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Resum 
La re la ció en tre es port i ex clu sió so cial pot

és ser es tu dia da a par tir de l’anà li si del pa -

per que juga l’es port com a eina d’in ter ven -

ció en l’àmbit de l’ex clu sió. En base al seu

po ten cial pe dagò gic i so cial, és in te res sant

pen sar les in ter ven cions es por ti ves em -

mar ca des en pro jec tes d’e du ca ció so cial,

orien tats vers la re sistència dels pro ces sos

de pro duc ció i re pro duc ció de l’ex clu sió.

Per fer-ho, és con ve nient ac cep tar lí mits en 

les ac cions i, tam bé, ser cons cients dels

pro ble mes in he rents a l’ex clu sió. En la me -

su ra que aquesta té al gu na cosa a veu re

amb pro ces sos de frac tu ra i de sa gre ga ció

so cial, l’es port pot sig ni fi car una atrac ti va

eina d’in ter ven ció per crear es pais de cohe -

sió i de par ti ci pa ció so cial. De tota ma ne ra, 

fins i tot re co nei xent els avan tat ges que

ofe reix, tam bé és im por tant pres tar aten ció 

als lí mits que plan te ja la po sa da en mar xa

d’ex pe rièn cies espor tives. 

Introducció 

El tre ball que pre sen tem té re la ció amb un 

apro fun di ment teò ric so bre qües tions re la -

cio na des amb l’es port i l’ex clu sió so cial

des d’u na pers pec ti va ana lí ti ca i es sen -

cial ment pro ble ma tit za do ra.1 Per fer-ho,

hem es truc tu rat el tre ball en tres apar tats

fo na men tals. El pri mer, fa re ferè ncia a

qües tions genè ri ques so bre el tema de

l’ex clu sió so cial, plan te ja des des d’un

punt de vis ta ac tual, per tal d’es bos sar al -

gu nes idees que ens ser vei xin de punts de

su port so bre els quals as sen tar les ba ses

teò ri ques pel que fa a l’es port com a eina

d’in ter ven ció. Al se gon apar tat s’a na lit za

el pa per de l’es port com a eina d’in ter ven -

ció pe dagò gi ca i so cial, i es re fle xio na so -

bre al guns dels as pec tes més re lle vants en 

re la ció amb l’àmbit de l’ex clu sió i, fi nal -

ment, al ter cer, s’ex po sen tan sols al gu nes 

de les pos si bi li tats i dels lí mits que plan te -

gen les in ter ven cions es por ti ves desti -

nades a fer front a l’ex clu sió. En aquest

apar tat, la in ten ció no se cen tra tant a sos -

pe sar si l’es port com a eina d’in ter ven ció

comp ta amb més lí mits que no pas avan -

tat ges, o vi ce ver sa, sinó a re con èi xer i ad -

me tre que tam bé comp ta amb li mi ta -

cions, i se rioses.

Lluny d’o fe rir una imat ge dis tor sio na da

so bre la rea li tat so cial que ens in te res sa

d’es tu diar, en aquest tre ball pro po sem

una vi sió hu mil però tam bé crí ti ca so bre

la via bi li tat real i fàcti ca de l’es port en

l’àmbit de l’ex clu sió so cial, dit amb al tres 

pa rau les, una anà li si so bre la pos si bi li tat

de con nec tar l’es port i l’ex clu sió. 

Qüestions genèriques
sobre l’exclusió social.
Una aproximació hodierna

Abans d’en trar amb més de tall en el pa per

que pot ju gar l’es port en l’àmbit de l’ex clu -

sió so cial, con si de rem ne ces sa ri tre ba llar

prèvia ment qües tions re la cio na des amb

l’ex tens i com plex tema de l’ex clu sió per tal 

de po der cla ri fi car, pos te rior ment, les pos -

si bi li tats i els lí mits que plan te ja l’es port en 

de ter mi nats con texts. En aquest sen tit, a

con ti nua ció de sen vo lu pa rem al gu nes idees 

re fe rents a l’ex clu sió que ens se ran útils

per a la con fec ció d’un teló de fons so bre el

qual pro jec tar l’es port com a eina d’in ter -

ven ció pe dagò gi ca i so cial.

Per en ten dre el sig ni fi cat real i ajus tat de la

no ció d’ex clu sió és in dis pen sa ble pro ble ma -

tit zar la con fi gu ra ció del sis te ma so cial en

què es dóna l’ex clu sió, per què hi ha una

tendència ge ne ra lit za da a ana lit zar-la com

un fet so cial pro duït, un fe no men so cial ja

do nat, sen se en trar en la dinà mi ca o en els

fac tors que la ge ne ren, amb la qual cosa no

és gens es trany que la no ció es ti gui sub jec ta 

a mul ti pli ci tat d’in ter pre ta cions i tam bé opi -

apunts 77 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (42-47)

ciències aplicades a l’activitat física i l’esport

42

 

* Amb el su port del De par ta ment d’Uni ver si tats, Re cer ca i So cie tat de la in for ma ció de la Ge ne ra li tat de Catalunya.
1 Ente nem la pro ble ma tit za ció en la ma tei xa lí nia que plan te ja Fou cault, és a dir, com al “con junt de pràcti ques dis -

cur si ves o no dis cur si ves que fa que una cosa  en tri en el joc d’allò ver ta der i d’allò  fals i el cons ti tueix com a ob jec te 

per al pen sa ment” (1999,371). Dit d’u na al tra ma ne ra, la pro ble ma tit za ció tin dría a veu re amb el joc de sot me tre

a in te rro gant i a pro ble ma les co ses, tot in te rro gant-nos so bre elles, sen se ac cep tar-les a prio ri com a ja do na des i/o

com a de fi ni ti ves.

Pro ble ma tit za ció, Esport, Exclu sió so cial,
Inter ven ció, Instru men ta lit za ció

n Pa rau les clau

Abstract

The re la tion bet ween sport and so cial

ex clu sion can study from the analy sis of the

pa per that plays the sport l ike tool of

in ter ven tion in the sco pe of the ex clu sion.

Being ba sed on their  pe da go gi cal and so cial

po ten tial, the sport in ter ven tions are fra med

in pro jects of so cial edu ca tion, orien ted

to wards the re sis tan ce of the pro ces ses of

pro duc tion and re pro duc tion of the ex clu sion. 

