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Introducció

1. Introducció

L’any 2017, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD) de la Generalitat de
Catalunya decideix iniciar la seva aposta per l’esport i l’activitat esportiva com a eines estratègiques
de Catalunya en la cooperació al desenvolupament. És en aquest context que inicia diverses accions
per tal d’activar aquesta línia de treball de la cooperació catalana en el marc de l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible, que reconeix el paper de l’esport com a facilitador del desenvolupament sostenible.
En aquesta línia, l’any 2019, la DGCD i la Secretaria General de l’Esport (SGE) organitzen el Congrés
Esport i Cooperació Internacional a Barcelona, en el qual participen més de 35 entitats d’arreu
del món especialistes en l’esport com a eina de transformació social. Durant aquesta trobada, es
debaten, es defineixen i s’aproven els principis bàsics de l’esport com a eina de cooperació al desenvolupament. També es defineix el paper de Catalunya com a actor estratègic en aquest àmbit, ja que
lidera l’Acció 5 del Pla d’Acció Kazan de la UNESCO. L’Acció 5 té com a objectiu principal construir un
mecanisme d’intercanvi d’informació internacional sobre polítiques públiques i activitat física.
El 2020 es presenta el lideratge de Catalunya a l’Acció 5 del Pla Kazan i una sèrie d’accions que la
Generalitat desenvoluparà per tal d’aconseguir complir-ne els objectius: creació de grups d’experts,
celebració del 2n Congrés Esport i Cooperació internacional, etc.
Davant d’aquesta nova línia estratègica de la DGCD, la Fundació Vicente Ferrer, amb gran experiència en l’àmbit de l’esport com a eina de transformació social, decideix dur a terme un seguit
d’actuacions que permetin difondre la importància de l’activitat esportiva com a facilitadora del
desenvolupament sostenible i oferir recursos a entitats expertes en cooperació al desenvolupament
que vulguin implementar aquesta eina en els seus projectes.
Per això, l’informe que es presenta a continuació té l’objectiu de proporcionar una guia útil i
didàctica per a entitats del tercer sector que vulguin implementar per primera vegada projectes de
canvi social a través de la pràctica esportiva. En el document es fa un breu recorregut pel paper de
l’esport com a eina per a la transformació social i la promoció dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS).
El primer apartat defineix el marc teòric de l’esport com a dret i els beneficis que comporta, alhora
que analitza els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la manera en què l’esport pot contribuir,
com a perspectiva de futur, perquè es compleixi l’Agenda 2030. Seguidament, es recullen i s’analitzen les experiències de quatre entitats del sector amb un llarg recorregut en aquest àmbit i amb
un gran impacte social. Per acabar, es desenvolupen una sèrie de recomanacions que serveixen de
guia per dissenyar projectes que vulguin utilitzar l’esport com a eina de transformació social.
S’adreça a entitats amb àmplia experiència en projectes de canvi social que vulguin introduir
per primera vegada l’esport i l’activitat física com a elements transformadors. També és útil per
a organitzacions que ja implementen aquest tipus de programes però que volen conèixer altres
experiències i contrastar estratègies i accions.
En definitiva, aquest document pretén ser una eina intuïtiva, adaptable a qualsevol mena d’entitats
i projectes i que contempli tots els elements imprescindibles per tenir en compte si es vol treballar
amb l’esport com a eina per a la cohesió i la transformació social. Es tracta d’un primer pas per
continuar construint, de manera col·lectiva i interactiva, els elements bàsics del sector.

7

8

L’ESPORT COM A EINA DE CANVI SOCIAL EN EL MARC DE L’AGENDA 2030

2. Consideracions prèvies

I. L’esport com a dret:
l’accés universal a la pràctica esportiva
Cada vegada és més ampli el reconeixement de la pràctica esportiva com a dret universal per a tots
els ciutadans i ciutadanes, independentment de l’origen, el nivell socioeconòmic o el gènere. Hi ha
un gran marge de protecció jurídic a l’esport com a dret per a la infància i la ciutadania en general a
nivell nacional i internacional.
La Carta Internacional de l’Educació Física, l’Activitat Física i l’Esport, basada en la que va elaborar
l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura l’any 1978, recull, a
l’article 1, que "la pràctica de l'educació física, l'activitat física i l'esport és un dret fonamental per a
tots"1.
La Convenció dels drets de l’infant2, de compliment obligat compliment des de 1989 per als 196
Estats signants i ratificada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU), té com a objectiu
reconèixer els drets de la infància per mitjà dels 54 articles que la componen. Podem traslladar
molts d’aquests articles a l’àmbit esportiu, especialment el 2n i el 3r, en els quals es parla de no
discriminació i de l’interès superior de l’infant, que han d’estar presents en tots els àmbits, incloent-hi el de l’esport.
En l’àmbit europeu, el Llibre Blanc Sobre l’Esport3 (2007) constitueix la primera iniciativa global en
matèria d’esport de la Unió Europea. El Llibre Blanc enumera diversos objectius, com la millora de
la funció social de l’esport, el foment de la salut pública a través de l’activitat física, l’impuls de les
activitats de voluntariat, la millora de la dimensió econòmica de l’esport i la lliure circulació de les
jugadores i els jugadors, la lluita contra el dopatge, la corrupció i el blanqueig de capitals, així com el
control dels drets de difusió, entre molts d’altres.
La perspectiva de l’esport com a dret ens aporta dues visions i línies de treball clau per als projectes
de desenvolupament a través de l’esport. La primera, la de garantir l’accés igualitari a la pràctica
esportiva i la identificació dels obstacles que ho impedeixen. La segona, el desenvolupament
de contingut del dret, és a dir, que les persones puguin accedir a una pràctica esportiva que els
proporcioni eines per accedir a una vida digna. En definitiva, l’enfocament de drets en aquest àmbit
ens ajuda a orientar els projectes de desenvolupament a través de l’esport perquè siguin transformadors; han de garantir l’accés a la pràctica esportiva identificant les barreres que ho impedeixen i
fomentant els efectes positius d’aquesta pràctica.

