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Re sum
Aquest ar ti cle se cen tra en el pa per de les

ac ti vi tats es por ti ves en la vida dels im mi -

grants d’origen isl àmic. Es posa es pe cial

èmfa si en les opor tu ni tats i pro ble mes a

què s’enfronten les do nes im mi grants als

paï sos oc ci den tals, i tam bé en les ac ti vi tats 

fí si ques que de sen vo lu pen. Pre nent Ale -

man ya com a exem ple, s’analitza i in ter -

pre ta el grau d’implicació dels im mi grants

en l’esport, en re la ció amb les se ves creen -

ces re li gio ses i les se ves con di cions de

vida. A la se go na part de l’article s’hi pre -

sen ten i es co men ten, en el con text dels en -

fo ca ments teò rics, les raons per les quals

els im mi grants prac ti quen o no es port. Les

in ter de pendències del gène re, l’esport i el

grup ètnic s’interpreten des del punt de vis -

ta dels es tu dis cul tu rals. A més a més,

s’utilitzen les teo ries cons truc ti vis tes i els

en fo ca ments de Nor bert Elias i Pie rre Bour -

dieu per ex pli car les orien ta cions, ac ti tuds i 

pa trons de con duc ta dels im mi grants. Hem 

tin gut en comp te que la si tua ció dels im mi -

grants és ex tre ma da ment va ria da i que uti -

lit zen es tratè gies molt di fe rents per tal de

“fun cio nar” din tre del co rrent do mi nant

de la so cie tat. Això úl tim es com pro va en

di ver sos ca sos es tu diats so bre noies i la

seva ac ti tud en vers l’esport. L’article aca ba 

amb un co men ta ri so bre les pos si bi li tats i

es tratè gies per què aug men ti el com pro mís

amb l’esport per part de les noies i les do -

nes d’origen im mi grant. 

Intro duc ció 

Hi ha mol tes àrees on hem de llui tar con tra 

les dis cri mi na cions de ti pus so cial, re li giós

o ètnic. La meva apor ta ció se cen tra en la

dis cri mi na ció de les mi no ries ètni ques. Els

co men ta ris re fe rits a les im mi grants

d’origen turc mu sulmà a Ale man ya han de

ser pre sos a tí tol d’exemple. 

A Ale man ya, es dis sen yen esl ògans del ti -

pus “Ali juga amb no sal tres” o pro jec tes

com el bàsquet de ca rrer per a nens im mi -

grants, amb la fi na li tat d’a ni mar-los a

prac ti car l’es port i tam bé per què s’a pun -

tin a al gun club.1 L’Estat i les or ga nit za -

cions es por ti ves te nen in terès a atreu re els 

im mi grants per di fe rents raons, al gu nes

d’e gois tes i d’al tres al truis tes: d’u na ban -

da, tot hom hau ria de te nir l’o por tu ni tat de

gau dir dels efec tes, po ten cial ment po si -

tius, de l’ac ti vi tat fí si ca (sa lut, re la cions

so cials, di ver sió). D’al tra ban da, l’es port

hau ria de ser uti lit zat com a mitjà de so -

cia lit za ció i in te gra ció. Tan ma teix, gai re bé 

mai no es plan te ja si real ment l’a dap ta ció

i la in te gra ció és el camí co rrec te per als

im mi grants i pràcti ca ment mai no es pren

en con si de ra ció que aques tes cam pan yes

se cen tren qua si úni ca ment en els ba rons. 

En aquest ar ti cle es plan te gen les qües -

tions se güents: 

n Qui nes són les con di cions de vida de les

noies i do nes im mi grants? 

n Quin pa per juga l’es port en les se ves vi -

des?

n Quan tes do nes im mi grants prac ti quen

l’es port? 

n Qui nes raons les em pen yen a prac ti car o

no prac ti car l’es port? 

n De qui na for ma es po dria es ti mu lar que

aques tes noies i do nes co men ces sin a

prac ti car l’es port, i com es po drien

adap tar les ac ti vi tats fí si ques a les se -

ves con di cions de vida, cul tu ra i iden ti -

tat ètni ca? 
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Abstract

This con tri bu tion fo cu ses on the role of

spor ting ac ti vi ties in the li ves of im mi grants

with an Isla mic back ground. A spe cial

emp ha sis is laid on the chan ces and

pro blems which fe ma le im mi grants face in

Wes tern coun tries in their every day life as

well as in their physi cal ac ti vi ties. Using

Ger many as exam ple, the sport en ga ge ment

of im mi grants is analy sed and in ter pre ted in

con nec tion with their re li gious be lie ves and

their con di tions of life. In the se cond part of

this con tri bu tion, rea sons for sport

en ga ge ment or sport abs ti nen ce of

im mi grants are pre sen ted and dis cus sed in

the con text of theo re ti cal ap proa ches. The

in ter de pen den cies of gen der, sport and

eth ni city are in ter pre ted from the pers pec ti ve 

of cul tu ral stu dies. In ad di tion, cons truc ti vist

theo ries as well as the ap proa ches of Nor bert 

Elias and Pie rre Bour dieu are used to ex plain 

orien ta tions, at ti tu des and beha viour

pat terns of im mi grants. It has been ta ken into 

con si de ra tion, that the si tua tion of

im mi grants va ries to a great ex tent and that

they use nu me rous and va rious stra te gies in

or der to “func tion” in the mains tream

so ciety. This is illus tra ted by se ve ral case

stu dies of girls and their sport en ga ge ment.

This ar ti cle ends with a dis cus sion of

pos si bi li ties and stra te gies to in crea se the

sport en ga ge ment of girls and wo men with an 

im mi grant back ground.

Key words

Immi grants, Islam, Ethni city, Gen der, Sport

Enga ge ment, Cul tu ral Stu dies 

Immi grants, Islam, Etni ci tat, Gène re,
Estu dis Cul tu rals, Par ti ci pa ció es por ti va 

n Pa ra ules cla u

1 És di fí cil de tro bar ter mes i de fi ni cions en cer tats per als di fe rents grups de per so nes que no són ori gi na ris d’Ale man -

ya. A Ale man ya, les ini cia ti ves per in te grar els es tran gers en clubs es por tius van co men çar en la dèca da dels 70.

D’a les ho res ençà, mol tes ac cions i pro jec tes s’han en ca mi nat a l’im puls de les ac ti vi tats es por ti ves, es pe cial ment

per a nens i jo ves (ve geu Ber li ner Sport ju gend). 

Ger trud Pfis ter du ran t la seva in ter ven ció
(Font: BPMO pho to).



La si tua ció de les
im mi grants a Ale man ya:
al gu nes da des
En la dèca da dels 90, a Ale man ya hi ha via 

6,9 mi lions d’es tran gers, prop del 9 % del

to tal de la po bla ció. Entre ells hi ha via

3 mi lions de noies i do nes, xi fra que su po -

sa el 7 % de la po bla ció fe me ni na.2 Prop

del 28 % de tots els es tran gers re si dents a

Ale man ya són d’o ri gen turc.3 La pri me ra

ge ne ra ció d’ho mes i do nes turcs van ve nir, 

ma jo rità ria ment, com a tre ba lla dors des

de zo nes ru rals de Tur quia, com a con se -

qüèn cia del “mi ra cle econò mic” ale many

de la post gue rra, en els anys 60. Enca ra

que la cam pan ya per con trac tar tre ba lla -

dors va aca bar el 1973, la co mu ni tat tur -

ca va con ti nuar crei xent, en tre di ver ses

raons, per què d’al tres mem bres de la fa -

mí lia van se guir els pri mers im mi grants

fins a Ale man ya (“Ausländer beauf trag te”,

Co mis sio nat per a l’Estran ger, 1991). A

les àrees in dus trials, den sa ment po bla -

des, i a les grans ciu tats com ara Ber lín, el 

per cen tat ge de po bla ció tur ca és molt més 

alt que la dada genè ri ca apor ta da abans.

