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Esport per a im mi grants:
ins tru ment d’integració?

Resum
Ja des de fi nal dels se tan ta es plan te ja, a 

Ale man ya, l’esport com una pos si bi li tat

gai re bé ideal per afa vo rir la in te gra ció

dels im mi grants, mo tiu pel qual di ver ses 

as so cia cions i clubs es por tius van pla ni -

fi car, amb aquest ob jec tiu, un se guit de

pro jec tes es por tius per als di fe rents

grups d’immigrants. Mal grat tot, ara

com ara ens man quen es tu dis em pí rics

vàlids i com bi na bles en tre si que mos -

trin el re sul tat pràctic d’aquests pro jec -

tes.

L’article co men ça per res pon dre dues pre -

gun tes. La pri me ra es plan te ja si és com -

pa ra ble la si tua ció d’Alemanya amb la

d’Espanya. La se go na pre gun ta es re fe reix 

a les pos si bi li tats es pe cí fi ques dels va lors

atri buïts a l’esport.

Es qües tio na, des prés, el ma teix con cep te 

d’integració. Hi po dem dis tin gir cinc di -

men sions, a sa ber: una in te gra ció re fe ri da 

a les qües tions le gals, una in te gra ció es -

truc tu ral fun cio nal, la fa mi lia rit za ció amb

les tècni ques cul tu rals, la in te gra ció cul tu -

ral i una in te gra ció iden ti fi ca ti va. S’ha de -

mos trat que l’esport úni ca ment pot apor -

tar quel com a la in te gra ció cul tu ral i a la

iden ti fi ca ti va.

Fi nal ment, es pre sen ten al gu nes pro pos -

tes so bre la for ma d’organitzar i po pu la rit -

zar l’esport, per què els im mi grants se sen -

tin mo ti vats per aquest.

És comparable la situació
dels immigrants a Espanya
amb la d’Alemanya?

No es tic gai re se gur que la meva in vi ta ció

a aquest Con grés i la ponè ncia que es col -

ta ran so bre el tema “Esport per a im mi -

grants: Instru ment d’integració?” si gui de

gran uti li tat per a vostès, i això per dos

mo tius:

1. Ja des de fi nal dels se tan ta es plan te -

ja, a Ale man ya, l’esport com una pos si -

bi li tat gai re bé ideal per afa vo rir la in te -

gra ció dels im mi grants, mo tiu pel qual

di ver ses as so cia cions i clubs es por tius

van pla ni fi car un se guit de pro jec tes es -

por tius per als di fe rents grups d’im -

migrants. Mal grat tot, ara com ara ens

man quen es tu dis em pí rics vàlids i com -

bi na bles en tre si que mos trin el re sul tat

pràctic d’aquests pro jec tes, és a dir, que 

ana lit zin si l’esport ha ser vit real ment

per mi llo rar la in te gra ció i per re sol dre
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Abstract
Since the end of the se ven ties in

Ger many, sport had been put for ward

as an al most ideal pos si bi lity to fa vour

the in te gra tion of im mi grants. This

was the mo ti ve for which di ver se

as so cia tions and sports clubs plan ned a 

se ries of spor ting pro jects for dif fe rent

groups of im mi grants. Ho we ver, we

lack va lid, em pi ri cal stu dies com pa ti ble 

among them sel ves which de mons tra te the

prac ti cal re sult of the se pro jects.

The ar ti cle be gins by ans we ring two

ques tions: the first asks if the si tua tion

in Ger many can be com pa red to Spain. 

The se cond re fers to the spe ci fic

pos si bi li ties of the va lues at tri bu ted to

sport. After, the con cept of in te gra tion

it self is ques tio ned. We can dis tin guish

five di men sions: a le gal in te gra tion, a

struc tu ral func tio nal in te gra tion,

fa mi lia ri sa tion with cul tu ral tech ni ques, 

cul tu ral in te gra tion and iden tity

in te gra tion. It has been shown that

sport can only con tri bu te to cul tu ral

and iden tity in te gra tion. Fi nally some

pro po sals are pre sen ted on how to

or ga ni se and po pu la ri se sport so that

im mi grants feel mo ti va ted for this

activity.

Key words
inmigration, sport, social integration

and segregation, types of integration,

Welfare policies, Germany 

Dossier: Espor t i immigració
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immi gra ció, es port, in te gra ció i se gre ga ció so cial,
for mes d’integració, po lí ti ques del be nes tar, Ale man ya
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més fàcil ment els pro ble mes d’una in te -

gra ció in su fi cient. Pel que fa als di fe -

rents efec tes –in ten cio nats i no in ten cio -

nats– de l’esport, en ca ra de pe nem de

su po si cions. De fet, exis tei xen gran

quan ti tat d’iniciatives, però, com pa ra ti -

va ment, molt poc con trol dels re sul tats;

hi ha grans ex pec ta ti ves però no es plan -

te ja una cons cièn cia cla ra del pro ble ma, 

de les pos si bi li tats i les li mi ta cions, així

com dels efec tes no pre vi si bles de

l’esport per als im mi grants.

Per aquest mo tiu he for mu lat els di fe -

rents apar tats de la meva ponè ncia com

a pre gun tes; vull ex pres sar amb això la

pos si bi li tat de po sar en qües tió el tema i

ani mar a fer-ne una dis cus sió pos te rior.

Vull dei xar clar, amb aques tes pre gun -

tes, que cal en fron tar-se a les ex pec ta ti -

ves op ti mis tes plan te ja des a l’esport

sem pre amb un cert grau d’escepticisme 

i pre ven ció.

2. La qües tió que puc trac tar i que trac ta -

ré es re fe reix prin ci pal ment a la si tua ció

dels im mi grants i de l’esport a la Re pú bli -

ca Fe de ral d’Alemanya. Aques ta si tua ció

és, pel que sé, ben di fe rent de la que es

viu a Espan ya, so bre tot en dos as pec tes

es sen cials. Expo sa ré, en pri mer lloc,

aques tes di ferè ncies, per què són ne ces -

sàries per as si mi lar co rrec ta ment els

 plantejaments d’aquesta ponè ncia. Em

re fe rei xo a l’àmbit i l’estructura dels im mi -

grants (ve geu Be ger, 2000; Reu ter,

2000).

n A Ale man ya re si dei xen apro xi ma da -

ment 7,5 mi lions de per so nes que no

te nen la na cio na li tat ale man ya. Això su -

po sa apro xi ma da ment el 8,5% de la po -

bla ció –da vant de l’aproximadament

2% a Espan ya.

n A aquest nom bre cal afe gir-hi apro xi ma -

da ment un mi lió més de per so nes ori -

ginà ries d’altres paï sos, però que, en

ha ver re si dit més de deu anys a Ale -

man ya, han ad qui rit la na cio na li tat

 alemanya (im mi grants amb na cio na -

litat ale man ya).

n Exis teix un grup es pe cial de per so nes

for mat pels apro xi ma da ment 3 mi lions

d’“im mi grants d’origen ale many”. En

sen tit es tric ta ment le gal, és a dir, per la

seva na cio na li tat són ale manys però

han vis cut du rant ge ne ra cions, al guns

des de fa més de dos-cents cin quan ta

anys, a Rús sia, Ro ma nia i d’altres paï -

sos co mu nis tes, i ara han re tor nat a Ale -

man ya –sen se es tar bàsi ca ment fa mi -

lia rit zats amb la llen gua ale man ya i

amb la for ma de vida de les so cie tats

oc ci den tals.

n Es mos tra, doncs, l’heterogeneïtat del

grup d’immigrants. Aques ta he te ro ge -

neï tat es re fe reix, d’una ban da, als di -

fe rents paï sos d’origen. L’estadística

es men ta 15 paï sos dis tints amb una

pro por ció su pe rior al 2% din tre del

grup dels es tran gers. No enun cia ré els 

noms de tots aquests paï sos, vull es -

men tar, tan ma teix, per què és im por -

tant per a la meva ex po si ció, que prop

del 30% dels es tran gers, és a dir, gai -

re bé 3 mi lions, pro ve nen de Tur quia.

D’altra ban da, cal fer dis tin cions, din -

tre del grup d’immigrants, per la seva

si tua ció de vida, és a dir, a) Immi -

grants de tre ball, és a dir, per so nes

que van ve nir, des de fi nal dels anys

50, com a tre ba lla dors a Ale man ya; b) 

Mem bres de la fa mí lia, que han vin gut 

des dels seus paï sos d’origen a Ale -

man ya per reu nir-se amb la res ta de la 

fa mí lia; c) Fills i fills dels fills d’a -

questes fa mí lies, que van néi xer a Ale -

man ya; i d) El grup dels asi lats, o si gui 

per so nes per se gui des als seus paï sos

d’origen per mo tius po lí tics i que

sol·li ci ten asil po lí tic a Ale man ya.

Aquests su po sen, des del 1980, la

gens ne gli gi ble quan ti tat de 2,5 mi -

lions de per so nes. Alguns re ben l’asil

po lí tic, però la ma jo ria no. Aques tes

per so nes es tro ben a l’espera d’una

de ci sió so bre el seu fu tur; si el seu cas

es re sol ne ga ti va ment, són de por tats

no va ment als seus paï sos d’origen

–com s’anomena en l’alemany ofi cial.

Ca lia ex pli car breu ment aques ta si tua ció

dels im mi grants a Ale man ya per què les

pos si bi li tats d’integració i, doncs, tam bé

la uti li tat de l’esport en el pro cés d’in -

tegració de pe nen es sen cial ment a) de la

seva pro por ció numè ri ca, b) de la ma jor o

me nor he te ro ge neï tat de la seva es truc tu -

ra, i c) de la seva for ma de vida ac tual i de

la pla ni fi ca ció de la vida dels im mi grants.

