
Intro duc ció al dossier:
Esport i Immi gra ció a de bat 

El dossier que es pre sen ta en aquest nú -

me ro d’Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports

és re sul tat de l’esforç col·lec tiu rea lit zat

du rant les Jor na des so bre Esport i Immi -

gra ció que es van ce le brar a l’INEF de Ca -

ta lun ya, Bar ce lo na, els dies 16 i 17 de no -

vem bre de 2001. Em re fe rei xo a es forç

col·lec tiu, per què es re cu llen, no so la -

ment les ponè ncies allà pre sen ta des, sinó

tam bé les apor ta cions que van sor gir als

de bats, Tau la Ro do na, ta llers d’experiè n -

cies, etc.

Les Jor na des van te nir lloc en el marc de

les ac ti vi tats por ta des a ter me per ce le -

brar el 25 ani ver sa ri de l’INEF de Bar ce lo -

na. Van ser una ini cia ti va de l’INEF de Ca -

ta lun ya, que va comp tar amb la col·la bo -

ra ció de la Se cre ta ria Ge ne ral de l’Esport i

la Se cre ta ria Ge ne ral d’Immigració de la

Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya, de l’Ajunta ment 

de Bar ce lo na i de la Di pu ta ció de Barce -

lona.

Des d’un es bós de pro gra ma ela bo rat per

les di rec to res del curs –Su sa na Mon se rrat i

Nú ria Puig, amb dues pro fes so res de

l’INEF-Ca ta lun ya–, un Co mitè Asses sor, for -

mat per re pre sen tants de to tes les ins ti tu -

cions que van re col zar les jor na des, va ela -

bo rar el pro gra ma de fi ni tiu. El Co mitè

Asses sor es men tat va es tar com post per Xa -

vier Alon so, Su sa na Mon se rrat i Nú ria Puig,

de la Ge ne ra li tat de Ca ta lun ya; Mar ta Ca r -

ranza i Antònia Ca ñe llas, de l’Ajun tament

de Bar ce lo na; i Mont se Gar cía i José Luis

Gar cía, de la Di pu ta ció de Bar ce lo na.

Els ob jec tius plan te jats van ser tres:

n Ana lit zar el po ten cial de l’esport com a

ins tru ment d’integració de les po bla -

cions d’immigrants.

n Crear una pla ta for ma de dià leg en tre

per so nes ex per tes del món de la im mi -

gra ció i d’altres que ho són de l’esport,

per re fle xio nar al ho ra so bre el tema de

les Jor na des.

n Com par tir ex pe rièn cies, in ter can viar

idees i co nei xe ments, per plan te jar ac -

cions fu tu res, com ara cur sos de for ma -

ció, plans d’actuació, pro jec tes, etc.

Es va avan çar molt en tots els punts i el

dossier que pre sen tem n’és una bona

pro va. 

El pri mer ar ti cle, Di fe rents mi ra des so bre

la im mi gra ció i l’esport, a càrrec de Nú ria

Puig i Mar ta Fu lla na, és la ver sió li terà ria

de la Tau la Ro do na amb què es van obrir

les Jor na des. La seva in ten ció era fer

emer gir els te mes que se rien dis cu tits

pos te rior ment, mit jan çant tes ti mo nis de

per so nes que, d’una for ma o d’una al tra,

tin gues sin re la ció amb l’esport i la im mi -

gra ció. A més a més de les qua tre per so -

nes in vi ta des, les apor ta cions de la mo de -

ra do ra i del ma teix pú blic van per me tre

d’assolir l’objectiu plan te jat. En lle gir l’ar -

ticle s’entra ple na ment en la com ple xi tat

del tema. Ni l’esport ni la im mi gra ció són

qües tions sen zi lles. Si no hi ha dub tes res -

pec te d’aquest tema quan es trac ta de la

im mi gra ció, so vint es creu que l’esport és

com una “va re ta màgi ca” mit jan çant la

qual es re soldrà qual se vol pro ble ma. La

rea li tat és molt di fe rent. Els di ver sos tes ti -

mo nis plan te gen el carà cter cul tu ral de

l’es port, la seva no-con ne xió amb to tes les 

for mes d’entendre el cos i la ne ces si tat de

par tir d’una con cep ció més àmplia de les

ac ti vi tats fí si ques, si es de sit ja que pu gui

ser un ins tru ment d’acostament en tre po -

bla cions de di fe rents orí gens.

