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I què fem a casa nos tra?

Re fle xions i ex pe rièn cies
so bre es port i im mi gra ció

Resum
L’article trac ta dels ta llers d’experiències

que s’organitzaren en el marc de les jor na -

des so bre Esport i im mi gra ció. De for ma

suc ces si va es trac ta: el seu in terès, la fi lo -

so fia amb què es van or ga nit zar, la coor di -

na ció ge ne ral, i els ta llers pròpia ment

dits. En aquest cas s’explica, en pri mer

lloc, la temà ti ca i ob jec tius de cada un

d’ells i, en se gon lloc, es fa un breu re sum

del que es va de ba tre. L’annex in clou el

pro gra ma com plert dels ta llers.

Preàmbul

Aquest ar ti cle ofe reix una vi sió ge ne ral so -

bre els ta llers d’experiències que s’or -

ganitzaren en el marc de les jor na des so -

bre Esport i im mi gra ció. Do nat que mai

s’havia tre ba llat con jun ta ment so bre el

tema, l’equip or ga nit za dor va co men çar a

te nir co nei xe ment de di ver ses d’iniciatives 

que s’estaven duent a ter me, però que no

ha vien tin gut l’oportunitat de pre sen tar-se 

més enllà del seu en torn pro per. Per

aquest mo tiu, es con si derà ne ces sa ri que, 

pa ral·le la ment a les ponè ncies prin ci pals,

hi ha gués uns ta llers on es va intentar do -

nar comp te del més gran nom bre d’expe -

rièn cies pos si ble.

Per què calia fer tallers
d’experiències en unes
jornades sobre esport
i immigració?

La crea ció dels ta llers temà tics, que da

jus ti fi ca da prin ci pal ment per tres mo tius:

n L’interès de reu nir tota la gent que ha via 

fet quel com en l’àmbit de l’esport i la

im mi gra ció o àmbits pro pers. No hi ha

un fòrum on po der dis cu tir so bre el

tema.

n Do nar a con èi xer allò que s’estava fent i

ani mar a pre sen tar les ex pe rièn cies du -

tes a ter me.

n Acon se guir la par ti ci pa ció de per so nes

o ins ti tu cions que po gues sin te nir in -

terès en vers el tema.
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Abstract

This ar ti cle deals with the

work shops of ex pe rien ces

that were or ga ni sed in the

meeting on Sport and

Immi gra tion. Suc ces si vely we

deal with: the in te rest, the

phi lo sophy of his

organisation, the ge ne ral

co-or di na tion and the

work shops them sel ves. In this 

case, we ex plain, in the first

pla ce, the the mes and
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and, in the se cond pla ce, we
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what was discussed. The
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Filosofia dels tallers
En l’organització dels ta llers es vo lia fu gir

de les tra di cio nals ses sions pa ral·le les

dels con gres sos on es pre sen ten co mu ni -

ca cions i hi ha una pre sidè ncia de ses sió.

Per aquest mo tiu es co mençà per can viar

la de no mi na ció: es par la ria de ta llers, ex -

pe rièn cies i ani ma dors o ani ma do res de

ta llers. Les jor na des so bre Esport i Im mi -

gra ció no te nien carà cter acadè mic, es vo -

lia fu gir d’aquesta con no ta ció. Amb la

nova pro pos ta ter mi nolò gi ca es pre te nia

crear un am bient més fa mi liar i fa ci li tar la

par ti ci pa ció i l’intercanvi d’opinions en tre

els as sis tents.

Els ta llers fo ren pen sats per què es de vin -

gues sin un ve ri ta ble lloc d’intercanvi

d’experiències de ma ne ra que res pon -

gues sin a la fi lo so fia de les jor na des: for -

ma ti ves i de re fle xió. El tema que es

trac ta va és poc co ne gut i es vo lia que

tot hom tin gués l’oportunitat de pre sen -

tar les se ves ex pe rièn cies. Es pre te nia,

doncs, evi tar la ri gi de sa, acon se guir que 

la gent es de sin hi bís i tren qués amb la ti -

mi de sa afa vo rint, en con se qüèn cia, el

dià leg.

