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Re sum
L’ar ti cle trac ta de l’ex pe rièn cia vis cu da en

l’or ga nit za ció i de sen vo lu pa ment dels ta -

llers que es van dur a ter me els dies 11 i

12 de juny dins el marc de “L’Esport: Dià -

leg uni ver sal”. L’ar ti cle està es truc tu rat en

sis apar tats: ori gen i fi lo so fia dels ta llers,

es truc tu ra ció i dinà mi ca dels ta llers, or ga -

nit za ció dels ta llers, de sen vo lu pa ment dels 

ta llers, con clu sions i bi blio gra fia. L’an nex

en glo ba el pro gra ma de ta llat dels ta llers.

L’origen i la fi lo so fia
dels ta llers
La idea d’incloure els ta llers dins el Dià leg

va sor gir a par tir de l’experiència vis cu da a 

les Jor na des d’Esport i Immi gra ció rea lit -

za des a l’INEFC de Bar ce lo na, du rant la

ce le bra ció del seu 25è ani ver sa ri, l’any

2001. En aque lla oca sió es va creu re que, 

per fu gir de les tra di cio nals ses sions en

pa ral·lel on es pre sen ten co mu ni ca cions i

hi ha una pre sidè ncia, po dia ser una bona

idea in clou re els ta llers, un ti pus de ses sió 

més par ti ci pa ti va i dinà mi ca (Va lle ci llo,

2002, pàg. 69). Els re sul tats van ser ex -

cel·lents, per tant, es va vo ler re pe tir

l’experiència en el marc del Dià leg. 

Però, què en te nem per ta llers? Qui na és la 

seva fi lo so fia? 

Els ta llers són uns ti pus de ses sions pen -

sa des per a les per so nes que es tan rea lit -

zant al gu na ac ti vi tat en re la ció amb els

 temes pro po sats. Es trac ta de crear un ve -

ri ta ble lloc d’intercanvi d’experiències, en

un cli ma distès, que fa ci li ti el dià leg en tre

to tes les per so nes as sis tents. Però, en el

cas del Dià leg, com es va acon se guir? 

Estruc tu ra ció i dinà mi ca
dels ta llers

Es van fer set ze ta llers, qua tre en pa ral·lel

al matí i qua tre en pa ral·lel a la tar da,

amb una du ra da d’ho ra i mit ja, du rant els

dies 11 i 12 de juny. Les temà ti ques d’a -

ques tes ses sions vo lien apro fun dir els te -

mes trac tats en les ses sions plenà ries i

pa ral·le les (ve geu pro gra ma de ta llers a

l’an nex, pàgs. 112-113). 

Als ta llers hi par ti ci pa ven: les dues per so -

nes coor di na do res, les que pre sen ta ven

les se ves ex pe rièn cies i el pú blic as sis tent.

S’in ten ta va que les dues per so nes coor di -

na do res pro vin gues sin, una de l’àmbit lo -

cal i l’al tra de l’àmbit in ter na cio nal, per tal 

de fa ci li tar la par ti ci pa ció, do nar més di -

na mis me i di ver si tat d’o pi nió dins la ses -

sió. La seva res pon sa bi li tat era guiar la

ses sió. 

Al prin ci pi, obrien la ses sió pre sen tant el

tema d’u na for ma to tal ment lliu re. El ta -

ller coor di nat per José Luís Agua do i Juan 

Luis Pa ra mio “Els es ta dis: es pais sim -

bòlics de tro ba da per a la co mu ni tat”, per 

exem ple, va ser ini ciat mit jan çant una

ex pli ca ció oral i un ví deo que do na ren

pas a un re por tat ge fo togr àfic dels alum -

nes de l’INEFC de Bar ce lo na i a la pre -

sen ta ció ti tu la da “La ne ces si tat de sen -

tir-se’n part”. El ta ller “La uni ver sa li tat

olím pi ca i els seus en sen ya ments a fa vor

de la pau, de la com pren sió hu ma na i del

be nes tar so cial”, coor di nat per Con ra do

Durà ntez i Mi quel To rres, s’i ni cià amb 

una in tro duc ció oral per part dels coor di -

na dors i un ví deo so bre la his to ria dels

Jocs Olím pics. Altres op ta ren per in tro -

duir la ses sió amb un in ter can vi d’i dees i

apor ta cions orals en tre els coor di na dors,

aquest fou el cas de la ses sió coor di na da

per Andreu Camps i Jeno Ka mu ti ti tu la da 

“L’èti ca de l’es port con tra l’èti ca del mer -

cat?”.

