
Acti vi tat fí si ca, es port i in ser ció so cial:
un es tu di ex plo ra to ri so bre els jo ves
en ba rris des fa vo rits*

Resum

L’ar ti cle exa mi na el lloc de l’ac ti vi tat fí -

si ca i l’es port en re la ció amb els pro gra -

mes d’in ser ció so cial adre çats als jo ves

de ba rris des fa vo rits. La de gra da ció d’a -

ques tes zo nes ha anat crei xent al llarg

dels úl tims anys i els pro ces sos d’ex clu -

sió han em pit jo rat les con di cions de vida 

dels jo ves. Aquests fets obli guen a bus -

car nous en fo ca ments al vol tant dels me -

ca nis mes d’in serció ju ve nil. Con si de rem 

que les pràcti ques es por ti ves obren un

es pai d’in novació en les po lí ti ques d’in -

ser ció. Per tal d’a pro xi mar-nos a la

qües tió, ens hem cen trat en els “ba rris

d’ac ció pre fe rent” de la Co mu ni tat Va -

len cia na i hem rea lit zat en tre vis tes ex -

plo ratò ries a  respon sables dels ser veis

so cials en con tac te amb la pro blemà ti ca

dels jo ves. La in for ma ció re co lli da per -

metrà de con èi xer les se ves ac ti tuds res -

pec te d’a quest tema i ca rac te rit zar les

pri me res ex pe rièn cies de sen vo lu pa des

en aquest àmbit.

Introducció:
nàufrags urbans,
els joves desfavorits

Du rant l’última dèca da, les con di cions de 

vida a les zo nes ur ba nes més des fa vo ri -

des han em pit jo rat a Espan ya. L’atur, la

man ca d’expectatives, el fracàs es co lar o

fa mi liar han cau sat una crei xent de te rio -

ra ció en tre els jo ves d’aquestes zo nes “en 

cri si”, i els han for çat a man te nir un fràgil 

equi li bri en tre la mar gi na ció i la inte -

gració.

Els re co rre guts d’aquests jo ves pro ce dents

de ba rris po pu lars han es tat mar cats per

una crei xent vul ne ra bi li tat. Ells han es tat

els prin ci pals afec tats per les pe na li tats

que su po sen l’atur i la pre ca rie tat la bo ral

dels anys vui tan ta. En par ti cu lar, els tras -

torns més im por tants han re cai gut so bre

aquells que te nien menys for ma ció i menys 

re cur sos per ac ce dir a una col·lo ca ció. Avui 

es cons ta ta que aquests pro ble mes han

 degradat les se ves pos si bi li tats d’inserció

so cial.
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Abstract

This article examines the place of

physical activity and sport in relation

to the programmes of social insertion

aimed at young people in

underprivileged neighbourhoods. The

degradation in these areas has been

increasing over the last few years and

the processes of exclusion has

worsened living conditions for these

young people. These facts have made

it necessary to look for a new focus in

the mechanisms of juvenile insertion.

We consider that sporting practices

bring something new to the politics of

insertion. With this in mind, we have

concentrated on the “neighbourhoods

of special action” of Valencia

Community and have carried out

exploratory interviews with social

service workers in contact with the

problems of young people. The

information thus obtained has allowed

us to know their attitudes and

characterise the first experiences

developed in this ambit.

Key words
sport, physical activity, youth,
exclusion
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Els ex perts han co men çat a vin cu lar aquest

in cre ment dels jo ves en si tua cions de po -

bre sa amb una cri si dels me ca nis mes con -

ven cio nals d’integració so cial i amb

l’aparició de no ves pràcti ques de lic tuo ses.

La con fir ma ció de to tes aques tes cir -

cumstàncies ha por tat ja al guns so ciò legs a

par lar de “de lin qüèn cia d’ex clusió”, que

pro li fe ra en tre els fills de fa mí lies on la pre -

ca rie tat ha arre lat amb més for ça. Aques ta

mena de de lin qüèn cia, més re la cio na da

amb agres sions cap a les per so nes, es de -

sen vo lu pa amb més for ça des dels vui tan ta i 

es tro ba avui en ex pan sió. És dis tin ti va

d’una so cie tat en cri si, on les vies d’in -

tegració so cial i pro fes sio nal en el món adult 

es tro ben ta po na des i no acon se guei xen de

fun cionar com a ele ment or ga nit za dor de les 

bio gra fies in di vi duals. Les ca rre res pro fes -

sio nals han dei xat de ser es ta bles i, pa ral·le -

la ment, a les ca rre res de lic ti ves els ha pas -

sat una cosa sem blant: avui as sis tim a la

pro li fe ra ció de for mes de violè ncia im pre vi -

si bles, in clas si fi ca bles, sen se sen tit apa -

rent, que els ex perts trac ten d’interpretar i

que es vin cu len a l’actual cri si dels me ca -

nis mes d’integració so cio la bo ral.

El carà cter ex pres siu i alea to ri de les in -

frac cions con tras ta amb l’estil ins tru men -

tal de pe río des an te riors: avui els cot xes

no són ro bats per uti lit zar-los, sinó per

cre mar-los o es ta ve llar-los. L’epidèmia

ur ba na de des tros ses de vehi cles n’és

una bona mos tra. Igual ment, és tam bé

poc “pràctic” el de te rio ra ment i els danys

cau sats en lo cals pú blics po sats a dis po -

si ció dels jo ves per part de l’Estat –cen -

tres d’oci, edu ca tius, ju ve nils. Igual ment, 

no pro por cio na cap be ne fi ci ma te rial des -

tros sar els mit jans de trans port pú blic, el

mo bi lia ri urbà o l’hàbitat més pro per:

parcs, bús ties, fa ça nes, etc. Tam poc no

és gai re “efi caç” con ver tir en nous blancs

de la violè ncia els con duc tors d’autobús o 

els pro fes sors.