En aques tes úl ti mes lo ca lit za cions, el per -

cen tat ge de nens turcs en una aula pot

arri bar al 80 %. 

No hi ha es tu dis fia bles ni es ta dís ti ques

so bre la si tua ció de les noies i les do nes

tur ques a Ale man ya. Tro bem pro ble mes

a l’ho ra de re co llir in for ma ció so bre les vi -

des de les noies i les do nes de mi no ries

ètni ques, en tre d’al tres raons, a cau sa de

la seva “fluc tuant” bio gra fia: mol tes jo ves 

es ca sen a Tur quia, però tor nen a Ale -

man ya i, si ad qui rei xen la na cio na li tat

ale man ya, es ca pen a mol tes es ta dís ti -

ques. De tota ma ne ra, po dem uti lit zar les 

in for ma cions se güents so bre les con di -

cions de vida de les noies tur ques o de les 

se ves fa mí lies, con di cions que de ter mi -

nen les se ves vi des:4 la ma jo ria dels

mem bres de la co mu ni tat tur ca són mu -

sul mans,5 però no sa bem amb exac ti tud

quants mu sul mans prac ti quen la seva re -

li gió a Ale man ya, i les xi fres os cil·len en -

tre un 11% i prop d’un 50 % (Spu ler-Ste -

ge mann 1998, pàg. 46). N’hi ha pocs

que s’ad he rei xin a tendències fo na men -

ta lis tes, en ca ra que sem bla que aug men -

ta l’a trac ció dels jo ves cap a aques tes

(Spu ler-Ste ge mann 1998, p. 94). 

La si tua ció dels im mi grants, es pe cial ment

els jo ves de se go na i ter ce ra ge ne ra ció,

depèn, en gran part, de la seva edu ca ció. En 

1995, el 25 % dels alum nes ale manys,

però so la ment el 9 % d’a lum nes perta -

nyents a mi no ries ètni ques, van ob te nir el

cer ti fi cat que, al fi nal de l’en sen ya ment se -

cun da ri, dóna ac cés a la uni ver si tat (Abi -

tur). Prop del 50 % dels jo ves no-ale manys

co men cen a tre ba llar sen se cap ti tu la ció ofi -

cial (Ber li ner Sport ju gend 1998, p. 20).

Enca ra que els pa res turcs trac ten d’en co -

rat jar els seus fills, aquests es tro ben

sub-re pre sen tats en l’e du ca ció su pe rior

(Lee nen/Grosch/ Kreidt 1990). 

Per tant, molts jo ves im mi grants par tei xen

d’un ni vell la bo ral molt baix i l’ín dex de de -

so cu pa ció és molt més alt que no pas el

dels ale manys. Abun den els im mi grants a

les fei nes amb els sa la ris més bai xos i amb

un ni vell de se gu re tat me nor. 

La fa mí lia juga un pa per fo na men tal en la

vida dels im mi grants turcs. Mol tes fa mí -

lies tur ques viuen a les àrees ur ba nes més

den sa ment po bla des, amb un alt per cen -

tat ge d’es tran gers. So vint viuen molt a

prop les unes de les al tres i cons ti tuei xen

co mu ni tats ètni ques; això en for teix el seu

sen tit de la so li da ri tat i de tro bar-se a

casa, d’u na ban da, però, d’al tra ban da,

por ta a la for ma ció d’un gue to, amb tots

els pro ble mes que això com por ta. És més, 

les fa mí lies tur ques viuen so vint for ça jus -

tes i en ha bi tat ges de bai xa qua li tat. Els

im mi grants turcs pre fe rei xen so vint els pi -

sos ba rats per es tal viar di ners amb vis ta a

la tor na da a Tur quia. Tam bé hi ha pro pie -

ta ris que no vo len llo gar pi sos a fa mí lies

es tran ge res. Que les ma res tur ques sur tin

de casa a tre ba llar depèn de di ver sos fac -

tors. Per fer-ho, es tro ben amb més pro -

ble mes que no pas els ba rons. Han de su -

pe rar mol tes res tric cions: ne ces si ten, per

exem ple, per mís de tre ball; so vint no te -

nen qua li fi ca ció for mal per a col·lo ca cions 

més ben pa ga des; i s’en fron ten tam bé a

les nor mes i va lors de la fa mí lia. La mei tat

de les do nes tur ques amb nens tre ba llen

fora de la llar. La ma jo ria d’e lles ho fan en

tre balls mar gi nals amb alt risc de de so cu -

pa ció, sa la ris bai xos, mol ta fei na i, amb

fre qüèn cia, fan torns. En un es tu di so bre

les ma res ale man yes i tur ques, Nauck

(1993) va des co brir que tots dos grups te -

nien una con si de ra ble càrre ga de tre ball,

tant din tre de casa com a fora, però que

aques ta càrre ga era molt més gran per a

les do nes tur ques. 

A més a més de viu re en con di cions po -

bres i amb va ria des di fi cul tats, les noies

tur ques s’en fron ten a una fal ta de se gu re -

tat so bre la seva per manè ncia a Ale man -

ya, so bre el seu pro pi fu tur (el ma tri mo ni

com a ob jec tiu, però tam bé com un pe -

rill!) i, en ca ra més im por tant, grans di -

ferè ncies –so vint con tra dic cions– en tre

les nor mes i va lors de la pròpia cul tu ra i

els del lloc on viuen. 

Nauck (1993) sub rat lla, en aquest con -

text, la “tri ple dis cri mi na ció” de les do nes

per tan yents a grups mi no ri ta ris: dis cri mi -

na ció en el tre ball, dis cri mi na ció com a

mem bres d’u na mi no ria i dis cri mi na ció

com a do nes. 

De tota ma ne ra, cal te nir en comp te que

les con di cions de vida, els pro ble mes, igual 

com els re cur sos de les noies i les do nes

tur ques, po den ser molt di fe rents. La re pe -

ti ció cons tant de l’es te reo tip so bre les

noies tur ques no abas ta tots els com ple -

xos, va riats i di fe ren ciats mons en què

viuen els im mi grants. Què te nen en comú

una rec to ra d’u na uni ver si tat ale man ya,

tur ca, i una dona de fer fei nes tur ca?6 
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2 Sta tis tis ches Bun de samt: Ausländis che Bevö lke rung in Deutschland (Insti tut d’Esta dís ti ca: Po bla ció es tran ge ra a Ale man ya). Stutt gart 1995. 
3 No puc co men tar aquí fil per ran da les lleis d’im mi gra ció. La ma jo ria dels im mi grants d’o ri gen turc no es na cio na lit zen ale manys, en tre d’al tres raons, per què això im pli ca ria per -

dre la na cio na li tat tur ca. Els jo ves im mi grants d’en tre 18 i 23 anys, que por ten 8 anys vi vint a Ale man ya i han as sis tit a clas se a Ale man ya du rant 6 anys, po den es co llir en tre te -

nir pas sa port ale many o turc (Ber li ner Sport ju gend 1998, 18). La im pos si bi li tat de te nir do ble na cio na li tat és una ba rre ra im por tan tís si ma per a la in te gra ció dels im mi grants.

