola, més esport que 
mai», hom pot citar la realització de 
la primera fase del reciclatge d'un 
total de 158 mestres d'EGB en matè- 
ria d'educació física i esport, o l'esta- 
bliment d'un conveni entre l'Ajunta- 
ment, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya per a inver- 
tir conjuntament 105 milions de pes- 
setes durant l'any en curs en la millo- 
ra de l'estat actual de les instal·lacions 
esportives escolars ja existents a Bar- 
celona. La voluntat de l'equip de go- 
vern de l'Ajuntament de Barcelona és 
que aquest conveni es prorrogui 
anualment fins a haver invertit en 
aquest concepte un total de 500 mi- 
lions de pessetes, xifra que sembla 
adequada perquè les instal·lacions es- 
 

portives de totes les escoles públiques 
de la ciutat assoleixin un nivell digne 
i equiparable al dels nostres països 
veïns. 
Altres actuacions programades per la 
campanya, com la celebració dels 
«Dimecres Olímpics» a les escoles 
(65.000 escolars hi han participat), els 
itineraris culturals esportius per l'àrea 
olímpica de Montjuïc (19.000 partici- 
pants), els cursos de tecnificació per a 
tècnics i monitors (350 participants) o 
la dotació de material esportiu a les 
escoles (19 milions de pessetes), entre 
d'altres, han donat resultats força po- 
sitius, tot arribant, en alguns casos, a 
superar els objectius inicialment pro- 
posats. 
Tanmateix, algunes de les línies de 
treball previstes no han respost total- 

 



 

ment a les nostres expectatives; en 
alguns casos perquè l'enfoc inicial no 
era del tot correcte, en d'altres, per- 
què determinats sectors del món de 
l'esport i del món de l'ensenyament 
no han estat prou sensibles als objec- 
tius i a la metodologia de treball 
proposats per la campanya. 
El balanç, tant detallat com global, 
d'«A l'escola, més esport que mai» 
ens ofereix, doncs, un resultat neta- 
ment positiu, tot interpretant la cam- 
panya com un instrument que ha 
desvetllat i ha posat en marxa un bon 
grapat d'iniciatives adreçades a digni- 
ficar el paper de l'educació física i de 
l'esport dins del sistema educatiu d'a- 
quest país. 
Ara bé, aquest balanç global no ha de 
portar a ningú al fals raonament que 
l'esport escolar, a la nostra ciutat, al 
nostre país, ja ha assolit un nivell 
equiparable al que existeix a la majo- 
ria dels països del nostre entorn euro- 
peu. És a dir, avui l'educació física i 
l'esport encara no gaudeixen de la 
mateixa categoria ni de la mateixa 
consideració educativa que la resta de 
les matèries escolars, com ara les ma- 
temàtiques o la història, per citar-ne 
només dues. 

aquest és el veritable repte: fer que 
l'educació fisico-esportiva deixi de ser 
considerada com a matèria de segona 
categoria dintre dels programes edu- 
catius a les nostres escoles. Un repte 
que, un cop assolit plenament, ha de 
comportar un canvi molt important, 
tot atorgant a l'educació física i a 
l'esport carta de naturalesa en el món 
de l'ensenyament i, en conseqüència, 
en tots els àmbits de la nostra socie- 
tat. 
La campanya «A l'escola, més esport 
que mai» ha aprofitat el factor dina- 
mitzador de la designació de Barcelo- 
na com a seu dels Jocs Olímpics de 
1992, així como l'evident existència 

d'una necessitat social en aquest sen- 
tit. La campanya ha donat el primer 
pas, ha fet d'element catalitzador en 
la presa de consciència per part de 
mestres, pares, institucions públi- 
ques, clubs, federacions i entitats es- 
portives. Però encara no s'ha produït 
el canvi en profunditat al qual abans 
ens referíem. 
Per a poder-lo fer, cal que tant l'admi- 
nistració pública com tot el teixit 
social, molt especialment els agents 
esportius i educatius, ofereixin una 
resposta sòlida, efectiva i permanent 
a la creixent demanda social en 
aquest sentit; una demanda social 
bona part de la qual ha esta animada 
per la mateixa campanya. 
«A l'escola, més esport que mai», 
deia, ha estat un primer pas, un pas 
decidit, important i, a hores d'ara, 
ben consolidat, però ara cal redoblar 
esforços per seguir endavant, tot no 
perdent de vista l'objectiu final: intro- 
duir l'educació física i l'esport a les 
escoles dins l'horari lectiu i en condi- 
cions d'absoluta igualtat respecte a la 
resta de les disciplines escolars. Cal 
no oblidar, d'altra banda, que, en la 
perspectiva olímpica, en matèria 
d'esport escolar estem gairebé obligats 
a cremar en cinc o sis anys les etapes 
que altres països del nostre entorn 
han realitzat en quinze, vint o trenta 
anys. El factor olímpic juga al nostre 
favor en tant que element dinamitza- 
dor d'iniciatives, però, a més a més, 
és del tot necessari que hi hagi la 
voluntat decidida de tot el teixit so- 
cial d'implicar-s'hi. És a dir, per a 
poder assolir els objectius finals mar- 
cats per la campanya «A l'escola, més 
esport que mai» en l'horitzó del 92 és 
imprescindible no només la coinci- 
dència en el discurs de tots els agents 
—esportius, educatius, socials— afec- 
tats, sinó també la seva implicació 
coordinada i sense reserves. 

En aquest sentit, es fa evident la 
necessitat d'establir un pacte ciutadà 
per a fomentar el desenvolupament 
de la totalitat de les disciplines espor- 
tives entre la població en edat escolar. 
Aquest pacte, que podria ser batejat 
amb el lema de «Pacte per a la Gene- 
ració del 92» i que constituiria un 
dels fruits directes de l'impuls donat 
per la nominació olímpica de Barce- 
lona a la base esportiva de la ciutat, 
hauria de concretar-se en una sèrie 
d'acords de cooperació i de coordina- 
ció entre les diferents federacions, 
clubs, el Consell de l'Esport Escolar, 
les Escoles d'Iniciació Esportiva, l'As- 
sociació Catalana d'Esport per a Tot- 
hom i d'altres organismes ciutadans 
de promoció esportiva, així com les 
autoritats escolars i esportives de les 
diferents administracions públiques. 
Els acords derivats d'aquest «Pacte 
per la Generació del 92» haurien de 
cercar, tot respectant el legítim marc 
competencial propi de cadascun dels 
agents involucrats, la integració fun- 
cional d'aquestes organitzacions i l'e- 
quilibri entre les seves respectives in- 
versions de recursos econòmics, tèc- 
nics i humans, així com els instru- 
ments i els canals de col·laboració 
necessaris per enfrontar amb garan- 
ties d'èxit el repte plantejat. 
Es tracta, doncs, amb aquesta fórmula 
del «Pacte per la Generació del 92», 
amb altres fórmules que inevitable- 
ment ha de generar el mateix teixit 
social d'aquesta ciutat i amb l'actua- 
ció decidida i permanent de les insti- 
tucions, de no permetre que el camí 
que ha netejat la campanya «A l'esco- 
la, més esport que mai» torni a obs- 
truir-se. Pel contrari, s'ha de conti- 
nuar avançant en la mateixa direcció 
i imprimint-hi cada cop més veloci- 
tat. Al cap i a la fi, el 92 ja és aquí. 

 