Les po lí ti ques so cials han trac tat de fer

front a aques ta dinà mi ca d’exclusió dels jo -

ves de ba rris mar gi nals, mit jan çant ac -

cions d’intervenció en l’àmbit de l’ocu -

pació, de l’educació o de la sa lut. Aques tes 

ac tua cions es veuen des bor da des per una

rea li tat on els re cur sos mai no són su fi -

cients i on la pro blemà ti ca ju ve nil can via

de per fil con tí nua ment; tot ple gat ens im -

pul sa a bus car nous en fo ca ments al vol tant 

dels me ca nis mes d’inserció ju ve nil en

els quals s’explorin les po ten cia li tats d’in -

tegració so cial de les pràcti ques espor -

tives.

Expo sa rem, en pri mer lloc, l’estat de la

qües tió en la in ves ti ga ció so bre es port-in -

ser ció a Espan ya i re su mi rem els pro ce di -

ments me to dolò gics se guits en la in ves ti -

ga ció i, en se gon lloc, en pre sen ta rem els

prin ci pals re sul tats; pri me ra ment de ta lla -

rem al guns dels as pec tes que fan de

l’esport una for ma idò nia d’intervenció en -

tre els jo ves que ana lit zem. Tot se guit con -

cre ta rem les ca rac te rís ti ques de les ex pe -

rièn cies es pan yo les que hem re co llit. Fi -

nal ment, ana lit za rem els re sul tats acon se -

guits en in ter ven cions que comp ten amb

una ex pe rièn cia de fun cio na ment més

pro lon ga da. Dis tin gi rem dos ti pus d’as -

soliments i d’avantatges ob ser vats: en el

pla in di vi dual i en el pla de les re la cions

so cials.

La investigació
sobre activitat física
i col·lectius socialment
desfavorits a Espanya

Els úl tims anys han vist apar èi xer di ver ses

in ves ti ga cions en el camp de la so cio lo gia

de l’esport (Gar cía Fe rran do, 1998) que

mos tren que les pràcti ques es por ti ves ad -

qui rei xen una crei xent im portància en

l’ocupació del temps lliu re ju ve nil. Els mit -

jans de co mu ni ca ció en vaei xen l’espai so -

cial amb ac ti vi tats fí si ques. El fut bol o

l’aeròbic, amb els seus he rois i he roï nes, es 

con sa gren en l’actualitat com a mo dels so -

cials. Aquest “boom”, unit a la pos si bi li tat

de fer de l’activitat fí si ca una pràcti ca edu -

ca ti va adap ta da a les ne ces si tats i vi -

vències so cials dels col·lec tius a què ens

adre cem, per met de pen sar en una for ma

emer gent i crea ti va d’intervenció en po lí ti -

ca so cial.

Així, la Co mis sió Eu ro pea (1998) ha re flec -

tit en di ver sos in for mes la im portància de

les fun cions so cials de l’activitat es por ti va.

Al do cu ment “Evo lu ció i pers pec ti ves de

l’acció co mu nità ria en l’esport”, es dis tin -

gei xen cinc fun cions es pe cí fi ques que les

po lí ti ques eu ro pees ha vien de po ten ciar:

una fun ció edu ca ti va, una fun ció de sa lut

pú bli ca, una fun ció cul tu ral, una fun ció lú -

di ca i una fun ció so cial. Aques ta úl ti ma

pre ci sa va que “l’esport cons ti tueix un ins -

tru ment per pro mou re una so cie tat més in -

clu si va, per llui tar con tra la in to lerà ncia i el 

ra cis me, la violè ncia, l’abús de l’alcohol o

l’ús d’estupefaents; l’esport pot con tri buir

a la in te gra ció de les per so nes ex clo ses

del mer cat la bo ral” (Co mis sió Eu ro pea,

1998).

Ara com ara, a Espan ya són molt es cas ses

les ac cions adre ça des als jo ves de ba rris

de pri mits mit jan çant l’activitat fí si ca. Tan -

ma teix, han co men çat a de sen vo lu par-se

al gu nes in ter ven cions mit jan çant pràcti -

ques es por ti ves en al tres col·lec tius mar gi -

nals: es ports d’equip i ac ti vi tats de mus cu -

la ció amb po bla ció re clu sa; na ta ció,

gimnàsti ca, foo ting o es ca la da amb per so -

nes se ro po si ti ves; di fe rents pro gra mes

d’activitats fí si co-es por ti ves per a jo ves

amb pro ble mes de con duc ta, i ioga, judo o

fut bol sala en cen tres de reha bi li ta ció per a 

to xicò mans.

L’escassetat d’intervencions i in ves ti ga -

cions so bre els jo ves de ba rris des fa vo rits

con tras ta amb l’obertura de sug ges ti ves lí -

nies de tre ball cen tra des en al tres col·lec -

tius amb ne ces si tats es pe cials i que per la

seva pro xi mi tat a la rea li tat dels jo ves re -

sul ten re lle vants per a la nos tra temà ti ca.