En aquests grups tan dis pars d’immi -

grants se’ls fan ofer tes de pos si bi li tats ben 

di ver ses, al ho ra que es plan te gen pro ble -

mes d’integració, i tam bé di ver sos po ten -

cials de l’esport com a su port per a aquest 

pro cés.

Una se go na di ferè ncia es sen cial en tre

Ale man ya i Espan ya es tro ba en la ma -

tei xa or ga nit za ció del fet es por tiu. A

Ale man ya, l’Estat qua si bé no és res -

pon sa ble de l’o fer ta es por ti va. És tas ca

de les as so cia cions i els clubs es por -

tius, és a dir de grups vo lun ta ris que de -

ci dei xen i ac tuen se gons el seu pro pi

cri te ri, in de pen dents com ple ta ment de

l’Estat. L’Estat pot do nar su port a la

tas ca dels clubs i as so cia cions no més

econò mi ca ment i d’a ques ta ma ne ra fer

va ler els seus in te res sos i ob jec tius en

l’es port. Excep tuant les es co les, l’Estat

no rea lit zarà ofer tes es por ti ves ni s’im -

mis cirà de for ma di rec ta en el tre ball de

les as so cia cions i clubs. És a dir: l’a pro -

fi ta ment de l’es port com a ins tru ment

d’inte gració és res pon sa bi li tat ex clu si -

va de les as so cia cions i els clubs; són

els clubs els qui or ga nit zen les me su res

per a la in te gra ció dels im mi grants po -

ten cia des per l’Estat i aques tes, per

tant, pres su po sen la per ti nen ça o la re -

la ció amb una as so cia ció es por ti va. És

per aquest mo tiu que els clubs i as so -

cia cions es por ti ves ocu pen un pa per es -

sen cial en la meva ex po si ció.

Klaus Hei ne mann, con tes tant a les pre gun tes des prés

de la seva in ter ven ció.



L’esport, par la real ment
to tes les llen gües?

L’esport, tal com s’afirma so vint, par la to -

tes les llen gües. Es diu que és un fe no men 

glo bal, su pra cul tu ral, en base a les ca rac -

te rís ti ques se güents:

n Com pren sió co mu na de les re gles:

l’esport es prac ti ca a tot arreu d’acord

amb unes ma tei xes re gles, co ne gu des

per tot hom, fàcils de com pren dre i

trans pa rents en cada una de les mo da li -

tats.

n “Esport per a tot hom”: les úni ques di -

ferè ncies que co neix l’esport són el ren -

di ment de l’esportista in de pen dent ment 

del seu ori gen so cial i cul tu ral, del co lor

de la seva pell, la seva re li gió: és pos si -

ble prac ti car l’esport amb per so nes que

viuen més enllà de les nos tres fron te res.

n Igual tat i no ves for mes de de si gual tat:

la com petè ncia es basa en la igual tat i

té com a con se qüèn cia fi nal la de si gual -

tat –però aquest pro cés acos tu ma a ser

dis tint al que de fet es pro dueix dins la

so cie tat.

n Re la ti va man ca d’importància de la

llen gua: com que la co mu ni ca ció en

l’esport en prin ci pi és no ver bal, la llen -

gua no acos tu ma a ser obs ta cle per a la

par ti ci pa ció.

n Ober tu ra de les ofer tes: l’associació es -

por ti va obre les se ves ofer tes a tots els

grups de po bla ció, per la qual cosa a les 

as so cia cions es tro ben re pre sen ta des

tam bé mol tes mi no ries ètni ques com a

mem bres amb igual tat de drets.

n L’esport com a camp de so cia lit za ció:

l’esport es con si de ra una arma efi caç de 

la so cia lit za ció; mit jan çant l’esport es

trans me ten va lors i nor mes pri mor dials

de les so cie tats mo der nes –com ara

l’instint in di vi dual de su pe ra ció, la fa -

mi lia rit za ció amb la com pe ti ti vi tat, la

ne ces si tat de pla ni fi ca ció a llarg ter mi -

ni, la dis ci pli na del temps, la jus tí cia, la

re sistència a l’èxit i al fracàs, etc. 

n “Con ne xió so cial”: l’esport fo men ta

l’aparició de xar xes so cials i afa vo reix el

de sen vo lu pa ment de les re la cions so -

cials; amb el fet de dut xar-se junts

 després de prac ti car l’esport, sor tir a

pren dre al gu na cosa, com par tir les ex -

pe rièn cies i les im pres sions de la pràcti -

ca es por ti va, plan te jar-se les cau ses de

l’èxit o el fracàs, es posa una base im -

por tant per a la co mu ni ca ció, la so cia bi -

li tat i les vivè ncies en co mu ni tat.

A la vis ta d’aquestes ca rac te rís ti ques de

l’activitat es por ti va sem bla clar que

l’esport po dria unir per so nes molt di fe -

rents pel que fa a la seva re li gió o als seus

punts de vis ta i tam bé d’origen ètnic molt

dis tint, i afa vo ri ria així la seva in te gra ció

en una as so cia ció; po dria, se gons es pot

es pe rar, aju dar a su pe rar ba rre res so cials

i ser vir com a con tra po si ció a la se pa ra ció

de la so cie tat en di fe rents blocs, ene mis -

tats en tre si po lí ti ca ment i so cial ment. No

és, doncs, sor pre nent que ja a comen -

çament dels 80 exis tis sin as so cia cions

i clubs es por tius que pro mo cio nes sin –i

que l’Estat tam bé fo men tés– els co rres po -

nents pro gra mes que pro pi cies sin la in te -

gra ció dels im mi grants.

Mal grat tot, ana lit zant to tes les ex pe rièn -

cies ob tin gu des en aquest camp i, rea lit -

zant un es tu di teò ric d’aquestes, cal afir -

mar que l’aportació de l’esport al pro cés

de la in te gra ció d’immigrants de di fe rents

paï sos d’origen, si més no si es for mu la

d’una for ma tan ge ne ra lit za da, és sin ce ra -

ment es cas sa. Expo sa ré a con ti nua ció els

mo tius que con duei xen a aques ta as se ve -

ra ció. Cal, tan ma teix, rea lit zar abans una

in di ca ció ge ne ral:

Les pro pos tes i pro jec tes de l’esport per a

im mi grants –com les exis tents a Alema -

nya– es ba sen en ge ne ral en una imat ge

sim plis ta i, se gons la meva opi nió, mas sa

sen zi lla, de la so cie tat. Par tei xen de la

base de con si de rar la so cie tat com una for -

ma ció so cial ca rac te rit za da per tots els va -

lors co muns, les ba ses èti ques, les for mes

de l’estil de vida, de l’organització del tre -

ball i el temps lliu re, la for ma ció de la fa mí -

lia i el cer cle d’amics i tam bé un sen ti ment

glo bal del nos al tres –ano me nat so vint

iden ti tat na cio nal. La in te gra ció sig ni fi ca,

doncs, la in clu sió en aques ta cul tu ra que

im preg na tota una so cie tat, ano me na da

per un co ne gut po lí tic ale many com a “cul -

tu ra guia ale man ya” (“deuts che Leit kul -

tur”), a la qual hau rien d’ada ptar-se els im -

mi grants que vul guin ro man dre du rant

llarg temps a Ale man ya.

Però aquests con cep tes de so cie tat i in te -

gra ció so cial són ex ces si va ment sim plis -

tes. La imat ge de les so cie tats mo der nes se 

se pa ra cada ve ga da més del con cep te de

cul tu ra ho mogè nia, guia da pel seu mo dus

ope ran di. El de sen vo lu pa ment so cial es

ca rac te rit za a ho res d’ara per una crei xent

di fe ren cia ció; la ca rac te rís ti ca tí pi ca de les

so cie tats mo der nes és pre ci sa ment la va -

rie tat dels es tils de vida, la va ria bi li tat i

 flexibilitat dels plan te ja ments de vida,

l’heter ogeneïtat en l’orientació de va lors, la 

di ver si tat dels prin ci pis ètics, les di fe rents

for mes de con vivè ncia din tre de la fa mí lia i

l’organització del tre ball i la vida pro fes sio -

nal. Això es re flec teix de for ma es pe cial -

ment cla ra en la di ver si tat de for mes de

con vivè ncia en pa re lla i en l’augment de la

fle xi bi li tat en els àmbits pro fes sio nals i en

el tre ball. Pot dir-se que cada so cie tat en si 

ma tei xa ja és en cer ta ma ne ra “mul ti cul tu -

ral”. La individualització, cri te ri que ca rac -

te rit za –i amb raó– les so cie tats mo der nes,

tro ba la seva imat ge en aques ta di fe ren cia -

ció so cial i cul tu ral de la so cie tat.

Però si això és real ment cert, no hi ha res -

pos ta a la pre gun ta, ja plan te ja da: cap on

s’ha d’adreçar la in te gra ció? Quin dels di -

ver sos va lors, es tils de vida i for mes

d’organització de la vida d’una so cie tat ha 

de ser vir com a orien ta ció per a la in te gra -

ció? Com es me su ra si s’ha acon se guit

una in te gra ció –po si ti va– o més o menys

po si ti va? I qui se sent amb el dret d’esta -

blir els parà me tres de me su ra ment? Com

que no és pos si ble ob te nir res pos ta a

aques tes pre gun tes, es plan te gen d’altres

qües tions, del ti pus:
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1. Què sig ni fi ca in te gra ció o, més exac ta -

ment, quins pro ces sos cal dis tin gir, si

és que es pot par lar d’integració?