Un cop ini cia da la ses sió, s’introduïen les

per so nes que rea lit za rien les pre sen ta -

cions. Des prés de ser pre sen ta des, aques -

tes ex pli ca ven, du rant uns deu mi nuts

apro xi ma da ment, les se ves ex pe rièn cies.

S’entenien per ex pe rièn cies, les vivè ncies, 

pro jec tes, idees, in ter ven cions, es tu dis,

etc., que els par ti ci pants po dien com par -

tir amb la res ta d’assistents. Les pre sen ta -

cions po dien ser en for mat pòster, po wer
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Abstract

The article deals with the experiences of the

organisation and the development of the

workshops held on 11 and 12 June within

the framework of  Sport: a Universal

Dialogue.  The article is structured in six

sections: origin and philosophy of the

workshops, structure and dynamics of the

workshops, organisation of the workshops,

development of the workshops, conclusions

and bibliography.  The appendix includes the 

detailed programme of the workshops. 
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n Pa ra ules cla u

Anna Vi la no va que, jun ta ment amb Agus tí Boi -
xe da i Nú ria Puig fou res pon sa ble de la Se cre ta -
ria Tècni ca del Dià leg, ate nent a un dels as sis -
tents (Font: BPMO pho to).

* Per tal de rea lit zar aquest ar ti cle s’han uti lit zat els re sums de les ses sions del Dià leg ela bo ra des per Car les Gon zá -

lez, Nú ria Puig, Su san na So ler, Mie ria Ta pia dor i Cris ti na Va lle ci llo.



point, ví deos, fo tos, trans parè ncies, de -

mos tra cions pràcti ques, etc.

A par tir d’a quí, els res pon sa bles de la

coor di na ció do na ven la pa rau la al pú blic

as sis tent per què for mu lés pre gun tes, ex -

pli qués les se ves ex pe rièn cies, do nés els

seus punts de vis ta, fes sug ge ri ments, crí -

ti ques, etc., és a dir, per què es ge ne rés un 

dià leg ac tiu en tre tot hom.

El ta ller es clo ïa amb la in ter ven ció del

coor di na dor o coor di na do ra, que des ta ca -

va els punts prin ci pals de dis cus sió.

El pú blic as sis tent po dia es co llir, dins

l’am pli ven tall de ta llers, en quin vo lia

par ti ci par, se gons els seus in te res sos.

D’a ques ta ma ne ra, el nom bre d’as sis tents 

a cada ta ller era molt va ria ble.

Orga nit za ció dels ta llers

Per què els ta llers po gues sin te nir lloc, ca -

lia una or ga nit za ció prèvia. Prin ci pal -

ment, ca lia bus car i con vi dar les per so nes

coor di na do res, fer una cap ta ció de par ti ci -

pants i es truc tu rar les sa les a par tir de les

ne ces si tats de cada ta ller.

Tro bar els coor di na dors

i coor di na do res

A les di ver ses reu nions del Co mitè Orga -

nit za dor es va anar con for mant el pro gra -

ma del Dià leg i, con se qüent ment, dels ta -

llers. Es de fi ni ren els tí tols de les ses sions

i, en el cas dels ta llers, les per so nes que

es creien ade qua des per coor di nar cada

ses sió; se cer ca ven per so nes amb ha bi li -

tats per coor di nar la ses sió i que fos sin ex -

per tes en re la ció al tema que es trac ta va.

Quan es tro ba va la per so na ade qua da per

a la ses sió, era con vi da da i, un cop que

aques ta ac cep ta va par ti ci par, hom li en -

via va una car ta on s’explicava la dinà mi ca 

de la ses sió, les fun cions prin ci pals que

hau ria de de sen vo lu par i s’hi do na ven les

da des de l’altra per so na coor di na do ra,

per què es po gues sin po sar en con tac te

per in tro duir i or ga nit zar la ses sió. 

Cap ta ció i se lec ció de par ti ci pants

Per cap tar les per so nes que fa rien les pre -

sen ta cions als ta llers es van ela bo rar unes 

car tes on s’ex pli ca va què era el Fòrum,

quan se ce le bra va, qui l’or ga nit za va i els

tres grans te mes prin ci pals que en con fi -

gu ra ven la fi lo so fia. Tot se guit, es feia re -

ferè ncia als Dià legs i, con cre ta ment, es

do na va més in for ma ció de “L’Esport: Dià -

leg Uni ver sal”, s’ex pli ca va com es ta va es -

truc tu rat i es do na va in for ma ció dels ta -

llers i què s’ha via de fer per par ti ci par-hi.