1
2
3

«Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte». 18 de noviembre de 2015. Consultado el 27
de noviembre de 2015. Disponible en línia a: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235409s.pdf
UN Commission on Human Rights. Convention on the Rights of the Child. 7 de març de 1990.
E/CN.4/RES/1990/74. Disponible en línia a: www.refworld.org/docid/3b00f03d30.html.
Comissió Europea, Llibre Blanc Sobre l’Esport. 11 de juliol de 2007

	Consideracions
prèvies

II. L’activitat física i l’esport com
a einA de transformació
Pel que fa al contingut de la pràctica de l’esport com a eina de transformació, caldrà identificar els
efectes positius i negatius de l’esport i analitzar com es transmeten. Els projectes d’esport per al
desenvolupament s’han de dissenyar per fomentar els primers i preveure com es transfereixen a
altres àmbits de la vida.
Hi ha molta i diversa literatura sobre les bondats de l’esport com a instrument per al desenvolupament integral de l’ésser humà que pot afavorir qualitats com la cooperació o la força de
voluntat (Arnold, 1991)4. Altres autors afirmen que la pràctica esportiva pot promoure habilitats
psicològiques i socials en infants i adolescents que es poden transformar en capacitats i habilitats
positives per a altres àmbits i per a totes les etapes de la vida (Brustad, 1996).
Dins de la literatura especialitzada s’incideix en el fet que l’esport també pot ser una eina no
educativa per transmetre conceptes negatius d’un mateix que són extensibles a altres esferes de
la vida (Martens, 1996)5. L’esport pot ser font de conflictes mal resolts, violència, segregació social,
intolerància i exclusió (Jiménez et al., 20056). Per això hi ha d’haver una intencionalitat educativa per
tal que les habilitats i capacitats que transmet la pràctica esportiva siguin positives.
Actualment hi ha un ampli consens sobre el context privilegiat que suposen l’activitat física i l’esport
en la promoció del desenvolupament positiu dels joves (Danish, Fazio, Nellen i Owens, 20027; Escartí
et al., 20098; Fraser-Thomas et al., 20059).
Les raons del potencial de l’activitat física i l’esport des d’un enfocament òptim per fomentar transformacions individuals i col·lectives d’infants, joves i adults són moltes, entre d’altres:
→→ És atractiva i motivant i facilita la participació a través d’una metodologia lúdica.
→→ Desenvolupa aspectes importants que fomenten el canvi individual, com la millora de
l’autoconcepte a través de l’adquisició de capacitats, d’assoliment d’objectius o exercint un rol de
lideratge en la pràctica esportiva.
→→ Desenvolupa elements clau que fomenten el canvi i la transformació social, com el sentiment de
pertinença a un grup o comunitat, la deconstrucció d’estereotips i prejudicis per raó de gènere o
origen i el coneixement d’altres recursos de territori, que permeten accedir-hi en el futur.
→→ Té un caràcter vivencial, que permet aprendre, a partir de l’experiència de la pràctica esportiva,
situacions que es poden trobar en el dia a dia en altres espais, com resoldre problemàtiques de
manera autònoma o esforçar-se per aconseguir objectius concrets.
→→ Proporciona espais d’interacció amb les persones referents (entrenadors/es o educadors/es), cosa
que crea un vincle de seguretat que ajuda al desenvolupament positiu de les persones participants.
→→ Permet que la valoració pròpia i dels altres de les conductes que es desenvolupen durant la
pràctica esportiva o el joc, fet que influeix en l’elaboració de l’autoconcepte.
→→ Ofereix la possibilitat d’aprendre a solucionar de manera dialogada i autònoma els conflictes
reals que apareixen durant la pràctica esportiva i que es poden extrapolar a altres espais.
→→ Permet generar hàbits i rutines positius durant i al voltant de la pràctica esportiva que es poden
desenvolupar en el dia a dia del participant: puntualitat, higiene, alimentació saludable, respecte
cap als altres, etcètera.
4
5
6
7
8
9

Arnold, P. J. Educación Física, movimiento y currículum. Madrid: Morata, 1991.
Martens, R. “Turning kids on to physical activity lifetime”. Quest, 48, 3, 1996, p. 303-310.
Jiménez, P. i Durán, J. “Propuesta de un programa para educar en valores a través de la actividad física y el deporte”.
Revista Apunts, 80, 2005, p. 25-29.
Danish, S. J., Fazio, R. J., Nellen, V. C., i Owens, S. S. “Teaching life skills through sport: Community-based programs to
enhance adolescent development”. A: Van Raalte, J. L. i Brewer, B. W. Exploring sport and exercise psychology (2a ed., 2002,
p. 269-288). Washington, DC: American Psychological Association.
Escartí, A., Buelga, S., Gutiérrez, M. i Pascual, C. “El desarrollo positivo a través de la actividad física y el deporte: el
programa de responsabilidad personal y social”. Revista de Psicología del Deporte, 62 (1-2), 2009, p. 45-52.
Fraser-Thomas, J., Côté, J., i Deakin, J. “Youth sport programs: An avenue to foster positive youth development”. Physical
Education and Sport Pedagogy, 10(1), 2005, p. 19-40.
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3. El paper de l’esport en el
compliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible

Les Nacions Unides també reconeixen l’esport com una eina imprescindible al servei del desenvolupament i la pau: “L’esport té el poder de canviar el món i històricament ha exercit un paper important
en totes les societats, sigui en forma de competicions esportives, d’activitat física sense més o fins
i tot de jocs. És un dret fonamental i una eina poderosa per enfortir els llaços socials i promoure el
desenvolupament sostenible, la pau, el benestar, la solidaritat i el respecte”.
El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són els que
guien la implementació de l’Agenda 2030, i es concreten amb 169 fites. Les temàtiques aborden la
pobresa, la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la
protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i
la producció sostenibles i la governança. I, a més, l’Agenda 2030 fa palès que totes les persones són
corresponsables per aconseguir-los: governs, empreses, ONG, associacions, el sector educatiu, la
societat civil i la ciutadania en general.
La resolució reconeix el paper de l’esport en el foment del progrés social: “L’esport és un altre
important facilitador del desenvolupament sostenible. Reconeixem que l’esport contribueix cada
vegada més a fer realitat el desenvolupament i la pau, ja que promou la tolerància i el respecte, i
també impulsa l’empoderament de les dones i els joves, de les persones i les comunitats, així com
els objectius en matèria de salut, educació i inclusió social”. Segons Wilfried Lemke, assessor
especial del secretari general de les Nacions Unides sobre l’Esport per al Desenvolupament i la Pau,
l’Agenda 2030 constitueix una oportunitat única per inspirar l’acció global per potenciar a tot el món,
incloent-hi l’àmbit esportiu, el desenvolupament i la pau.
Així, doncs, amb la nova Agenda global 2030, l’esport per al desenvolupament es consolida com una
estratègia clau per contribuir al compliment dels ODS, que són objectius ambiciosos i universals.
Són canvis desitjats, que impliquen una transformació social, tant pel que fa a la dimensió personal
i relacional com a la cultural i estructural, per tal de lluitar contra les desigualtats sense deixar ningú
enrere.
A continuació, es presenten els ODS en què pot incidir la pràctica esportiva:
Objectiu 3 | Garantir una vida sana i promoure el benestar
per a totes les persones a totes les edats
Hi ha una relació directa entre, d’una banda, l’esport i l’activitat física i, de l’altra, la
salut i el benestar. Generen, en la dimensió personal i relacional, beneficis socials
i milloren la salut de totes les persones, independentment de l’edat, el gènere o
l’ètnia. L’esport fomenta una vida sana i contribueix a fites com promoure la salut
mental, enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives i
combatre malalties no transmissibles.

El paper de l’esport en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’esport afavoreix els hàbits i estils de vida saludables, que influeixen de manera
directa en la salut física i emocional de les persones. Ajuda a regular el cicle
son-vigília i promou hàbits higiènics i alimentaris. A més, contribueix a reduir la
mortalitat a causa de malalties no transmissibles (malalties cardiovasculars,
pressió arterial alta o diabetis, entre d’altres) associades a la inactivitat física.
Estudis de l’OMS posen de manifest aquest lligam entre l’exercici físic i l’estimulació de la salut mental i el desenvolupament cognitiu positiu. Vinculen l’exercici
físic a la millora de l’autoestima i la confiança en un mateix, i també indiquen
que genera efectes positius en persones amb depressió i ansietat. Fomenta
l’autonomia personal, millora l’estat d’ànim i enforteix l’estabilitat emocional. A
més, mitjançant la pràctica esportiva es poden potenciar algunes competències
psicomotrius, que poden influir positivament en el desenvolupament mental i
físic. En una altra dimensió, aporta elements de relació, socialització i integració,
i facilita la convivència i la relació entre persones (treball en equip, acceptació de
normes, de diferències, etc.).
Objectiu 4 | Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom
Aquest objectiu vol proporcionar accés universal i igualitari a l’educació (formal i
no formal) i a la formació (des de l’alfabetització fins a l’educació superior), a més
de fomentar el desenvolupament ple del seu potencial. També fa possible que
tothom adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament
sostenible (drets humans, igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i
no-violència, adopció d’estils de vida saludable, etc.). L’esport es pot convertir
en una plataforma idònia per donar suport a processos educatius formals i no
formals.
Valors, aptituds i habilitats personals. Quan participen en activitats esportives i
físiques, els infants i joves estan exposats a valors fonamentals com el treball en
equip, el joc net, el respecte a les normes i als altres, la cooperació, la disciplina
i la tolerància. També promou habilitats personals com l’autoconeixement, la
capacitat a l’hora de prendre decisions o la gestió de les emocions. A més, pot
ajudar a desenvolupar o millorar certes habilitats com la concentració, la socialització i el lideratge. Aquests valors, habilitats i aptituds són essencials per a la
participació futura en activitats grupals, per a la vida educativa i professional, i per
poder estimular la cohesió social a les comunitats i societats.
Accés a l’educació. Els programes socials basats en l’esport poden ajudar famílies
i persones beneficiàries a entendre la importància de l’educació formal, així com
a identificar persones participants que haurien de ser part del sistema escolar
i incorporar-los-hi. En cas que no es pugui accedir a l’educació formal, l’esport
ofereix un aprenentatge permanent i una educació alternativa per a infants que no
poden anar a l’escola i els dona eines pràctiques perquè es puguin desenvolupar.
Objectiu 5 | Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes
L’esport, en la seva forma més bàsica, té la capacitat de fomentar la participació
igualitària i de promoure la igualtat de gènere.
Empoderament. En una dimensió personal, l’esport fomenta l’empoderament i el
lideratge de nenes i dones. A més, es poden beneficiar del seu efecte positiu sobre
l’estat de salut i psicosocial. A través de la pràctica de l’esport, les nenes i les
dones guanyen confiança i seguretat en elles mateixes, i se’n reforça l’autoestima.
És una via per aprendre aptituds transferibles, adquirir coneixements per a l’ocupació i millorar les seves habilitats de lideratge.
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Sensibilització. En la dimensió col·lectiva, l’esport ofereix espais d’interacció
social positiva que permeten contribuir amb força a qüestionar estereotips i
rols associats tradicionalment en funció del sexe, alhora que es visibilitzen les
capacitats i les aptituds de les dones. D’altra banda, els programes esportius
recreatius, de formació i d’alta competència poden servir com a una plataforma
poderosa per advocar pels drets de les dones i per crear consciència sobre la
importància d’eliminar totes les formes de maltractament i discriminació en contra
de les dones i les nenes.
Objectiu 8 | Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom
La fita 8.6 dins de l’ODS 8 estableix l’objectiu de reduir considerablement la
proporció de joves que no estan treballant i no estudien ni reben cap tipus de
formació. L’esport per al desenvolupament pot contribuir en una dimensió personal
en el canvi d’aquests joves. Molts dels programes esportius promouen la inserció
laboral, ja que incorporen entrenament i formació per tal que trobin una feina
de qualitat. Aquests programes incorporen un currículum enfocat a transmetre
habilitats i eines útils per a joves que busquen feina i els connecta amb potencials
ocupadors, de manera que poden incrementar les seves oportunitats laborals en
àrees d’importància per a l’economia de les seves comunitats.
D’altra banda, la indústria esportiva proporciona una font important de recursos
que genera feina i oportunitats per a moltes persones. Aquest sector pot
liderar esforços globals per tal d’impulsar l’ocupació digna i garantir condicions
favorables a través de la seva cadena de valor, el seu enfortiment i la seva
expansió, i generar, així, canvis estructurals.
Objectiu 10 | Reduir la desigualtat en i entre països
L’esport treballa per reduir les desigualtats en tots els seus àmbits i esferes. La
fita 10.2 estableix l’objectiu concret de potenciar i promoure la inclusió social,
econòmica i política de totes les persones independentment de l’edat, sexe,
discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o qualsevol altra
condició. Des d’un enfocament adequat, al terreny de joc, aquestes diferències
desapareixen. A través de l’esport es pot combatre la discriminació, promoure la
igualtat i la tolerància i aconseguir la integració social de les persones.
La fita 10.3, estableix, concretament, garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la
desigualtat de resultats. En permetre l’accés a programes esportius a poblacions
que històricament s’han marginat a l’hora de poder-hi participar, es promou la
igualtat d’oportunitats en la pràctica esportiva i en els beneficis que aporta.
Objectiu 16 | Promoure societats pacífiques i inclusives per tal
d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés
a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions
eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells
L’esport té un potencial enorme per contribuir a la pau i promoure la transformació social, alhora que serveix com a vehicle per generar-les. L’esport és un
denominador comú que pot actuar com a pont en contextos en què cal crear un
entorn segur i propiciar un apropament per a la interacció i el diàleg, com ara en
comunitats dividides i grups en conflicte per diferències polítiques o culturals.
Genera vincles socials, interessos i valors comuns, i ajuda a dissipar les percepcions negatives d’altri.