Les ex pe rièn cies fo ren el cos cen tral dels

ta llers temà tics. S’entenia que eren to tes

aque lles hist òries, idees, pro jec tes o ac -

cions, que lliu re ment els as sis tents po dien 

co mu ni car i sot me tre a dis cus sió.

En da rrer lloc i per as se gu rar la qua li tat de 

l’execució de les ex pe rièn cies, es va pen -

sar en la fi gu ra dels ani ma dors de ta llers.

La seva fun ció fou la de di na mit zar i coor -

di nar ca das cu na de les ex pe rièn cies re la -

ta des.

Les per so nes con vi da des a de sen vo lu par

aques ta tas ca, fo ren aque lles que, pel seu

per fil pro fes sio nal, po dien di na mit zar la

ses sió, no no més afa vo rint el dià leg sinó

tam bé in ter ve nint amb els seus co nei xe -

ments i ex pe rièn cia so bre la temà ti ca del

ta ller.

Les per so nes que de sen vo lu pa ren aques ta 

tas ca en cada un dels ta llers van ser les

se güents:

Ta ller 1: Espor tis tes d’alt ni vell: im mi -

grants de Primera Clas se?

n Andreu Camps: ca tedr àtic de Le gis la ció 

i Or ga nit za ció de l’esport de l’INEF-Ca -

ta lun ya, Llei da i agent de ju ga dors.

n Jose Mon te ro: Lli cen ciat en Edu ca ció

Fí si ca per l’INEF-Ca ta lun ya, Bar ce lo na, 

i pro fes sor de Se mi na ri 1 i d’Iniciació al

Bàsquet a la Fa cul tat de Psi co lo gia,

Cièn cies de l’Educació i l’Esport Blan -

quer na, Uni ver si tat Ra mon Llull.

Ta ller 2: Què fem a les es co les?

n Mar ta Ca rran za: Lli cen cia da en Edu ca -

ció Fí si ca per l’INEF-Ca ta lun ya, Bar ce -

lo na i Cap de Pro gra ma de Pro mo ció de

la Sa lut de l’Institut d’Educació de l’A -

juntament de Bar ce lo na.

n Ja vier Her nán dez: ca tedr àtic d’Ense nya -

ment de l’Activitat Fí si ca i l’Esport Adap -

tat de l’INEF-Ca ta lun ya, Bar ce lo na.

Ta ller 3: Amb el “sha dor” a la cin tu ra?

Dona, es port i im mi gra ció

n Mila Gar cia: pro fes so ra ti tu lar d’Histò -

ria i Fi lo so fia de l’esport a l’INEF-Ca ta -

lun ya, Bar ce lo na i di rec to ra del Grup

d’Es tudi Dona i Esport (GEDE) de

l’INEFC-Bar ce lo na.

n Gas par Maza: Doc tor en An tro po lo gia

So cial i Cul tu ral i edu ca dor so cial al

Cen tre de Ser veis So cials Dras sa nes de

l’Àrea de Be nes tar So cial de l’Ajunta -

ment de Bar ce lo na.

Ta ller 4: Què fan les as so cia cions volun -

tàries?

n Xa vier Alon so: Di rec tor de l’Àrea de Re -

la cions amb les Admi nis tra cions i de

par ti ci pa ció ciu ta da na. Se cre ta ria per a

la Immi gra ció de la Ge ne ra li tat de Ca ta -

lun ya.

n Anto ni Fer nán dez: SOS Ra cis me.

Ta ller 5: Com tre ba llem en els nos tres

ba rris?

n Jor di Agui ló: Esco la Espor ti va Bra fa.

n Antònia Ca ñe llas: Tècni ca de la Di rec ció

d’Esports de l’Ajuntament de Bar ce lo na.