Les car tes eren en via des via co rreu pos tal

i via co rreu electrònic, i tam bé eren pen ja -

des a di ver ses pàgi nes web. Jun ta ment

amb la car ta, s’ad jun ta va un for mu la ri

d’ins crip ció on es de ma na ven les da des

per so nals, a quin ta ller es vo lia pre sen tar

l’ex pe rièn cia, el for mat en què es fa ria la

pre sen ta ció, el tí tol de l’ex pe rièn cia i un

re sum d’a ques ta.

Des prés de les di ver ses ac tua cions de di -

fu sió, el que ca lia era es pe rar per re bre les 

di fe rents pro pos tes. Els fulls d’ins crip ció

amb les pro pos tes arri ba ven a la Se cre ta -

ria Tècni ca via co rreu electrònic, fax o cor -

reu pos tal. Cada pro pos ta era clas si fi ca da

en fun ció del ta ller on l’ha via ubi ca da l’au -

tor o bé en un de di fe rent si es creia que la

pro pos ta en cai xa va mi llor en el con tin gut

d’un al tre ta ller.

Es van re co llir més de 70 pro pos tes. El ta -

ller que s’em portà el rècord de pro pos tes

fou el d’Edu ca ció fí si ca in te gral, amb un

to tal de deu. Tam bé hi va ha ver ta llers

que no van re bre cap pro pos ta de co mu ni -

ca ció com és el cas de: “Anorè xia, bu lí -

mia i vi gorè xia a l’es port” i “Asset ja ment

 sexual en l’es port”. Cal dir, però, que

aquests ta llers van aca bar sent un èxit, i

s’hi van ge ne rar de bats molt in te res sants

i dinà mics. 

Un cop feta la clas si fi ca ció i re co lli des to -

tes les pro pos tes, aques tes eren va lo ra -

des pel Co mitè Orga nit za dor i per les per -

so nes coor di na do res dels ta llers. S’ac -

cep ta ven un màxim de qua tre pro pos tes

per ta ller, ex cep cio nal ment se n’ac ceptà

una cin que na, en al guns ta llers i en el

d’Edu ca ció fí si ca in te gral s’ac cep ta ren

to tes les pro pos tes pràcti ques i to tes les

teò ri ques si aques tes s’a dap ta ven en for -

mat de pòster.

Un cop les pro pos tes eren ac cep ta des,

hom els ho co mu ni ca va als au tors o au to -

res, se’ls re cor da va el temps de què dis po -

sa ven per rea lit zar la pre sen ta ció, què ha -

vien de fer per re co llir les acre di ta cions

del Dià leg, on s’havien d’adreçar el dia de

la ce le bra ció i, si ho vo lien, hom els fa ci li -

ta va les da des ne cess àries per què es po -

gues sin po sar en con tac te amb les per so -

nes que coor di na ven el seu ta ller. 

A par tir d’aquest mo ment només ca lia es -

pe rar con èi xer les di fe rents per so nes i ex -

pe rièn cies el dia del Dià leg, tot res tant a la 

seva dis po si ció per qual se vol dub te que

tin gues sin. 
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El ta ller que s’em portà el rècord de pro pos tes fou el d’Edu ca ció fí si ca in te gral. S’hi com bi na ren in ter -
ven cions teò ri ques, pòsters  i pràcti ques tals com dan sa o “Stretch-Pi la tes” en tre d’al tres (Font: BPMO

pho to).



Estruc tu ra ció

de la ses sió i les sa les

Els ta llers es de sen vo lu pa ren a les sa les

més pe ti tes del Cen tre de Con ven -

cions, amb una ca pa ci tat apro xi ma da de

150 per so nes. Per tal de fa ci li tar el dià leg,

igual que a les ses sions plenà ries i pa ral·le -

les, es van po sar bu ta ques en lloc de les

con ven cio nals tau les i ca di res que se pa ren

els as sis tents de qui fa les pre sen ta cions.