El paper de l’esport en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els programes socials basats en l’esport tenen el potencial d’educar les persones
que hi participen en metodologies específiques i enfocaments associats amb
la construcció de la pau que es poden aplicar a altres camps a més del de
l’entrenament. Com hem vist anteriorment, l’esport fomenta valors com el treball
en equip, la companyonia, el joc net, l’empatia, el respecte o la tolerància, i ajuda a
desenvolupar competències socials.
En aquest sentit, l’esport es pot utilitzar com a eina vàlida per prevenir conflictes
i promocionar la cultura de la pau, ja que tant l’esport com la seva universalitat
tenen la capacitat de transcendir cultures.
Objectiu 17 | Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar
l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible
L’esport contribueix a teixir xarxes entre institucions, administracions, clubs
esportius, centres educatius i organitzacions compromesos amb l’esport i la
seva pràctica. És fonamental establir associacions sòlides i cohesionades
d’actors involucrats en el moviment de l’esport pel desenvolupament i la pau,
amb la finalitat de crear sinergies, visualitzar iniciatives i promoure una agenda
d’acció comuna per millorar veritablement el desenvolupament mundial. L’interès
que genera l’esport a nivell mundial es pot canalitzar amb el desenvolupament
d’aliances, l’enfortiment d’estratègies i la generació de recursos encaminats a la
consecució dels ODS i a la transformació col·lectiva, tant a nivell cultural com
estructural.
Objectiu 1 | Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes
De manera indirecta, l’esport contribueix al primer objectiu, el de posar fi a la pobresa. Com hem
vist, l’esport pot ser un vehicle per transmetre habilitats pràctiques a les persones participants en
programes i intervencions esportives, que poden ser crucials per incrementar les seves probabilitats
de trobar una feina digna. D’altra banda, persones en un estat de vulnerabilitat es poden connectar
en xarxes de suport a través de programes esportius. Moltes intervencions socials basades en
l’esport utilitzen aquesta activitat per canalitzar esforços adreçats a millorar les condicions de vida
de les persones i les comunitats.
Objectiu 11 | Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans
siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
Els projectes que utilitzen l’esport com a eina de canvi social tenen un efecte i un benefici en el
conjunt de la comunitat i contribueixen a convertir les ciutats i les comunitats en espais més segurs,
resilients i inclusius. Les persones que hi participen estan implicades en els projectes, hi transmeten
els coneixements i aporten els beneficis a la seva comunitat. En molts casos, creen i desenvolupen
xarxa, fet que impulsa els projectes, i així es guanya suport, una condició bàsica perquè aquests
projectes siguin sostenibles. D’aquesta manera, s’aconsegueix millorar els barris i les comunitats
més marginals (fita 11.1), així com proporcionar espais públics segurs i inclusius, en particular, per a
dones i infants (11.7). Els projectes destinats a persones amb discapacitat, d’altra banda, fomenten
el desenvolupament social mentre canvien les percepcions sobre aquestes persones i promouen
plans i polítiques per a la inclusió.
Objectiu 13 | Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes
Tal com estableix la fita 13.3 dins de l’ODS 13, un dels objectius és millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte a la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació
a aquest canvi i la reducció dels seus efectes. A part de l’educació en sostenibilitat a través de
projectes, l’esport té la capacitat de comunicar problemes de sostenibilitat a milions de persones
de tot el món. L’esport s’utilitza com a mitjà de comunicació i ofereix una gran oportunitat per influir
en els comportaments en qüestions referents a la conservació del medi ambient. Serveix com a
plataforma per difondre i sensibilitzar el consum responsable i la protecció dels recursos naturals.