Així, en pri mer lloc, hem de des ta car

l’àmbit de les to xi co ma nies, amb els es tu dis 

de Gar cía, Fer nán dez i So lar (1986), Gui -

ña les (1991) i, fi nal ment, el tre ball rea lit zat 

per Val ver de (1994), on s’analitza el pa per

de l’activitat fí si ca en els pro gra mes de

reha bi li ta ció com a eina per re for çar es tils

de vida sa lu da bles. En se gon lloc, cal es -

men tar els tre balls de Gar cía i Car va jal

(1999) i de Du rán, Gó mez, Ro drí guez i Ji -

mé nez (2000), cen trats en pro ble mes de

violè ncia i de lin qüèn cia en l’àmbit edu ca tiu

o en els cen tres d’atenció es pe cial. En ter cer 

lloc, cal es men tar els es tu dis so bre po bla -

cions re clu ses en ins ti tu cions pe ni ten cià -

ries. Entre els més re lle vants, tro bem els

tre balls de Cha ma rro (1993), que su po sen

re ferè ncies obli ga des a la in ves ti ga ció car -

cerà ria, i, igual ment, els que es re fe rei xen a

la dona pre si dià ria de Ríos (1987) i Cas ti llo

(1999). Tots aquests tre balls in da guen so -

bre les po ten cia li tats de les pràc tiques es -

por ti ves com a mitjà d’inserció so cial.

En aques ta lí nia, la nos tra in ves ti ga ció exa -

mi na el lloc de l’activitat fí si ca en les in ter -

ven cions amb jo ves des fa vo rits i va lo ra les

pos si bi li tats d’aconseguir efec tes crea tius i

efi ca ços amb aques tes ac cions. A par tir de

la nos tra ex pe rièn cia d’investigació i del
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ba lanç de les que aca bem d’esmentar, en -

te nem que les po ten cia li tats de l’activitat

fí si ca en el camp de la po lí ti ca so cial són

molt apro fi ta bles, en ca ra que caldrà te nir

en comp te al guns as pec tes que il·lus tra -

rem en aquest text. Com veu rem, caldrà

de can tar-se per pro gra mes glo bals i amb

con ti nuï tat, que aple guin pràcti ques crea ti -

ves, pro gres sis tes i ge ne ra do res de co nei -

xe ments ca pa ços de fo men tar en els jo ves

la rea lit za ció i or ga nit za ció pos te rior de

pràcti ques autò no mes in te gra des en els

seus hàbits de vida.

Ja hem es men tat el carà cter em brio na ri de

la in ves ti ga ció so bre la nos tra temà ti ca a

Espan ya. Això ha im po sat un mar cat ca -

ràcter ex plo ra to ri al nos tre es tu di, que hem 

afron tat a tra vés d’una in ten sa re co pi la ció

do cu men tal d’aquest ti pus d’experiències a 

tot Eu ro pa i mit jan çant la rea lit za ció

d’entrevistes ex plo ratò ries a pro fes sio nals

de la tas ca so cial dels “ba rris d’acció pre fe -

rent” del País Va len cià. Aquests ba rris pre -

sen ten pro ble mes greus en di ver sos in di ca -

dors so cials –po bre sa, de so cu pa ció, fracàs 

es co lar, to xi co ma nies– i for men part d’un

pro gra ma es pe cí fic del go vern re gio nal.

Hem con si de rat re lle vant abor dar la nos tra

in ves ti ga ció en tre vis tant els res pon sa bles

dels “equips so cials de base” dels ba rris,

per què hi ha víem de tec tat l’existència d’u -

nes cer tes pràcti ques es por ti ves poc or ga -

nit za des. La in for ma ció re co lli da per me tria 

de fer el cens les pràcti ques es men ta des i

ana lit zar-les amb més de tall. A més a més, 

per il·lus trar els nos tres ar gu ments, com -

ple ta rem la in for ma ció amb l’anàlisi

d’experiències en aques ta àrea rea lit za des

a d’altres paï sos de la Unió Eu ro pea, fo na -

men tal ment a Fran ça.1

Anàlisi d’entrevistes
exploratòries dirigides
a experts
Aspec tes que po ten cien

la presè ncia de l’esport

en les ac cions d’inserció

Els jo ves amb qui tre ba llen els nos tres en -

tre vis tats, i que són ob jec te del nos tre in -

terès, te nen edats com pre ses en tre els 12 i

els 16 anys. Viuen en un es pai vul ne ra ble,

on les pos si bi li tats de con tro lar la pròpia

tra ject òria no són gai res. Hi ha al gu nes

pos si bi li tats de sor tir del ba rri, de crear al -

tres ac ti vi tats o de par ti ci par-hi, però tam -

bé n’hi ha mol tes de su cum bir a la pre ca -

rie tat, la de cadè ncia, l’espera. Des d’edats

pri me ren ques, els nois d’aquestes zo nes

de pri mi des pa tei xen molts dels sig nes vin -

cu lats a la mar gi na ció: la de sa ten ció a la

sa lut, el fracàs es co lar, la vida al ca rrer, i

els pri mers epi so dis de lic tius són al guns

dels més des ta ca bles.

Hi ha dues raons fo na men tals que acre di -

ten l’esport com a mitjà d’intervenció en

l’àmbit de la in ser ció ju ve nil: en pri mer

lloc, la re llevà ncia que té en tre els hàbits

dels jo ves. A ho res d’ara, la seva presè ncia

ha arri bat fins a les zo nes més obli da des i

els jo ves que hi viuen vo len par ti ci par-hi.