2. Fins a quin punt és ne cess ària o im -

pres cin di ble una in te gra ció en aques -

tes di fe rents di men sions, per po der

evi tar, d’aquesta for ma, con flic tes

greus en una so cie tat?

3. Què pot apor tar l’esport per al fo ment

de la in te gra ció din tre de les di fe rents

di men sions de la in te gra ció?

A con ti nua ció m’ocuparé d’aquestes qües -

tions. 

Què significa integració?

La in te gra ció és un pro cés a llarg ter mi ni

com post per les di men sions se güents:

1. La pri me ra di men sió in clou el re co -

nei xe ment de l’ordenament ju rí dic del

país re cep tor. Això sem bla un re qui sit

obvi, però en al guns ca sos en par ti cu lar

no n’és tan fàcil la rea lit za ció. No em re -

fe rei xo amb això (so la ment) a di fe rents

for mes de cri mi na li tat en sen tit es tric te;

par lo més aviat del fet que al guns cos -

tums, hàbits i ac tua cions evi dents que

els im mi grants em me nen des dels seus

paï sos d’origen –de ve ga des mo ti vats i

jus ti fi cats per ele ments re li gio sos– po -

den con tra po sar-se a la nos tra le gis la ció

i el nos tre or de na ment ju rí dic. Pen sem,

per exem ple, en la igual tat de drets en tre 

ho mes i do nes, l’estricta se pa ra ció

d’Estat i Esglé sia (re li gió), el prin ci pi

cons ti tu cio nal de la to lerà ncia. Pot exi -

gir-se, sen se di fi cul tat, el res pec te a

aquests va lors atès que es trac ta de prin -

ci pis re co llits a la Cons ti tu ció o de drets

bàsics de la per so na. Però, com ac tuar,

per exem ple, da vant d’un Sikhs que es

nega a po sar-se el casc quan va en

moto, ar gu men tant que la seva re li gió

úni ca ment li per met de por tar un tur -

bant? Què fer da vant un grup ètnic que

sa cri fi ca un ani mal per mo tius re li gio -

sos, d’una for ma prohi bi da per les nos -

tres nor mes le gals de pro tec ció dels ani -

mals? Què fer si els pa res prohi bei xen a

la seva fi lla pren dre part en la clas se

coe du ca ti va de na ta ció al col·legi? (Inte -

gra ció re fe ri da a as pec tes le gals.)

2. La se go na di men sió es re fe reix a un

pro cés a tra vés del qual es per met l’accés 

dels im mi grants, amb igual tat de drets, a 

to tes les po si cions econò mi ques i ins ti tu -

cions, i els im mi grants vo len i po den ac -

cep tar aques ta igual tat d’oportunitats.

Aques ta for ma d’integra ció cons ta,

doncs, de dos as pec tes: sig ni fi ca, d’una

ban da, des del punt de vis ta del país re -

cep tor, que s’ofereixen als im mi grants les 

ma tei xes opor tu ni tats de què gau deix

la po bla ció na cio nal. El ma teix trac te i la

igual tat de drets –tant en la for ma ció,

com en el mer cat la bo ral, la re cer ca

d’habitatge i tam bé en l’ocu pació del

temps lliu re i, per tant, tam bé, de l’esport 

i les se ves or ga nit za cions –són la base

d’aquesta for ma d’inte gració, i això sig ni -

fi ca igual ment que s’obre als im mi grants

(afa vo rit al ho ra per me su res le gals i po lí -

ti ques, ofer tes de for ma ció es pe cí fi ques,

la des truc ció de ba rre res d’accés) la pos -

si bi li tat d’aprofitar amb igual tat de drets

aques tes opor tu ni tats. Des del punt de

vis ta de l’immigrant, aques ta in te gra ció

sig ni fi ca que vo len i po den real ment

apro fi tar aques tes opor tu ni tats. (Inte gra -

ció es truc tu ral-fun cio nal.)

3. Inte gra ció sig ni fi ca tam bé la trans mis -

sió de tècni ques cul tu rals. Entre elles es

tro ba, d’una ban da, l’aprenentatge de la

llen gua del país re cep tor; d’una al tra ban -

da, tam bé s’inclou aquí el fet de con èi xer

tècni ques d’organització de la vida quo ti -

dia na que són òbvies per a nos al tres –per

exem ple, la uti lit za ció del trans port pú -

blic, el trac te amb les en ti tats ofi cials, els

ho ra ris, etc. (Fa mi lia rit zar-se amb les

tècni ques cul tu rals.)

4. La in te gra ció comprèn, a més a més,

un pro cés d’aprenentatge a tra vés del fet

que els im mi grants es fa mi lia rit zen amb

les ca rac te rís ti ques cul tu rals, so cials,

etc., d’un país, les se ves nor mes, va lors i

ac ti tuds. (Inte gra ció cul tu ral.) 

5. La in te gra ció és, fi nal ment, un pro cés

en què es de fi neix no va ment la per ti nen ça 

na cio nal-cul tu ral, és a dir, es crea una

nova iden ti fi ca ció, en for ma d’iden -

tificació do ble (per exem ple, com a turc i

ale many) o el de sen vo lu pa ment d’una

iden ti fi ca ció prin ci pal com a ale many o,

en el seu país, com a es pan yol. (Inte gra -

ció iden ti fi ca ti va.)

En aquest mo ment no vull ocu par-me de

la qües tió de si exis teix al gu na cosa sem -

blant a un pro cés “ideal” d’integració

(Heck mann, 1985). Així i tot, opi no que

aques tes cinc for mes d’integració pos -

seei xen un rang d’importància dis tint, so -

bre tot si les ob ser vem des de la pers pec -

ti va de la di fe ren cia ció so cial que he

 comentat a l’apartat an te rior. Pen so que

la in te gra ció es truc tu ral-fun cio nal des ta -

ca per la seva es pe cial sig ni fi ca ció;

aques ta ga ran teix que tam bé els im mi -

grants dis po sen de les ma tei xes opor tu ni -

tats d’orga nitzar i as se gu rar la seva vida

que la po bla ció autò cto na. Fa pos si ble,

pa ral·le la ment, el re co nei xe ment de les

di ferè ncies cul tu rals i no exi geix la re cer -

ca d’una iden ti tat cul tu ral (Ro bert -

son-Wen sauer, 2000).

Des prés d’establir la di fe ren cia ció ex po -

sa da en tre les di fe rents for mes d’in -

tegració és im por tant de des ta car que no 

po dem afir mar, de for ma ge ne ral, en cap 

dels ca sos, que l’esport fo men ti la in te -

gra ció. Cal di fe ren ciar a qui na for ma

d’integració ens re fe rim i a qui na d’elles

po dria ser útil l’esport al gu na ve ga da.

Aquest no és el cas en  algunes de les for -

mes es men ta des an te rior ment: òbvia -

ment, l’esport no pot apor tar res a la mi -

llo ra de la com pren sió dels ter mes le gals 

i tam poc no per met d’ad quirir tècni ques

cul tu rals. Tam poc no és d’esperar que

l’esport mi llo ri la in te gra ció es truc tu -

ral-fun cio nal, atès que en aquest cas

es trac ta de l’expressió dels prin ci pis

d’igualtat de drets i igual tat de trac te als

im mi grants en tots els àmbits de la vida

din tre d’una so cie tat –poc hi pot apor tar

aquí l’esport. Sí que cal dria pre gun -

tar-se si aques ta in te gra ció es truc tu -

ral-fun cio nal, si més no es veu re flec ti da 

en l’esport. Fi nal ment, so la ment ens

que den dues de les cinc àrees des ta ca -

des on es pot es pe rar que l’esport apor ti

al gu na cosa a la mi llo ra de la in te gra ció.

Per tant, hem d’ana litzar la se güent

qües tió. Què pot apor tar l’es port a la in -

te gra ció cul tu ral i a la in te gra ció iden ti fi -

ca ti va? 

Abans d’entrar en els pos si bles efec tes de

l’esport en el pro cés de la in te gra ció, vull

cri dar la seva aten ció so bre un im por tant

pro ble ma me to dolò gic que se’ns plan te ja
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en trac tar d’estudiar de for ma em pí ri ca la

in fluèn cia de l’esport en el pro cés de la in -

te gra ció. Enca ra que ob ser vem de for ma

em pí ri ca que els im mi grants que prac ti -

quen l’esport es tro ben mi llor in te grats en

les di fe rents di men sions des cri tes, que no

pas els im mi grants que no prac ti quen

l’esport ac ti va ment, això no vol dir obli -

gatò ria ment que aques ta in te gra ció mi llor

es de gui als efec tes po si tius de l’esport, ja

que no es pot des car tar, d’antuvi, que

aque lles per so nes que s’hagin ins crit com

a so cis d’una as so cia ció es por ti va i hi

prac ti quin es port, no es tro bes sin ja an ti -

ci pa da ment amb un grau més alt d’in -

tegració que l’esperat en els so cis es tran -

gers d’una as so cia ció i que aquest fet

 tingui pre ci sa ment com a con se qüèn cia

que s’hagin ins crit en l’associació i prac ti -

quin ac ti va ment es port. Es pot pen sar,

per lògi ca, que la in cor po ra ció a una as so -

cia ció si gui el re sul tat d’una se lec ció que

es cor respongui amb el grau d’integració

real ment as so lit.