For it, is ad vi sa ble to ac cept l i  mits in the

ac tions and, also, to be cons cious of the

in he rent pro blems to the ex clu sion. In the

mea su re ment that the ex clu sion has to do

with pro ces ses of so cial frac tu re, the sport

can mean an at trac ti ve tool  of in ter ven tion to 

crea te spa ces of cohe sion and so cial

par ti ci pa tion.Of all ways, stil l  re cog ni zing the 

ad van ta ges that of fer, also it is im por tant to

pay at ten tion to the l i mits that the be gin ning

of sport ex pe rien ces rai ses.

Key words

Problematisation, Sport, Social exclusion,

Intervention, Instrumentalization



nions, ca pa ces de ca mu flar-ne el sen tit i

la trans cendència reals. Com a co rol·lari,

qual se vol apro xi ma ció a la no ció d’ex clu sió

ha d’a nar acom pan ya da d’u na anà li si crí ti -

ca per no có rrer el risc d’a ven tu rar-se en les

tur bu len tes ai gües del dis curs co rrent i dei -

xar-se en dur per mo des, dis cur sos po lí tics i

fins i tot dis cur sos de pro fes sio nals, ca rac te -

rit zats, nor mal ment, per la uti lit za ció de

con cep tes que ni tan sols s’han pa rat a ana -

lit zar.2 Així doncs, atès que la no ció d’ex clu -

sió es ca rac te rit za prin ci pal ment per la ge -

ne ra lit za ció del ter me i pel seu pas al dis -

curs comú (Autès, 2000), cal en cerclar, re -

duir i qües tio nar el seu sig ni fi cat real. 

El fe no men de l’ex clu sió so cial es tro ba

 relacionat amb una mo di fi ca ció de l’es truc -

tu ra de la so cie tat, con sis tent en la tran si -

ció d’u na so cie tat ver ti cal, ba sa da en re la -

cions so cials jerà rqui ques en tre els que

ocu pen po si cions su pe riors da vant dels

que ocu pen po si cions in fe riors, a una so -

cie tat ho rit zon tal, en la qual la cosa im por -

tant no és tant la je rar quia com la distància 

que es pro dueix en re la ció amb el cen tre

de la so cie tat. Men tre que el pri mer ti pus de

so cie tat està més re la cio nat amb l’in dus -

tria lis me, el se gon té a veu re amb la so cie -

tat ac tual, és a dir, la de l’‘in for ma cio na lis -

me’. Des d’a ques ta pers pec ti va, ja no és

tan sig ni fi ca tiu es tar din tre o fora com la

distància que un/a pren o li és as sig na da

res pec te al cen tre, que és on les di fe rents

ex pres sions de la vida so cial, econò mi ca,

cul tu ral i po lí ti ca ad qui rei xen més re co nei -

xe ment i ator guen un ma jor es ta tus. 

A grans trets, po dríem dir que ac tual ment

vi vim un mo ment mar cat per la glo ba lit za -

ció, l’he ge mo nia del pen sa ment econò -

mic, l’a llau neo li be ral, les no ves tec no lo -

gies de la in for ma ció i la co mu ni ca ció,

l’in cre ment de les de si gual tats i la crei xent 

i in ces sant dua lit za ció so cial.3 Igual ment,

l’a pa ri ció de no ves for mes d’or ga nit za ció

po lí ti ca, econò mi ca i so cial van pos si bi li -

tant tam bé l’a flo ra ment de no ves for mes

d’ex clu sió, molt més lli ga des al des di bui -

xa ment dels mar ges so cials clàssics i al

con se qüent in cre ment de la vul ne ra bi li tat

del con junt so cial. En aquest sen tit, atès

que els nous ajusts (re)or ga nit za tius obli -

guen a una cons tant (re)adap ta ció, no és

ca sual que la so cie tat ac tual es ca rac te rit -

zi per aco llir l’e xistència d’in di vi dus i

grups que, do na des les se ves res pec ti ves

di fi cul tats per adap tar-se al rit me ver ti gi -

nós dels can vis,4 ja no tro ben un es pai en

fun ció de l’or ga nit za ció ra cio nal de la so -

cie tat (Cas tel, 1995) i, doncs, són de cla -

rats com a pres cin di bles, és a dir, in ne -

ces sa ris, tant per a la vida so cial com

econò mi ca (Nú ñez, 1999). Com a con se -

qüèn cia, de mica en mica es va con for -

mant un re si du so cial sus cep ti ble de ges -

tió i con trol i en torn del qual es dis sen yen

dis po si tius o ope ra cions d’in ser ció que

ing ènua ment po den aca bar es de ve nint

exer ci cis de mer en tre te ni ment. 

Te nint en comp te que l’ex clu sió re sul ta

d’un pro cés de de sa gre ga ció i que cada

pro cés de de sa gre ga ció és di fe rent, en la

me su ra en què és par ti cu lar, és im por tant

d’a na lit zar la na tu ra le sa de les tra ject òries

que con duei xen a les si tua cions d’ex clu sió. 

Ben di fe rent ment, la tendència ac tual dels

es tu dis so bre l’ex clu sió con sis teix a pre -

sen tar els pro ble mes so cials en ba se a la

de fi ni ció de grups es pe cí fics, amb la in ten -

ció de con clou re so lu cions es pe cí fi ques,

amb la qual cosa l’a pro xi ma ció que es fa a

la rea li tat so cial, lluny d’in da gar en la di -

men sió glo bal dels pro ble mes, és frag men -

ta da. So la ment si ad ver tim, se guint Ro san -

va llon, que allò que mar ca els ex clo sos són

distàncies i di ferè ncies i no po si ti vi tats des -

crip ti ves co rrents, com ara per exem ple els

in gres sos, la pro fes sió, el ni vell de for ma -

ció, etc. (Ro san va llon, 1995), es ta rem en

dis po si ció d’a na lit zar trets i re co rre guts vi -

tals i això ens per metrà, al ho ra, ator gar

més   ca li de sa al vin cle so cial, que és el

que es trac ta de res tau rar o re-crear. 

Da vant la si tua ció ac tual d’i nes ta bi li tat, la

qües tió so cial ha ad qui rit nous cai res.