Ve geu res pec te d’a quest tema la po lí ti ca del Go vern Fe de ral, Mi nis te ri de l’Inte rior, 1993. Per a la si tua ció dels im mi grants i els con flic tes ètnics i cul tu rals, ve geu les con tri bu -

cions de Klein/Kothy 1997. 
4 Ve geu, en tre d’al tres, Ries ner 1991; Spu ler-Ste ge mann 1998.
5 El ter me Ale vi sig ni fi ca ‘a fi cio nats d’Alí’, el gen dre de Maho ma. Entre els Ale vis les do nes te nen més drets que en al tres re li gions isl àmi ques. En molts as pec tes, fins i tot te nen els 

ma tei xos deu res i els ma tei xos drets que els ho mes; Spu ler-Ste ge mann 1998, 53.
6 Cal dis tin gir, es pe cial ment, en tre im mi grants que van arri bar des de grans ciu tats i els que ho van fer des del camp. Nauck (1993) in for ma d’un es tu di so bre au to con cep tes i es -

te reo tips so bre la dona tur ca i l’a le man ya. Va po der de mos trar que els au to con cep tes de les do nes tur ques i ale man yes són for ça sem blants, però que les imat ges es to reo ti pa des

de tots dos grups es di fe ren cien molt dels au to con cep tes. 



És molt di fí cil fer una ava lua ció glo bal, i di -

fe ren cia da al ho ra, de la si tua ció dels im mi -

grants; aques ta és sem pre una qües tió de

pers pec ti va. Men tre que els mit jans de co -

mu ni ca ció de mas ses sub rat llen les di fi cul -

tats i les dis cri mi na cions que pa tei xen els

im mi grants a Ale man ya, un re cent es tu di

em pí ric so bre la jo ven tut tur ca a Ber lín re -

ve la que en tre molts jo ves està crei xent la

tendència a in te grar-se en la so cie tat ale -

man ya. El 90 % de les per so nes en tre vis ta -

des van ex pres sar la sen sa ció de sen tir-se a 

gust o re la ti va ment a gust a Ber lín (Ta gess -

pie gel, 13 de de sem bre de 1997). 

Les ac ti vi tats es por ti ves
de les noies i les do nes
im mi grants 

Ben entès, a Ale man ya les noies perta -

nyents a mi no ries ètni ques han de prac ti -

car l’es port a l’es co la. Fins a quin punt els

agra da, què sen ten i quins efec tes té l’es -

port, són co ses que no sabem. 

Cal as sen ya lar que els im mi grants prac ti -

quen menys es port que no pas la po bla ció

ale man ya.7 Un es tu di re pre sen ta tiu de les

ac ti vi tats es por ti ves dels turcs a Ale man ya

va mos trar que el 33 % dels ho mes i el

19 % de les do nes en tre vis tats (més grans

de 14 anys) prac ti quen l’es port al menys

di ver ses ve ga des al mes (DSJ 1995, p. 7).

Te nint en comp te l’am pli sig ni fi cat de la

pa rau la ‘es port’ i la bai xa fre qüèn cia (un

cop al mes), re sul ta im pos si ble, de tota

ma ne ra, arri bar a con clu sions de fi ni ti ves

amb aquest es tu di. 

A Ale man ya, l’es port es prac ti ca prin ci pal -

ment a tra vés dels clubs. Prop del 28 % de

la po bla ció per tany a al gun club.8 No més

un pe tit per cen tat ge dels so cis dels clubs

es por tius són im mi grants. El 1994, a Ber -

lín, so la ment el 3 % dels so cis de clubs

eren turcs. D’a quests, més del 90 % eren

nois i ho mes. Les noies i les do nes es tran -

ge res par ti ci pen en ac ti vi tats es por ti ves i fí -

si ques en al gun club es por tiu en un per -

cen tat ge molt in fe rior al dels ba rons turcs i

les noies i do nes ale man yes. Les do nes tur -

ques su po sen úni ca ment el 0,7 % de les

do nes per tan yents a clubs, però cons ti tuei -

xen el 4% de la població femenina de

Berlín (Görsoy 1997, p. 31). 

En al gu nes grans ciu tats, i es pe cial ment a

Ber lín, els im mi grants han creat els seus

pro pis clubs es por tius. Aquests ofe rei xen

es ports –prin ci pal ment fut bol, però tam bé

arts mar cials i es ports de for ça– adre çats

gai re bé ex clu si va ment a nois i homes

(Schwarz 1997. 

Pers pec ti ves teò ri ques
in ter pre ta ti ves 

No es pot ana lit zar el pa per de l’es port en

les vi des dels im mi grants fent ser vir una

úni ca teo ria, sinó que el tema exi geix in -

clou re di ver sos con cep tes teò rics re la tius

a la im mi gra ció, la so cia lit za ció i el gè -

nere. 

La meva con tri bu ció es basa en les idees

dels es tu dis cul tu rals que s’han de sen vo lu -

pat des de la dèca da dels 50 a Angla te rra.

S’en tén la cul tu ra com a la for ma de vida

en con junt (va lors, nor mes, for mes de

 conducta...). Els con cep tes bàsics són: in -

te rac ció simb òli ca, dis cur sos i con tex tua lit -

za ció. La cul tu ra és un pro cés, un equi li bri, 

una ima gi na ció i una con tra dic ció dinà mi -

ca cons truï da mit jan çant ne go cia cions

(Brom ley, Göttlich i Win ter 1999). I això és 

cert es pe cial ment en les cul tu res im mi -

grants. 

Pro po so de com bi nar l’a pro xi ma ció con -

cep tual dels es tu dis cul tu rals amb les teo -

ries cons truc ti vis tes, que sub rat llen les

 interrelacions en tre in di vi dus i so cie tats,

ac cions i in te rac cions i les cons truc cions

de gène re, et ni ci tats, iden ti tats i imat ges

(Lor ber 1994; Con nell 2002). 