Ca lia crear un am bient càlid i distès; per

això es va dei xar que els coor di na dors i les

coor di na do res aca bes sin d’a de quar les

 sales de la for ma que cre gues sin més opor -

tu na, se gons cada ta ller. Hi va ha ver coor -

di na dors i par ti ci pants que van fer les pe ti -

cions amb an te rio ri tat al de sen vo lu pa ment 

de la ses sió. Per exem ple, el ta ller d’“Edu -

ca ció fí si ca in te gral” es va or ga nit zar amb

un em pos tis sat per a les ex pe rièn cies

pràcti ques, les fi le res de ca di res dels as sis -

tents es col·lo ca ren amb dos me tres de se -

pa ra ció les unes de les al tres, per què to -

thom po gués par ti ci par de la ses sió

“Stretch-Pi la tes” i al vol tant de les ca di res

es col·lo ca ren uns pla fons per pen jar-hi

tots els pòsters dels di fe rents par ti ci pants.

Altres res pon sa bles de coor di na ció de ci di -

ren que, en lloc de po sar les bu ta ques de

da munt de la ta ri ma, uti lit za rien ca di res,

per es tar més pro pers al pú blic as sis tent,

com ara en el cas del ta ller d’“Edu ca ció es -

por ti va me diam bien tal” coor di nat per Fe liu 

Fu no llet i Mar co Geri. Altres de ci di ren

rees truc tu rar les ca di res i po sar-se en se -

mi cer cle, al tres pu jar més ca di res a la ta ri -

ma, per què tots els par ti ci pants que pre -

sen ta ven pro pos tes po gues sin seu re al

 mateix temps, com al ta ller coor di nat per

Vi cen te Ja va lo yes, ti tu lat “Les no ves tec no -

lo gies i la seva con tri bu ció a la di fu sió dels

va lors de l’es port”. 

Les sa les tam bé s’adequaven a les ne ces -

si tats que re que rien les pre sen ta cions,

pro jec tors de po wer point, pro jec tors de

trans parè ncies, pla fons per pen jar fo tos i

pòsters, pis sa rres, etc. 

De sen vo lu pa ment
dels ta llers

En aquest apar tat es do narà una vi sió glo -

bal del de sen vo lu pa ment dels ta llers, tot

fent re ferè ncia a al guns ta llers. Tan ma -

teix, no es trac ta ran amb de tall els con tin -

guts de cada un, per què, a la pu bli ca ció

com pler ta del Dià leg es po den tro bar els

re sums de to tes les ses sions –in clo sos

els ta llers–.

Es van ex po sar un to tal de 53 ex pe rièn -

cies, pre sen ta des per 75 per so nes, que

pro ve nien de di ver sos àmbits; d’orga nit -

zacions no go ver na men tals, del món uni -

ver si ta ri, d’or ga nit za cions vo lunt àries,

d’es co les, d’ins ti tuts, a tí tol in di vi dual,

d’or ganismes pú blics, d’or ga nit za cions

co mer cials, etc.

La pro cedè ncia de les ex pe rièn cies era

di ver sa; per exem ple, el ta ller “Esport i

tre ball de re cons truc ció de zo nes afec ta -

des per la gue rra”, coor di nat per Anto nio

Mo re no i Ángel Arnaiz, ens apro pa va a

rea li tats d’El Sal va dor, mit jan çant els

pro jec tes rea lit zats per la ONG Asi call

(Asso cia ció INEFC per la Coo pe ra ció

Inter na cio nal) a les co mu ni tats de “Nue -

va Espe ran za” i “Se gun do Mon tes” i a la

rea li tat de Sa ra je vo, a par tir del pro jec te

de sen vo lu pat pel Reial Club de Tennis de 

Bar ce lo na amb col·la bo ra ció de la Fe de -

ra ció Ca ta la na de Tennis. Al ta ller “La so -

li da ri tat en el Mo vi ment Olím pic”, la

coor di na do ra, Ni co le Gi rard-Sa voy, ens

pre sen ta va al gu nes de les ac cions rea lit -

za des per So li da ri tat Olím pi ca, com ara

el “Pro jec te Ho rit zó” mit jan çant el qual

es dóna su port a sis es por tis tes af ga ne -

sos i 25 es por tis tes ira quians, per què pu -

guin par ti ci par als Jocs Olím pics i aju da a 

la re cons truc ció d’al gu nes ins tal·la cions

es por ti ves a Bòsnia. En el ma teix ta ller,

Gion van ni Di Cola pre sen ta va un pro jec te 

de pro mo ció es por ti va en tre les do nes de

Mo çam bic i el coor di na dor, Jean- Loup

Chap pe let, pre sen ta va el pro gra ma MEMOS

pro mo gut per So li da ri tat Olím pi ca per

for mar ges tors es por tius d’or ga nit za cions 

d’a rreu del Món.