13

14

L’ESPORT COM A EINA DE CANVI SOCIAL EN EL MARC DE L’AGENDA 2030

4. Bones pràctiques en l’àmbit
de l’esport com a eina de
transformació social

I. UNITED PLAY
Organització
La missió de l’organització és crear un món on tots els individus puguin
participar en experiències esportives i de joc de qualitat. Treballen per oferir
oportunitats esportives, especialment, a infants que no en tinguin i creen
eines i recursos d’esport per al desenvolupament gratuïts i accessibles.

On actua
El Canadà, Guatemala, Colòmbia i el Paraguai.
També treballen amb altres organitzacions amb què han teixit aliances i
tenen programes aliats a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

ODS

Impacte

Esports

→→ Treballa a 7 països.
→→ Treballa amb 30 comunitats.
→→ Més de 1.600 infants.

Frontbol, futbol,
atletisme i altres
esports depenent de
la comunitat.

→→ Més de 100 líders formats.
→→ Més de 1.250 lots de material esportiu donats.

2014
Va néixer al Canadà,
va ser fundada per
crear oportunitats
esportives tant en el
mateix país com en
d’altres.

2016
Es va iniciar
la branca de
Guatemala. S’enfoca
en tallers d’esport
per al desenvolupament i donacions
de material esportiu
a comunitats rurals,
amb el suport de
l'Acadèmia Olímpica
Guatemalenca.

2018
Es va replicar
el projecte de
Guatemala a
Colòmbia.

2020
Es va crear la
última branca, la del
Paraguai.
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Projectes
A cada un dels països en què actuen, treballen per garantir l’accés a la pràctica esportiva de les
comunitats que, per diverses raons, no poden. Treballen amb comunitats locals, formen líders
del territori (en molts casos, mestres d’educació física) i proporcionen el material necessari (lots
esportius) perquè treballin de manera autogestionada després d’un període de formació i seguiment
periòdic. Els seus projectes s’adapten al context i les necessitats de cada país.
Utilitzen l’eina de l’esport per al desenvolupament i duen a terme activitats dissenyades especialment per treballar habilitats de vida a través de l’esport. La seva metodologia i recursos (guies i
manuals) estan disponibles, són accessibles i gratuïts per a qualsevol persona o entitat que vulgui
utilitzar l’esport i el joc per treballar amb les seves comunitats.
Han desenvolupat una eina d’avaluació per mesurar l’impacte de les experiències emocionals que
promouen la pràctica esportiva o el joc a través del qüestionari validat Games and Emotions Scales (GES).

Aspectes destacables
→→ Garanteixen l’accés a una pràctica esportiva de qualitat, proporciona material esportiu i espais
per a la pràctica i formació, en la seva metodologia, a líders de la comunitat.
→→ Projectes adaptats a les necessitats concretes de cada context i país.
→→ Treballen sempre amb les organitzacions i comunitats locals, entre altres raons, per teixir
aliances i xarxes i garantir la sostenibilitat del projecte.
→→ Avaluen i fan el seguiment dels projectes a través de la metodologia games and emotion scales,
que mesura l’impacte a nivell individual.
→→ Identifiquen, empoderen i formen líders comunitaris.
→→ Garanteixen l’autogestió de les organitzacions locals.
→→ Tenen una metodologia en la construcció dels projectes: anàlisi de conjunt de les necessitats.
→→ Enforteixen entitats del sector a través de serveis d’assessorament de les metodologies que
desenvolupen.

© United Play
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II. ESPORTSALUS
Programes Esportius per a persones adultes
Organització
Projecte esportiu per a poblacions en situació de vulnerabilitat a
Catalunya. La missió de la Fundació Esportsalus és millorar el benestar
personal, la salut i la inclusió social de les persones, preferentment de les
que estan en situació de vulnerabilitat. S’utilitzen l’exercici físic i l’esport
com a principals eines d’intervenció.

On actua
A tot Catalunya.

ODS

Impacte

Esports

Des de l’any 1995 han tingut una participació de
88.112 persones (54.453 homes i 33.659 dones).

1986
Va néixer amb el
nom d’Associació
Sportdrog, i treballa
per la recuperació
personal i social de
drogodependents a
través de l’exercici
físic i l’esport.

1992
Van incorporar altres
àmbits d’intervenció
en poblacions en
situació de vulnerabilitat (interns de
centres penitenciaris, immigrants,
joves en risc…).

2004
Van iniciar
programes de
prevenció per a
adolescents en risc
i formació per a
estudiants de titulacions esportives.

Fitnes i activitats
dirigides individuals.