Wald hoff (1995) va pro po sar d’u ti lit zar la

teo ria del pro cés de la ci vi lit za ció de Nor -

bert Elias i la no ció de fi gu ra ció per ex pli car 

les in ter de pendències en tre iden ti tats i

men ta li tats, d’u na ban da, i en tre es truc tu -

res po lí ti ques i so cials, de l’al tra.9

Wald hoff es va cen trar, en tre d’al tres co -

ses, en les ac ti tuds cap al con trol de la

violè ncia i del po der, en la im portància de

la fa mí lia, en ac ti tuds cap a l’ho nor i en

l’au to dis ci pli na. La prin ci pal tesi de Wald -

hoff és que l’Estat turc no té el mo no po li

del po der i que l’Estat del be nes tar i el sis -

te ma de se gu re tat so cial turcs es tan poc

de sen vo lu pats. Això con dueix a un ni vell

alt de re la cions fa mi liars i de xar xes so -

cials, que po den ser més im por tants per a

l’in di vi du que la fi de li tat a l’Estat. La fi gu -

ra ció de la so cie tat ha dei xat tam bé la seva

em prem ta en les es truc tu res fí si ques i tam -

bé en l’ac ti tud cap al cos i l’e xer ci ci fí sic. A

Tur quia la dis ci pli na està con tro la da so -

cial ment i no es basa en una in te rio rit za ció

de la pres sió. El cos és l’ànco ra dels rols

de fi nits so cial ment i el seu exer ci ci no per -

se gueix guanys “abs trac tes” ni la dis tin ció

so cial en el con text de pro ces sos d’in di vi -

dua lit za ció. 

Per tant, la re pre sen ta ció de cos sos es por tis -

tes, jo ves i im ma cu lats, l’es port com a sím -

bol de l’au to con trol i d’al tres tendències as -

so cia des a la so cie tat mo der na no ju guen un

pa per im por tant en la so cie tat tur ca. Molts

va lors i pa trons de con duc ta as so ciats a l’es -

port, com ara l’as ce tis me i la in te rio rit za ció

de la dis ci pli na no te nen una im portància es -
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 7 A Jüt ting/Lich te nauer, 1995, hi ha pu bli ca da una bi blio gra fia so bre ‘im mi grants i es port’. 

 8 Hi ha di ferè ncies en tre grups d’e dat i en tre la po bla ció mas cu li na i la fe me ni na. El 64 % de nois i el 47 % de noies, en tre 7 i 14 anys, per tan yen a un club es por tiu, ve geu DSB

(Ed.): Bes tand ser he bung, 1997. Frank furt, 1997. Aques tes xi fres no més mos tren tendències, per què hi ha ca sos de so cis do bles i de so cis pas sius. El nom bre de per so nes que 

prac ti quen es port en clubs es por tius de for ma ac ti va és més baix. 

 9 Per te nir més in for ma ció so bre la teo ria del pro cés de la ci vi lit za ció i la seva apli ca ció a l’es port ve geu: N. Elias i E. Dun ning (1992): De por te y Ocio en el pro ce so de la ci vi li za -

ción, Ma drid, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca. 

En Ale man ya, no més un baix per cen tat ge dels
so cis dels clubs es por tius són im mi grants (Fon t:

Fon s do cu men tal del CIO)



pe cial en la cul tu ra tra di cio nal tur ca i, en ge -

ne ral, en les so cie tats isl àmi ques (ve geu, per 

exem ple, Mih ci yaz gan 1996).10 

Aques ta aproxima ció es pot lli gar a les ob -

ser va cions de Schif fauer (1989) so bre les

es truc tu res fa mi liars i s’as so cia, així, a la

cons truc ció de l’e dat i el gène re. Com hem

dit an te rior ment, l’or ga nit za ció es tric ta ment

jerà rqui ca de la fa mí lia exer ceix un pa per

cen tral en les so cie tats isl àmi ques. L’e dat i el 

sexe de ter mi nen la po si ció so cial de cada

per so na. El pres ti gi i la po si ció d’u na fa mí lia

depèn de l’“ho nor”, i l’ho nor sig ni fi ca la ca -

pa ci tat del cap de fa mí lia o dels mem bres

ba rons per llui tar o ven jar-se d’a gres sions i

abu sos. Un al tre as pec te cen tral de l’“ho nor” 

de la fa mí lia és la se xua li tat de les do nes, és

a dir, la fi de li tat de les es po ses als seus ma -

rits i la vir gi ni tat de les fi lles.11 Cal evi tar

qual se vol ac ti vi tat i qual se vol con duc ta que

pu gui po sar en pe rill el bon nom dels mem -

bres fe me nins de la fa mí lia o, en cas con tra -

ri, serà cas ti gat se ve ra ment. La se xua li tat fe -

me ni na no es con tro la per una in te rio rit za ció

de les nor mes i pres sions, sinó mit jan çant la

se gre ga ció dels se xes, que es pro dueix en

tots els as pec tes de la vida, in cloent-hi les

ac ti vi tats fí si ques. 

És clar que hem de pre gun tar-nos si les es -

truc tu res i nor mes es men ta des abans, ju -

guen en ca ra un pa per im por tant a la Tur -

quia mo der na i si són en ca ra im por tants

per als im mi grants turcs a paï sos oc ci den -

tals. Men tre que les apro xi ma cions de

Schif fauer i Wald hoff po den ser útils per

des criu re la si tua ció de l’es port fe me ní a la

cul tu ra tur ca, es pot uti lit zar el con cep te de 

Bour dieu com a marc de la si tua ció dels

im mi grants turcs a Ale man ya.12 Se gons

Bour dieu, la po si ció so cial d’un in di vi du en 

l’es fe ra so cial és de ter mi na da per la com bi -

na ció del ca pi tal cul tu ral, econò mic i so -

cial. En el camp so cial, els di fe rents grups

so cials uti lit zen for mes de dis tin gir-se

per di fe ren ciar-se dels grups in fe riors i per

adap tar-se als grups su pe riors. Es pot con -

si de rar els im mi grants com a grups so cials

amb mo dels con crets de ca pi tal i amb un

gust es pe cial. Se gons Bour dieu, l’ha bi tus

és la in ter co mu ni ca ció en tre in di vi du i so -

cie tat. L’ha bi tus es de sen vo lu pa en el marc 

de la so cia lit za ció i de les con di cions de

vida; sig ni fi ca la to ta li tat d’ac ti tuds, pen sa -

ments, per cep cions i ac cions i pro dueix

pràcti ques cul tu rals. Per tant, l’ha bi tus i el

gust, que s’hi associa, són propis de tota

classe o grup social. 

El cos juga un pa per cen tral en aquest con -

cep te. El cos és part del ca pi tal cul tu ral.

D’al tra ban da, l’ha bi tus del cos de ter mi na

les ac ti tuds de la gent cap al seu cos i la

ma ne ra de trac tar-lo (Bour dieu, 1982). Els 

ideals i les pràcti ques es do nen tant en la

vida dià ria com en la vida es por ti va et ni co -

cul tu ral. Aques tes pràcti ques, al ho ra,

creen gène re, pre sen ten gè ne re da vant del

mi rall i pro duei xen di ferè ncies de gène re.13

Les mi no ries po den fer ser vir el cos i la cul -

tu ra del mo vi ment per acon se guir la iden ti -

fi ca ció amb el grup ètnic i tam bé per ge ne -

rar di fe ren cia ció so cial. Els clubs es por tius

turcs ofe rei xen els seus ser veis als ba rons.

En el con text de les as pi ra cions d’un as -

cens so cial, els im mi grants turcs po den

uti lit zar tam bé els ideals i les pràcti ques

cor po rals com a for ma d’a dap tar-se a les

tendèn cies prin ci pals de la so cie tat o com

a ca pi tal cul tu ral per acon se guir aquest

 ascens. 