Ta ller 6: Què fan les ad mi nis tra cions?

n J. Luis Gar cía: Tècnic del Ser vei d’Es -

ports de la Di pu ta ció de Bar ce lo na.

n Pe dro Ruiz: pro fes sor ti tu lar d’Activitat

Fí si ca Adap ta da a l’INEF-Ca ta lun ya,

Llei da.

Coordinació general
dels tallers

La tas ca prin ci pal de la coor di na ció ge ne -

ral per a l’organització dels ta llers, fou la

re cer ca de per so nes o grups in te res sats a

par ti ci par amb el re lat de la seva ex pe rièn -

cia en torn a la temà ti ca de l’esport i la im -

mi gra ció.

A par tir d’aquest punt, s’estudià cada cas

par ti cu lar, per tal d’ubicar-lo en el ta ller

co rres po nent, i s’informà de quin era

l’objec tiu de la co mu ni ca ció, tot as ses so -

rant a les per so nes en la seva pre sen ta ció.

En al guns ta llers no fou gai re di fí cil tro bar 

ex pe rièn cies que s’hi re la tes sin. En al -

D’esquer ra a dreta: Ha run na Ba ban gi da, Andreu Camps i José Mon te ro, du ran t els de ba ts del ta ller 1.



tres, en can vi, costà molt tro bar ini cia ti -

ves, de ma ne ra que la tas ca de coor di na -

ció tin gué, de vegades, un cai re detec -

tivesc.

Per úl tim, la coor di na do ra ge ne ral de ta -

llers tam bé s’encarregà de bus car per so -

nes que, tot i no de sit jant pre sen tar una

ex pe rièn cia, po dien es tar in te res sa des per 

la temà ti ca de les jor na des en ge ne ral i

d’algun dels ta llers en par ti cu lar. El con -

tac te per so nal re sultà ser molt va luós.

Mol tes de les per so nes que par ti ci pa ren a

les jor na des pren gue ren la de ci sió de

fer-ho gràcies a aquest con tac te. No és el

ma teix re bre un tríp tic –avui en dia se’n

re ben molts– que una tru ca da par ti cu lar a

través de la qual hom pot és ser in for mat

se gons els in te res sos in di vi duals.

Els tallers

Pro gra ma dels ta llers*

El pro gra ma quedà plas mat en sis blocs

temà tics di fe ren ciats, on es va in ten tar

do nar ca bu da, d’una ban da, a les di fe -

rents ac tua cions, i per l’altre, als di fe rents

col·lec tius que les duen a ter me.

L’objectiu prin ci pal del de sen vo lu pa -

ment dels ta llers, era con èi xer quin trac -

ta ment se li està do nant al fe no men im -

mi gra to ri uti lit zant l’esport com a mitjà

d’integració.

De for ma més con cre ta, els te mes i ob jec -

tius prin ci pals dels ta llers fo ren els se -

güents:

n Ta ller 1: Espor tis tes d’alt ni vell: im -

mi grants de Primera Clas se? Es va in -

ten tar por tar a de bat si els es por tis tes

d’alt ni vell im mi grants te nen més fa ci -

li tats per in te grar-se que la res ta

d’immi grants.

n Ta ller 2: Què fem a les es co les? Les es -

co les són un dels prin ci pals llocs

d’integració i per tant és im por tant

conè ixer les ex pe rièn cies que s’estan

rea lit zant amb l’esport com a mitjà per

as so lir-la.

n Ta ller 3: Amb el “sha dor” a la cin tu ra?

Dona, es port i im mi gra ció: Amb un tí tol 

pro vo ca tiu, s’intenta ana lit zar el pos si -

ble xoc cul tu ral que im pli ca per a la

dona im mi grant la pràcti ca fí si ca te nint

en comp te la seva imat ge del cos.

n Ta ller 4: Què fan les as so cia cions vo -

lunt àries? Quins són els col·lec tius

 voluntaris que in ter ve nen, mit jan çant la 

pràcti ca es por ti va, en la in te gra ció so -

cial dels im mi grants?

n Ta ller 5: Com tre ba llem en els nos tres

ba rris? Con èi xer la rea li tat dels ba rris on 

con viuen im mi grants i autò ctons i qui -

nes són les ac tua cions que s’hi de sen -

vo lu pen.

n Ta ller 6: Què fan les ad mi nis tra cions?