Es fa realitat la integració
estructural-funcional
en l’esport?
Em cen tro es pe cial ment en la qües tió de

fins a quin punt la in te gra ció es truc tu -

ral-fun cio nal es fa rea li tat en l’esport i és

més fàcil d’aconseguir gràcies a l’esport.

Plan te gem, doncs, en pri mer lloc, fins a

quin punt s’ha acon se guit una in te gra ció

cul tu ral-fun cio nal en l’esport, és a dir, si

s’ha acon se guit que els im mi grants (pu -

guin pren dre) pren guin part amb igual tat

de drets en l’esport. A la vis ta de to tes les

xi fres de què dis po sem (en ca ra que no es

trac ti de re sul tats sis temà tics i re pre sen -

ta tius) po dem dir que:

1. El grau d’organització dels es tran gers

(és a dir, la seva per ti nen ça a clubs es -

por tius) és molt re duït. Da vant de gai -

re bé un 30% de par ti ci pa ció de la po -

bla ció ale man ya, la pro por ció de

 població es tran ge ra es tro ba en tre el

5% i el 10%.

2. Aques tes dis crepà ncies es de tec ten ja

cla ra ment al grup de nens i jo ves; el

grau d’organització dels jo ves ale -

manys es tro ba apro xi ma da ment en el

50%, el grau d’organització dels fills

de pa res es tran gers es tro ba, si fa o no

fa, en el 20%.

3. Espe cial ment re duï da és la in te gra ció 

de noies i do nes es tran ge res; es tro ba 

en aquest mo ment per sota del 5%.

Aques ta es cas sa par ti ci pa ció en l’esport

din tre de les as so cia cions es por ti ves es

man té inal te ra da mal grat la gran quan ti tat

d’esforços, ini cia ti ves i pro gra mes es pe cials 

oferts per les as so cia cions i els clubs.1

En ge ne ral, doncs, ens veiem obli gats a

afir mar: els im mi grants es tro ben es cas -

sa ment re pre sen tats en l’esport, (en ca ra)

no s’ha acon se guit una in te gra ció es truc -

tu ral-fun cio nal su fi cient. Però so bre tot cal 

plan te jar-se que qui no és mem bre d’una

so cie tat es por ti va i prac ti ca l’esport en

aques ta no n’obtindrà cap su port per

avan çar en la seva in te gra ció.

És a dir, si fos pos si ble mit jan çant l’esport 

una in te gra ció en al gu na de les di men -

sions es men ta des, hau ria de po der ar -

ribar-se al ma jor nom bre de per so nes

 possible mit jan çant l’esport. Per aquest

 motiu, és im por tant plan te jar-se la pre -

gun ta de per què és tan es cas sa la par ti ci -

pa ció dels im mi grants i els seus fills en

l’esport or ga nit zat.

Per ex pli car aques tes in te rre la cions uti -

lit za ré la fi gu ra 1. Aques ta fi gu ra mos tra 

que qual se vol ofer ta es por ti va pre sen ta -

da per un club o as so cia ció es por ti va ha

de pas sar per tres fil tres dis tints, el co -

nei xe ment, la va lo ra ció i la com pa ra ció,

fins arri bar a de ci dir si s’accepta aques -

ta ofer ta de prac ti car l’esport o si es re -

but ja.

Per mo tius de temps no puc atu rar-me en

ca das cun d’aquests fil tres i els seus ele -

ments en con cret. Tam poc no ho crec ne -

ces sa ri, atès que són co ne guts per tot hom 
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1 No hem d’oblidar, tan ma teix, que la par ti ci pa ció en clubs es por tius en ca ra és mar ca da ment més alta que en qual se vol al tra as so cia ció lo cal o or ga nit za ció po lí ti ca.



a cau sa de la seva apli ca ció ge ne ra lit za da

i no so la ment per al cas dels im mi grants.

Aques ta fi gu ra 1 em per met d’explicar de

for ma ge ne ral quins fac tors in fluei xen o no 

en la pràcti ca de l’esport. Trac ta ré úni ca -

ment aquells fac tors d’influència que si -

guin re lle vants per al tema que ens ocu pa, 

és a dir, l’esport per a im mi grants.

El pri mer fil tre mos tra que les ofer tes es -

por ti ves es re ben de for ma dis tin ta se gons 

el sexe, l’edat, l’estrat so cial i l’origen

 cultural de la per so na. Pel que fa als im -

mi grants, úni ca ment cal des ta car dos as -

pec tes es pe cí fics: 1. L’estrat so cial. Qui

per tany als es trats més bai xos de la so cie -

tat, és a dir prin ci pal ment tre ba lla dors i

em pleats dels rangs més bai xos amb baix

ni vell edu ca tiu, prac ti quen, se gons els es -

tu dis em pí rics, menys es port que els

mem bres de les ca pes mit ja nes i més al -

tes de la so cie tat. En ge ne ral, po dem dir

que els im mi grants per tan yen, en la seva

ma jo ria, a l’estrat so cial més baix; molts

d’ells han arri bat fins a nos al tres com a

tre ba lla dors de bai xa qua li fi ca ció. Això ex -

pli ca ja, d’una ban da, l’escàs grau de par -

ti ci pa ció es por ti va d’aquest grup de

 persones.2 Si com pa rem el ni vell de par ti -

ci pa ció es por ti va dels im mi grants amb el

dels ale manys per tan yents al ma teix es -

trat so cial, la di ferè ncia és no ta ble ment

més pe ti ta. Sí que es per cep una ma jor di -

ferè ncia, so bre tot, en les per so nes de més

edat, da vant dels im mi grants més jo ves.

2. Ori gen ètnic. És de su po sar que als paï -

sos d’origen de molts dels im mi grants

l’es port, in cloent l’esport es co lar, es tro ba

poc de sen vo lu pat (Abel, 1984; Schwarz,

1987). Tam bé l’organització en clubs i

as so cia cions, com la que és ha bi tual a

Ale man ya, els re sul ta un plan te ja ment

des co ne gut.

És, doncs, com pren si ble, tam bé, que una

ofer ta es por ti va no tro bi gran ac cep ta ció.

El se gon fil tre pro vo ca una va lo ra ció de

l’oferta es por ti va, sem pre i quan aques ta

hagi su pe rat el pri mer fil tre, és a dir,

s’hagi as si mi lat cons cient ment l’oferta.

Tam bé aquest fil tre re que reix po ques ob -

ser va cions. 1. Imat ge cor po ral: l’esport és 

una for ma, re gu la da de ma ne ra es pe cí fi -

ca, de trac tar el cos; és, doncs, com pren -

si ble, que els va lors i les nor mes re fe rits al 

cos (com ho se rien els llin dars del pu dor i

la ver gon ya, els ideals de be lle sa, l’actitud 

da vant del con tac te fí sic, la va lo ra ció de

ma lal tia i sa lut, les ca pa ci tats mo trius, la

for ma de par lar del cos i les sen sa cions

cor po rals, etc.) in fluei xin so bre la dis po si -

ció a prac ti car l’esport i la for ma i ma ne ra

en què es prac ti ca. Entre aquests ele -

ments de cul tu ra somà ti ca es tro ben, a

més a més, mol tes ve ga des amb un re re -

fons re li giós, di ferè ncies es sen cials que

tam bé in fluei xen en la par ti ci pa ció en

l’esport. So la ment un exem ple: pot ser

cau sa de pro ble ma a l’esport ju ve nil, fins i 

tot l’acte de dut xar-se en comú. El pu dor

es tro ba de ve ga des tan estès en tre els ho -

mes jo ves que so vint úni ca ment ad me ten

dut xar-se por tant po sats els cal ço tets

(Klein/Kothy, 1998). A més a més, s’hi

afe geix que els va lors i nor mes re li gio sos i

ètics de l’islamisme prohi bei xen que ho -

mes i do nes prac ti quin l’esport en comú i

úni ca ment per met la pràcti ca fe me ni na

de l’esport en unes cir cumstàncies de ter -

mi na des. 2. Orien ta ció de va lors i es til de

vida. Cal par tir de la base que els im mi -

grants que van ve nir de Tur quia, i des prés

tam bé del Ma rroc i Tu ní sia, no es tan pre -

pa rats per la seva edu ca ció ni per la seva

for ma ció de cap ma ne ra per a la vida en

una so cie tat ex tre ma da ment mo der na i

com ple xa. Es pro dueix una enor me “di -

ferè ncia de cul tu res” so bre tot en tre la po -

bla ció mu sul ma na (Kan dil, 2000). Cal

plan te jar-se, doncs, que molts im mi -

grants pro ve nen de la po bla ció mu sul ma -

na i, més pro ba ble ment, de re gions in te -

riors dels seus paï sos d’origen (com ara

els po bles de l’Anatòlia) en els quals do -

mi nen for mes de vida en ca ra més ru -

rals-tra di cio nals, en la nos tra ma ne ra de

veu re, gai re bé me die vals. Això es re fe reix, 

per exem ple, a la po si ció de la dona i la re -

la ció en tre els se xes, l’autoritat de l’home i 

el pare, la po si ció des ta ca da de la fa mí lia

i el clan, l’educació dels nens, i tam bé la

nu tri ció i les for mes de ves tir, la ma ne ra

de pas sar el temps lliu re. Des ta ca pa -

ral·le la ment l’enorme im portància que la

re li gió, l’Islam, té per a aques tes per so nes 

en la seva vida quo ti dia na. Aques tes per -

so nes, que ja tin drien prou di fi cul tats per

viu re en ciu tats grans, com Anka ra o Ca -

sa blan ca, es veuen ara obli ga des a adop -

tar un es ta tus d’altri a la mo der na Eu ro pa. 