Els dis cur sos so bre im mi grants se cen -

tren en la re la ció en tre els im mi grants i la

res ta de la po bla ció. Hi ha pro ces sos de

se gre ga ció i for mes d’in te gra ció que van

de l’a cul tu ra ció a l’as si mi la ció, pas sant

per l’a dap ta ció. Cal te nir en comp te que

la in te gra ció va sem pre uni da a la ne go -

cia ció i a la cons truc ció d’i den ti tats i

imat ges. 

En co men tar el pa per del cos i de les ac ti vi -

tats fí si ques en el de sen vo lu pa ment de la

iden ti tat cul tu ral, se guim Hall (1996) i

Mørk (1998), els quals as su mei xen que els 

im mi grants de sen vo lu pen nous ti pus d’i -

den ti fi ca cions cul tu rals. Mørk de fi neix

aques tes iden ti tats no ves com a iden ti tats

amb guió (com pos tes de di ver ses parts) i

les cul tu res no ves com a cul tu res hí bri des,

amb un equi li bri en tre di ver ses iden ti tats i

una ba rre ja de di fe rents tra di cions cul tu -

rals (ve geu tam bé Ti re li 199). 

Se gons Bau mann (1999) les iden ti tats cul -

tu rals i les et ni ci tats són cons truc cions, cosa

que sig ni fi ca que són pro duc tes d’ac cions i

in te rac cions i apro pia cions de nor mes cul tu -

rals, va lors i pràcti ques. D’u na ban da, les

imat ges ètni ques es re pre sen ten i, d’al tra

ban da, s’ads criuen. Els in di vi dus es pre sen -

ten ells ma tei xos com a turcs o com a turcs

da ne sos, “fan” et ni ci tat, però tam bé que den

mar cats o es tig ma tit zats com a es tran gers.

Cal pre gun tar-se quin ti pus de pa per po dria

ju gar l’es port en els pro ces sos d’in te gra ció,

mar gi na ció o es tig ma tit za ció. 

Si con si de rem l’et ni ci tat i el gène re com

una cons truc ció, hem d’a na lit zar-la com a

font i ànco ra per a les iden ti tats ètni ques i

de gène re i in ves ti gar-ne la in fluèn cia en la

ne go cia ció de les nor mes, va lors, igual

com en les con duc tes es te reo ti pa des as so -

cia des al gène re. 

Ba rre res con cre tes
per a l’ac ti vi tat es por ti va 

Enca ra que no hi hagi ba rre res for mals per

prac ti car l’es port o ser soci d’un club es -

por tiu, no re sul ta fàcil als per tan yents a

mi no ries ètni ques co men çar a prac ti car es -

port. Per di ver ses raons, les noies tur ques

te nen di fi cul tats per in te grar-se en grups
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10 No puc des criu re aquí la va rie tat dins l’Islam i les di fe rents orien ta cions que hi ha; ve geu, en tre d’al tres, Spu ler-Ste ge mann 1998.
11 Ve geu, en tre d’al tres, De la ney, 1991.
12 Bour dieu, 1982; Bröskamp, 1994, va fer ser vir aquest con cep te per a l’es til de vida i el com pro mís amb l’es port dels im mi grants turcs.  
13 Per al gène re com a cons truc ció so cial a ni vell ins ti tu cio nal i in di vi dual i per a “crear gène re”, ve geu Lor ber, 1994.

Molts va lors i pa trons de com por ta ment as so ciats a 
l’es port, com l’as ce tis me i la in te rio rit za ció de la
dis ci pli na no te nen es pe cial im portància en la cul -
tu ra tra di cio nal tur ca i, en ge ne ral, en les so cie tats
isl àmi ques (Font: Fons do cu men tal del CIO).



d’a le manys. Ten dei xen a tei xir una xar xa

d’a mics turcs dels quals ob te nen su port so -

cial (Pfänder/Tur han 1990). I la mi no ria

tur ca afa vo reix uns ideals de be lle sa con -

crets, que po den ser una com bi na ció o

 barreja dels ideals i pràcti ques turcs tra di -

cio nals i els co rrents ale manys ge ne rals.

L’a dap ta ció als ideals ale manys so bre el

cos i la cul tu ra del mo vi ment pot sig ni fi car

no so la ment un can vi dels pa trons de con -

duc ta, sinó tam bé una rup tu ra de nor mes i

va lors cul tu rals pro fun da ment arre lats. Un

es til de vida es por tiu o un cos mus cu lós no

en cai xa amb els ideals turcs tradicionals

de la feminitat i potser tampoc no encaixin

amb el gust de la població germanoturca. 

De tota ma ne ra, a més a més hi ha d’al -

tres ba rre res que di fi cul ten que les do nes

tur ques co men cin a prac ti car ac ti vi tats

es por ti ves. Per re gla ge ne ral, se su po sa

que mol tes fa mí lies tur ques es tan orien -

ta des, en més o menys grau, cap als pa -

pers tra di cio nals de gène re, que es tro -

ben arre lats en les creen ces re li gio sas.14

Un es tu di pi lot rea lit zat a Di na mar ca va

mos trar que tam bé la ta fa ne ria, la por a

per dre la re pu ta ció, i la pres sió de la co -

mu ni tat mu sul ma na re fre nen la par ti ci -

pa ció de les noies i les do nes en ac ti vi tats 

es por ti ves. 

Les nor mes, va lors, es truc tu res i pràcti -

ques re li gio ses te nen in fluèn cia en la vida

dià ria, en el lleu re i en la par ti ci pa ció en

l’es port de noies i do nes, àdhuc si els pa -

trons de pen sa ment i con duc ta han can viat 

en en trar en con tac te amb un país oc ci den -

tal. En re la ció amb la pràcti ca es por ti va,

cal te nir en comp te la gran im portància de

la fa mí lia, la di vi sió del tre ball en fun ció del 

sexe, la su pe rio ri tat so cial i cul tu ral de l’ho -

me, el con cep te de l’ho nor i la re gu la ció de

la se xua li tat o, de ma ne ra més pre ci sa, la

im portància de la vir gi ni tat per a les do nes

i l’es tric ta prohi bi ció del sexe fora del ma -

tri mo ni. La vir gi ni tat és ab so lu ta ment ne -

cess ària per a les noies tur ques, fins i tot en 

les fa mí lies que no se guei xen ha bi tual ment 

de for ma es tric ta les lleis isl àmi ques. Mol -

tes de les nor mes i re gles pre te nen de ga -

ran tir que les noies no per din la vir gi ni tat:

la prin ci pal es tratè gia con sis teix a man te -

nir les noies (i les do nes) a casa i evi tar el

con tac te amb nois i ho mes. So vint el pare i

els ger mans ba rons con tro len les do nes de

la fa mí lia, per tal de de fen sar-ne l’ho nor,

que és po sat en pe rill si les do nes no es

comporten d’acord amb les normes morals

de la seva cultura.15

La in te gri tat mo ral sig ni fi ca, en tre d’al tres

co ses, se guir les nor mes isl àmi ques so bre

la ves ti men ta, que ha de co brir tot el cos,

in cloent-hi els ca bells. De tota ma ne ra, hi

ha im por tants di ferè ncies en tre les fa mí lies 

tur ques que viuen a Alemanya o a Turquia. 