Qui nes són les ini cia ti ves que s’estan

duent a ter me des de les ad mi nis tra -

cions i qui nes pos si bi li tats ofe rei xen a la 

po bla ció im mi gra da, fo ren les dues

prin ci pals pre gun tes que es pre te nia

con tes tar.

Es va de ma nar que ca das cu na de les ex -

pe rièn cies que es van pre sen tar do nés res -

pos ta a les qües tions se güents:

n Des crip ció de l’organització des d’on

s’ha pres la ini cia ti va.

n Què s’està fent?

n Qui nes res pos tes s’estan ob te nint?

n Qui nes pro blemà ti ques han sor git?

n Qui na res pos ta s’ha do nat a les pro -

blemà ti ques de tec ta des?

n Qui nes són les pers pec ti ves de fu tur?

Breu descripció
dels debats duts a terme
a cada taller

Ta ller 1: Espor tis tes d’alt ni vell:

im mi grants de Primera Clas se?

Els ani ma dors d’aquest bloc temà tic van

in tro duir la ses sió amb un se guit de fac -

tors que cal con tem plar per tal d’analitzar

la qües tió trac ta da. Aquests són: si

l’esportista per tany a la Unió Eu ro pea o

no, si arri ba acom pan yat de la fa mí lia,

mo ment d’esplendor de l’esportista i es -

port que prac ti ca (ma jo ri ta ri o mi no ri ta ri).

Aquests fac tors fan va riar el per fil de

l’esportista i, en con se qüèn cia, el trac te

que rep.

Les tres ex pe rièn cies que es van pre sen tar 

eren les de tres es por tis tes amb per fils

molt di fe rents en base als punts es men -

tats an te rior ment.

El ma ra to nià Driss Lak houa ja, d’origen mar -

roquí, va arri bar sol a Bar ce lo na, sent ja una 

fi gu ra re co ne gu da; prac ti ca un es port que

mou quan ti tats no re pre sen ta ti ves si es

com pa ra amb el fut bol. Des prés d’exposar

les di fi cul tats per les quals ha via pas sat,

l’atleta va mos trar el seu gran de sig per

acon se guir la na cio na li tat es pan yo la i com -

pe tir re pre sen tant a Es panya.
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L’ambient de dis cussió i in ter canvi al ta ller 2.

* Al fi nal de l’article pot tro bar-se el pro gra ma com plet dels ta llers amb el de tall de les ex pe rièn cies i les per so nes que els van pre sen tar.



El cas de l’exjugador de rug bi Juan Reca,

d’origen ar gen tí, és molt di fe rent de la

hist òria an te rior. El seu ob jec tiu no era

sor tir en da vant gràcies a l’esport d’elit, la

seva si tua ció al país i en el te rreny la bo ral

era es ta ble. L’esport era quel com més que 

aju da va a la seva in te gra ció en el nou

país.

La in ter ven ció del ju ga dor del FC Bar ce lo -

na d’origen ni ge rià, Ha run na Ba ban gi da,

es va de sen vo lu par fent un re co rre gut pel

que ha es tat la seva vida des que va arri -

bar a Bar ce lo na. El per fil d’aquest ter cer

tes ti mo ni se ria un cas ex trem de les pos si -

bles si tua cions. Va arri bar a Bar ce lo na

com una pro me sa a un dels clubs més rics 

del país. Aquest fet va fa ci li tar en tots els

as pec tes la seva es ta da i la seva in te gra -

ció, tot i que po dien apar èi xer al tres pro -

ble mes de ri va li tat en tre com panys pel fet

de la com pe ti ció. En con junt, però, s’ha

sen tit ben aco llit.