Aques ta qües tió no so la ment es re fe reix a

la misè ria i a la po bre sa o als mar ges de la

vida so cial, cul tu ral i econò mi ca, tal com

s’ha as so ciat tot al llarg de la hist òria mo -

der na, sinó que a ho res d’a ra toca el cen tre

del con junt so cial. El que ca rac te rit za la

nova qües tió so cial és l’in cre ment alar mant 

de la vul ne ra bi li tat so cial o, dit amb pa rau -

les de Cas tel, l’a fe bli ment de les si tua cions

reei xi des i l’es vaï ment d’es ta bi li tats as se -

gu ra des (Cas tel, 1997). Per al so ciò leg

francès, el sub jec te bas cu la en tre tres zo -

nes en la vida so cial, a sa ber, una zona

d’in te gra ció, ca rac te rit za da per un tre ball

es ta ble i re la cions so cials i fa mi liars sóli -

des; una zona de vul ne ra bi li tat, que pel

que fa al tre ball es ca rac te rit za per la pre -

ca rie tat, tre balls in ter mi tents, atur, etc., i

tam bé per la fra gi li tat en les re la cions so -

cials i fa mi liars; i, fi nal ment, una zona de

mar gi na li tat o ex clu sió –de fet, in te res sa

més par lar de “de sa fi lia ció” ja que és un

con cep te que con no ta pro cés i re co rre gut,

ben al con tra ri de l’es ta ti cis me i la rup tu ra

que su po sa l’ex clu sió–, ca rac te rit za da al -

ho ra per l’absència de tre ball i l’aï lla ment

so cial. Se gons aquest es que ma,5 la zona

de vul ne ra bi li tat ocu pa una po si ció es tratè -

gi ca men tre es bas cu la d’u na con di ció

precà ria a una al tra com ple ta ment mar gi -

nal; al con tra ri, quan la zona de vul ne ra bi -

li tat es re dueix i s’es ta bi lit za, la zona d’in -

te gra ció s’am plia (Cas tel, 1992). Des d’a -

ques ta pers pec ti va, la vul ne ra bi li tat so cial

es de vé un fo cus d’a ten ció per ma nent. 

L’ac tua li tat del dis curs so bre l’ex clu sió i

el fet que aques ta no ció hagi es de vin gut

un co mo dí, tal com in dicà vem an te rior -
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2 El qües tio na ment i la pro ble ma tit za ció que ha d’a com pan yar tota no ció de moda, tant si és la d’ex clu sió com d’al tres con cep tes, com ara per exem ple mul ti cul tu ra lis me o di ver -

si tat, hau ria de ser vis ta com un exer ci ci im por tant, per què, si no, es dóna la pos si bi li tat que sig ni fi cants do mi nants, sen se crí ti ca ni ca te go rit za ció, orien tin els cur sos de les ac -

cions a se guir, i pu guin fins i tot arri bar a reforçar allò que hom intenta de combatre. 
3 Pel que fa a aques ta da rre ra ca rac te rís ti ca, Cas tells ad ver teix que tant el vèrtex com la base de l’es ca la de dis tri bu ció de la ren da o la ri que sa, crei xen més de pres sa que no pas el 

cen tre, de ma ne ra que aquest dis mi nueix no ta ble ment a fa vor de la in ten si fi ca ció de les di ferè ncies so cials en tre els dos seg ments ex trems de la po bla ció (Cas tells, 1999).
4 Re duir la qües tió de l’ex clu sió a la in ha bi li tat o la di fi cul tat per fer front, adap tar-se i ajus tar-se al con text ac tual su po sa ria una es biai xa da im por tant en l’en fo ca ment del tema;

tan ma teix, es sent cons cients d’a quest re duc cio nis me, con si de rem que aques ta idea pot ser un punt de par ti da in te res sant per a una anà li si més pro li xa so bre l’ex clu sió, per tal

com aques ta no es pot en ten dre des lli ga da del nou con text so cial, so bre tot les se ves no ves for mes.
5 Cas tel sub rat lla dues idees en re la ció a l’es que ma o mo del que pro po sa: 1) no coin ci deix amb l’es tra ti fi ca ció so cial, atès que pot ha ver-hi per so nes i/o grups molt in te grats en ca -

ra que comp tin amb pocs re cur sos –no obs tant això re co neix que mal grat que la di men sió econò mi ca no és un tret dis tin tiu es sen cial, els ris cos de de ses ta bi lit za ció pe sen més

da munt dels qui es tro ben man cats de re ser ves econò mi ques–, i 2) no es trac ta d’un mo del est àtic, per què allò que in te res sa real ment és es bri nar els pro ces sos que por ten el

sub jec te d’u na zona a l’altra i no pas d’ubicar-lo en aquestes (Castel, 1997).



ment, ha por tat a la mul ti pli ca ció de me -

su res d’in ter ven ció que, mal grat ser ur -

gents i en de ter mi nats ca sos in dis pen sa -

bles, co rren el risc de que dar re duï des a

pu res ope ra cions d’in ser ció, tot con so li -

dant, fet i fet, la con cep ció d’ex clu sió

com a es tat. En aquest sen tit, les in ter -

ven cions no no més han d’a dre çar-se a

una zona d’ex clu sió sinó que tam bé és

im por tant –en ca ra més avui dia, amb

l’ad ve ni ment de la nova qües tió so cial–

re mun tar el pro cés d’ex clu sió i pres tar

aten ció a la zona de vul ne ra bi li tat, per -

què les dinà mi ques d’ex clu sió po den es -

tar ac tuant fins i tot abans que s’a rri bi a

l’ex clu sió ma tei xa (Cas tel, 1995). Inte -

res sa igual ment no des viar úni ca ment

l’ac ció i la re fle xió vers aques tes dues zo -

nes, sinó que tam bé con vé d’in ter ve nir en 

aque lla que acos tu ma a que dar en da rre -

ri da o en un se gon pla quan es plan te ja el

tema de l’ex clu sió; ens re fe rim a la zona

d’in te gra ció, en la qual es pot tre ba llar,

so bre tot a par tir de l’e du ca ció en va lors,

per tal de no crear ac ti tuds ex cloents i

pos si bi li tar l’o ber tu ra de no ves for mes de

par ti ci pa ció en el de sen vo lu pa ment d’i ni -

cia ti ves edu ca ti ves, econò mi ques, as so -

cia ti ves i de mocr àti ques en vers els més

des fa vo rits, bo i creant, així, un cli ma

crei xent de co responsabilitat so cial (Jo -

lonch, 2000) i en for tint els compromi sos

i la im pli ca ció del con junt de la ciu ta -

dania. 