Altres ta llers mos tra ven ex pe rièn cies d’u -

na rea li tat més lo cal, però al ho ra trans fe -

ri ble a rea li tats d’al tres paï sos. Aquest fou

el cas de di ver sos ta llers, com per exem -

ple: “Edu ca ció Espor ti va me diam bien tal”

on es van pre sen tar ex pe rièn cies re la cio -

na des amb l’e du ca ció en el medi na tu ral,

com ara “L’out door en l’em pre sa i l’es co -

la”, i es re fle xionà so bre les pos si bi li tats

del sen de ris me i els grans es de ve ni ments

es por tius en l’e du ca ció me diam bien tal. El 

ta ller “Espais es por tius sos te ni bles”, coor -

di nat per Eric de Lesè leuc i Fran cesc

Fàbre gas, es va de ba tre el con cep te de

sos te ni bi li tat, a par tir del cas del Parc de

Coll se ro la i al tres apor ta cions que re fle xio -

na ven so bre els cri te ris per po ten ciar la

sos te ni bi li tat dels equi pa ments es por tius.

A par tir de Bar ce lo na, com a exem ple de

ciu tat amb grans pos si bi li tats de pràcti ca

es por ti va en els es pais pú blics ur bans,

Albert So ler in tro duí el ta ller dels “Espais

pú blics com a punt de tro ba da per afa vo rir 

el joc i l’es port a la co mu ni tat”. Dins el ta -

ller es va pre sen tar el pro jec te de la Fun -

da ció “Tot Ra val”, el pro jec te “Ro da joc” i

una ex pe rièn cia rea lit za da a la Uni ver si tat 

de Va lla do lid, on or ga nit zen ac ti vi tat fí si -

ca en el medi na tu ral per a me nors in ter -

nats en un cen tre de pro tec ció de me nors

d’a que lla ciu tat. 

Alguns ta llers po dien ser abor dats des de

molts punts de vis ta. A “Drets Hu mans i

Esport” els coor di na dors, Mar ta Ca rran za

i Bru ce Kidd, van des ta car la di ver si tat del 

con cep te “drets hu mans” i al ho ra van en -

fo car el tema se gons les pre sen ta cions

que pre ce dien la seva in tro duc ció, tot en -

glo bant les ex pe rièn cies en dos blocs. Es

pre sen ta ren tres co mu ni ca cions sota la

pre mis sa “afa vo rir el tre ball des d’u na

pers pec ti va de l’e du ca ció en va lors que

res pec ti la con vivè ncia i les re la cions en -

tre per so nes” i una da rre ra sota el tí tol

“Tots te nim dret a no es tar dis cri mi nats

tot i que ens tro bem en si tua ció de pri va -

ció de lli ber tat”. 

En la ma jo ria de les ses sions, les in ter ven -

cions i apor ta cions del pú blic fo ren molt

en ri qui do res per a tots els as sis tents. Per

exem ple, en el ta ller “Anorè xia, bu lí mia i

vi gorè xia en l’es port”, coor di nat per Bea -

triz Ga li lea i Rui Go mes, una per so na del

pú blic, vin cu la da al món as so cia tiu i un

pro fes sor d’Edu ca ció Fí si ca co men ta ren

que es tro ba ven amb pro blemà ti ques re la -

cio na des amb tras torns ali men ta ris. Tots

dos, ex pli ca ren que ha vien de sen vo lu pat

pro gra mes per pre ve nir i com ba tre aquest

ti pus de pro ble mes. El de bat con ti nuà

amb les in ter ven cions dels as sis tents que

ge ne ra ren una dis cus sió ani ma da i dinà -

mi ca. En el cas del d’“Asset ja ment se xual

en l’es port”, coor di nat per Nú ria Puig i
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Mont se Mar tín, tot i no pre sen tar-se cap

co mu ni ca ció hi as sis ti ren apro xi ma da -

ment unes 70 per so nes, que ge ne ra ren un 

in tens de bat. Hi ha gué mol tes in ter ven -

cions pro vi nents d’ho mes i do nes de di -

ver sos paï sos, com ara Ho lan da, Zàmbia,

Zim bab we, Sud-àfri ca, el Ca nadà, Bour -

kina Fas so, Espan ya, etc. Se gons les

 coordinadores, aquest fet ser veix per

cons ta tar el tabú que re pre sen ta el tema

d’as set ja ment se xual en l’es port. En fi na -

lit zar el ta ller hi va ha ver un agraï ment ge -

ne ral al fet d’ha ver inclòs aquest tema en

el pro gra ma del Dià leg. 