Els ar ti cles de Xa vier Me di na i de Klaus

Hei ne mann es tu dien a fons els fal sos

pres supò sits a què em re fe rei xo. Me di na,

a Esport, im mi gra ció i in ter cul tu ra li tat,

apro fun deix en la qües tió de la in ter cul tu -

ra li tat i la seva re la ció amb l’esport. Alho -
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ra que plan te ja si tua cions en què això ha

es tat pos si ble, tam bé aler ta so bre els lí -

mits i fins i tot so bre els pro ble mes que es

plan te gen.

Klaus Hei ne mann, a Esport per a im mi -

grants: Instru ment d’integració?, ma ti sa

l’abast de la in te gra ció so cial mit jan çant

l’esport, des d’una de ta lla da anà li si del

con cep te d’integració i les di men sions que 

ad qui reix. Inte gra ció so cial vol dir poc,

atès que, com l’autor mos tra, hi ha di fe -

rents ti pus d’integració, des de la le gal a

l’estructural fun cio nal o la cul tu ral. Si en

uns ca sos l’esport té al gu na cosa a fer,

en al tres, res o qua si res. A més a més,

com bé s’explica a l’última part de

l’article, el que es pu gui fer, o no, depèn

d’un co nei xe ment molt pro fund de la im -

mi gra ció, així com de l’abast i lí mits de les 

ac tua cions es por ti ves en re la ció amb ella.

Els tres ar ti cles se güents, a càrrec de Ni -

co la Po rro, d’Ute Behn ke i Hans Joa chim

Roth, i de Gas par Maza, se cen tren en ex -

pe rièn cies por ta des a ter me a di fe rents

paï sos.

Va ser un ho nor per a l’INEF de Ca ta lun ya

po der comp tar amb el tes ti mo ni de la

Unio ne Ita lia na de llo Sport per Tutti

(UISP), re pre sen ta da pel seu ac tual pre si -

dent, Ni co la Po rro. Aques ta or ga nit za ció

té ja una llar ga tra di ció en el camp d’ac -

cions so lidà ries lli ga des a l’esport, en tre

elles la im mi gra ció. La UISP, amb una fi -

lo so fia cla ra de su port als més des fa vo rits, 

por ta a ter me ac cions d’ordre di vers que

són cla ra ment ex pli ca des a l’article (La

Unio ne Ita lia na d’Esport per a Tots

–UISP– i l’esport per a im mi grants). Un

cop més, tan ma teix, s’alerta so bre els lí -

mits d’aquestes ac cions i la ne ces si tat

que es ti guin in clo ses en plan te ja ments

po lí tics d’ordre ge ne ral i no ex clu si va ment 

es por tius.

No te níem constància d’experiències de

llar ga du ra da so bre es port i im mi gra ció en

l’àmbit es co lar; ex pe rièn cies, a més a més, 

els im pac tes de les quals ha gin es tat ava -

luats mit jan çant in ves ti ga cions, com és el

cas de les al tres dues. D’aquí ve que recor -

reguéssim a l’experiència ale man ya so bre

po lí ti ca edu ca ti va i im mi gra ció, que va ser

re la ta da per Ute Behn ke i Hans Joa chim

Roth a Immi gra ció i es co la: ex pe rièn cies

d’integració a Ham burg. Ale man ya és el

país de la Unió Eu ro pea que més im mi -

grants acull. En aquell país por ten molts

anys d’experiències i in ves ti ga cions so bre

la po lí ti ca d’integració es co lar dels nens i

ne nes im mi grants. A més a més, en el

marc d’aquestes ex pe rièn cies i a l’estat fe -

de ral de la ciu tat d’Hamburg, l’escola Wie -

landstras se por ta a ter me, des de fa temps, 

una ex pe rièn cia molt di fe rent de la ma jo ria

i amb èxits gens menysprea bles. Es con cep 

com a una es co la “pont” en tre el país

d’origen i la in te gra ció en el sis te ma es co -

lar del nou on s’ha arri bat re cent ment.

L’article trac ta de tot ple gat i tam bé té una

úl ti ma part en què s’avancen les po ques

ex pe rièn cies exis tents so bre una Edu ca ció

Fí si ca in ter cul tu ral.