El de sig de pràcti ques fí si ques és cap tat i

apro fi tat pels pro fes sio nals del tre ball so -

cial que te nen més pro pers: “Amb l’esport,

la par ti ci pa ció ini cial d’aquests xa vals està

ga ran ti da, per què par tim del fet que és un

dels cen tres d’interès dels nois... Si t’ho de -

ma nen ells ma tei xos!” (E.1). Els tre ba lla -

dors so cials tro ben un ins tru ment per acos -

tar-se als nois, un re curs per cap tar la seva

aten ció, una eina per con que rir-los: una

for ma “d’atrapar-los amb l’es port”(E.4).

En se gon lloc, la coin cidè ncia que es pro -

dueix en tre de ter mi na des ca rac te rís ti ques

de l’activitat fí si ca –com ara el seu carà cter 

in for mal, el di na mis me i la pos si bi li tat de

rea lit zar-la en es pais oberts–, amb al guns

trets tí pics dels jo ves en risc so cial –com la

vida al ca rrer, el temps buit o l’actitud de

re buig a les nor mes so cials pre do mi nants–

aques ta coin cidè ncia, diem, pro pi cia la

presè ncia de l’esport en les ex pe rièn cies

d’inserció.

Així, les ac ti vi tats fí si ques i els jocs su po -

sen una for ma d’aproximar els jo ves –poc

acos tu mats a les nor mes– a ac cep tar les

re gles del joc sen se viu re-les com una im -

po si ció for ço sa i ex te rior. Com co men ta un

dels en tre vis tats: “A l’esport hi en tren bé

fins i tot els nois més di fí cils [...], nois que

no es tan acos tu mats a te nir lí mits o a te nir

nor mes, per què una for ma d’anar-les ac -

cep tant és a tra vés del joc” (E.4). El carà -

cter pràctic i dinà mic i els es pais oberts de

les ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves són as -

pec tes va lo rats de for ma molt po si ti va da -

vant d’altres me nes d’iniciatives d’inserció

més vin cu la des a l’escola, que els ado les -

cents viuen com una obli ga ció: “...d’altres

ac ti vi tats com ara les clas ses de repàs, la

bi blio te ca, els ta llers, diuen que no es tan

fets per a ells” (E.4). Tam bé, els es pais

oberts com a lloc de rea lit za ció res po nen a

les vivè ncies i ex pe rièn cies dels jo ves de

ba rri, com ex po sa un en tre vis tat: “són xa -

vals que pas sen molt de temps al ca rrer,

ales ho res, els es cauen més les ac ti vi tats

ober tes, per què es tan més acos tu mats a

es tar-se al ca rrer, sem pre van amunt i

avall, o si gui que el fí sic el te nen més de -

sen vo lu pat que d’altres nois que s’estan

més a casa, veient la tele o lle gint un lli -

bre.” (E.4).

Trets de les pri me res

ex pe rièn cies es pan yo les

Enca ra que de for ma em brionà ria i amb

pocs mit jans, al guns dels en tre vis tats ja

han co men çat a en ge gar ini cia ti ves pun -

tuals. Són ac cions es porà di ques amb un

alt pro ta go nis me del fut bol, que bus quen

d’aprofitar la po ten cia li tat de l’esport per

ge ne rar un pri mer con tac te, en ca ra que si -

gui in for mal, amb els jo ves.

Aques tes pri me res ex pe rièn cies as su mei xen 

com a ob jec tius aquells que coin ci dei xen  o

que es tan molt re la cio nats amb les fi na li -

tats as so cia des tra di cio nal ment a l’acti -

vitat fí si ca: la sa lut, la re ge ne ra ció fí si ca, el 

de sen vo lu pa ment mo ral, l’aprenen tatge de 

nor mes, la uti lit za ció del temps lliu re o

l’alliberació de l’energia. “Si ju guen a les

tres de la tar da han d’aprendre a re gu lar-se 

els àpats” (E.3) “l’escalada dis sua deix

molt de ‘pas sar-se’ els dis sab tes a la nit”

(E.1). “Hi ha nois amb una agres si vi tat for -

ta [...] l’esport és una for ma de ca na lit zar

aques ta agres sió, de do nar-li sor ti da”

(E.2). Pel que fa a aquest a aquest tema,

les ini cia ti ves no pre sen ten un de sen vo lu -

pa ment sis te ma tit zat d’objectius so cials

sinó que es tro ben mar ca des pels ob jec tius 
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1 Les po lí ti ques so cials fran ce ses apor ten al guns ins tru ments ori gi nals en la uti lit za ció de l’esport per a la in ser ció so cial. Les sem blan ces en tre les es truc tu res d’aquestes po lí ti -

ques amb les es pan yo les fan que aques ta rica ex pe rièn cia pu gui ser vir d’exemple en un fu tur per abor dar les ma tei xes pro blemà ti ques al nos tre país. Impor tants pro gra mes pú -

blics –com l’“OPE” (ope ra ció pre ven ció es tiu), els J-Sports o els Tic kets-Sport– han aco llit mi lers de jo ves als ba rris i ra ti fi quen la for ça ad qui ri da per l’esport com a dis po si tiu

d’inserció. L’avaluació po si ti va de la ma jo ria d’aquestes in ter ven cions i els mit jans in ver tits obren un pa no ra ma pro me te dor en aquest camp.



de po sar en pràcti ca i co rre gir hàbits hi giè -

nics. Aques tes pri me res ex pe rièn cies es

rea lit zen per la mo ti va ció d’algun tre ba lla -

dor so cial que in tueix les pos si bi li tats que

te nen aques tes in ter ven cions. Les se ves

pràcti ques no for men part de plans glo bals. 