En al gun ta ller tam bé s’ex po sa ren es tu dis

teò rics, com en el cas del ta ller coor di nat

per Pe dro Pa la cios so bre “El pa per dels

mit jans de co mu ni ca ció i els clubs con tra

el van da lis me en l’es port es pec ta cle”. Hi

ha gué una in ter ven ció d’Isi dre Ra mon que 

ex pli ca va el fe no men de la violè ncia a par -

tir de la Teo ria del Pro cés de Ci vi lit za ció,

de Nor bert Elias i una al tra in ter ven ció de

mem bres del Cen tre d’Estu dis Olím pics i

de l’Esport de la Uni ver si tat Autò no ma de

Bar ce lo na, que ex po sa va els re sul tats

d’un es tu di so bre “El pa per dels mit jans

de co mu ni ca ció en la pro mo ció del fair

play i la pre ven ció de la violè ncia en el fut -

bol es pec ta cle”. Aques tes pre sen ta cions

fe ren de con tra punt a la ini cia ti va de la

Pen ya Mil·len ni, de Sant Cu gat del Vallès,

que ha im pul sat l’e la bo ra ció del Lli bre So -

li da ri, per tal que les pen yes de tot el món

pu guin trans me tre a al tres pen yes el seu

mis sat ge so li da ri mit jan çant un di buix, un 

poe ma, una par ti tu ra mu si cal, etc.

El di na mis me, el cli ma i l’am bient que s’in -

ten ta va bus car en els ta llers va apar èi xer

en la ma jo ria dels set ze que tin gue ren lloc.

Un exem ple de ta ller on es creà un cli ma

to tal ment d’in ter can vi i in te rac ció en tre

coor di na dor, par ti ci pants i pú blic, fou el

d’“E ducació fí si ca in te gral”. Pa ral·le la -

ment, a la sala del cos tat es vi via l’e mo tiu

ho me nat ge a Gian ma rio Mis sa glia. El ta -

ller, coor di nat per Mòni ca Albet i Lo ren zo

Bani, va reu nir mol tes per so nes que, bé

per so nal ment o bé a tra vés de les se ves ac -

tua cions, apre cia ren la ma ne ra de ser i les

rea lit za cions de Gian ma rio Mis sa glia. 

Tots els ta llers, a la seva ma ne ra, van te -

nir les se ves pe cu lia ri tats es pe cials que

els fe ren in te res sants i que, com co men ta -

ren di ver ses per so nes: “a ve ga des t’agra -

daria po der es tar als qua tre ta llers al -

hora”. 

Con clu sions

Com hem ex pli cat, mit jan çant aques ta

or ga nit za ció dels ta llers, un am pli ven -

tall de per so nes, que viuen di rec ta ment

els te mes trac tats, te nen ober ta la por ta

per fer-se es col tar i com par tir les se ves

idees, es tu dis, pro jec tes i vivè ncies amb

els al tres. Es com par tei xen les ex pe rièn -

cies amb per so nes que tam bé te nen

quel com a dir, per què es tro ben invo -

lucrades i in te res sa des pels te mes trac -

tats. D’a ques ta ma ne ra, coor di na dors,

coor di na do res, per so nes que pre sen ten

ex pe rièn cies i pú blic as sis tent apre nen

mú tua ment i fan dels ta llers una font

d’en ri qui ment.

Bi blio gra fia

Va lle ci llo, C. (2002). I què fem a casa nos tra?

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

gra ció Apunts. Edu ca ció Fí si ca i Esports

(68), 68-73.
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El ta ller “Green Sport, ho me nat ge a Gi a nma rio Mis sa glia, In Me mo riam” coor di nat per Mòni ca
Albet i Lo ren zo Bani, va reu nir a mol tes per so nes que bé per so nal ment o bé a tra vés de les se ves ac tua -
cions apre cia ren la ma ne ra de ser i les rea lit za cions de Gian ma rio Mis sa glia (Font: BPMO pho to).
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 Dia 11. De 12:15 h a 13:30 h.