Ta ller 2: Què fem a les es co les?

A les es co les es de sen vo lu pen di fe rents

pro jec tes per acon se guir la in te gra ció i la

con vivè ncia din tre del res pec te de les di fe -

rents ètnies. Les di ferè ncies cul tu rals van

uni des en aques ta ins ti tu ció a les diferèn -

cies in di vi duals. És, per tant, un punt de -

ter mi nant din tre de la si tua ció de mul ti -

cul tu ra li tat vis cu da ac tual ment a les nos -

tres te rres.

Es van do nar a con èi xer qua tre ex pe rièn -

cies, tres de les quals han es tat de sen vo -

lu pa des en es co les i una da rre ra desen -

volupada en l’àmbit uni ver si ta ri, però amb 

pers pec ti ves de con tex tua lit zar-la a l’es -

cola.

Una de les ex pe rièn cies, re la ta da per

Marc Gon zá lez i Víc tor Ba ro ja, ex po sa la

prac ti ca de jocs de cul tu res orien tals

a les es co les, com a mitjà per fer en ten -

dre les di ferè ncies ètni ques i res pec -

tar-les. El joc ano me nat Go, té com a fi -

na li tat apro par i po ten ciar els va lors de

la cul tu ra xi ne sa als nens i ne nes de la

nos tra cul tu ra.

Una al tra pers pec ti va amb la qual ens

van ob se quiar, va ser l’experiència vis cu -

da per mes tres d’Educació Fí si ca du rant

els seus ini cis com a do cents en cen tres

de primà ria.

Va ren explicar les se ves pròpies ex pe -

rièn cies en cen tres amb molt pocs re cur -

sos i un ín dex d’alumnes im mi grants ex -

tre ma da ment alt. Es va po sar l’èmfasi

en la por pro vo ca da per aque lla si tua ció

des co ne gu da i en la ne ces si tat de con èi -

xer-la per tal de po der do nar una so lu ció

i ade quar la pla ni fi ca ció a la si tua ció

real. Es va con clou re que exis tia la ne -

ces si tat de vo ler en ten dre la si tua ció, vo -

ler im pli car-se a tots els ni vells i fer ús

en tot mo ment de la crea ti vi tat.

Des de la Uni ver si tat Autò no ma de Bar -

ce lo na va arri bar l’experiència a tra vés

de la qual es pre te nia com par tir vivèn -

cies amb im mi grants per tal de con èi -

xer-ne les in quie tuds i mo ti va cions. El

re sul tat fi nal va ser el de sen vo lu pa ment 

de jocs i dan ses pro pis de les res pec ti -

ves cul tu res. Alho ra, el grup d’estu -

diants que in te rac tua ren, els en sen ya -

ven dan ses, mú si ques, jocs tra di cio nals 

de la cul tu ra ca ta la na. L’exposició

va ser rea lit za da per Ma ria Prat, Olga

Pas qual, Vict òria Gar cia i Su san na

 Soler.

La da rre ra co mu ni ca ció es po dria des criu -

re com una aven tu ra. Una pro pos ta molt

am bi cio sa que s’ha vist rea lit za da gràcies

a di ver ses ad mi nis tra cions i ins ti tu cions

que hi van do nar su port. La va pre sen tar

Rosa Ma ria Pé rez.

L’aventura con sis tia a fer un apro pa ment

de les di fe rents cul tu res, que te nen en

comú el fet d’estar si tua des al me ri dià

zero, mit jan çant la dan sa i la mú si ca.

Con cre ta ment, la si tua ció es re so lia a les

es co les dels in drets im pli cats en sen yant

als nens i ne nes balls i can çons po pu lars

d’altres cul tu res.