Es tro ba a fal tar una vo lun tat po lí ti ca que

en cap ça li la ini cia ti va de de sen vo lu par un

pro gra ma sis temà tic que in clo gui les

pràcti ques es por ti ves.

Això ens em me na a re fe rir-nos a un se gon

as pec te: la fal ta de con ti nuï tat en el temps

de les in ter ven cions. Cha rrier (1998) ha fet

palès que la du ra da és un fac tor clau per a

la in ser ció. La bre ve tat de les ex pe rièn cies

re dueix la in ter ven ció a ac cions pun tuals,

els ob jec tius de les quals es po den que dar

en una ac ció que si gui “po sar un pe daç”, en 

una ac ció pal·lia ti va, l’únic ob jec tiu de la

qual és acos tar-se als jo ves. Tot i amb això,

els tre ba lla dors so cials s’adonen dels as pec -

tes po si tius que es po den acon se guir amb

in ter ven cions es porà di ques com les que es -

tan rea lit zant: “...és fàcil atra par-los amb

l’esport i des prés pots in tro duir-los en al tres

ac ti vi tats [...] ser veix per en gan xar els xa -

vals més di fí cils” (E.4); “és, so bre tot, un

gan xo ‘bes tial’ (E.1).

Cal des ta car una ter ce ra ca rac te rís ti ca molt

re pe ti da: es trac ta de la uti lit za ció om ni pre -

sent del fut bol en la ma jo ria de les ac cions

aple ga des. Les mo ti va cions, les creen ces o 

la fal ta de for ma ció es por ti va dels tre ba lla -

dors so cials di fi cul ten l’ús d’altres ac ti vi -

tats fí si ques. La ci ta ció se güent re cull el

que diem: “...Com que el fut bol els atreu,

per què vo len ser com Ro nal do i tots

aquests, i era més fàcil per a no sal tres,

doncs ales ho res vam co men çar amb això”

(E.3). Aques ta in sistència en el fut bol re -

dueix els rics ma ti sos que d’altres es ports

apor ta rien a les in ter ven cions i en con di -

cio nen els re sul tats.

Algu nes ex pe rièn cies, tan ma teix, co men -

cen a des ta car-se de la res ta per la va rie tat

d’activitats pro po sa des. Cal des ta car la

que es por ta a ter me al ba rri La Coma (Pa -

ter na-Valè ncia) i la dels Cen tres So cials

IV-V d’Alacant. La pri me ra, rea lit za da du -

rant di ver sos anys, re cull un con junt d’ac -

tivitats es por ti ves en tre les quals hi ha el

fut bol, les arts mar cials, el vo lei bol, el

ping-pong, l’handbol, els es cacs “vi vents”,

l’aeròbic o el tea tre. La se go na, in vo lu cra

gai re bé 100 jo ves i di ver sos ba rris de la

zona du rant tot el curs acadè mic, mit jan -

çant ac ti vi tats fí si ques com ara gimnàsti ca

de man te ni ment, balls de saló, orien ta ció,

aerò bic, bàsquet, prees port i jocs al ter na -

tius i tra di cio nals. Entre els fac tors que aju -

da ran a de ter mi nar i po ten ciar una o al tra

pràcti ca es tro ben la hist òria i la cul tu ra de

la zona, les ins tal·la cions ne cess àries, l’ac -

cessibilitat dels llocs i el cost que su po sarà

per als jo ves el ma te rial es por tiu. Si es res -

pec ta això, és pos si ble l’opció que els jo ves 

arri bin a de sen vo lu par una pràcti ca in te -

gra da en els seus hàbits de vida.

En re sum, als ba rris ana lit zats les ac cions

so cials a tra vés de l’esport en ca ra es tan

fent les pri me res pas ses. Tan ma teix, dels

dis cur sos dels en tre vis tats es desprèn una

va lo ra ció po si ti va de les ex pe rièn cies, en -

ca ra que tam bé s’observa la ne ces si tat de

con so li dar i en ri quir les ini cia ti ves per

acon se guir més eficà cia. La ci ta ció que ve

a con ti nua ció trans met molt bé la preo cu -

pa ció i la in cer te sa dels en tre vis tats: “El

fut bol sala, l’utilitzàvem com a cai xa de re -

clu ta ment per a nois als quals no arribà -

vem de cap ma ne ra, però ara què pas sa?

Doncs ara ja no es tem en aques ta fase [...], 

ne ces si tem pro gra mes sòlids” (E.1). En el

punt se güent, ens cen tra rem en els pos si -

bles efec tes que po den te nir les ac cions

d’inserció per l’esport quan te nen el su port

de dis po si tius que els do nin so li de sa i els

per me tin de de sen vo lu par-se amb con ti -

nuï tat.

Re sul tats po si tius as so ciats

a les ex pe rièn cies més con so li da des

Mal grat les es cas ses in ter ven cions que

s’estan rea lit zant a ho res d’ara al nos tre

país, tro bem un bon nom bre d’experiències 

pràcti ques i d’investigació de sen vo lu pa des 

en paï sos de la Unió Eu ro pea.2 Espe cial -

ment a Fran ça, on, des de la dèca da dels

vui tan ta, s’ha acu mu lat un va luós apre -

nen tat ge en re la ció amb els vin cles en tre

l’activitat fí si ca i les po lí ti ques d’inserció

adre ça des a col·lec tius de jo ves des fa vo rits 

de les ban lieue. A par tir d’aquell mo ment

s’engeguen dis po si tius sòlids d’inserció per 

l’esport, que per la seva di men sió i ori gi na -

li tat po den ser vir de re ferè ncia per ana lit -

zar els pos si bles efec tes d’aquesta mena

d’intervencions a Espan ya.