En aquest con text és molt poc im por tant

el lloc que ocu pa l’esport com a ac ti vi tat

de temps lliu re de les so cie tats mo der nes.

El ter cer fil tre és el re sul tat de l’an -

ticipació i la va lo ra ció de la pràcti ca de

l’esport i les se ves con se qüèn cies per

part d’altres per so nes, com ara la fa mí -

lia, el cer cle d’amics, els com panys de

tre ball, etc. Si aquests no ex pres sen el

seu re co nei xe ment, sinó que ac tuen de

ve ga des de for ma escèpti ca i amb des -

con fian ça, és molt im pro ba ble que

s’arribi a una par ti ci pa ció en l’esport.

Algu na ob ser va ció tam bé res pec te a

aquest tema: 1. Imat ge de la dona i els

lli gams fa mi liars. La po si ció fos si lit za da

de la dona i la pre pa ra ció es pe cí fi ca de

les noies per al seu pa per d’esposes i ma -

res fan im pos si ble, o si més no di fi cul ten, 

que les noies i les do nes prac ti quin

l’esport. La par ti ci pa ció de les es por tis tes 

mu sul ma nes en la com pe ti ció es por ti va

va uni da a enor mes con flic tes. Tam bé al -

gu nes de les fi lles de fa mí lies amb orien -

ta ció oc ci den tal, se gons mos tren els es -

tu dis em pí rics (Klein dienst-Ca chay,

1998), man te nen en  secret da vant les

se ves fa mí lies que prac ti quen es ports de

com pe ti ció. 2. Ofer tes de temps lliu re

amb un re re fons et ni co re li giós. En aquest 

con text hem d’esmentar tam bé que la in -

te gra ció, so bre tot de mem bres de la re li -

gió islà mica, es tro ba di fi cul ta da per

grups i  organitzacions fo na men ta lis tes

que s’es for cen per llui tar con tra ofer tes

“oc ci den tals” que afa vo rei xin la in te gra -

ció i per tant tam bé con tra la per ti nen ça a 

clubs es por tius, tot pre sen tant ells ma tei -

xos ofer tes de temps lliu re amb un re re -

fons et ni co re li giós (Heit me yer, 1996).

Són aquests tres fil tres, el d’assimilació,

el de va lo ra ció i el de com pa ra ció, els que

ha de su pe rar una ofer ta es por ti va abans

d’ésser ac cep ta da com a una for ma atrac -

ti va d’ocupar el temps lliu re.
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En aquest apar tat trac to de pro ble mes

d’integració es truc tu ral-fun cio nal. Ha via

dei xat clar que aques ta in te gra ció no s’ha

re solt fins ara en l’esport de for ma sa tis -

fact òria i he pre sen tat mo tius que in fluei -

xen en l’assimilació i la va lo ra ció de

l’esport per part dels im mi grants. Tan ma -

teix, cal no obli dar que les ma tei xes ca rac -

te rís ti ques de les as so cia cions po den pro -

duir ba rre res d’aquesta mena; breu ment,

són les se güents:

En un es tu di em pí ric so bre la si tua ció de

les so cie tats es por ti ves a Ale man ya (Hei -

ne mann/Schu bert, 1994) vam po der es -

bri nar que les as so cia cions són re la ti va -

ment ho mogè nies per l’estructura dels

seus mem bres, pel que fa al seu ori gen so -

cial i els seus in te res sos es por tius, i que

s’aïllen dels al tres. Això és fàcil d’explicar: 

es fun da una nova as so cia ció, un s’in -

corpora com a mem bre en una d’elles, no

so la ment per l’interès a prac ti car un es -

port de ter mi nat al cos tat d’altres; de fet,

es bus ca po der-ho fer en tre iguals, i en ca -

ra que no si gui aques ta la in ten ció, l’ho -

mo ge neïtat que ca rac te rit za en ge ne ral als 

cer cles d’amics i co ne guts i que és l’origen 

de l’associació i el seu de sen vo lu pa ment

pos te rior ori gi na aques ta ho mo ge neï tat

in ter na. Això sig ni fi ca, tan ma teix, que

més aviat es pro dueix una se gre ga ció o un 

tan ca ment de cer cles de per so nes que no

pas una ober tu ra per a la in te gra ció

 social.

Si aques ta su po si ció és cer ta, les ac cions

de les po lí ti ques pú bli ques que fo men ten

la in te gra ció so cial en l’esport i els seus

clubs pro duei xen, de fet, l’efecte con tra ri.

Això és apli ca ble als clubs ale manys i es

pro dueix en ca ra més quan es trac ta que el 

club en par ti cu lar s’obri en front de mem -

bres d’altres cul tu res. Les dis sidè ncies

cul tu rals, la tesi que he ex po sat an te rior -

ment, de la di ferè ncia cul tu ral, pro duei -

xen so vint, pro ba ble ment, una ex clu sió

so cial en co ber ta d’immigrants (Klein/

Kothy 1998).

Què pot aportar l’esport
a la integració cultural?

La in te gra ció cul tu ral –tal com jo l’havia

de fi ni da– es com ple ta quan els im mi -

grants van fa mi lia rit zant-se cada ve ga da

més amb els va lors i nor mes do mi nants

d’una so cie tat. Se sub rat lla una ve ga da i

una al tra que l’esport és, so bre tot per als

jo ves, un im por tant camp de so cia lit za ció. 

Mit jan çant l’esport es des co brei xen i prac -

ti quen va lors es sen cials de les so cie tats

mo der nes, com ara l’orientació cap al ren -

di ment, la per se ve ran ça per arri bar a

l’èxit, la re sistència a les de rro tes i l’assi -

milació de les vict òries, el re co nei xe ment i 

el com pli ment fle xi ble de nor mes i va lors

so cials fi xos, la dis ci pli na d’organització

del temps i la seva pla ni fi ca ció a llarg ter -

mi ni.

Aquest pro cés de so cia lit za ció és –se gons

mol tes opi nions– es pe cial ment im por tant

per als im mi grants, po sat que se ria la for -

ma més ràpi da de fa mi lia rit zar-se amb els 

va lors i nor mes do mi nants de les nos tres

mo der nes so cie tats in dus trials i amb la

for ma d’actuar en co rres pondència amb

elles.

En aquest mo ment no vull apro fun dir en

les te sis es men ta des so bre la fun ció de la

so cia lit za ció de l’esport; hi ha gran quan -

ti tat de bi blio gra fia res pec te d’aquest

tema. Mal grat tot, en aques ta bi blio gra fia

no es de mos tra de cap for ma ni es clas si fi -

ca em pí ri ca ment la fun ció de so cia lit za ció 

i els efec tes de l’esport (ve geu Hei ne -

mann, 1998; 2001). Su po sem, però, que 

l’esport com plís real ment aques ta fun ció

de so cia lit za ció. Sem pre caldrà plan te jar

tres qües tions que po den in fluir en els tan

es pe rats efec tes d’integració ob tin guts

mit jan çant la so cia lit za ció.

1. La in fluèn cia de la cul tu ra del país

d’origen. Una de les te sis en què es ba sa -

va l’especial ca pa ci tat d’integració de

l’activitat es por ti va era que a l’esport es

tro ba la imat ge d’aquells va lors i nor mes

ca rac te rís ti ques de la nos tra so cie tat mo -

der na (com ara la igual tat d’oportunitats,

la re com pen sa per l’esforç in di vi dual, la

jus tí cia, etc.). Però tam bé aquí es plan te -

gen di fe rents pers pec ti ves, ja que quan

els im mi grants prac ti quen l’esport hi

apor ten els va lors i nor mes amb els quals

van ser edu cats en la seva pròpia cul tu ra.

És im pos si ble que dei xin al ves ti dor allò

que els va ser in cul cat du rant la seva so -

cia lit za ció a par tir de la pròpia cul tu ra ori -

gi nal, tot fent cau i net per re bre els pre -

cio sos va lors i nor mes que els ofe reix la

so cie tat mo der na i que els trans met a tra -

vés de l’esport. Se gur que aquest no és el

cas i aquest fet pot con duir a con flic tes se -

rio sos, per exem ple, en tre els es por tis tes

pro ce dents de di fe rents orí gens cul tu rals o 

amb l’entrenador, i pre ci sa ment pot ori gi -

nar en tre els jo ves greus pro ble mes

d’identitat.

M’agradaria ex pli car i jus ti fi car aques ta

tesi amb es tu dis em pí rics. La so ciò lo ga

ame ri ca na Ma ria Alli son (1979) va com -

pa rar la for ma de prac ti car l’esport dels

ame ri cans d’EUA de la clas se mit ja na

amb la dels nens d’origen indi. Els va lors

de la clas se mit ja na ame ri ca na sub rat llen

i va lo ren l’esforç in di vi dual i l’èxit de

l’individu. En aquest sen tit, es des per ta

l’orgull d’aquells que han ob tin gut bo nes

po si cions en una com pe ti ció; això ser veix

per acon se guir re co nei xe ment en tre el

cer cle d’amistats i, en pen jar la fo to gra fia

amb el nom de l’esportista a la pa ret del

col·legi, s’incrementa el seu pres ti gi. Els

in dis, ben al con tra ri, no va lo ren l’esforç

in di vi dual; se sen ten mem bres del grup i

so li da ris en vers el com pro mís amb el

grup. Per aquest mo tiu, se sen ten aver -

gon yits quan un sol mem bre des ta ca amb

el seu nom i la seva fo to gra fia per ha ver

ob tin gut un èxit es por tiu. No acon se guei -

xen amb això un in cre ment en el seu pres -

ti gi i re co nei xe ment en el cer cle d’amics,

sinó el seu menyspreu i el seu iso la ment.