Paper de l’esport
com a eina d’intervenció
pedagògica-social

Igual com s’es de vé amb la qües tió de l’ex -

clu sió, hi ha una tendència ge ne ra lit za da a

pen sar i par lar so bre l’es port sen se gai re bé

pa rar es ment a la mul ti pli ci tat de for mes,

di men sions i con no ta cions que aquest ad -

qui reix, so bre tot en l’ac tua li tat. Do na da la

com ple xi tat que s’a ma ga rere la seva apa -

rent sim pli ci tat i la seva gran po lisè mia,

per tal com es re fe reix a rea li tats so cials va -

ria des i com ple xes, di ver ses dis ci pli nes,

com ara la so cio lo gia, l’an tro po lo gia i tam -

bé la pe da go gia, s’han apro xi mat al ter me

a fi de cla ri fi car-ne el sen tit. En aques ta lí -

nia, no és ca sual que mul ti tud d’au tors

s’ha gin in te res sat a es bri nar-ne la na tu ra -

le sa, les fun cions i tam bé la seva ín ti ma re -

la ció amb la so cie tat. 

Des d’u na pers pec ti va ho lís ti ca, po dem

afir mar que el tema de l’es port com a

eina d’in ter ven ció pe dagò gi ca i so cial6 no 

comp ta amb una teo ria àmplia i con so li -

da da que li doni su port; amb això ens

 referim al fet que mal grat comp tar amb

ex pe rièn cies pràcti ques i in ves ti ga cions

in te res sants, aques tes van més en la lí nia 

de l’es pe cia lit za ció, és a dir, es tan cen -

tra des en la uti lit za ció de l’es port com a

eina d’in ter ven ció, tot pres tant una aten -

ció es pe cial al tre ball amb sec tors es pe cí -

fics de la po bla ció mar gi na da. En aques -

ta lí nia, són sig ni fi ca tius els tre balls que

re la cio nen la po ten cia li tat pe dagò gi ca i

so cial de l’es port amb di fe rents ca te go -

ries d’ex clu sió com per exem ple, im -

migrants es tran gers/res, jo ves de ba rris

pe rifè rics mar gi nals, to xicò mans/nes,

dis ca pa ci tats/des fí sics i psí quics, etc.,

que sor gei xen, per nor ma ge ne ral, d’es tu -

dis que frag men ten la rea li tat so cial. Al

cap da vall, són tre balls que es ca rac te rit -

zen co mu na ment per la seva es pe ci fi ci tat 

pel que fa a l’ob jec te d’es tu di i que en fo -

quen la con ne xió en tre es port i ex clu sió

de for ma frag men ta da.7

La tendència a ins tru men ta lit zar l’ex clu -

sió (Jo lonch, 2000), en el sen tit que des

del po der pú blic i tam bé des d’i ni cia ti ves

so cials s’a cos tu ma a uti lit zar el lema de

“la llui ta con tra l’ex clu sió”, tot in ver tint

en la imat ge i en el be ne fi ci pro pi a fi de

le gi ti mar la pròpia ins ti tu ció, tam bé té re -

per cus sions en l’ús que es fa de l’es port

com a eina d’in ter ven ció. En base a això,

re sul ta in dis pen sa ble ana lit zar què hi ha

da rre re cada ini cia ti va o ex pe rièn cia es -

por ti va en la me su ra que al gu nes po den

te nir efec tes per ver sos, fent pre va ler es -

tratè gies po lí ti ques i par ti dis tes per da -

munt de fun cio na li tats so cials i es por ti -

ves (Sán chez, 2002). 

Si te nim en comp te que l’ex clu sió, tal com

hem vist an te rior ment, és fo na men tal ment

ara com ara, un pro ble ma de pèrdua de lla -

ços so cials i de frac tu ra de la cohe sió so -

cial, la in ter ven ció mit jan çant l’es port

 resulta sig ni fi ca ti va, atès que a par tir de

l’or ga nit za ció for mal o in for mal de grups

es por tius i, en con se qüèn cia, de l’es ta bli -

ment de punts de tro ba da i de la for ma ció

de re la cions so cials, pot aju dar a re sis tir la

ra di ca lit za ció del pro cés d’ex clu sió i fer

front a si tua cions d’aï lla ment so cial. Amb

aques ta fi na li tat, l’es port, com a fac tor de

so cia lit za ció (Pe trus, 2000), és una eina

in te res sant per ana lit zar tra ject òries in di vi -

duals d’ex clu sió i,  doncs, con se güent -

ment, tam bé per arri bar a les fonts on es

ge ne ra la pro blemà ti ca. Po der sa ber la

gène si de l’ex clu sió en cada cas pos si bi li -

tarà re la cio nar els ex clo sos amb el sis te ma

so cial i d’a ques ta for ma al bi rar on es pro -

dueix la frac tu ra res pec te al tei xit so cial.

No obs tant això, mal grat l’am pli acord a

reco nèixer l’e le vat po ten cial so cia lit za dor

de l’es port, aquest pot te nir con se qüèn cies

po si ti ves o ne ga ti ves, se gons la for ma en

què es pro duei xi la in te rac ció en tre la per -

so na que se so cia lit za, els agents so cia lit -

za dors i les ins ti tu cions so cials (Fe rran do

et al., 1998), amb la qual cosa la re la ció

en tre es port i so cia lit za ció no ha de ser in -

qües tio na ble del tot. 
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6 A par tir d’a quí, cada cop que fem re ferè ncia a l’es port com a eina d’in ter ven ció n’ob via rem la fun cio na li tat pe dagò gi ca i so cial, per no fer-nos ex ces si va ment re pe ti tius. 

