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QUINES PODRIEN SER
LES FINALITATS DE
LES PARALIMPIADES?

Una finalitat seria comen
çar a I?osar en marxa els
mecanismes necessans
perquè la societat, a través
dels mitjans de comunica-

. , ció, sàpiga que aquestes
persones també fan esport.
Una altra finalitat podria
ser aconseguir que aques
tes persones facin esport i
superin diferents i diver
sos obstacles. Tots sabem
que a9uests obstacles, si
guin ffsics o psíquics, són,
van ser i seran Una cons
tant que en un futur imme
diat haurem de minimitzar
al màxim.
Una altra finalitat podria
ser que l 'esdeveniment
tingui un efecte contagiós

Atletisme-handicaps. Mepnikov. Boris. URSS i que aquesta efemèrides
contribueixi a apropar

l'esport i l 'educació física a l'Escola Especial
i a l'Escola Regular en la forma d'integració.
Podríem comentar més finalitats però aquest
breu apunt considerem que és suficient, I els
dubtes cotinuen. .
Aconseguirem que l'esport. sigui un mitjà
d'inte~ració?, o bé, serà una finalitat educati
va a I escola?, o, és l'activitat física un ins
trument més d'integració a l'escola? Els pro
blemes de l'escola i la integració en l'esport
són excessivament complexos. La sensibilitat
dels adults, l'Administració, els pares, l'esco
la, etc. no es troba al llindar desitjat, però tan
mateix, ens podem felicitar ja que l'avenç en
aquest sentit no és petit. Els .paralímpics en
són una mostra òptima i intenten ser un mitjà
més d'engrandiment social, però no, insistim,
no d'integració social. "Els paralimpics són
un nou fenomen social".

PARALÍMPIÇS,
INTEGRACIO o
FENOMEN SOCIAL?

Podrien definir-se com les
altres olimpíades o també. .
però menys eufemística
ment, com aquells esport s
gue tenen, entre altres fina
litats, la de ser practicats
per persones que tenen
algun tipus de handicap.
enarborant la bandera
olímpica per a la seva rea
lització.
Els paralímpics se cele
bren des del 1960, a
l'Olimpíada de Roma. La
seva organització i estruc 
tura actual es diferencien
de l'altra Olimpíada en la
mascota, els reglaments
esportius, les classifica
cions i, fins i tot, el públic
.es pot arribar a dir que és
diferent, més sensibilitzat
pels problemes socials en
general.
Potser tot és massa diferent, però també, en
certa manera, la importància social rau en
el fet de reunir unes persones que no tenen
accés al' esport normalitzat per tal que pu
guin desenvolupar l'esport, el seu esport. El
que fins avui era més que difícil per a algu
nes persones ja pot començar a ser possible;
allò prohibit o, fins i tot, ridícul per a un
sector de la societat, i per a d'altres sectors
socials mai ni somniat, ara es configura
com una realitat que és respectada i com
presa per molts i no prou entesa per d'al
tres.
La participació dels esportistes és nombrosa i
la .significació és immensa, I'humanisme
gens . menyspreable, però tanmateix tenim
certs dubtes respecte d'això i, sobretot, a
l'abast de les seves finalitats.

3



4

La integració i la normalització social són
més costosos i més difícils d'obtenir, els mit
jans són més complexos i l'esforç per part de
tothom és més gran, els mecanismes d'inte
gració i normalització en l'esport i l'activitat
física són molt reduïts perquè en certa mesu
ra les persones educadores i sensibilitzades
en aquests conceptes són una minoria i són
els professionals, els voluntaris o els fami
liars els que amb el temps que dediquen a
l'ensenyament o entrenament de l'activitat fí
sica de les p'ersones amb handicap contribuei
xen a modificar determinats tipus de conduc-

ta. Tanmateix, sabem que independent del
seu mèrit, això no és suficient I perquè els
paralímpics transfereixin totes les seves pos
sibilitats caldrà que després de la Paralimpía
da de Barcelona, les diferents administra
cions, local, autonòmica, central, així com
les institucions privades contribueixin a la
seva evolució positiva impedint que es para
litzi exclusivament amb aquest esdeveniment
i ajudant i promocionant aquest tipus d'es
port. Així ho esperem...

lavier Hernandez Vazquez
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