Si ho for mu lem de ma ne ra més ge ne ral:

no hi ha cap ga ran tia que, de fet, a cau sa

de l’esport s’eliminin les di ferè ncies cul -

tu rals i s’oblidin els pre ju di cis. Es pot

pen sar, al con tra ri, que més aviat ser veix

com a re forç d’aquests, quan exis tei xen, i 

que en al guns ca sos fins i tot els ori gi na.

Sota la su per fí cie de la pràcti ca co mu na

de l’esport ro ma nen la tents les diferèn -

cies d’ideologia ètni ca de base cul tu ral,

els va lors mo rals i les nor mes so cials; ja

he es men tat la di ferè ncia en tre les nor -

mes i els va lors que es re fe rei xen al pro pi

cos, fi xem-nos a més a més en les di fe -

rents nor mes per a la roba, la di ferè ncia

en el sig ni fi cat de l’esforç in di vi dual i de

la competició, i tam bé les di fe rents for -

mes de ce le brar i els di ver sos cos tums

pel que fa als men jars i a la be gu da

(Bröskamp 1994).
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Vet aquí, tam bé, un exem ple pres d’es -

tudis em pí rics: els ame ri cans dels Estats

Units, igual com els cien tí fics ale manys,

han des co bert que l’estructuració de les

clas ses en la so cie tat i la dis cri mi na ció

so cial es re flec tei xen en l’esport. L’entre -

na dor, per exem ple, ocu pa po si cions de

més o menys pres ti gi en un equip,

d’acord amb els ma tei xos cri te ris de dis -

cri mi na ció i dis tan cia ment so cial, en la

ma jo ria dels ca sos, pels quals els ju ga -

dors són apre ciats o mo les tats pels com -

panys d’equip. Es po den plan te jar tam bé

ob jec cions a la teo ria que l’esport crea un 

nou or de na ment so cial d’igualtat i de si -

gual tat. L’or denament so cial en l’es port

no sem bla ser com ple ta ment in de pen -

dent de l’orde nament que re geix la so cie -

tat. I aques ta se gre ga ció té la seva ex -

pres sió en ca ra més cla ra din tre de la

“com pan yo nia”.

Aquests exem ples mos tren l’enorme sen -

si bi li tat que exi gei xen les ca rac te rís ti ques

cul tu rals i la per cep ció sen ti men tal quan

vo lem in tro duir mem bres d’altres cul tu res

en la nos tra so cie tat, per exem ple mit jan -

çant l’esport.

2. Asso cia cions ho mogè nies ètni ca ment 

o par ti ci pa ció en as so cia cions del país:

Una pre gun ta bàsi ca és si és més pro pi ci

per al pro cés d’integració i l’efecte de so -

cia lit za ció de l’esport que els im mi grants

prac ti quin esport din tre d’una as so cia ció

en la qual ja es tro bin mem bres pro ce -

dents del seu país (as so cia cions ètni ques) 

o si hau ria de fo men tar-se que els im mi -

grants s’inscrivissin en as so cia cions mul -

tièt ni ques. No exis teix una res pos ta uní vo -

ca per a aques ta qües tió; jo ma teix tinc

dub tes de quin és el mi llor camí en aquest 

sen tit. No més puc li mi tar-me a pre sen tar

els avan tat ges i in con ve nients d’ambdues

for mes d’inserció en una or ga nit za ció:

A fa vor de les as so cia cions ètni ques tro -

bem: els im mi grants es tro ben sot me sos a 

una gran pres sió d’adaptació, ja ha via es -

men tat això en par lar de l’origen ru ral amb 

la seva for ma qua si me die val de vida. Han 

de fa mi lia rit zar-se so vint amb for mes de

vida i tècni ques cul tu rals com ple ta ment

di fe rents, han d’aprendre a adap tar-se a

un medi com ple ta ment aliè i en fron tar-se

als rep tes del nou lloc de tre ball, sen se

obli dar la dis cri mi na ció (so cial i tam bé le -

gal), a què so vint es tro ben ex po sats. Com 

a con se qüèn cia, apa reix so vint una gran

in se gu re tat, un iso la ment i un dis tan cia -

ment. En aques ta si tua ció, les as so cia -

cions ètni ques ofe rei xen a aquest in di vi du

l’oportunitat de pas sar el temps lliu re amb 

mem bres del seu pro pi cer cle cul tu ral, de

de sen vo lu par un sen ti ment de per ti nen ça

a un grup, de te nir cura de la com pan yo -

nia, d’intercanviar ex pe rièn cies; les as so -

cia cions ètni ques for men un qua dre

d’experiències co mu nes, fa mi liars cul tu -

ral ment. Les as so cia cions són, per a

aquests im mi grants, com se sol dir, la

“pàtria per un temps”, o, cien tí fi ca ment

par lant, apor ten un ca pi tal so cial que re -

dueix la ten sió do mi nant pro duï da per la

pres sió de l’adaptació i les exigè ncies

d’aprenentatge, tot mi llo rant així en mol -

tes oca sions les opor tu ni tats de la in te gra -

ció.

Pel que fa a Ale man ya, exis tei xen di ver sos 

exem ples so bre la sig ni fi ca ció po si ti va de

les as so cia cions es por ti ves. En la se go na

mei tat del se gle XIX es van pro duir ja a Ale -

man ya grans ona des d’immigrants, so bre -

tot des de Polò nia, que tre ba lla ven a les

in dús tries de la con ca del Ruhr. Aquests

po lo ne sos van crear, a la con ca del Ruhr,

les se ves pròpies as so cia cions ètni ques

–no so la ment clubs es por tius– pre ci sa -

ment amb la fun ció i l’efecte que s’ha des -

crit an te rior ment. Algu nes d’aquestes as -

so cia cions con ti nuen exis tint avui dia,

però no més es pot re cor dar el seu ori gen

po lonès pels cog noms de mol tes per so nes 

que viuen en aques ta zona. De for ma més

ge ne ral, es pot dir que pre ci sa ment en

l’època de ràpi da in dus tria lit za ció a Ale -

man ya, amb al tes ta xes d’immigració de

po bla ció d’origen ru ral a les ciu tats, que

crei xien amb mol ta ra pi de sa, les as so cia -

cions te nien aquest va lor de “pàtria per un 

temps”. Molts dels seus noms, as sig nats

pels fun da dors, con ti nuen re cor dant

aquest sig ni fi cat: “Ein tracht Frank furt”,

“Concòrdia...”, etc. Això em fa su po sar

que mol tes pe ti tes as so cia cions crea des

pels im mi grants d’Andalusia que es tro -

ben a Bar ce lo na exer cei xen una fun ció i

una sig ni fi ca ció si mi lar.

Per aquests mo tius, en els anys 80 tam bé

jo ma teix ad vo ca va per fo men tar, amb la

ma tei xa in ten si tat que les al tres, les as so -

cia cions ètni ques, com una pos si bi li tat

per sim pli fi car el pro cés d’integració, atès

que la par ti ci pa ció en as so cia cions ser veix 

per a “es mor teir” les càrre gues de l’a -

daptació.

Ara bé, la si tua ció ha can viat molt en els

úl tims anys, i pa ral·le la ment s’ha anat

trans for mant tam bé el meu in con di cio nal

ju di ci po si tiu so bre les as so cia cions ètni -

ques. I això pel mo tiu se güent: ob ser vem,

no so la ment a Ale man ya sinó tam bé a tots 

els paï sos eu ro peus d’immigració, una

crei xent re-et ni fi ca ció. Es for men, so bre -

tot a les grans ciu tats, que re cu llen una

gran pro por ció d’immigrants, colò nies

ètni ques que s’aïllen cada ve ga da més de

la so cie tat. Avui dia ba rris sen cers de ciu -

tats, com s’esdevé a Ber lín, són turcs. Allí

s’hi par la la seva llen gua, es com pra,

s’ofereixen aten cions, s’hi va a es co la i es

pas sa el temps lliu re, un s’hi sent com a

Tur quia. La se gre ga ció lo cal pro vo ca pa -

ral·le la ment que es re for cin les colò nies

ètni ques. Aques ta re-et ni fi ca ció s’obser -

va prin ci pal ment en tre els jo ves i els

adults de me nor edat (amb la con se qüèn -

cia, per exem ple, que molts d’ells par len

pit jor l’alemany que els seus ma tei xos pa -

res). En aques ta re-et ni fi ca ció es re flec -

teix al ma teix temps l’ambivalència de la

seva si tua ció: la so cie tat d’origen de fet

els és alie na, per què ja ni hi han nas cut ni

hi han cres cut, però tam bé en la nova so -

cie tat s’enfronten a la distància, a la in to -

lerà ncia, a di fi cul tats econò mi ques i a

man can ces en les ofer tes de for ma ció. En

un marc com aquest, la per ti nen ça a una

as so cia ció ètni ca re for ça aquest aï lla ment 

i di fi cul ta en ca ra més la in te gra ció

(Schwarz, 1987).