Gas par Maza, a L’esport i el seu pa per

en els me ca nis mes de re pro duc ció so -

cial de la po bla ció im mi gra da es tran ge -

ra, con ta la seva llar ga ex pe rièn cia com a 

edu ca dor so cial, al ho ra que in ves ti ga dor, 

al Ra val de Bar ce lo na. El Ra val se si tua

en ple cen tre de la ciu tat i és un ba rri

amb pro ble mes de mar gi na ció i po bre sa

que vé nen de lluny, als quals s’afegeix,
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més re cent ment, la re cep ció d’impor -

tants col·lec tius de po bla ció im mi gra da

d’orígens molt di ver sos. No més en te nent

aquest con text, des crit de ta lla da ment a

la pri me ra part de l’article, és pos si ble

va lo rar els pro gra mes es por tius de sen vo -

lu pats. El con cep te “me ca nis mes de re -

pro duc ció so cial” inclòs al tí tol no és aliè

a aques ta si tua ció.

Una apor ta ció molt gra ti fi cant, en ri qui do -

ra i par ti ci pa ti va, van ser els ta llers d’ex -

periències. Amb ells es pre te nia d’assolir

els dos ob jec tius se güents plan te jats a les

Jor na des (crear un fòrum de dis cus sió i in -

ter can viar ex pe rièn cies). Cris ti na Va lle ci -

llo, coor di na do ra dels ta llers i au to ra de

l’article I què fem a casa nos tra? Re fle -

xions i ex pe rièn cies so bre l’es port i la

im mi gra ció, va tru car i va vi si tar to tes

aque lles as so cia cions i per so nes que, se -

gons les in for ma cions que anà vem re bent, 

te nien in terès o al gu na cosa a dir so bre la

qües tió. Cada vi si ta o tru ca da con du ïa a

una al tra, de ma ne ra que, igual que una

bola de neu, es va anar am pliant el nom -

bre de per so nes en con tac te que, amb en -

tu sias me, van de ci dir d’acudir a la tro ba -

da. L’article re cull, al ma teix temps, la

dinà mi ca i la fi lo so fia dels ta llers, un breu

re sum de les prin ci pals apor ta cions fe tes

en ca das cun i –en an nex– el pro gra ma

com plet amb els noms de les as so cia cions 

i les per so nes que van pre sen tar les ex pe -

rièn cies.

El mo nogr àfic fi na lit za amb una bi blio gra -

fia so bre el tema trac tat. El seu tí tol in di ca 

cla ra ment la fi na li tat que s’hi per se gueix:

Per con ti nuar tre ba llant so bre el tema:

una bi blio gra fia so bre es port i im mi gra -

ció. Anna Vi la no va ha efec tuat una cons -

cien cio sa tas ca in ves ti ga do ra i, par tint

d’unes ca te go ries prees ta bler tes, ha re vi -

sat to tes les ba ses de da des dis po ni bles

tot uti lit zant els cer ca dors de la Xar xa, per

am pliar, així, els re sul tats ob tin guts mit -

jan çant les pri me res. La bi blio gra fia és

 exhaustiva, no so la ment en llen gua espa -

nyola sinó tam bé ale man ya, an gle sa i ita -

lia na.

Aca bem dient que les Jor na des es van

de sen vo lu par en un cli ma de mol ta har -

mo nia, on es van com bi nar la re fle xió so -

bre es port i im mi gra ció, amb l’intercanvi 

en tre per so nes i ac ti vi tats tan di ver ses

com apre nen tat ge de jocs, di nars en el

marc in com pa ra ble de l’INEF de Ca ta -

lun ya, ac tua cions mu si cals i dan ses,

etc. Tot això va ser pos si ble gràcies a un

equip or ga nit za dor en tu sias ta, for mat

per al guns pro fes sio nals i, so bre tot, per

alum nat vo lun ta ri, que no va plànyer ho -

ra ris i ama bi li tat i al qual, des d’aques -

tes pàgi nes, cal agrair-los una ve ga da

més la seva de di ca ció. Aques ta va anar

molt més enllà de les se ves es tric tes

obli ga cions. Per a l’INEFC-Bar ce lo na,

va ser un ho nor comp tar amb la seva

col·la bo ra ció.
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