2010
Finalment, van
incorporar noves
poblacions en
situació vulnerable
(dones víctimes
de tracta o de
violència, persones
refugiades…) i altres
nous projectes de
prevenció d’usos
no saludables de
l’exercici.
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Projectes
Als programes esportius per a adults, treballen amb persones derivades de serveis socials o altres
serveis especialitzats. Són programes de participació anònima en instal·lacions esportives de
la comunitat per a persones adultes en situació de risc d’exclusió: persones amb addiccions en
fase de deshabituació, interns de centres penitenciaris, dones víctimes de tracta o de violència,
persones immigrades i d’altres en situació vulnerable per diverses causes. Després d’una valoració
inicial psicològica i medicoesportiva, s’incorporen a grups regulars dels equipaments esportius
municipals durant un període de 6 mesos. Durant aquest període, complementen l’activitat esportiva
amb sessions de seguiment amb els professionals de l’entitat, que, a més d’un seguiment físic i
psicològic, també els ofereixen tallers per reforçar els hàbits saludables que adquireixen durant la
pràctica esportiva.
Per donar continuïtat a aquest període de 6 mesos, es duu a terme un programa d’assessorament
posterior que proporciona pautes i acompanyament per a una pràctica més autònoma. Hi participen
una mitjana de 450 persones usuàries l’any.
També es fa el mateix tipus del programa d’adults amb joves en situació de vulnerabilitat: residents
en centres d’acollida o pisos tutelats, persones immigrades o refugiades, en situació familiar desfavorida, etc. Hi participen una mitjana de 90 joves l’any. En el cas de joves també es duen a terme
programes de prevenció com el De marxa fent esport o el Fit jove en centres esportius municipals.
També cal destacar els programes de formació de tècnics esportius FORT, seminaris de formació
per a estudiants de titulacions esportives (tècnics esportius, CFGM, CFGS, CAFE i màster de
professorat d’EF a secundària) sobre com prevenir, detectar i intervenir en conductes de risc des
de l’exercici físic i l’esport (trastorns alimentaris, consum de drogues, socioaddiccions, etc.). Hi
participen una mitjana de 2.150 persones usuàries l’any.

Aspectes destacables
→→ Treball amb població adulta amb l’objectiu d’empoderar-los i promoure hàbits saludables i
benestar físic i mental a través de l’esport.
→→ Treball en xarxa amb altres serveis per identificar i derivar persones usuàries.
→→ Integració de les persones beneficiàries en entorns de població general i en equipaments públics.
→→ Incorporació del programa formatiu sobre l’esport com a eina de prevenció i atenció psicosocial
en la formacions reglades per a professionals de l’esport a Catalunya.
→→ Treball d’hàbits i habilitats en sessions complementàries a la pràctica esportiva (tallers,
xerrades, tutories, etc.).
→→ Sistema d’avaluació de l’impacte individual dels programes propis.

© Esportsalus
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III. FUNDACIÓ VICENTE FERRER
Anantapur Sports Academy
Organització
La Fundació Vicente Ferrer és una organització que fa més de 50 anys
que promou el desenvolupament sostenible i la transformació a les zones
empobrides del sud de l’Índia.
La fundació acull el projecte Anantapur Sports Academy (ASA). És un
programa d’esport per al desenvolupament fundat amb la visió d’utilitzar
l’esport com una eina important i sostenible per aconseguir canvis socials
entre comunitats desafavorides i excloses de la zona rural d’Anantapur i
construir-hi una cultura esportiva, alhora que proporciona a infants i joves
accés al seu dret a jugar. A part de promoure la participació esportiva,
també contribueix al desenvolupament socioeducatiu dels infants i joves.

On actua
A comunitats rurals d’Anantapur (l’Índia).

ODS

Impacte

Esports

→→ 10.068 menors participen en el programa
d’esports.
→→ El 47% de les persones que hi participen
són noies.

2000
La Fundació
Vicente Ferrer funda
l'Anantapur Sports
Academy.

2007
Comença a fer
col·laboracions
internacionals.

2010
Inicia la col·laboració
amb la Fundació
Barça per crear
centres de desenvolupament a la regió.

Tennis, futbol,
criquet, judo, softbol,
hoquei i kho kho i
kabaddi.

2014
Es crea l’Anantapur
Football League
(Comunity Sports
League).

© Fundació Vicente Ferrer
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Projectes
Amb l’objectiu que tothom pugui fer esport i fer èmfasi especial en la participació del sexe femení,
l’ASA proporciona a infants i joves accés a infraestructures, equipaments i entrenament esportiu de
qualitat. Començant amb les bases en pobles remots fins a una acadèmia residencial, els programes
es dissenyen i s’executen per ajudar al desenvolupament holístic d’infants i joves, alhora que donen
suport al desenvolupament del talent esportiu.
El projecte es basa en les comunitats rurals amb l’objectiu de facilitar l’accés i la igualtat d’oportunitats
a nenes i nens de les àrees rurals marginades per participar en l’esport i accedir a una educació de
qualitat. L’objectiu és promoure el desenvolupament personal i professional dels entrenadors i les
entrenadores per garantir entrenaments de qualitat generadors d’habilitats per a la vida (life skills).
Un altre objectiu és crear un entorn d’aprenentatge holístic per a infants i joves en què es fomenti la
participació esportiva i es facin valer les experiències d’educació i aprenentatge al llarg de la vida.
Treballen en xarxa amb escoles, centres regionals i clubs esportius privats, entre d’altres.
Tenen un programa de formació per als professionals d’educació física de les comunitats i per a
entrenadors, entrenadores, voluntaris i voluntàries. També hi ha una formació específica per joves
de la comunitat perquè puguin accedir al mercat laboral per treballar en projectes esportius de
transmissió de life skills i perquè exerceixin com a líders de la comunitat.

Aspectes destacables
→→ Promoció de la pràctica esportiva de nenes i adolescents a través dels esports mixtos.
→→ Formació d’entrenadors i entrenadores locals a través de tallers regulars.
→→ Sostenibilitat dels projectes.
→→ Implicació de la comunitat en els projectes que impulsa el seu desenvolupament.
→→ Relació estreta i suport a les organitzacions locals i comunitàries.
→→ Aliances i col·laboració nacional i internacional amb organitzacions
que treballen amb l’esport per al desenvolupament.