So vint les noies im mi grants es tro ben da -

vant el di le ma que “els seus pa res els en -

sen yen la cul tu ra del país d’o ri gen ... i, al -

ho ra, fora de casa, so bre tot a l’es co la,

apre nen la cul tu ra ale man ya amb la seva

lli ber tat i igual tat. L’ob ses sió per la vir gi ni -

tat por ta li mi ta cions im por tants de la lli ber -

tat i el de sen vo lu pa ment per so nals”.16 

Aques tes nor mes, va lors, ac ti tuds i pa trons 

de con duc ta in fluei xen, o pot ser fins i tot

arri ben a de ter mi nar, la cul tu ra so bre el

pro pi cos de mol tes noies i do nes tur ques.

La llei de co brir el cos és un pro ble ma en

molts es ports i l’e xigè ncia de se pa ra ció de

se xes im pos si bi li ta que les noies i les do -

nes re li gio ses en tre nin o prac ti quin esport

al costat de nois o homes. 

El fet de par ti ci par en ac ti vi tats es por ti ves

pot ser cau sa de con flic tes din tre de les fa -

mí lies tur ques, en ge ne rar-se si tua cions en

les quals les noies i les do nes que den fora

del con trol de la fa mí lia. Un pro ble ma pos -

te rior, ja es men tat an te rior ment, és que les 

noies i les do nes tur ques te nen una gran

càrre ga de tre ball a la llar, que els dei xa

poc temps i poca ener gia per a les ac ti vi -

tats es por ti ves. 

En co men tar les raons per les quals les

noies i les do nes tur ques no prac ti quen es -

port, hem de te nir en comp te tam bé la seva 

si tua ció so cial. I no hau ríem d’o bli dar que,

de fet, en ca ra són po ques les noies i do nes

ale man yes de clas se so cial bai xa que rea -

lit zen ac ti vi tats fí si ques.17 

Les noies i les do nes tur ques han de viu re a

ca vall de dues cul tu res di fe rents, han de

viu re amb els pro ble mes i les con tra dic cions 

ge ne rats per aquest fet i hi han de bus car

es tratè gies i so lu cions. Un es tu di pi lot amb

en tre vis tes a alum nes turcs va mos trar que

les noies te nen di vers for mes de fer front al

di le ma. En aquest es tu di, de sen vo lu pat per

Klein dienst-Ca chay (1996), es po dien iden -

ti fi car tres ti pus de noia: noies amb iden ti tat 

tur ca, noies bi cul tu rals i “dis si dents”. 

El pri mer grup, se gons Klein dienst-Ca -

chay, el for men noies edu ca des se gons les

lleis isl àmi ques i que són re li gio ses. Es co -

brei xen el cap amb un mo ca dor en pú blic,

per exem ple. Com que ac cep ten les nor -

mes de la seva re li gió, ex pres sen sa tis fac -

ció amb la seva si tua ció i no te nen con flic -

tes amb els seus pa res. Infor men tam bé

que no els in te res sa l’es port i que no els

agrada l’educació física a l’escola. 

El se gon grup de noies viu tam bé en fa mí -

lies re li gio ses, però amb més lli ber tat. Se

sen ten pri vi le gia des res pec te de les com -

pan yes que sí que com plei xen les lleis re li -

gio ses, però al ho ra se sen ten li mi ta des en

com pa ra ció amb les noies ale man yes. A

aques tes noies els agra da ria prac ti car més

es port, els agra da ria ba llar i prac ti car jocs.

Però els re sul ta di fí cil i això és l’origen de

molts conflictes. 

Un ter cer grup de noies ha aban do nat els

va lors de la seva fa mí lia. Algu nes fins i tot

se n’han anat de casa i in ten ten de viu re

com qual se vol noia ale man ya. Dis po sem

d’al gu nes bio gra fies que mos tren que di fí -

cil els re sul ta, a aques tes noies, dei xar la

seva llar. L’es port i la xar xa so cial que l’en -

vol ta pot aju dar aques tes noies a cons truir

les seves pròpies vides. 

Aquests úl tims anys, al cos tat de tendències 

cap a la se cu la rit za ció, es pot ob ser var que

un nom bre cada ve ga da més gran de noies i

do nes han co men çat a des co brir la re li gió

per si ma tei xes i a in ter pre tar l’Islam se gons

les se ves pròpies ne ces si tats. Hi ha al gu nes
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14 Ve geu, en tre d’al tres, Brai nin, 1996, so bre les con di cions de vida de les noies i nois im mi grants. Pro por cio na gran quan ti tat d’in for ma ció, útil fins i tot per als lec tors que no es -

tan d’a cord amb el pa ra dig ma psi colò gic-ana lí tic. 
15 Els es tu dis mos tren que a les ments dels nois i ho mes turcs en ca ra hi res ten, si més no ras tres, d’a ques tes idees; per exem ple, in sis tei xen afe rris sa da ment en la ne ces si tat que

la dona si gui ver ge, abans de ca sar-s’hi. 
16 Ci tat a Brün del/Hu rrel mann, 1994, p. 5. 
17 Se gons Klein dienst-Ca chay (1996; 1997), so la ment el 23% de les noies de les Hauptschu len (es co les on va l’a lum nat que ha ob tin gut un ren di ment me nor a l’es co la primà ria) 

per tan yien a un club es por tiu, da vant del 50 % a les Reals chu len (es co les de for ma ció pro fes sio nal. Te nen un ni vell més alt que les an te riors i in fe rior als Gymna siums que

equi va len als IES d’Espan ya). 



noies, cria des a Ale man ya i amb un ni vell

edu ca tiu bo, que por ten el cap co bert sen se

con si de rar-ho un sím bol d’o pres sió (Nökel,

1997). Inten ten de com pa gi nar l’Islam amb 

el pen sa ment mo dern i les nor mes re li gio ses 

amb la vida mo der na. Des prés de mol tes

con ver ses amb do nes “neo mu sul ma nes”

Nökel (1997) va arri bar a la con clu sió que

la is la mit za ció és un pro cés de llui ta de

clas ses trans me sa simb òli ca ment, en el

sen tit de Bour dieu, però es trac ta tam bé

d’un ins tru ment de po lí ti ca d’i den ti tat per -

so nal. Aques tes do nes opi nen que les ac ti vi -

tats es por ti ves són ac cep ta bles sem pre que

no vio lin les se ves nor mes re li gio ses. 

Estu di de ca sos 

M’a gra da ria pre sen tar exem ples de di fe -

rents bio gra fies es por ti ves de noies tur ques 

a Ale man ya, per tal de mos trar les opor tu -

ni tats i els rep tes, les di fi cul tats i tam bé els 

efec tes po si tius de les activitats físiques. 

“A casa hi ha nor mes es tric tes” 

Saz yie té 15 anys i fa 9è curs, a l’ins ti tut.

El seu pare tre ba lla a la in dús tria, la seva

mare és mes tres sa de casa i té 8 ger mans i

ger ma nes. Està pro me sa i aviat es ca sarà

amb un home que en ca ra no co neix gai re.

Als es tu dis té unes no tes per sota de la mit -

ja na, fora de l’ins ti tut no té cap re la ció.