En aquest tre ball, en ten drem l’es port des d’un en fo ca ment de mocr àtic i in te gra dor, ins crit en pro jec tes d’e du ca ció so cial i orien tat, a par tir del tre ball d’as pec tes so -

cials i edu ca tius, a pro duir can vis, per pe tits que si guin, en la si tua ció d’ex clu sió que viuen els in di vi dus, tot ple gat amb la fi na li tat de mi llo rar-ne la qua li tat de vida i de 

fa ci li tar-ne, tant com si gui pos si ble, la in ser ció so cial i/o pro fes sio nal. Mal grat uti lit zar el ter me “es port” de for ma genè ri ca, som cons cients que no tots els es ports són

útils per a les ac cions d’in ter ven ció, a cau sa de les ca rac te rís ti ques que pre sen ten; així doncs, pen sem en es ports pro pers a la com po si ció de la clas se so cial d’a quests

indi vidus. 
7 En vis ta a l’in terès que la Unió Eu ro pea pres ta a l’es port –l’any 2004 ha es tat de cla rat com a Any Eu ro peu de l’Edu ca ció per l’Esport, en coin cidè ncia amb la data de ce le bra ció

dels Jocs Olím pics i Pa ra lím pics d’Ate nes–, en la me su ra que hi veu una for ma emer gent i crea ti va d’in ter ve nir en po lí ti ca so cial, la Co mis sió ha re dac tat di ver sos in for mes on

sub rat lla la im portància de la fun ció so cial de l’es port (a més a més de l’e du ca ti va, cul tu ral, lú di ca i de sa lut pú bli ca), fun ció que con sis teix en la uti lit za ció de l’es port com a ins -

tru ment per pro mou re una so cie tat més in clu si va, llui tar con tra la in to lerà ncia i el ra cis me, la violè ncia, l’a bús de l’al cohol o l’ús d’es tu pe faents i tam bé per 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). Amb això s’in tro duei xen al guns ele ments de carà cter teò ric, mal grat que en cap cas no són de sen -

vo lu pats ni pro ble ma tit zats.



D’al tra ban da, l’es port com a eina d’in ter -

ven ció tam bé re sul ta es pe cial ment útil en

la me su ra que in vi ta a la par ti ci pa ció, so -

bre tot si te nim en comp te que un dels rep -

tes que plan te ja l’ex clu sió so cial és el de

con si de rar les per so nes com a ac tors i no

so la ment com a per so nes de fi cità ries a les 

quals cal au xi liar (Nú ñez, 1999). En

aquest sen tit, tant la par ti ci pa ció di rec ta

en l’ac ti vi tat es por ti va, prac ti cant l’es port

en qües tió, com a in di rec ta, per exem ple

en ca rre gar-se del ma te rial es por tiu o de

les fit xes dels ju ga dors/es, pot fer que un/a 

se sen ti pro ta go nis ta i res pon sa ble dins

d’un pro jec te comú. En al tres pa rau les,

l’es port pot sig ni fi car l’o ber tu ra d’un ven -

tall de pos si bi li tats per a la par ti ci pa ció

d’a que lles per so nes que no tro ben un es -

pai a la so cie tat, en fun ció de com està

orga nitzada. 

Tant l’as pec te de la par ti ci pa ció com el de

la so cia lit za ció no han de pen sar-se en cap

mo ment com a ex clu sius de l’es port, al qual 

ens es tem re fe rint en aquest tre ball. Ben al

con tra ri, són as pec tes co muns a l’es port en

ge ne ral, però que pel seu po ten cial pe dagò -

gic i so cial ens in te res sa de te nir molt en

comp te, sa bent els han di caps que su po sa

una si tua ció d’ex clu sió, en tre ells la fal ta de

tei xit so cial i l’absència de par ti ci pa ció.

Igual ment, se guint Maza (2000b), és es pe -

cial ment ne ces sa ri res sal tar el va lor de

 l’establiment de punts de tro ba da i la par ti -

ci pa ció que ofe reix l’es port da vant la sub or -

di na ció a la qual cada ve ga da més con duei -

xen al gu nes de les pro pos tes de l’e du ca ció

so cial. 

Un ele ment a con si de rar en els pro jec tes

que uti lit zen l’es port per in ter ve nir pe dagò -

gi ca ment i so cial ment és la ne ces si tat de

dis tan cia ment cons tant res pec te al que

Maza (2000a, 2000b) ano me na com a

“es por ti vit za ció” que, a grans trets, sig ni fi -

ca una ma jor com pe ti ció, l’en tra da en es -

ce na d’a gents ex terns –al guns d’ells amb

pro pos tes que di fe rei xen (o hau rien de di fe -

rir) ra di cal ment de la fi lo so fia del pro jec te,

com per exem ple l’es pon so rit za ció, la in -

ver sió econò mi ca o la in cor po ra ció de ca -

res co ne gu des–,  més di fu sió dels mit jans

de co mu ni ca ció de mas ses i, pa ra do xal -

ment, tam bé ex clu sió, atès que una ma -

jor com pe ti ció im pli carà comp tar amb

aquells/es que es ti guin més pre pa rats fí si -

ca ment o tècni ca ment. Cal te nir en comp te 

que la tendència a l’es por ti vit za ció fins i tot 

pot ser pro pi cia da pels ma tei xos usua ris

que em pen yen, que vo len més com pe ti ció i 

tam bé vo len evo lu cio nar se guint mo dels

d’es port pro fes sio nal (Maza, 2000b). Tan -

ma teix, no se ria bo fre nar els qui te nen bo -

nes qua li tats o so bre sur ten per da munt

dels al tres. Una op ció con sis teix a adre -

çar-los cap a al tres grups més or ga nit zats

per a una ma jor pro mo ció es por ti va, però

acos tu ma a ser fre qüent el fracàs, mal grat

ha ver-hi ex cep cions.8

Sobre la connexió esport
i exclusió social.
Possibilitats i límits

En pri mer lloc, és con ve nient as sen ya lar la

ne ces si tat de ser crí tics, i fins a cert punt

des con fiats, amb els plan te ja ments i con -

clu sions que es fan al vol tant de la con ne -

xió es port i ex clu sió so cial, per què es cons -

ta ta una tendència ge ne ra lit za da, en ca ra

que sem bla que cada ve ga da menys, a pre -

sen tar l’es port com una ac ti vi tat sen se lí -

mits. Te nint en comp te que la sim ple po sa -

da en mar xa d’un pro jec te es por tiu d’in ter -

ven ció no ha de por tar en cap cas un

 optimisme des me su rat, atès que aquest re -

sul ta con tra pro duent per trac tar pro ble mes 

so cials; di ver ses in ves ti ga cions –com a

exem ple, són in te res sants les de Maza

(2000a), Du rán (2002), Me di na (2003) i

les del Grup “Esport i Inser ció So cial”–9 po -

sen de ma ni fest va lo ra cions po si ti ves res -

pec te a les pràcti ques que in te rre la cio nen

aques tes va ria bles però sen se arri bar a

cau re en triom fa lis mes. 