© Fundació Vicente Ferrer
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IV. FUNDACIÓ PER A L’ESPORT
I L’EDUCACIÓ DE BARCELONA
CONVIVIM ESPORTIVAMENT
Organització
La Fundació per a l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB) té com a principal
objectiu garantir l’accés a una pràctica esportiva de qualitat i generar valors
en nens, nenes i joves de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, independentment del nivell socioeconòmic, l’origen o el gènere.

On actua
A Barcelona i l’àrea metropolitana.

ODS

Impacte
→→ 5.500 persones beneficiàries anuals.
→→ 250 llocs de treball creats al territori a l'any.
→→ 58 monitors i monitores formats el curs
2020-21.

1999
La FEEB es va fundar
de la mà del Consell
de l’Esport Escolar
de Barcelona.

Esports
Futbol, bàsquet,
hoquei sala, criquet,
patí, dansa urbana,
patinatge, voleibol,
ultimate frisbee,
condicionament
físic, iniciació
esportiva.

2008
Va començar a implementar projectes que, mitjançant l’esport, fomenten
la transformació individual i social, com a resposta a la manca d’activitats
esportives accessibles econòmicament per als infants i joves de les
escoles i instituts dels barris i a la desaparició o debilitat de les entitats
esportives dels barris. La vinculació entre la fundació i el territori ha
permès diagnosticar noves necessitats i crear nous projectes per
donar-los resposta durant els darrers anys.

© FEEB
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Projecte
Convivim Esportivament (2012-actualitat)
Impulsat des de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona, aquest projecte va néixer
amb l’objectiu de fomentar la cohesió i la integració social a través de l’esport a la ciutat de Barcelona.
L’accés a una pràctica esportiva de qualitat, consolidada i generadora de valors, independentment
del nivell socioeconòmic, l’origen o el gènere, és l’element al voltant del qual es desenvolupa aquest
programa. A partir d’aquesta pràctica esportiva, es vol potenciar una sèrie d’actuacions conjuntament
amb l’escola, la família i l’entorn que afavoreixin la convivència i incideixin en la transformació de les
dinàmiques generadores d’exclusió, mitjançant el treball comunitari, el foment de la participació i la
promoció i l’empoderament dels joves i del teixit associatiu esportiu dels barris.
El programa es divideix en dos plans que es diferencien, principalment, pels destinataris i els actors
que intervenen en el disseny, execució i seguiment:
Des del pla Aprenent Esportivament es pretén fomentar la pràctica esportiva entre infants i adolescents en centres educatius en què no hi ha cap tipus d’oferta d’activitat esportiva fora de l’horari
escolar o, si n’hi ha, és molt dèbil per motius socioeconòmics.
El pla Eines per a la Convivència s’adreça a joves i adolescents exposats a una dinàmica de risc
social i que, en la majoria de casos, estan desvinculats del sistema educatiu i laboral. Es contemplen
diverses fórmules d’intervenció per tal d’oferir una alternativa d’oci saludable i es potencia, amb el
treball en xarxa, el retorn al sistema educatiu o la inserció laboral.
El projecte també identifica i selecciona persones joves del territori (moltes de les quals són
antigues usuàries d’algun dels plans anteriors), els proporciona formació com a tècnics esportius i
els contracta com a monitors o monitores del projecte.

Aspectes destacables
→→ Creació d’espais de lleure i formatius que faciliten l’accés dels joves a un oci alternatiu i que
permeten adquirir habilitats i recursos prelaborals.
→→ Coordinació entre els diversos agents educatius, com la família, l’escola i l’entorn, per augmentar
l’impacte individual i col·lectiu del programa.
→→ Programa estructurat de transmissió de valors a través de la pràctica esportiva, integrada
en la mateixa sessió: Programa de Responsabilitat Personal i Social (PRPS) i Modelo ISSOK,
desenvolupat per l’ISSO (International Sociological Sport Observatory).
→→ Formació de monitors i monitores del barri i accés al món laboral (contractació).
→→ Creació d’elements identitaris positius i aglutinadors de barri a través de l’activitat esportiva.
→→ Accions en xarxa que fomenten la cohesió social des de diversos àmbits: educació, salut i
interculturalitat, entre d’altres.

© FEEB
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5. Guia per disseny ar
projectes que promouen la
transformació social a través
de la pràctica esportiva

Com s’ha pogut veure en apartats anteriors, l’esport és una eina de canvi social, ja que té la
capacitat de canviar vides. Com deia Nelson Mandela: “L’esport té el poder d’inspirar. Té el poder
d’unir la gent com poques altres coses. L’esport té el poder de canviar el món”.
I és que l’esport i l’activitat física també són una eina clau per contribuir a l’assoliment dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible, i les entitats que treballen per aconseguir aquests
objectius els han de tenir en compte, ja que incorporar-los en els seus projectes i programes en pot
incrementar substancialment l’impacte en el canvi desitjat.
A continuació, es presenten algunes idees clau, com a guia, per tal que les entitats que treballen per
aconseguir els ODS puguin incorporar l’esport i l’activitat física com a eines de canvi social:

Quin canvi volem aconseguir?
Com en qualsevol altre projecte, en primer lloc, cal tenir clar l’objectiu o el canvi que es vol
aconseguir a través del projecte i les seves activitats, així com el context en el qual es vol actuar o el
col·lectiu a qui s’adreça el projecte.
Des de la perspectiva dels ODS, també es definirà en quin o quins aspectes hi contribueix el projecte.
Què? Qui? On? Per què? Etc. La resposta a aquestes preguntes definirà molts dels elements que es
presentaran a continuació, ja que la selecció d’unes o altres de les estratègies i activitats exposades
a la guia dependrà de l’objectiu que es vulgui aconseguir, del col·lectiu a qui s’adrecen o del context
en què es volen desenvolupar, entre d’altres factors.
També es proposa que, durant totes les fases del projecte, s’utilitzi una perspectiva interseccional que
faci èmfasi especial en un enfocament de gènere i de drets humans, entre d’altres, i que tingui en compte
la resta d’opressions i desigualtats a les quals es veuen sotmeses nenes i dones de diversos contextos, a
més d’accions concretes que promoguin la igualtat de gènere al llarg de totes les fases dels projectes.
→→ Definició del canvi que es vol aconseguir o objectius basats en els ODS.
→→ Col·lectiu a qui s’adreça.
→→ On es desenvoluparà el projecte, estudi del context, mapa d’actors.
→→ Recursos disponibles. Econòmics, humans, equipaments.