Ta ller 3: Amb el “sha dor”

a la cin tu ra? Dona, es port

i im mi gra ció

El ter cer ta ller és on hi ha gué me nor nom -

bre d’ex pe rièn cies tot i trac tar un tema de

gran ac tua li tat. Aquest fet, però, no va de -

ter mi nar ne ga ti va ment el seu de sen vo lu -

pa ment do nat que es va comp tar amb la

par ti ci pa ció del Grup d’Estudi Dona i

Esport (GEDE), el qual va sa tis fer les ex -

pec ta ti ves dels as sis tents.

El GEDE, re pre sen tat per la seva pre si den -

ta Mila Gar cía i dues col·la bo ra do res,

Sònia Albui xench i Noè lia Ba tis ta, van

des criu re el pro gra ma que s’estava de sen -

vo lu pant vers la dona im mi gra da i més

con cre ta ment la dona ma gri bi na.

Aquest pro gra ma es va ela bo rar en el

marc d’una as so cia ció de do nes ma gri bi -

nes i ar ti cu lat amb al tres ac ti vi tats no es -

por ti ves. Això per me té de tec tar les prin ci -

pals pro blemà ti ques.
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Apren en t un nou joc.



L’objectiu prin ci pal del pro gra ma és

acon se guir que les do nes im mi grants

apren guin for mes de com por ta ment cor -

po ral pròpies de la nos tra cul tu ra. Es do -

narà per as so lit aquest ob jec tiu, quan

 sigui pos si ble rea lit zar una pràcti ca con -

jun ta en tre do nes autò cto nes i do nes ma -

gri bi nes, sen se ne ces si tat de va riar el

pro gra ma.

A la sala hi ha via un pòster fet per Mila Gar -

cía i Da niel Gar cés que ex po sa va al gu nes de 

les ca rac te rís ti ques de la cul tu ra isl àmi ca,

po sant l’accent en els as pec tes que fan re -

ferè ncia a la dona i el trac ta ment que

l’Islam li dóna. El pòster va per me tre que

molts dels as sis tents al ta ller pren gues sin

cons cièn cia de la cul tu ra isl àmi ca i po gues -

sin en ten dre mi llor qui nes po den ser les ac -

ti tuds de les do nes mu sul ma nes da vant la

vida, i més con cre ta ment, da vant la pràcti -

ca de l’activitat fí si ca. En qual se vol cas, va

que dar molt clar que la in ter pre ta ció de

l’Islam es pot fer de for mes més o menys

res pec tuo ses per a la dona.

Ta ller 4: Què fan

les as so cia cions vo lunt àries?

Cal em fa tit zar que en aquest quart ta ller,

tres de les qua tre ex pe rièn cies ex po sa des

han es tat fe tes per as so cia cions d’im -

migrants. La seva fi lo so fia: har mo nit zar la 

seva cul tu ra amb la de la cul tu ra del país

d’acollida per tal d’aconseguir una con -

vivè ncia sa tis fact òria per a tot hom.

Amb aques ta fi lo so fia com par ti da, cada

as so cia ció va po sar de ma ni fest qui nes

eren les se ves lí nies d’actuació i els pro -

jec tes que es ta ven de sen vo lu pant.

L’Associació de Pa kis ta ne sos de Catalu -

nya va des criu re els seus cam pio nats

de cric ket desenvolupats a les es co les

 públiques de Sant Adrià del Besòs. No so -

la ment es con tem plen les di ferè ncies ètni -

ques sinó tam bé les di ferè ncies de caràc -

ter so cial que es tro ben en el nu cli urbà on 

tre ba llen.

Per altra ban da, l’associació WAFAE, amb 

seu a la Uni ver si tat Po litè cni ca de Ca ta -

lun ya, té un àmbit d’actuació molt més

am ple do nat que no úni ca ment ac tuen en

el te rreny es por tiu, sinó tam bé en la re cer -

ca, les llen gües... i en ge ne ral en tot el

con junt de la cul tu ra.

El cas de l’Associació Ca ta la na d’Esport

per a Tot hom (ACET) és molt si mi lar al cas

de WAFAE ja que la seva ac tua ció va més

enllà del trac ta ment de la in te gra ció des de 

l’esport i apor ta al tres op cions d’ac tua -

cions com ple ment àries.