Es plan te gen, doncs, dub tes, so bre la pos -

si bi li tat que en aques ta si tua ció les as so -

cia cions ètni ques real ment fo men tin la in -

te gra ció en la so cie tat, és a dir, si for men

un món in ter me di en tre la cul tu ra tra di cio -

nal del país d’origen i la so cie tat mo der na

i, en con se qüèn cia, su po sen una so lu ció

tran sitò ria. En aquest cas, en anar mi llo -

rant la in te gra ció dels im mi grants en la

nos tra so cie tat, les as so cia cions ètni ques

hau rien d’anar per dent a poc a poc im -

portància i ani rien de sa pa rei xent. Tan ma -

teix, aquest no ha es tat el cas fins ara.
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Més aviat s’està pro duint el fe no men con -

tra ri: cri da l’atenció que les as so cia cions

ètni ques des ta quen per la seva afluèn cia

de pú blic da vant d’altres as so cia cions es -

por ti ves (Ritt ner/Breuer, 2000). Aquest

fet pot sig ni fi car o bé que en ca ra no s’ha

pro duït l’adaptació a la nos tra so cie tat i

que con ti nua sen se do mi nar-se la pres sió

de l’adaptació, o bé, que les colò nies ètni -

ques van pre nent cada ve ga da més for ça i

que din tre d’aquestes colò nies les as so -

cia cions es por ti ves són de gran im -

portància.

3. Ca rac te rís ti ques cul tu rals de les as -

so cia cions es por ti ves. Com ja he in di cat

an te rior ment, cal fer una dis tin ció en tre el

re sul tat d’integració de l’esport i l’or -

ganització es por ti va on es prac ti ca l’es -

port es men tat. Per aquest mo tiu, vull ex -

po sar aquí al gu nes ob ser va cions so bre la

fun ció del club es por tiu din tre del pro cés

d’in tegració:

Les as so cia cions, per les se ves pròpies

ca rac te rís ti ques, es tro ben en una po si ció

in term èdia res pec te a al tres ti pus

d’organit za cions. D’una ban da, no es ca -

rac te rit zen per l’anonimat, l’alt grau de

for ma lis me i de dis tan cia ment tí pic de

les em pre ses in dus trials, l’administració

i la bu rocr àcia; d’altra ban da, tam poc no

en glo ben la in ti mi tat ni de pe nen de l’alt

grau de com pro mís per so nal de la fa mí -

lia. Es tro ben en una po si ció in term èdia,

o com ho diuen els so ciò legs, es trac ta

d’orga nitza cions in term èdies. Són pe tits

grups so cials, però no de fa mí lia; són or -

ga nit za ció, però no or ga nit za da for mal -

ment i bu rocr àti ca ment. En aquest sen -

tit, les as so cia cions com plei xen una fun -

ció po si ti va en les so cie tats mo der nes.

Aques ta fun ció po dria ser es pe cial ment

im por tant per als im mi grants pel mo tiu

se güent: les fa mí lies te nen una re llevà -

ncia es pe cial en les so cie tats tra di cio nals 

dels seus paï sos d’origen, una re llevà ncia 

ma jor que l’habitual a les so cie tats mo -

der nes. Tam bé les ac ti vi tats de temps

lliu re acos tu men a anar uni des en més

gran me su ra a la fa mí lia. Els forts lla ços

d’unió a la fa mí lia o al clan i les obli ga -

cions que això com por ta, po den di fi cul tar 

una in te gra ció que so vint es tro ba re la -

cio na da amb la dis so lu ció de la fa mí lia i

la pèrdua d’importància dels lli gams fa -

mi liars. Les as so cia cions te nen aquí un

efec te po si tiu en afa vo rir, d’una ban da,

els con tac tes so cials di rec tes, la crea ció

de cer cles d’amics, la com pan yo nia, etc., 

sen se que aquests es ti guin in dis so lu ble -

ment lli gats a la fa mí lia.

Vull abor dar el sig ni fi cat po si tiu de

l’esport en as so cia cions en ca ra des d’una

al tra pers pec ti va: a l’esport en or ga nit za -

cions con viuen tant ele ments de la so cie -

tat tra di cio nal com de la so cie tat mo der -

na; un con cep te que es de fi neix com

“l’atemporalitat” de l’esport. D’una ban -

da, l’esport és un fe no men amb ca rac te -

rís ti ques es sen cials de les so cie tats mo -

der nes, això ja ho he de mos trat ba -

sant-me en la seva es truc tu ra de va lors i

nor mes. D’altra ban da, en l’organització

de l’associació es tro ben al ho ra ele ments

com ara la so li da ri tat, l’autoajuda, la sen -

sa ció de so li da ri tat i la com pan yo nia, ca -

rac te rís tics de les so cie tats prein dus trials. 

En aquest sen tit, l’esport or ga nit zat pot

aju dar a sim pli fi car el pas de les so cie tats

prein dus trials a les so cie tats mo der nes,

per què allò que s’ha es de vin gut en mo -

ments di fe rents de la hist òria es com bi na

pa ral·le la ment en el temps a les as so cia -

cions es por ti ves.

Tam bé aquí cal plan te jar-se no va ment:

l’associació és una for ma d’organització

des co ne gu da per a les per so nes pro ce -

dents d’altres cul tu res. L’associació exi -

geix un com pro mís es pe cial, no so la ment

l’abonament pun tual de la quo ta de soci,

sinó tam bé la col·la bo ra ció vo lunt ària, els

as pec tes es pe cí fics dels acords democrà -

tics i l’obligació d’acatar les de ci sions de

la ma jo ria. L’associació, en te sa en aquest

sen tit, no té la seva tra di ció co rres po nent

a d’altres paï sos, em re fe rei xo ara, en con -

cret, a Tur quia, i la ins crip ció com a mem -

bre d’una as so cia ció su po sa per tant ja un 

pro ble ma per si ma teix (Schwarz, 1989).

L’esport, pot fomentar la
formació d’una identitat?

Els im mi grants han de for jar-se (no va -

ment) la pròpia iden ti tat fo na men ta da so -

bre tres ba ses: en pri mer lloc, la seva

iden ti tat es re fe reix a la cul tu ra del seu

país d’origen, se sen ten turcs, grecs, mar -

roquins, etc. En se gon lloc, es tro ben en -

glo bats en les cir cumstàncies (sub)cul tu -

rals, per exem ple en la colò nia ètni ca, del

país on es tan re si dint ara. En ter cer lloc,

es for ma, fi nal ment, una iden ti fi ca ció

amb la so cie tat i la cul tu ra del país re cep -

tor, des d’aleshores se sen ten (tam bé) ale -

manys o a Espan ya, es pan yols. Es mul ti -

pli quen, doncs, per als im mi grants, tres

fo na ments de la seva iden ti tat, o, for mu lat 

d’una al tra ma ne ra, pot pro duir-se una tri -

ple iden ti tat. El qua dre d’identitat pot,

doncs, ser en ca ra més com plex que la do -

ble iden ti tat que, se gons els es tu dis em pí -

rics, s’ha de tec tat en di ver ses co mu ni tats

autò no mes es pan yo les (Mo ral, 1998).

Fi nal ment, aques tes tres di fe rents lí nies

d’orientació per for jar-se una iden ti tat te -

nen una im portància dis tin ta se gons el ti -

pus de vida, la du ra da de l’estada al país

re cep tor, la so cia lit za ció as so li da fins al

mo ment i la pla ni fi ca ció de la vida. La in -

te gra ció, tal com jo l’havia de fi ni da en un

co men ça ment, és, doncs, al ho ra, un pro -

cés en què es van dis so lent els lla ços

emo cio nals amb la cul tu ra del país

d’origen, en anar-se for mant una do ble

iden ti tat en tre la colò nia ètni ca i la so cie -

tat on es re si deix ara com ara, fins que fi -

nal ment s’arribi a una iden ti fi ca ció amb el 

nou país, és a dir, se sen ti ale many, es -

pan yol, etc. No ens atu ra rem a ana lit zar

en aquest mo ment de qui na ma ne ra es

de sen vo lu pa aquest pro cés i les con di -

cions en què es pro dueix, per què úni ca -

ment ens in te res sa ara la qües tió del pa -

per que juga l’esport pel que fa a aquest

pro cés.

En prin ci pi es pot afir mar que l’esport pot

te nir una gran for ça de for ma ció

d’identitat. L’alegria i l’orgull de l’èxit es -

por tiu acon se guit pel “nos tre” equip,

l’abatiment i la de cep ció quan perd el

“nos tre” equip, són les ba ses per a

aquests lla ços d’unió de l’esport i la iden -

ti tat lo cal, re gio nal o tam bé na cio nal.

La in fluèn cia que pot te nir l’esport en

aquest pro cés de tri ple as sen ta ment de la

iden ti tat dels im mi grants és no va ment

una qües tió que re que reix una res pos ta

em pí ri ca, però en ca ra ens man quen, a ho -

res d’ara, els re sul tats em pí rics ne ces sa -

ris. El que sí que hem po gut ob ser var és el

se güent: els clubs de fut bol turcs so vint
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dis po sen de deu ve ga des més es pec ta dors 

que els equips del ma teix ti pus dels clubs

“ale manys” (Ritt ner/Breuer, 2000);

aques ta par ti ci pa ció en ca ra és més gran,

no so la ment fí si ca i cor po ral, sinó tam bé

emo cio nal, quan juga un equip turc a Ale -

man ya (Ro man-Schüss ler/Schwarz, 1985).

For mu lat d’una al tra ma ne ra: aquests

clubs o equips són per als im mi grants un

ob jec te sig ni fi ca tiu i una for ma de cris -

tal·lit za ció de la iden ti fi ca ció i, en con se -

qüèn cia, el re forç de la pròpia iden ti tat

amb el país d’origen.

Què s’hi pot fer? 

