L'esport pot transformar el món?
La Fundació va celebrar el dimecres 15 de desembre a l’INEFC de Barcelona una Jornada per
parlar de l'esport com a eina de cohesió social i igualtat en el marc del projecte de
sensibilització Esport de Risc.
Des de fa 20 anys la Fundació aposta per l'esport com a eina de transformació social. Durant el
2021 ha impulsat una campanya de sensibilització a Catalunya, Esport de Risc, dirigida a
Universitats, entitats del tercer sector, clubs esportius i centres educatius, per a explicar que
l'esport és una poderosa eina de cohesió i de transformació social. La iniciativa ha comptat amb
el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).
Més enllà de l'essència competitiva i física, l'esport ha demostrat ser a l'Índia rural, des que es
van iniciar els projectes esportius l'any 2001, un mitjà molt eficaç per a fomentar valors com la
diversitat, el respecte, la igualtat, la solidaritat i la confiança entre els grups més vulnerables:
nenes, joves, dones i persones amb discapacitat. Les inicials d'aquests valors són precisament
les que donen nom a la iniciativa Esport de Risc, que compta amb diferents recursos i guies
didàctiques per a treballar en els centres educatius.
Generar un canvi en els valors de la ciutadania
L'objectiu de les iniciatives del projecte Esport de Risc és contribuir a generar un canvi en els
valors i comportaments de la ciutadania per a construir una societat compromesa amb la
reducció de les desigualtats i el desenvolupament sostenible. Es pretén implicar la població en
valors com el pensament crític, la solidaritat, la participació i corresponsabilitat cap al canvi
utilitzant l'esport com a eina de transformació i cohesió social.

Jornada a l’INEFC
En el marc d'aquesta iniciativa es va celebrar ahir una Jornada Internacional a l’INEFC
(Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya) a Barcelona. Va ser un espai de reflexió i
trobada en el qual es van compartir experiències d'esport que posen el focus en la inclusió, la
igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible, tant a Catalunya com en altres països com
l’Índia gràcies al treball d’ONGD i entitats socials. Van assistir Josep Desquens, director general
de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Alfredo Irurtia, director del
Centre INEFC Barcelona, i Nadia Llorens, directora de Programes de la Fundació Vicente Ferrer.

“Has jugat com un home”
A la taula inaugural sobre igualtat, va intervenir la Susanna Soler, coordinadora del Grup de
Recerca Social i Educativa de l'Activitat física i l'Esport i professora de l’INEFC i la periodista
Danae Boronat, autora del llibre “No las llames chicas, llámalas futbolistas”.
La Susanna va il·lustrar amb la seva pròpia experiència el que defineix com el miratge de la
igualtat: "En 1994, quan vaig començar a estudiar i jugava a futbol sala, si algú m'hagués
preguntat si hi havia igualtat, hauria dit que sí. Però, un dia, va arribar un punt d'inflexió. En un
partit molt emocionant, vaig marcar el gol de la final. Una persona de l'equip mèdic em va dir:
'Felicitats, has jugat com un home'. Vaig descobrir que era víctima del miratge de la igualtat.”
Per part seva, la Danae va destacar que "com a periodista, vaig detectar que no ens referim als
'nois del Barça', però, en canvi, sí que diem les 'noies de Barça'. Què significa això? Són
aficionades? No són futbolistes també? Hem de canviar aquest paternalisme".

Experiències esportives que transformen vides
Per a parlar d'experiències d'esport transformador van intervenir Sai Krishna, director de
l'Acadèmia d'Esports d’Anantapur (ASA, per les seves sigles en anglès) de la Fundació Vicente
Ferrer, i Mariona Corbella, directora de la Fundació Esportsalus. Corbella va explicar el treball
que realitzen en la Fundació Esportsalus amb persones en risc d'exclusió social i va destacar
que “l'exercici físic és una eina tan polivalent que permet aportar a cada practicant el que més
necessiti per al seu benestar psicològic i social”.
El Sai va explicar com treballen a l'ASA i com l'esport combat la discriminació cap a les dones,
les persones amb discapacitat i altres grups desfavorits: "L'esport crea comunitat i és una eina
important, però és necessari treballar primer la participació i, després, la representació. A l'ASA
ens basem en tres principis: garantir l'accés, educar i empoderar. Aprofitem el poder de l'esport
en valors per a aconseguir canvis socials en la infància i la joventut més vulnerable de les zones
rurals de l'Índia”.
I va explicar històries en les quals l'esport ha estat decisiu per a la millora social. "Tenim casos
com el de la jove Anjali que, amb 15 anys, s'enfrontava a la pressió familiar per a casar-se. El
pare es va quedar sense treball i, des de llavors, és ella qui manté a la família. És una de les
primeres entrenadores del programa que hem impulsat amb La Liga".
Per a clausurar la Jornada es va presentar l'informe “L'esport com a eina de canvi social en el
marc de l'agenda 2030” que conclou, entre altres aspectes, que els projectes esportius han de
fomentar la dimensió col·lectiva del canvi a través de la pràctica esportiva amb estratègies com
la participació de la comunitat o la promoció de polítiques públiques que incloguin l'esport per
al desenvolupament. L'informe destaca també la importància de l'esport com a facilitador per a
aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per l'ONU.