Les re ferè ncies do cu men tals que hem ex -

tret so bre el cas francès i les opi nions, re -

col za des en ex pe rièn cies pràcti ques, dels

tre ba lla dors de l’àrea so cial que hem re co -

llit al nos tre es tu di, ens per me ten de de ta -

llar al gu nes de les con di cions que pos si bi li -

ta rien in ter ven cions més sis temà ti ques en

aquest camp. En aquest apar tat, ens cen -

tra rem en els re sul tats i efec tes po si tius

que les ex pe rièn cies més con so li da des han 

tin gut per a la vida dels jo ves i del ba rri.

Re sul tats en l’àmbit in di vi dual:

cura per so nal, for ma ció

i in ser ció pro fes sio nal

Ja hem vist, en parà grafs an te riors, que

els ob jec tius as sig nats tra di cio nal ment a

l’educació fí si ca per a la mi llo ra de l’in -

dividu són pre sents en aques tes ini cia ti -

ves: l’aprenentatge d’hàbits sa lu da bles, el 

de sen vo lu pa ment fí sic, la uti lit za ció del

temps lliu re o l’adquisició de nor mes fi gu -

ren, com a fi tes im por tants, en les ex pe -

rièn cies dels nos tres en tre vis tats. Sen se

meny ste nir aques tes con se cu cions, cal

pro po sar-se in ter ven cions més àmplies i

com ple xes que trans cen dei xin l’àmbit del

fet “edu ca tiu”, i s’inscriguin en el camp de 

la in ser ció so cial, tot am pliant els ob jec -

tius vers la for ma ció la bo ral, la pro fes sio -

na lit za ció i la crea ció de vin cles amb em -

pre ses.

Al nos tre país, exis tei xen al gu nes ex pe rièn -

cies que s’aproximen a aquest ti pus

d’enfocament a tra vés de la for ma ció del

vo lun ta riat; aquest se ria el cas de Bur jas -

sot (Valè ncia). El 1994, els ser veis so cials

d’aquest ba rri, junt amb l’associació de

veïns i el Cen tre de dia van crear una as so -

cia ció per di na mit zar les ac ti vi tats es por ti -

ves dels jo ves del ba rri amb aju da de vo -

lun ta ris es co llits en tre els jo ves de més

edat. La mo ti va ció d’aquests s’incre men -
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tava mit jan çant l’oferta de for ma ció tècni -

coes por ti va i el prin ci pal avan tat ge, més

enllà de l’ajut ma te rial, con sis tia a re cu pe -

rar l’experiència del ca rrer d’aquests jo ves

més grans i la con si de ra ció amb què comp -

ten so bre els més pe tits i po sar-les al ser vei 

de la ini cia ti va. La for ma ció s’orienta a

crear una fi gu ra de col·la bo ra dor o aju dant

dels ser veis so cials en la coor di na ció de

l’activitat fí si ca. Com veiem en la ci ta ció

se güent, la idea d’una for ma ció en in ser ció

so cial i es port apa reix com una ne ces si tat

per do nar con ti nuï tat a les in ter ven cions:

“No és una cosa ge ne ral, però sí, te nim...

tres xa vals que han pas sat per aquí, pri mer 

com a re cep tors de l’activitat [...] nois de

16-17 anys, és clar, inex perts com ple ta -

ment, oi?, ales ho res col·la bo ren, aju den

l’entrenador que por ta un equip o co ses

així” (E.5).

A Fran ça, la fre qüèn cia amb que s’han pro -

duït les con ne xions en tre la par ti ci pa ció

dels jo ves en les ini cia ti ves i la seva pos te -

rior im pli ca ció en pos si bles sor ti des pro fes -

sio nals, ha ins pi rat la re cent crea ció de

pro gra mes d’inserció pro fes sio nal per a la

jo ven tut –em plois-jeu nes–, en els quals

ocu pen un lloc cen tral les ac ti vi tats

d’animació so cio cul tu ral i so cioes por ti va

als ba rris. To tes aques tes ex pe rièn cies de

for ma ció, ocu pa ció i col·la bo ra ció so cial,

han anat acom pan ya des de l’aparició de

di ver sos tí tols i cur sos d’especialització per 

a aquests camps. Aques tes no ves dinà mi -

ques pro fes sio nals, que apor ten als jo ves

re sul tats con crets per a la seva in ser ció,

ofe rei xen molt bo nes ex pec ta ti ves, però cal 

as sen ya lar que co men cen a pro duir-se pro -

ble mes lli gats a la ‘pe ren nit za ció’ d’aques -

tes ocu pa cions i a la con se güent ne ces si tat 

d’incrementar el su port pú blic si es vol do -

nar con ti nuï tat a aques tes in ter ven cions de 

gran ren di bi li tat so cial.

Cha rrier (1998) re cull una ex pe rièn cia de

for ma ció-ocu pa ció de sen vo lu pa da a

Bruay sis (Fran ça) per ins ti tu cions lo cals en 

col·la bo ra ció amb em pre ses. En una pri -

me ra fase d’aquesta ex pe rièn cia, un equip

de tècnics i ani ma dors es por tius tre ba llen

al ba rri amb jo ves de 16 a 25 anys, en en -

tre na ments set ma nals que en glo ben gran

va rie tat d’esports i d’altres ac ti vi tats, com

ara con certs, ci ne ma o arts plàsti ques.