Esta ria con tra dient tot el que he ex po sat

fins ara si, per aca bar la meva ponè ncia,

pre sen tés pro pos tes con cre tes so bre com

hau ria de ser una bona ofer ta es por ti va

per als im mi grants. En vis ta de la gran he -

te ro ge neï tat d’aquest grup, de les diferèn -

cies en el pro cés d’integració i de la gran

quan ti tat de pro ble mes que po den pro -

duir-se du rant aquest pro cés, és im pos si -

ble de plan te jar re co ma na cions sen zi lles i

amb ga ran tia d’èxit.

Vull in for mar, so bre tot, d’alguns re sul tats

d’un es tu di em pí ric. Es trac ta d’una ava -

lua ció que vaig rea lit zar, junt a Knut Die -

trich, so bre les ex pe rièn cies i els efec tes

d’un pro jec te d’“es port per a im mi grants”

que va de sen vo lu par la Fe de ra ció

d’Esports Ale man ya (DSB), amb el su port

fi nan cer del Go vern Fe de ral (Hei ne -

mann/Die trich, 1991). Els re sul tats d’a -

questa ava lua ció apor ten les da des se -

güents:

1. En ana lit zar una ofer ta es por ti va per a

im mi grants no sem pre cal dria bus car-ne

els efec tes, la seva fun ció i els re sul tats,

és a dir, no hau ríem de trac tar d’instru -

mentalitzar l’esport. L’esport té una fi na li -

tat lú di ca i és part de l’activitat del temps

lliu re; ha d’ajudar a des con nec tar du rant

un breu es pai de temps del món quo ti dià

amb tots els seus pro ble mes, preo cu pa -

cions i càrre gues. És aquest fet el que

hau ria de plan te jar-se, en pri mer lloc, en

or ga nit zar l’esport per als im mi grants.

Pot ser així ja ob tin dríem el mi llor que

l’esport real ment pot ofe rir.

2. Una qües tió pri mor dial és si s’han

d’oferir mo da li tats es por ti ves com ara es -

ports per a tot hom o si s’obtindran mi llors

re sul tats amb l’esport de com pe ti ció. Se -

gons la nos tra ex pe rièn cia, hem des co bert 

que l’oferta de com pe ti ció obté gran ac -

cep ta ció, però no és mo ti va ció su fi cient

per con ti nuar prac ti cant l’esport a llarg

ter mi ni o per ins criu re’s en una as so cia -

ció. És més aviat un pas sa temps, però

sen se un re sul tat a llarg ter mi ni.

La com pe ti ció en el marc d’una ofer ta

d’esport de temps lliu re i d’esport per a

tot hom, pre sen ta avan tat ges clars. Les di -

fe rents for mes d’esport de temps lliu re i

d’esport per a tot hom obren més camp

d’actuació i de lli ber tat de de ci sió pel que

fa a les pròpies pos si bi li tats, va lors i ac ti -

tuds, a la re gu la ció de con flic tes, etc. Per

tant, s’adiu mi llor que no pas l’esport de

com pe ti ció i l’esport d’elit. La com pe ti ció,

com a joc, ofe reix els avan tat ges se -

güents: a) es co rres pon mi llor amb

“l’atemporalitat” de les for mes de vida i de 

pen sa ment mo der nes i tra di cio nals; b)

crea, si més no en prin ci pi, un nou or de -

na ment so cial, una nova clas si fi ca ció de

rangs d’igualtat i de si gual tat, dis tint al

real ment exis tent a la so cie tat, i és fàcil

adap tar-se a aquest nou rang, per què s’ha 

creat d’acord amb unes nor mes co di fi ca -

des ja es ta bler tes i es basa en el ren di -

ment in di vi dual; d’aquesta for ma és pos -

si ble c) in cre men tar el grau d’autoestima

dels grups dis cri mi nats en una so cie tat

(Gie ben hain, 1995).

Aques tes ofer tes no més re bran una bona,

o par lant més hu mil ment, una co rrec ta

ac cep ta ció, si com plei xen al ma teix temps 

les con di cions se güents:

a) Han de li mi tar-se a unes po ques mo -

da li tats es por ti ves, en con cret a aque -

lles que gau dei xen d’una cer ta po pu la -

ri tat tam bé als paï sos d’origen, i

aques tes acos tu men a ser el fut bol i,

per als pa kis ta ne sos, tam bé l’hoquei.

b) Les ofer tes es por ti ves han de te nir en

comp te les ca rac te rís ti ques i diferèn -

cies cul tu rals dels im mi grants. Aques -

tes són, en un prin ci pi, la fal ta d’ex -

periència en aquest es port en con cret o 

en de ter mi na des mo da li tats es por ti ves 

i en les for mes d’organització que a no -

sal tres ens són fa mi liars; des prés pas -

sem a les di ferè ncies en la imat ge del

cos, a una al tra de fi ni ció del pa per de

la dona i de la re la ció en tre se xes, fins

arri bar a una va lo ra ció di fe rent de

l’esforç in di vi dual i de la com pe ti ti vi -

tat. Això exi geix, com ja ha víem ex pli -

cat, un alt grau de sen si bi li tat per part

dels res pon sa bles, com ara l’entrena -

dor o el mo ni tor, per exem ple.

c) La par ti ci pa ció sem pre ha d’anar lli ga -

da al re co nei xe ment, tam bé ha de tro -

bar una va lo ra ció po si ti va din tre del

grup dels im mi grants.

d) La par ti ci pa ció ha de ser vo lunt ària.

e) Ha de crear una re la ció de com pan yo -

nia, etc.

3. Cal em pren dre una gran tas ca de con -

vic ció per acon se guir la par ti ci pa ció en

una as so cia ció o en ofer tes es por ti ves or -

ga nit za des d’alguna al tra for ma. Les me -

su res pu bli cità ries anò ni mes, com ara els

anun cis i car tells a les zo nes re si den cials

o en el lloc de tre ball dels im mi grants,

acos tu men a ser poc efec ti ves; no ser vei -

xen per com ba tre els pre ju di cis ni per

aclarir el des co nei xe ment exis tent so bre

de ter mi na des ofer tes es por ti ves i  sobre les 

as so cia cions es por ti ves. Són més efi ca -

ces, per re gla ge ne ral, les in for ma cions di -

rec tes fa ci li ta des, per exem ple, pel pro fes -

sor, els com panys de tre ball de l’em presa, 

un tre ba lla dor so cial o per l’entre nador

d’una as so cia ció o per amics que són ja

mem bres d’una as so cia ció.

4. Es plan te gen grans pro ble mes a cau sa

de l’escassa pre pa ra ció dels mo ni tors per

a trac tar amb grups d’immigrants. He

d’informar que, al menys a Ale man ya, so -

vint en ca ra fal ten opor tu ni tats per acon se -

guir qua li fi ca cions es pe cia lit za des; però,

fins i tot allà on s’ofereixen els cur sos cor -

responents van ser pocs els que els van

apro fi tar. Àdhuc la mi llor de les in ten cions 

pot fra cas sar a cau sa d’aquesta man ca de 

qua li fi ca ció.

5. S’ha de mos trat efi caç la crea ció de

grups ètni ca ment ho mo ge nis que prac ti -

quin junts un es port, però que es tro bin

din tre d’una as so cia ció més he te rogè nia,

en ca ra que no si gui un re qui sit in dis pen -

sa ble la ins crip ció com a mem bre de

l’entitat. S’ha po gut ob ser var a molts llocs

que, un cop trans co rre gut un cert temps,

grups sen cers s’han ins crit com a mem -
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bres de l’associació. Pro ba ble ment aquest 

si gui un camí in ter me di en tre la per ti nen -

ça a una as so cia ció ètni ca i la per ti nen ça

a una as so cia ció pròpia del país re cep tor.

6. Po dem va lo rar de for ma es pe cial ment

po si ti va els cam pa ments de temps lliu re i

de va can ces, per tal com en aques tes ac ti -

vi tats ad qui reix im portància, no so la ment

l’esport, sinó tota la vivè ncia que com por -

ten, cosa que fa ci li ta la re la ció en tre les

per so nes i afa vo reix l’abandonament dels

pre ju di cis. Aques ta mena de me su res tro -

ba es pe cial ac cep ta ció ja pel sol fet que,

en ge ne ral els im mi grants, i en aquest cas

els nens i els ado les cents en par ti cu lar, te -

nen po ques pos si bi li tats de rea lit zar ac ti -

vi tats de va can ces.

Amb la meva dis qui si ció, no he vol gut

des per tar la im pres sió que l’esport no té

cap mena d’importància ni d’efectivitat

din tre del pro cés de la in te gra ció dels im -

mi grants. Ha de que dar clar, però, per

quin mo tiu cal en fron tar-se amb un cert

es cep ti cis me a les ex pec ta ti ves eufò ri ques 

so bre el po ten cial de l’aportació de

l’esport, que hi ha, o si més no que hi ha

ha gut, a Ale man ya. En tot aquest con text,

cal no per dre de vis ta en cap mo ment que

l’èxit de la in te gra ció, tam bé en el camp

de l’esport, no apa reix tot sol i gai re bé au -

tomà ti ca ment, sinó que exi geix uns ajus -

ta ments, unes es truc tu res i unes qua li fi -

ca cions es pe cí fi ques que afa vo rei xin

aquest ob jec tiu i que, a més a més, su po -

sen grans in ver sions. És de des ta car que

el Mi nis te ri d’Interior Ale many, en el qual

re cau la res pon sa bi li tat de l’esport en

aquest país, ha po sat a dis po si ció de la

Fe de ra ció Ale man ya d’Esports, des de

1990, uns 35 mi lions d’euros per al pro -

jec te “Esport per a im mi grants” (Ritt -

ner/Breuer, 2000).
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