Pen sar les pos si bi li tats i els lí mits de l’es -

port com a eina d’in ter ven ció im pli ca re la -

ti vit zar-lo (Maza, 2000b). Des d’a quest

punt de vis ta, l’es port pot ser tan im por tant 

per a l’e du ca ció so cial com qual se vol al tre

pro jec te d’in ter ven ció, com per exem ple

res tau rar obres ar qui tect òni ques o mo bles. 

Mal grat tot, és una eina es pe cial ment in te -

res sant a cau sa del fet que atreu i en gan xa

amb fa ci li tat, so bre tot els jo ves,10 i ocu pa

un lloc cen tral en la vida so cial d’u na in fi ni -

tat de per so nes, com a fe no men cul tu ral

po pu lar de gran im pac te i ex ten sió. 

Tot se guit, re mar ca rem al gu nes de les pos -

si bi li tats i tam bé al guns dels lí mits de ri vats 

de la uti lit za ció de l’es port com a eina d’in -

ter ven ció.11 Di ver sos dels as pec tes des -

crits fins ara po drien ser en te sos perfec -

tament com a pos si bi li tats i lí mits, ens

 referim més con cre ta ment a la so cia lit za -

ció i a la par ti ci pa ció, com a avan tat ges, i a 

l’es por ti vit za ció com a lí mit. Mal grat tot,

ens in te res sa de re mar car els as pec tes se -

güents, per tal d’a pro fun dir una mica més

en l’a bast de la uti lit za ció de l’es port per fer 

front a l’ex clu sió so cial. 

Pel que fa a les pos si bi li tats o avan tat ges,

po dem des ta car la seva fàcil adap ta ció a

es pais pú blics in for mals, la des bu ro cra tit -

za ció, els vin cles ins ti tu cio nals i el tre ball

quo ti dià so bre el con flic te. 

Te nint en comp te la crei xent com ple xi fi ca -

ció de la so cie tat con tem porà nia i la re la ció 

d’a ques ta amb l’es port,12 s’ha pro duït una

pro li fe ra ció de no ves pràcti ques fí si coes -

por ti ves que des bor den l’àmbit ins ti tu cio -

na lit zat de l’es port, i tam bé els equi pa -

ments con ven cio nals (Sán chez, 2002).

Així, les trans for ma cions es de vin gu des en

el sis te ma es por tiu, tant en allò que fa re -

ferè ncia a les pràcti ques com als ac tors i

va lors que les sos te nen, han mo di fi cat el
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 8 En re la ció a aques ta idea, per a Bour dieu (1993, p.73) la ca rre ra es por ti va “re pre sen ta una de les po ques vies de mo bi li tat so cial as cen dent ober ta als in fants de les clas ses do -

mi na des”.  

 9 Es po den con sul tar, al gu nes d’e lles amb el text com plet, a la web del ma teix grup: www.uv.es/DIS
10 En re la ció amb aques ta idea, per a Ba li brea et al. (2003), dues de les raons fo na men tals que acre di ten l’es port com a eina d’in ter ven ció en l’àmbit de la in ser ció ju ve nil són:

la re llevà ncia que té en tre els hàbits dels jo ves i la coin cidè ncia que s’es ta bleix en tre al gu nes de les se ves pròpies ca rac te rís ti ques –com ara el carà cter in for mal, el di na mis me

i la pos si bi li tat de prac ti car-lo en es pais oberts– amb de ter mi nats trets tí pics dels jo ves en risc so cial –com ara la vida al ca rrer, el temps lliu re o l’ac ti tud de re buig de les nor mes 

so cials pre do mi nants.
11 Per a això, ens re sul ten es pe cial ment útils els tre balls de Maza (1991, 2000a 2000b).
12 Per a Sán chez (2001), l’es port man té una re la ció isomò rfi ca amb la so cie tat, per tal com els can vis que es pro duei xen en aques ta, igual com en la cul tu ra i en els va lors que la

mouen, es (re)pro duei xen tam bé en els ti pus de pràcti ca fí si ca i es por ti va i en llurs fun cions. En la me su ra que l’es port re pro dueix els va lors pre do mi nants del con text so cio cul -

tu ral on té lloc, no se’n pot en ten dre el sig ni fi cat sen se es tu diar les ca rac te rís ti ques de la so cie tat que el pro dueix.



trac ta ment do nat a l’es pai es por tiu, fins al

punt que mol tes de les no ves pràcti ques es

rea lit zen en es pais col·lec tius no con ven -

cio nals, bo i ex plo tant així els re cur sos que

ofe reix la ciu tat.13 En aquest sen tit, la fa ci -

li tat amb què po den adap tar-se de ter mi na -

des pràcti ques es por ti ves a es pais pú blics

in for mals (ca rrers, pla ces, parcs, plat ges,

etc.)14 per met de pen sar en l’o ber tu ra de

no ves pos si bi li tats per in ter ve nir pe dagò gi -

ca ment i so cial ment. Com a co rol·lari, el

fet de po der in ter ve nir a tra vés de l’es port

en aquests es pais o, el que és si fa o no fa

el ma teix, al medi obert, per met de po sar

en pràcti ca una nova for ma d’e du ca ció so -

cial des bu ro cra tit za da, molt més lliu re, per 

exem ple, pel que fa a ho ra ris d’u ti lit za ció

de les ins tal·la cions es por ti ves i, en el fons, 

de les obli ga cions ins ti tu cio nals. 