Anorè xia, bu lí mia i vi gorè xia a l’es port
Coor di na ció: Bea triz Ga li lea i Rui Go mes

El pa per del mit jans de co mu ni ca ció i dels clubs con tra el van da lis me en l'es port es pec ta cle
Coor di na ció: Pe dro Pa la cios 

Jau me Cruz, Mi quel To rre gro sa El pa per dels mit jans de co mu ni ca ció en la pro mo ció del fair play i la pre ven ció de la violè ncia en l'es port 

es pec ta cle

Isi dre Ra món Ma dir El fe no men del van da lis me en l'es port es pec ta cle

Jau me Guixà El lli bre so li da ri de les pen yes del Bar ça

Asset ja ment se xual en l’es port
Coor di na ció: Mont se Mar tín i Nú ria Puig

L'èti ca de l'es port con tra l'èti ca del mer cat?
Coor di na ció: Andreu Camps i Jeno Ka mu ti

Vic tor Ba ro ja, Mar ta Pas cual Espor tis tes so li da ris: una al tra ma ne ra d'en ten dre l'es port

 Dia 11. De 16:30h. a 17:45 h

Green Sport, ho me nat ge a Gian ma rio Missaglia, in me mo riam
Coor di na ció: Mo ni ca Albet i Lo ren zo Bani

Fre de ric Prie to, Ni co la Po rro, Nú ria Puig, Enric Tru ño, Jo sep Ro vi ra, Mau ro Missaglia

Edu ca ció fí si ca in te gral
Coor di na ció: Fran cis co La gar de ra

Fer nan do Díaz Peña Esport a l'Alba

Jo se ba Etxe bes te, Cla ra Urdan ga rin La cons truc ción de una edu ca ción fí si ca eu ro pea a par tir de su pro pia tra di ción mo triz

Jose Anto nio Gui ral Cor tes La mú si ca en las ar tes mar cia les

Fran cesc Se gu ra Do min guez La nor ma li tat és un in vent, la di ver si tat és una rea li tat

De ni se Pi ro lo, Del ma Apa re ci da de Sou za Diá lo go lú di co como va lo ra ción de la iden ti dad cul tu ral

Pi lar Solé Ca bré, Mercè Llur ba L'Edu ca ció Fí si ca a l'es co la. Eina d'in te gra ció i d'au to co nei xe ment

Mercè Ma teu, Va ne sa Agui le ra,

Lau ra Gil, Mar ta Ca sals, Eli sa bet Ra mos,

Sil via Gar cías, Lau ra Gar cía, San dra Fe rrer

No ves pràcti ques so cials, nous es ce na ris edu ca tius (pràctic)

Ra quel Mar tin Equi ta ció: un es port per tot hom

Pau li na Sa vall Stretch-Pi la tes (pràctic)

Espais es por tius sos te ni bles
Coor di na ció: Eric de Le se leuc i Fran cesc Fa bre gas

Ma rià Mar tí L'e qui li bri i les li mi ta cions de les pràcti ques es por ti ves en un es pai na tu ral pe riurbà: l'ei xam ple del Parc de

Coll se ro la

Pere Ala ve dra El con cep te de sos te ni bi li tat apli cat a les pis ci nes

Algre do Mi guel Agua do El cam po de orien ta ción, un es pa cio de por ti vo sos te ni ble

Jor di Ca ve ro Cri te ris per a po ten ciar la sos te ni bi li tat dels equi pa ments es por tius

Ma rià Bor das L'es port sos te ni ble?

Edu ca ció es por ti va me diam bien tal
Coor di na ció: Fe liu Fu no llet i Mar co Geri

Hig inio Arri bas La ac ti vi dad fí si ca en el me dio na tu ral: una opor tu ni dad para el de sa rro llo de pro pues tas de edu ca ción

am bien tal

Ma nuel Fe li pe Ga ro na Huel va 2004

Da vid Be rro cal L'out door a l'em pre sa i a l'es co la

Nu ria Alart, Joan Ruaix Edu ca ció es por ti va mo diam bien tal. Sen de ris me a la mun tan ya

ANNEX. Pro gra ma dels tallers
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 Dia 12. De 12:15 h. a 13:30 h.