Des prés, en una se go na fase, els tècnics,

jun ta ment amb al guns dels jo ves més par -

ti ci pa tius, sur ten del ba rri i im par tei xen,

se mi pro fes sio nal ment, les ac ti vi tats es por -

ti ves als em pleats de les em pre ses col·la -

bo ra do res. En mol tes oca sions, aques tes

va lo ren po si ti va ment aques tes pràcti ques

fí si ques per als seus tre ba lla dors i els do -

nen con ti nuï tat a tra vés de con trac tes la bo -

rals de fo ment d’ocupació. Vint-i-dues

 empreses han sig nat con ve nis amb les ins -

ti tu cions im pul so res d’aquesta ini cia ti va

en tre 1994-1996.

En la matei xa lí nia, po dríem des ta car

l’ex pe rièn cia fran ce sa de Les si nes ano -

me na da “Pro ject de lut te pour l’in te gra -

tion so cial: Team Les si nes-Les 12 h de

la Chi ne lle”. Ba sa da en la pro gra ma ció

de pro ves de mo to ci clis me orien ta des a

jo ves “en gan xats” a pràcti ques il·lí ci tes o

pe ri llo ses de con duc ció. Aques ta ex pe -

rièn cia per se gueix mo de rar aques ta pro -

pen sió a con duir sen se nor mes mit jan -

çant una cur sa re gla da. Com ple ment ària -

ment, la mo ti va ció dels jo ves s’es pe ro na

pro por cio nant-los co nei xe ments de

mecà ni ca que, jun ta ment amb els con -

tac tes que es creen amb les en ti tats pa -

tro ci na do res, fa ci li ten la in te gra ció la bo -

ral dels jo ves. Aques ta ini cia ti va re sul ta

de gran in terès, per què les mo tos ocu pen

un lloc cen tral en la seva vida.

Re sul tats en l’àmbit gru pal:

mi llo ra de les re la cions so cials

als ba rris

La de gra da ció de les zo nes ur ba nes que es -

tem con si de rant no no més és ar qui tect òni -

ca: crei xen tam bé les di fi cul tats de con -

vivè ncia. A les zo nes més de pri mi des les

re la cions so cials són di fí cils, el cli ma de te -

mor en gen drat per la pe ti ta de lin qüèn cia i

mag ni fi cat per l’efecte am pli fi ca dor dels

mit jans de co mu ni ca ció im preg na la vida

so cial. El dis curs so bre la se gu re tat ciu ta -

da na im po sa la por com una ba rre ra in vi si -

ble en tre el veï nat adult i el jove. L’or -

ganització veï nal és molt de fen si va i reac ti -

va, les mo bi lit za cions te nen un mar cat

carà cter “emo cio nal”, que ex plo ta en te -

mes con crets: dro ga, pros ti tu ció, bru ta li tat

po li cía ca. Les ini cia ti ves so cio cul tu rals no

te nen con ti nuï tat, s’organitzen ac tes es por -

tius o d’una al tra ín do le que no tor nen a re -

pe tir-se. Tot ple gat di fi cul ta els con tac tes

en tre veïns i di fi cul ta els vin cles en tre bar -

ris i, tam bé, en tre ètnies d’una ma tei xa

zona.

Els dis cur sos re co llits en el nos tre es tu di i

els re sul tats de les in ter ven cions fran ce ses

as sen ya len l’activitat fí si ca com un mitjà

per mi llo rar la cohe sió so cial en els grups

des fa vo rits. Les ci ta cions se güents re flec -

tei xen de qui na ma ne ra per ce ben els tre ba -

lla dors so cials el po ten cial de l’esport per

afa vo rir les re la cions so cials: “L’esport crea 

un àmbit de con vivè ncia per a aquests

nois” (E.3); “Els equips ara es tan ba rre -

jats, nois d’aquí i d’altres ba rris pro pers.

L’es port em per met d’ajuntar cinc paios i

cinc gi ta nos” (E.5). Les pràcti ques es por ti -

ves sem bla que po den unir jo ves en una

ac ti vi tat co mu na per a paios i gi ta nos o per

a nois d’un ba rri o d’un al tre. Però els en -

tre vis tats ex pres sen, mal grat tot, els seus

dub tes so bre si aquests be ne fi cis de la so -

cia bi li tat se cir cums criuen úni ca ment a

l’àmbit es por tiu o po den es ten dre’s a un

es ce na ri so cial més am pli.

So bre això, les ex pe rièn cies més avan ça -

des apor ten ma ti sos de molt d’interès i

d’optimisme res pec te al pa per de l’esport

rea lit zat en unes con di cions de ter mi na des: 

les in ter ven cions s’han d’inscriure en pro -

jec tes glo bals i obrir les por tes a l’exterior

dels ba rris per pro vo car mi llo res reals en

les re la cions so cials. Alguns exem ples ens

ser vi ran d’orientació. Les ano me na des

“Olympia des Lo ca les” són una mos tra cla -

ra de po ten cia ció de les re la cions en tre bar -

ris. L’èxit d’aquesta ini cia ti va n’ha propi -

ciat la di fu sió i en tre les més in no va do res

des ta ca la de Bou log ne-sur-Mer, on s’estan 

fent des del 1993. Són or ga nit za des pels

ajun ta ments, en col·la bo ra ció amb en ti tats 

es por ti ves, sin di cats, mit jans de co mu ni -

ca ció, or ga nis mes de for ma ció i em pre ses.