Ocu pa el seu temps lliu re a casa o vi si tant

els seus ger mans ja ca sats. El seu pare no

la dei xa apun tar-se a cap club o grup d’es -

bar jo. Saz yie és so lità ria, està aï lla da i

 sovint tris ta. Tan ma teix, ella ac cep ta la si -

tua ció per què no veu cap al tra for ma de so -

lu cio nar els seus pro ble mes. L’es port no

juga cap pa per, ni pot fer-ho, a la seva vida 

(Bründel/Hurrelmann 1994). 

“Sóc una dona tur ca

i prac ti co boxa, què pas sa?” 

Fi kri ye Se len ha es co llit un es port molt poc

co rrent per a una dona. Amb 13 anys va co -

men çar a prac ti car judo i tam bé va prac ti car 

gimnàsti ca (apa rells), ka ra te (és cin tu ró ne -

gre) i kick bo xing, abans de des co brir la

boxa. La fas ci na la llui ta i el sen ti ment que

se gueix a una vict òria. Entre na cinc ve ga des 

per set ma na, amb ho mes que la pre nen se -

rio sa ment, ate sa la seva dis ci pli na i ca pa ci -

tat. Els seus pa res no li po sen cap ob jec ció

a les ac ti vi tats es por ti ves. Fikr yie és re li gio -

sa i in sis teix a ves tir de for ma adient, cosa

que per a ella vol dir por tar una sa ma rre ta

en comp tes d’un top re duït. Estu dia Eco no -

mia i l’any pas sat va co men çar a tre ba llar.

Està molt se gu ra d’e lla ma tei xa i pen sa que

és di fí cil en ca se llar-la: “Sóc tur ca, prac ti co

boxa, tinc bon as pec te i sóc prou in tel·li -

gent” (Ta gess pie gel 13-2- 1997). 

Re for ça ment gràcies

a l’es port 

Ayse va arri bar a Ale man ya quan te nia

8 anys. El camí fins a la uni ver si tat va ser

llarg i di fí cil. Quan te nia en tre 12 i 17 anys

va ha ver de llui tar per tot “el que per a al -

tres jo ves –con cre ta ment les noies alema -

nyes– es ta va ja acon se guit”. Una ma ne ra

de de fu gir el con trol del seu pare va ser

prac ti cant es port. Sota la su per vi sió del

seu germà, va po der anar en un po lies por -

tiu, on va apren dre taek won do. L’èxit en

l’es port –va ser cinc ve ga des cam pio na

d’Ale man ya– i el su port de la gent del seu

vol tant va pos si bi li tar que de sen vo lu pés

pers pec ti ves no ves. Quan te nia 18 anys va

te nir una for ta dis cus sió amb el seu pare,

que li va prohi bir de prac ti car es port i de

que dar amb els seus amics ale manys. Per

això se’n va anar de casa, d’a ma gat,

per por del seu pare. Es va ocul tar a les ca -

ses dels seus amics i va pas sar un temps

abans que po gués aga far les reg nes de la

seva vida una al tra ve ga da. “No tens per

què se guir les tra di cions, si no ho vols” diu. 

“Tingues el coratge de fer la teva vida, com

tu vulguis” (Ka ya de len, 1996). 

Les noies tur ques i el fut bol 

A Ber lín hi ha un equip de fut bol for mat per 

noies tur ques. L’e quip per tany a “Agris -

port”, un club de fut bol turc, que té molt

d’èxit amb els seus equips mas cu lins i que

ofe reix tam bé a les noies tur ques l’o por tu -

ni tat de ju gar a aquest es port. L’e quip

 femení tam bé té èxit i sem bla que les ju ga -

do res són ac cep ta des per la co mu ni tat tur -

ca, si més no fins a un cert punt. La con tra -

dic ció en tre ser dona i ser ju ga do ra de fut -

bol creix al ho ra que les ju ga dors es van

fent més grans. A les en tre vis tes amb les

ju ga do res va que dar clar que en ca sar-se

les prio ri tats eren unes al tres, “cui nar i les

tas ques de la llar”.18 En aques tes en tre vis -

tes, les ju ga do res van par lar dels con flic tes

que al gu nes te nien amb les se ves fa mí lies.

N’hi ha via que feien ser vir un nom fals per -

què els pa res no s’as sa ben tes sin de les se -

ves ac ti vi tats. Molts pa res pen sa ven que el

va lor de la dona dis mi nu ïa pel fet de pren -

dre part en una ac ti vi tat ‘tan poc fe me ni -

na’: “Qui es ca sarà amb tu, si et de di ques a 

ju gar a fut bol i tot hom t’ha vist les ca -

mes?”, es quei xa va una de les ma res. Però

tam bé hi ha via pa res (ho mes) que es ta ven

or gu llo sos de les se ves fi lles. I, so bre tot, les 

ju ga do res se sen tien or gu llo ses d’e lles ma -

tei xes; no no més ha vien con que rit un es pai 

“masculí” i un àmbit “masculí”, sinó que

també havien demostrat que podien jugar

igual de bé o millor que els equips de noies

alemanyes. 

L’es port per a noies
i do nes im mi grants:
Objec tius 

Quin ob jec tiu per se guei xen les ac ti vi tats

es por ti ves per a do nes im mi grants? Per

què hau ríem d’en co rat jar les noies i do nes

im mi grants a pren dre part en ac ti vi tats

físiques? 

De les ac ti vi tats fí si ques se’n po den de ri var 

els efec tes po si tius se güents:

n Bona sa lut i be nes tar. 

n Accep ta ció so cial en la cul tu ra més ge -

ne ra lit za da. 

n Xar xes so cials i su port so cial. 

n Imat ge pròpia po si ti va, se gu re tat en una

ma tei xa i en for ti ment (cf., per exem ple,

Pfis ter 1996). 

Cal te nir en comp te, és clar, que hi ha

una gran quan ti tat de fac tors i con di cions 

que de ter mi nen qui na mena d’e fec tes té

la pràcti ca es por ti va. L’es port comp ta

amb un po ten cial gran i va riat, però els

re sul tats po si tius, en allò que és fí sic,

psi colò gic i so cial, no arri ben de for ma

au tomà ti ca. 
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Pers pec ti ves 
Qui nes pos si bi li tats te nim, fet i fet, per

do nar su port a la par ti ci pa ció de les noies 

i les do nes im mi grants en les ac ti vi tats fí -

si ques? Cal sub rat llar una al tra ve ga da

que les do nes im mi grants, com les al tres

do nes de la nos tra so cie tat, pro ce dei xen

de sub strats so cials molt di fe rents i te nen 

ne ces si tats molt di ver ses. Com a prin ci pi

cal dria plan te jar adre çar l’es port, les se -

ves con di cions i ob jec tius, cap a les ne -

ces si tats de cada un d’a quests grups de

do nes. Cal te nir en comp te les ex pe rièn -

cies de so cia lit za ció, les cir cumstàncies

vi tals i l’ex pec ta ti ves. Els con cep tes i pro -

gra mes hau rien de per se guir els prin ci pis

d’i gual tat de drets, igual tat d’es ta tus i

igual tat d’o por tu ni tats, així com l’ac cep -

ta ció i la to lerà ncia. 