Fi nal ment, Ibn Ba tu ta, pre sentà el seu

pro jec te de tor neig de fut bol sala del Ra -

madà. Aques ta ac tua ció té lloc al ba rri

del Ra val de Bar ce lo na, un ba rri amb

un alt per cen tat ge de po bla ció mu sul -

ma na.

Ta ller 5: Com tre ba llem

als nos tres ba rris?

L’heterogeneïtat va ser el tret més re pre -

sen ta tiu del de sen vo lu pa ment d’aquest

ta ller.

Cada ex pe rièn cia re la ta da ve nia de -

terminada per les ca rac te rís ti ques prò -

pies del ba rri on es con tex tua lit za va,

bar ris del casc an tic de Vitò ria o de Sant

Cu gat.

De for ma ge ne ra lit za da, els di fe rents pro -

jec tes pre sen tats han op tat per la pràcti ca 

es por ti va di ver si fi ca da com a mitjà d’inte -

gració so cial.

Es con si de ra l’esport un mitjà d’inserció

i una es tratè gia edu ca ti va de ca pa ci tat

“ca ma leò ni ca”, tal i com ex pli quen els

tes ti mo nis, pel fet que con tí nua ment

s’han d’adaptar i va riar les pro gra ma -

cions en base a pro blemà ti ques que no

s’havien plan te jat i que han apa re gut.

Do nant res pos ta a aquests pro ble mes

sor gits i tre ba llant dia a dia, s’intenta

arri bar a l’objectiu fi xat, la in te gra ció de

la po bla ció im mi gra da, en aquest cas a

tra vés de l’esport.

Ta ller 6: Què fan

les ad mi nis tra cions?

En aquest bloc d’experiències van pren -

dre part els ajun ta ments de Vi la de cans i

d’Esparreguera, la Uni ver si tat de Huel va

i l’INEF de Ma drid.

Els ajun ta ments van pre sen tar els di fe -

rents pro gra mes que po sen a dis po si ció

de la po bla ció im mi gra da per tal que pu -

guin rea lit zar pràcti ca fí si ca, com és el cas 

dels cur sos de na ta ció.

A més a més d’aquests pro gra mes, es van

ex po sar la xar xa d’ajuts i les orien ta cions

de carà cter més ge ne ral per tal d’atendre i 

in te grar els col·lec tius no autò ctons.

Les uni ver si tats van mos trar el seu com -

pro mís da vant les no ves po bla cions que

es tan arri bant al nos tre país; vo len crear

va lors a tra vés de l’esport i de les ac ti vi -

tats cul tu rals per acon se guir així tren car

les ba rre res cul tu rals.

Prin ci pal ment s’estan rea lit zant es tu dis i

creant pro jec tes que, a més de de sen vo lu -

par-se, po dran ser vir com a mo del per a

al tres ins ti tu cions que vul guin dur-los a

ter me.

Són ac tua cions que van des de la crea ció

de pro gra mes es por tius per a cen tres pe -

ni ten cia ris, on es tro ben re clo sos im mi -

grants, fins a pro gra mes de for ma ció per a 

pro fes sio nals del món de l’educació fí si ca

al Perú.

Conclusió

Amb aquest breu ar ti cle s’ha vol gut do nar

comp te d’una de les ac ti vi tats més

dinàmiques de les jor na des so bre Esport i

Im mi gra ció. Els ta llers es con ver ti ren en

un autè ntic lloc d’intercanvi i, ate sa la fi lo -

so fia que els va pre si dir, les per so nes que

hi par ti ci pa ren no se sen ti ren in hi bi des

per ex pli car allò que es ta ven fent. No hi

ha dub te que la po sa da en comú de les

ini cia ti ves, dis per ses fins aquell mo ment,

haurà ser vit per mi llo rar les ofer tes es por -

ti ves adre ça des a la po bla ció im mi grant.
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TALLER 1: Espor tis tes d’alt ni vell: im mi grants de Primera Clas se?