Una al tra de les pos si bi li tats, fo na men tal -

ment en el cas de la in ter ven ció amb jo ves,

con sis teix en el de sen vo lu pa ment de lli -

gams ins ti tu cio nals pa ral·lels als pro jec tes

es por tius, és a dir, en la uti lit za ció de

 l’esport com a pla ta for ma per es ta blir re la -

cions amb ins ti tu cions com ara, per exem -

ple, l’es co la. A par tir dels jo ves, els edu ca -

dors o d’al tres res pon sa bles del pro jec te,

po den en tau lar con tac te amb pro fes sors i

di rec tors dels cen tres edu ca tius per pre ve -

nir al ho ra pro ble mes d’ab sen tis me, ob jec -

ció, violè ncia, etc., dels ma tei xos jo ves i

en ge gar, tam bé, d’al tres pro jec tes d’es -

port, apro fi tant la seva ca pa ci tat d’en gan -

xa ment, que fa cin més atrac tí vo la l’es -

cola.15 

D’al tra ban da, el tre ball quo ti dià so bre el

con flic te tam bé és un dels avan tat ges que

ofe reix l’es port com a eina d’in ter ven ció en

con tex tos d’ex clu sió so cial. De fet, és un

dels as pec tes clau per a l’òptim fun cio na -

ment de l’ac ti vi tat, per què com in di ca

Maza (2000b), és fre qüent una ma ni fes ta -

ció cons tant d’a gres si vi tat, im me dia te sa,

llen guat ge des qua li fi ca dor, etc. Les ses -

sions d’en tre na ment re sul ten es pe cial ment 

útils per tre ba llar, sem pre a par tir del dià -

leg, nor mes i so bre tot va lors com ara el res -

pec te, l’em pa tia, l’au to no mia i l’ac cep ta ció 

de di ferè ncies, en pro de l’en for ti ment de la 

con vivè ncia plu ral i de mocr àti ca.16

Pel que fa als lí mits que plan te ja l’es port

com a eina d’in ter ven ció, des ta quem la

tendència a la ins tru men ta lit za ció, els lí -

mits in he rents a l’ex clu sió i l’e nor me pes

de la re pro duc ció so cial. 

Quan es men tem la ins tru men ta lit za ció de

l’es port ens re fe rim a la uti lit za ció que en

fan di fe rents grups po lí tics, so cials, econò -

mics i dels mit jans de co mu ni ca ció, en vis ta 

a la con se cu ció de de ter mi nats in te res -

sos.17 Enca ra que es dóna més so vint a l’es -

port pro fes sio nal, a cau sa de la quan ti tat

d’in te res sos i in ver sions que aglu ti na, d’al -

tres mo dels d’es port, més pro pers a la base

de l’or ga nit za ció pi ra mi dal (i jerà rqui ca) del

sis te ma es por tiu, po den veu re-s’hi igual -

ment en co ma nats. La ins tru men ta lit za ció

su po sa un lí mit a te nir molt en comp te en

les in ter ven cions que es rea lit zin mit jan çant 

l’es port, per què la irrup ció d’in te res sos ex -

terns pot aca bar des vir tuant la fi na li tat pe -

dagò gi ca i so cial dels pro jec tes. En aquest

sen tit, l’en tra da en joc de po lí tics, em pre ses 

es por ti ves, or ga nis mes ofi cials, ins ti tu -

cions, mit jans de co mu ni ca ció, etc., in te -

res sats en el co nei xe ment de les in ter ven -

cions es por ti ves i en el seu fun cio na ment,

tam bé po den aca bar cons truint imat ges dis -

tor sio na des d’in te gra ció so cial.18 

Un al tre dels lí mits de l’es port com a eina

d’in ter ven ció el cons ti tuei xen els ma tei xos

lí mits que acos tu men a con duir a si tua -

cions d’ex clu sió –absència de tre ball, aï lla -

ment so cial, pro ble mes d’ha bi tat ge, ma lal -

tia, etc. A les per so nes que (mal)viuen en

si tua ció d’ex clu sió poc o gens els pot in te -

res sar de par ti ci par en les ac ti vi tats es por -

ti ves atès que, en aquells mo ments, aques -

tes acos tu men a ser pen sa des com una

pèrdua de temps. Sortosament, n’hi ha

excepcions. 

Fi nal ment, par tint d’un po si cio na ment tan

hu mil com crí tic res pec te a l’a bast de les

in ter ven cions a tra vés de l’es port, es pot

sub rat llar que hi ha cir cumstàncies que no

es po den can viar ni amb més es port, ni

amb més in ter ven cions, ni amb més edu -

ca ció so cial. El pes de la re pro duc ció so cial 

és tant alt19 que les ac cions so cials mit jan -

çant l’es port po den fins i tot  arri bar a es de -

ve nir in sig ni fi ca ti ves. No obs tant això, ac -

cep tar aques ta idea con vi da a ple gar-se de

bra ços i no fer res, i això im pli ca més risc

en ca ra. Mal grat com pot re sul tar de di fí cil

trans for mar la si tua ció vi tal de per so nes

ex clo ses, con si de rem que l’es port, com

a eina d’in ter ven ció, pot aju dar, si més no,
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13 So bre aquest tema és sig ni fi ca tiu que una de les lí nies de tre ball del Pla Estratè gic de l’Esport que pro mou l’Ajun ta ment de Bar ce lo na con sis tei xi, jus ta ment, a dis sen yar pro -

pos tes per què “l’es port afa vo rei xi la cons truc ció so cial de la ciu tat”. Es pot con sul tar a www.bcn.es/es ports/plaes tra te gic.
14 El tre ball  de Ca mi no (2003) so bre l’es ca la da i l’a pro pia ción d’un es pai pú blic urbà, la Fui xar da a Bar ce lo na, és in te res sant pel que fa això.
15 Com a exem ple, po dem es men tar l’ex pe rièn cia que du a ter me un grup d’e du ca dors del ba rri del Ra val de Bar ce lo na, en ca rre gats d’un pro jec te de fut bol amb jo ves del ba rri i,

al ho ra, d’es ta blir lli gams amb dues es co les pú bli ques de la zona (Co lla so i Gil i Dras sa nes) on de sen vo lu pen pro jec tes tam bé es por tius: pis ci na, aerò bic i es ca la da. 
16 En aquest sen tit, pen sem que la pràcti ca es por ti va –se gons es con cep en aquest tre ball– en tant que pràcti ca so cio cul tu ral i per tant mo ral, pot per me tre l’es ta bli ment de punts

de tro ba da així com la cons truc ció de si tua cions d’in te rac ció so cial i cul tu ral a par tir de les quals el sub jec te es/s’ (auto)cons trueix mo ral ment, in cor po rant va lors, re but jant con -

tra va lors i or de nant i or ga nit zant je rar qui ca ment la seva ma triu d’es ca la de va lors. Des d’a ques ta pers pec ti va cons truc ti vis ta, s’em mar ca el tre ball del Grup de Re cer ca en Edu -

ca ció Mo ral (GREM) de la Uni ver si tat de Bar ce lo na, del qual en for mo part. Per a un ma jor apro fon di ment teò ric so bre la cons truc ció de la mo ra li tat, ve geu, com a exem ple, els