Cal ani mar les noies i les do nes tur ques

que pro ce dei xen d’am bients tra di cio nals a

par ti ci par en ac ti vi tats es por ti ves si:

n En aques tes ac ti vi tats no més hi pre nen

part do nes. 

n Els mo ni tors són do nes. 

n Nois i ho mes no te nen ac cés a les ins -

tal·la cions quan elles les es tan fent

 servir. 

n S’ac cep tin pe ces de roba que co brei xin

el cos.

n Es dis po si d’ins tal·la cions se pa ra des per

can viar-se i dut xar-se.

n Les ins tal·la cions es por ti ves si guin de

fàcil ac cés des de les llars d’a ques tes

noies i do nes. 

n Les ac ti vi tats es de sen vo lu pin a la tar da,

però no al ves pre. 

n Les noies i les do nes hi pu guin por tar els

ger mans pe tits o els fills. 

n Els ob jec tius i con tin guts de les ac ti vi tats 

s’o rien tin vers la sa lut. 

A més a més, com que una ma jo ria de pa -

res ja ac cep ta que les en tre na do res/mo ni -

to res si guin ale man yes, tam bé po dria ser

útil que els pro gra mes fos sin pro gres si va -

ment di ri gits per dones turques. 

A Ale man ya dis po sem d’u na xar xa de

clubs es por tius den sa i de fàcil ac cés. De

tota ma ne ra, com ja hem dit, aquests no

re sul ten atrac tius per a les noies i do nes

tur ques, per di ver ses raons. Una de les

prin ci pals és que són mix tos, per a ho mes

i do nes. Tan ma teix, això no eli mi na la

pos si bi li tat que s’hi ofe rei xin cur sos per a

do nes, adap tats als de sigs de les noies i

les do nes tur ques, en ho ra ris en què no hi

ha ho mes. A més a més, les es co les po -

drien ofe rir, fora de l’ho ra ri lec tiu, ac ti vi -

tats fí si ques, igual com els cen tres per a la 

jo ven tut ac ti vi tats es por ti ves di ver ses,

dis sen ya des se gons les ne ces si tats i de -

sigs de les par ti ci pants. Una al tra pos si bi -

li tat són els gim na sos per a do nes. En un

es tu di pi lot, les par ti ci pants tur ques van

sub rat llar la im portància d’en tre nar sen se

presè ncia mas cu li na. Van dir que les se -

ves fa mí lies no po sa rien ob jec cions cap a

aques tes ac ti vi tats i que fins i tot les re col -

za rien (Görsoy, 1997). Aquests es tu dis,

de tota ma ne ra, no dei xen de plan te jar

pro ble mes: d’u na ban da, l’alt preu de les

ta ri fes per fer-se’n sòcia, d’al tra ban da,

les ac ti vi tats ofer tes són poc va ria des, gai -

re bé sem pre re la cio na des amb la be lle sa i

el con trol del pes. 

És im por tant de de sen vo lu par es tratè gies

per mi ni mit zar els con flic tes que te nen les

noies i les do nes, en tre les se ves ac ti vi tats

es por ti ves i les ex pec ta ti ves de les se ves

fa mí lies i, igual ment, tren car les ba rre res

que di fi cul ten l’ac cés de les noies als

clubs es por tius. En aquest sen tit, se ria útil 

en co rat jar les ger ma nes i ami gues per què

co men ces sin jun tes les ac ti vi tats fí si ques.

En par lar amb es tu diants tur ques es veu,

en la lí nia que mar quen tam bé els es tu dis

pi lot es men tats abans, que aju da molt

que els ger mans (nois) do nin su port a les

ac ti vi tats es por ti ves de les se ves ger ma -

nes. En re la ció amb les ac ti vi tats i exer ci -

cis que els són oferts, cal te nir en comp te

l’e dat de les par ti ci pants. Men tre que es

dei xa que les noies pren guin part en una

gam ma prou àmplia d’es ports, les do nes

jo ves te nen més li mi ta cions a l’ho ra d’es -

co llir. En aquest punt, pot re sul tar d’u ti li -

tat que les ac ti vi tats s’o rien tin a la re cer -

ca de la sa lut i el be nes tar, si més no en

un co men ça ment. Amb això es dóna un

sen tit a l’ac ti vi tat fí si ca. A més a més, es

po dria uti lit zar la cul tu ra del mo vi ment,

tra di cio nal tur ca, com ara les dan ses, per 

ani mar i mo ti var les noies tur ques a ser

més ac ti ves fí si ca ment. De tota ma ne ra,

cal dria fa mi lia rit zar-les amb un se guit

d’ac ti vi tats fí si ques, per tal de do nar-los

l’o por tu ni tat d’es co llir la que els en cai xi

mi llor. 

Apa reix la qües tió de si és mi llor or ga nit zar

cur sets so la ment per a la po bla ció tur ca o

si les noies i les do nes tur ques hau rien d’in -

te grar-se en al tres grups ètnics. D’u na ban -

da, és im por tant no aï llar les im mi grants

tur ques; d’u na al tra ban da, té sen tit ani -

mar que es man tin guin els grups ètnics,

per tal d’en for tir la iden ti tat cul tu ral i d’o fe -

rir “un re cer se gur”. Per tant, cal dria oferir

tots dos tipus d’oportunitats. 

Un al tre tema és el que fa re ferè ncia als

mo ni tors o en tre na dors. La dis tin ció de se -

xes im pli ca que si gui im por tant comp tar

amb do nes, so bre tot si són tur ques, com a

ins truc to res; així, po drien re pre sen tar tam -

bé un mo del per a les noies. Elles co nei xen

més bé que nin gú el po ten cial i les di fi cul -

tats i po den guiar mi llor aques tes do nes, i

fins i tot so lu cio nar els problemes que es

puguin plantejar 

Po der de les noies i de les do nes en l’es port 

i a tra vés de l’es port.

Enca ra hi ha molt a fer per ofe rir es port a

les noies i per mo ti var-les per què en prac ti -

quin. Però, si més no, ja hi ha al gu nes ini -

cia ti ves que tre ba llen, no úni ca ment amb

noies i do nes per tan yents a mi no ries, però

sí es pe cial ment per a elles, per tal d’a con -

se guir-ne l’en for ti ment. Esmen ta ré no més

un pro jec te danès ano me nat She-Zone

(Zona-Ella), en el qual les noies im mi -

grants i les da ne ses po den prac ti car di fe -

rents es ports, en tre d’al tres es ports amb
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Fae zeh Has he mi, vi ce pre si den ta del Co mitè
Olím pic d’Iran, pre sent al Fo rum, va par lar dels
es for ços de col·lec tius de do nes isl àmi ques per fer
com pa ti ble l’es port amb la seva re li gió (Font:

BPMO pho to).



pi lo ta,19 i el pro jec te Start (Co men ça ment) 

de la Fe de ra ció d’Esports d’Essen, a Ale -

man ya, que té com a ob jec tiu for mar noies

tur ques com a mo ni to res d’es ports.20 Se ría 

molt im por tant reu nir les “mi llors pràcti -

ques” realitzades en aquest camp i com -

partir experiències. 

Un cas es pe cial és el de l’es port d’alt ni -

vell per a do nes im mi grants i per a do nes

is làmiques, en ge ne ral. Amb la par ti ci pa -

ció d’es por tis tes mu sul mans en l’es port

de com pe ti ció es reu nei xen al guns dels te -

mes i be ne fi cis co men tats abans. Però

això pot ser un al tre tema de co men ta ri i

de dis cus sió. 
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