Ani ma do rs: Andreu Camps i José Mon te ro.

Expe rièn cies:

n Driss Lak houa ja: “Driss Lak houa ja: Bar ce lo na da rre ra gam ba da cap a l’atletisme d’elit”.

n Juan Reca: “30 anys des prés re des co brei xo el rug bi”.

n Ha run na Ba ban gi da: “Una ex pe rièn cia fut bo lís ti ca”.

TALLER 2: Què fem a les es co les?

Ani ma do rs: Mar ta Ca rran za i Fran cis co Ja vier Her nán dez.

Expe rièn cies:

n Marc Gon zá lez i Víc tor Ba ro ja: “El Go, un joc per in tro duir-se a la cul tu ra xi ne sa”.

n Mi guel Ángel To rral ba: “Mul ti cul tu ra lis me i es port es co lar”.

n Ma ría Prat, Olga Pas cual, Vic to ria Gar cía i Su san na So ler: “Els va lors de l’esport com a tema trans ver sal”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Can tem i ba llem al me ri dià zero”.

TALLER 3: Amb el “sha dor” a la cin tu ra? Dona, es port i im mi gra ció

Ani ma do rs: Mila Gar cía y Gas par Maza.

Expe rièn cies:

n Sònia Albui xech i Noè lia Ba tis ta: “El Fa rah es mou”.

Pòs ter:

n Mila Gar cía i Da niel Gar cés: “La cul tu ra Islàmi ca”.

TALLER 4: Què fan les as so cia cions vo lunt àries?

Ani ma do rs: Xa vier Alon so i Anto ni Fer nán dez.

Expe rièn cies:

n Afzaal Ahmed: “Pro mo ció del cric ket a les es co les públi ques de Sant Adrià”.

n Otman Ben Mah jour: “La im mi gra ció i el vo lun ta riat”.

n Mòni ca Albet: “Asso cia ció Ca ta la na d’Esport per a Tot hom”.

n Rosa Ma ría Pé rez: “Make mu sic on the line”.

n Mar ta Ca sas: “Tor neig de fut bol sala del Ra madà”.

TALLER 5: Com tre ba llem en els nos tres ba rris?

Ani ma do rs: Anto nia Ca ñe llas i Jor di Agui ló.

Expe rièn cies:

n Iña ki Lu zu ria ga: “Cam pio nat in ter zo nes de fut bol sala”.

n Cris ti na Vi si res: “Pro gra ma es por tiu d’integració per a in fants i jo ves im mi grants”.

n Juan Reca: “El rug bi com a pe da go gia so cial, el joc”.

n Jor di Agui ló: “L’esport com a ins tru ment for ma tiu i d’integració”.

n Enri que ta Ba li brea i Anto nio San tos: “Jo ves de ba rri: l’esport com a mitjà d’inserció so cial”.

n Jai me Vila: “Les ac ti vi tats es por ti ves: es tratè gies edu ca ti ves i de di na mit za ció de ba rris”.

Ta ller 6: Què fan les ad mi nis tra cions?

Ani ma do rs: J. Luis Gar cía i Pe dro Ruiz.

Expe rièn cies:

n Ja vier Du rán: “Esport i im mi gra ció: una ex pe rièn cia in no va do ra a l’INEF de Ma drid”.

n Joa qui na Cas ti llo: “Immi grants i es port als cen tres pe ni ten cia ris”.
n Xa vier Vall ver dú i Marc Pie ra: “La im portància de sa ber ne dar”.
n Óscar Me san za i Mer ce des Coe llo: “Esport i va lors: per a una uni ver si tat més com pro me sa”.

n Su san na Clo sa: “Tre ball en xar xa”.

n Sal va dor Gra bu lo sa i Fran cis co Me le ro: “Ju guem a l’Aualé”.

ANNE X:
Pro gra ma com plert dels ta llers de les Jor na des Esport i Im mi gra ció