Esport i tre ball de re cons truc ció de zo nes afec ta des per la gue rra
Coor di na ció: Ángel Arnaiz i Anto nio Mo re no

Ariad na Bas sols Pro jec te de mi llo ra de l'Edu ca ció Fí si ca a la co mu ni tat Se gun do Mon tes (El Sal va dor). Re lats d'u na 

ex pe rièn cia

Mar ta Car do na, Ale jan dra Ma teu La Edu ca ción Física en El Sal va dor: La luz de una nue va es pe ran za

Joan Ma ria Tin to re Trull El te nis a Sa ra je vo des prés de la gue rra

Els es ta dis: es pais simb òlics de tro ba da per a la comunitat
Coor di na ció: José Luís Agua do i Juan Luis Pa ra mio

Àlex Go zal bo La ne ces si tat de sen tir-se'n part

Alba Cor tes, Alex Cla vi jo Esta di niu d'e mo cions

La So li da ri tat en el Mo vi ment Olím pic
Coor di na ció: Jean-Loup Chap pe let i Ni co le Gi rard-Sa voy

Da vid Mo ner

Gio van ni Di Cola Pro mo ció es por ti va en tre les do nes a Mo çam bic

Els mit jans de co mu ni ca ció i el seu po ten cial com a trans mis sors de mis sat ges de pau a tra vés de l'es port
Coor di na ció: Mi quel de Mo ra gas i Nancy Ri ven burgh

Jose Luis Ló pez Trans mi sión de los va lo res éti cos a tra vés del de por te en los me dios de co mu ni ca ción. Fút bol y at le tis mo

dos ejem plos con tra pues tos

Chris Ken nett, Jo sep Ma ria Puig Sport, Me dia and Te rro rism: the Ma drid te rror at tacks

 Dia 12. De 16:30 h. a 17:45 h.

Els es pais pú blics ur bans com a punt de tro ba da per afa vo rir el joc i l'es port de la co mu ni tat
Coor di na ció: Albert Soler

Nora Cas tro, Bor ja Sainz, Ro ber to Mar tín La ac ti vi dad fí si ca con me no res in ter na dos: una ex pe rien cia edu ca ti va des de un con tex to ce rra do 

has ta el me dio na tu ral

Jo sep Ma ria Mora Ro da joc: L'ex pe rièn cia dels jocs sen se fron te res

Mar ta Tru ño, Da niel Du sio Espècies d'es pais

Drets hu mans en l’es port
Coor di na ció: Mar ta Carranza i Bru ce Kidd

Anto nio San chez Pato, Juan de Dios Bada Edu ca ción para la paz y la no vio len cia a tra vés del jue go y el de por te

Joan Ortí El joc i l'es port mul ti cul tu ral a l'es co la: apli ca ció a un ta ller d'a dap ta ció es co lar

Cèlia Àvi la, Jo sep Fe rrer L'es port als cen tres pe ni ten cia ris

Mi reia Ta pia dor El de por te como es cue la de plu ra lis mo, to le ran cia y res pe to mu tuo

La uni ver sa li tat olím pi ca i els seus en sen ya ments a fa vor de la pau, de la com pren sió hu ma na i del be nes tar so cial
Coor di na ció: Con ra do Durántez i Mi quel Torres

Vi cent Cá no vas La uni ver sa li dad olím pi ca y sus en se ñan zas a fa vor  de la paz

Pere Sust L'o lim pis me, un mo vi ment uni ver sal en mar xa

Ma ria Za pa ta La edu ca ción olím pi ca: pro gra mas para la paz y la com pren sión

Jor di Alco ver

Les no ves tec no lo gies i la seva con tri bu ció a la di fu sió dels va lors de l'es port
Coor di na ció: Vi cen te Javaloyes

Mª Je sús Pe rich El de por te y la edu ca ción en el si glo XXI

Ra quel Font "Va lors en joc": Una pro pos ta in te rac ti va per edu car en va lors

Fe rran Prats Va lors edu ca tius i so cials de l'es port i l'o lim pis me a tra vés de les no ves tec no lo gies

Jor di Cal vo, Su san na So ler Una mi ra da crí ti ca a l'es port a tra vés de la web: pro pos tes per a se cund ària i bat xi lle rat.

Che che Vi dal El Inter net como so lu ción para la des cen tra li za ción de la ges tión com pe ti ti va y su op ti mi za ción 

ad mi nis tra ti va: El caso del Fút bol

ANNEX. Continuació