Grups de jo ves, di vi dits per zo nes, trien un

es port i pre pa ren una pro va que, al llarg

d’un dia, hau ran de rea lit zar junt a equips

d’altres ba rris. A més a més, l’organització

in vi ta es por tis tes fa mo sos com a “pa drins”

de les com pe ti cions es por ti ves. Aques tes

ini cia ti ves apro fi ten la ca pa ci tat de con vo -

catò ria que es pro dueix al vol tant d’un es -

de ve ni ment es por tiu i que atreu molts jo -

ves de zo nes di fí cils.

Cen trat en les re la cions ètni ques, Tho mas

(1993) ha es tu diat la in fluèn cia de la

pràcti ca es por ti va so bre les re la cions in -

terè tni ques mit jan çant una in ves ti ga ció

rea lit za da en la pe rifè ria pa ri sen ca amb un

equip de fut bol com post per ju ga dors de

tres “cul tu res”: fran ce sos d’origen, al ge -
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rians i un ter cer grup amb do ble na cio na li -

tat fran ce sa i al ge ria na. En dos mo ments

di fe rents –abans i des prés d’un pe río de

d’entrenament– s’ha pas sat a cada ju ga dor 

un qües tio na ri so ciomè tric on es de ma na -

va que va lo res sin els al tres, se gons l’a -

finitat que sen tien. La com pa ra ció dels re -

sul tats mos tra una evo lu ció po si ti va de les

ac ti tuds en tre els grups.

L’escola, i més en con cret la pràcti ca es por -

ti va que s’hi de sen vo lu pa, és tam bé un te rri -

to ri que pot ins tru men ta lit zar-se per afa vo rir 

la cohe sió so cial. En una re cent ini cia ti va,

em pre sa el 1998 pel Ser vei de Pro mo ció

Edu ca ti va del Con sell Esco lar de la Co mu ni -

tat de Ma drid s’ha se lec cio nat un mèto de de 

tre ball que po sa va l’accent en la di men sió

in ter se xual, in ter ge ne ra cio nal i in ter cul tu ral

per apro fi tar el po ten cial de fu sió que

l’activitat fí si ca pot des per tar en tre grups de

sexe, ètnia o edats di fe rents. Les ac ti vi tats

lú di ques i els jocs de coo pe ra ció, així com

els es ports a l’aire lliu re, han es tat els pro -

ce di ments uti lit zats per in ten tar no re pro -

duir es truc tu res com pe ti ti ves i acon se guir

de crear es pe rit de grup.

És cert que les mi llo res en el cli ma so cial

mit jan çant l’activitat fí si ca no són fàcils de

me su rar i és di fí cil d’atribuir-les a un fac tor

par ti cu lar com ho són les pràcti ques es por -

ti ves. Però, tot i amb això, les po ten cia li -

tats d’aquestes, com in di quen els dis cur -

sos ana lit zats més amunt i la ma jo ria de

les ex pe rièn cies que hem ex po sat, són es -

pe ran ça do res. Tan ma teix, no con vé de

cau re en un triom fa lis me que ens por ti a

con si de rar l’esport com a re mei uni ver sal,

tot ig no rant les di fi cul tats que con té en es -

tar tam bé tra ves sat per nom bro ses ten -

sions so cials.

Conclusions

En aquest ar ti cle no hem inclòs al guns as -

pec tes d’importància, com ara els equi pa -

ments i les ins tal·la cions es por ti ves, la

ido neï tat de les pràcti ques es por ti ves as -

so cia des a ba rris con crets o les neces -

sàries pas sa rel·les en tre l’esport de ba rri i

l’esport fe de rat. Tots aquests són te mes

que do nen con ti nuï tat a la nos tra lí nia

d’investigació i que de sen vo lu pa rem prò -

ximament. Des prés de la pre sen ta ció dels

re sul tats vol dríem con clou re des ta cant al -

gu nes idees que emer gei xen de la in ves ti -

ga ció i que són, al ho ra, di rec trius ine lu -

dibles per a un pro gra ma con cret que

 pretengui de po ten ciar la in ser ció so cial a

tra vés de l’activitat fí si ca:

n Les ac cions d’esport-in ser ció no són un

re mei mi ra cu lós per llui tar con tra

l’exclusió dels jo ves, fre nar la de lin qüèn -

cia o l’ús de dro gues. No més acon se gui -

ran re sul tats reei xits si s’impulsen mit -

jan çant una con sis tent vo lun tat po lí ti ca

que pro mo cio ni ini cia ti ves a mitjà i llarg

ter mi ni so bre les zo nes ur ba nes de pri mi -

des.

n Les ac cions im pli quen un alt ni vell de

pre pa ra ció tècni ca per part dels res pon -

sa bles, de ma ne ra que que din co berts

tant els as pec tes tècnics es por tius com

l’acompanyament so cioe du ca tiu per part 

dels pro fes sio nals de l’acció so cial als

ba rris.

n És es sen cial que les ex pe rièn cies comp -

tin amb la par ti ci pa ció dels ma tei xos jo -

ves i la fo men tin: d’aquesta ma ne ra es

po dran con èi xer les se ves de man des i

els seus gus tos es por tius. La se lec ció

d’esports allun yats de la seva cul tu ra

es por ti va (golf, equi ta ció, per po sar ca -

sos ex trems) re que ri ria un ex te nuant

tre ball de sen si bi lit za ció que fa re co ma -

na ble abor dar pràcti ques es por ti ves

pro pe res a la com po si ció de clas se d’a -

quests jo ves.
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