tre balls de Bu xa rrais, M.R.; Mar tí nez, M.; Puig, J.M. i Tri lla, J. (1995). La edu ca ción mo ral en pri ma ria y se cun da ria. Ma drid: Edel vi ves; i Puig, J.M. (1996). La cons truc ción

de la per so na li dad mo ral. Bar ce lo na, Pai dos.
17 En aques ta lí nia, per a Ve láz quez Buen día (2001) cal te nir en comp te que rere la retò ri ca ofi cial i be ne fac to ra de l’es port –ca rac te rit za da per l’e xal ta ció de la im portància i els

va lors de la pràcti ca es por ti va, dels seus be ne fi cis in di vi duals i so cials, dels pres su pos tos pú blics in ver tits en ins tal·la cions, equi pa ments, sub ven cions...– s’a ma guen in te res -

sos po lí tics, econò mics i ideolò gics que són els que aca ben orien tant els dis cur sos i les de ci sions dels po ders pú blics i de les em pre ses pri va des (co mer cials i d’al tres me nes) en

el te rreny es por tiu. So bre aquest ma teix tema són in te res sants els tre balls de Bar be ro Gon zá lez (1993), Brohm (1978, 1993) i La gui llau mie (1978); tots rea lit zats des d’un

en fo ca ment ana lí tic i tam bé crí tic.
18 Dos exem ples d’i mat ges dis tor sio na des d’in te gra ció so cial a tra vés de l’es port, són les que ofe rei xen els ar ti cles pe rio dís tics de Juan Ruiz “Mun dia li to en el Ra val”, i d’Arant xa

Mena, “Con vivè ncia de Pri me ra”. El pri mer fa re ferè ncia al tor neig de fut bol sala que té lloc, un cop l’any, al ba rri del Ra val de Bar ce lo na, pa tro ci nat pel FC Bar ce lo na en con ve -

ni amb l’Asso cia ció Ibn Ba tu ta; al se gon, es des criu un equip de fut bol del Ra val, l’Atlan ta FC, que aple ga fins a sis ju ga dors de na cio na li tat es tran ge ra. A tots dos s’hi ofe reix

una vi sió sim plis ta de la mul ti cul tu ra li tat –cen tra da en una con vivè ncia tan harm òni ca com sos pi to sa.
19 Per a Maza (2002), la re pro duc ció so cial, en te sa des de la pers pec ti va de Bour dieu i Pas se ron, fa re ferè ncia al pro cés mit jan çant el qual els in di vi dus nas cuts en una clas se o

grup so cial aca ben per tan yent a la ma tei xa clas se quan es de ve nen adults. Igual ment, tam bé són con si de rats així els pro ces sos pels quals els adults d’u na ge ne ra ció trans me ten 

la seva po si ció de clas se als seus des cen dents, a ma ne ra d’herè ncia so cial.



a fer que la si tua ció d’ex clu sió no em pit jo ri, 

per què tam bé cal te nir en comp te que

aques tes si tua cions po den aca bar ra di ca -

lit zant-se. Al cap da vall, con si de rem que

en ca ra que l’es port, per si sol, no pot can -

viar la si tua ció d’ex clu sió, sí que pot aju dar 

a re sis tir el seu pro cés de re pro duc ció. 

Conclusions 

La rea lit za ció del tre ball que pre sen tem

ens ha permès d’in tro duir no més al gu nes

qües tions des de les quals con si de rem que

és per ti nent de par tir a l’ho ra de pen sar i

pro ble ma tit zar la re la ció en tre es port i ex -

clu sió so cial. L’es port, pen sat com un

mitjà i no com un fi en ell ma teix, per met

d’a dap tar in ter ven cions que, con ce bu des

des de l’e du ca ció so cial, amb una fun ció

pe dagò gi ca i so cial, po den aju dar a re sis tir

la pro duc ció i la re pro duc ció de l’ex clu sió

so cial. En con se qüèn cia, en cap cas ha de

plan te jar-se com una re cep ta màgi ca o

com a la pa na cea per su pe rar els pro ble -

mes d’ex clu sió, per molts avan tat ges i bon -

dats que tin gui. En aques ta lí nia, es pot

des con fiar de plan te ja ments i pro pos tes

me ra ment uti li ta ris tes, atès que es ba sen

en dis cur sos be ne fac tors so bre l’es port

sen se gai re bé re con èi xer-ne els lí mits ni les 

re sistències. 

Un dels as pec tes més in te res sants que

sug ge reix la in ter ven ció mit jan çant l’es port 

en l’àmbit de l’ex clu sió so cial, con sis teix en 

la crea ció d’es pais de so cia lit za ció i de par -

ti ci pa ció. Per a la crea ció d’a quests es pais, 

les in ter ven cions –em mar ca des en pro jec -

tes amb fi na li tat pe dagò gi ca i so cial– hau -

ran d’es tar ben dis sen ya des i comp tar amb 

re cur sos su fi cients, en ca ra que tam bé efi -

cients. Tan ma teix, tam poc cal per dre de

vis ta que la sim ple po sa da en mar xa d’ex -

pe rièn cies es por ti ves no té per què re dun -

dar en l’en for ti ment de la cohe sió so cial.

Ben al con tra ri, caldrà tre ba llar so bre

molts al tres as pec tes (en tre ells, el con flic -

te) per anar tre ba llant la seva pos si ble cris -

tal·lit za ció. 

Al cap da vall, po dem dir que l’es port,

amb els seus avan tat ges i amb els seus lí -

mits, és tan sols una eina més per fer

front a l’ex clu sió so cial. Pro ba ble ment, la 

res pos ta a l’ex clu sió im pli qui un al tre

camí de més en ver ga du ra, el de la (re)or -

ga nit za ció de l’ac ció po lí ti ca i econò mi -

ca; mal grat tot, pen sem que l’es port, ad -

me tent-ne els lí mits, pot sig ni fi car una

opor tu ni tat més per en grui xir la mul ti tud

de pro pos tes que ac tuen de con ten ció i

re sistència, mal grat els fan tas mes que

avui dia el ron den. 
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Ve láz quez Buen día, R. El de por te mo der no. Con si -
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tes. Re vis ta Di gi tal, 36 (en lí nia)  http://www.ef -

de por tes.com  (Con sul ta: 12 ju liol 2003). 
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