Guia per dissenyar projectes que promouen la transformació social a través de la pràctica esportiva

Exemples d’entitats
FEEB (Convivim Esportivament)
Fomentar la cohesió social i la igualtat entre infants i joves en risc
d’exclusió social a la ciutat de Barcelona.
FVF (Anantapur Sports Academy)
Promoure el desenvolupament socioeducatiu dels infants i joves de
les zones rurals d’Anantapur.

Per entendre el procés de canvi dels projectes que utilitzen l’activitat esportiva com a eina de
transformació social, és important esmentar les 4 dimensions de canvi que proposa I. Retolaza10, que
evidencia que “qualsevol procés de canvi demana un procés integral que permeti un estat harmònic
en les condicions que suposem que sustenten aquest canvi. I, per tant, cal analitzar-lo des de diverses
dimensions, amb l’objectiu de generar dinàmiques de pensament-acció integral interrelacionades”:

Col·lectiu

Individual

Intern

Extern

→→ Emocions i sentiments
→→ Lideratge personal
→→ Auto-consciència

→→ Comportaments interpersonals
Transformació
PERSONAL

Transformació
RELACIONAL

→→ Comportaments intrapersonals

→→ Identitat social
→→ Visió compartida

→→ Diàleg i conflicte
→→ Models de relacionament

→→ Models mentals i comportaments col·lectius
→→ Cultura

→→ Gestionant la diversitat

→→ Polítiques públiques i
governances
Transformació
CULTURAL

Transformació
ESTRUCTURAL

→→ Normes i reglaments
→→ Institucions societals
→→ Model econòmic
Font: Iñigo Retolaza, 2011

Com s’ha comentat en apartats anteriors, la pràctica esportiva té la capacitat d’incidir en aquestes
4 dimensions i, per tant, una vegada s’ha definit el canvi desitjat i els objectius que es volen
aconseguir amb el projecte, serà important desglossar aquest canvi que volem en cada una
d’aquestes esferes i preveure l’impacte del nostre projecte en cada una. S’ha de tenir en compte
que totes estan interrelacionades, però que es podrà fer més èmfasi en una o en diverses segons
l’objectiu que vulguem aconseguir.
El pas següent és presentar una sèrie de condicions bàsiques i elements clau per tal que els
projectes que utilitzen l’esport com a eina siguin transformadors i generin el canvi desitjat. Se
simplificarà en 4 condicions, però no és indispensable desenvolupar-les totes en tots el projectes.
Moltes iniciatives posen l’èmfasi en una o en diverses, però sí que es considera important que totes
es tinguin en compte a l’hora de dissenyar el projecte. Cal remarcar que és recomanable comptar
amb la participació de la comunitat beneficiària durant totes les fases del projecte i, especialment,
durant el disseny inicial.
10 Teoría del Cambio. Un enfoque de pensamiento y acción para navegar en la complejidad de los procesos de cambio social.
Guatemala: PNUD/HIVOS.
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I. Accés a la pràctica esportiva
La condició principal perquè el projecte contribueixi a una transformació social és que garanteixi
l’accés a la pràctica esportiva a les persones o col·lectius a qui s’adreça:

Què ha de canviar perquè la població objectiu pugui accedir a l’activitat esportiva?
En primer lloc, cal identificar les barreres que impedeixen al col·lectiu accedir a aquesta pràctica.
En els diversos projectes analitzats hi ha barreres econòmiques, físiques, culturals, informatives,
tecnològiques, burocràtiques, estructurals, etc. Durant aquest exercici, és molt important la mirada
interseccional, ja que també permet identificar opressions que actuen com a barreres per a la pràctica
esportiva. I, evidentment, també cal tenir clares les 4 dimensions del canvi i en quines ens centrarem.

Com contribuirà el projecte a superar aquestes barreres?
Caldrà dissenyar les estratègies i accions que permetran superar aquestes barreres. Per exemple, en
el cas de les barreres econòmiques o materials, es poden crear nous programes esportius gratuïts
o subvencionats o implementar un sistema de beques en què les persones usuàries accedeixin a
recursos ja existents. En el cas de les barreres culturals, com ara la de gènere, es poden incorporar
estratègies específiques per promocionar l’esport femení o la mediació amb la comunitat. També
trobem les barreres estructurals, com la manca d’espais o material per practicar esport, així que
alguns projectes se centren en la construcció d’equipaments o la donació de material. També hi
poden haver limitacions a causa de la inexistència de polítiques públiques que fomentin l’accés
universal a la pràctica esportiva.

Com arribem al col·lectiu beneficiari del projecte?
Identificació i derivació de les persones usuàries.
Una vegada identificades les barreres i dissenyades les estratègies i accions per superar-les, caldrà
garantir que el recurs arribi al col·lectiu al qual s’adreça el projecte. Per aconseguir-ho, és bàsic
comptar amb una bona anàlisi del context i del mapa d’actors. El treball en xarxa amb altres agents
del territori permet identificar de manera més eficient les persones o col·lectius als quals s’adreça
el projecte i que presenten la problemàtica que es vol transformar. La col·laboració amb altres
agents permet actuar de manera gairebé personalitzada per superar les barreres individuals per
a la pràctica esportiva, així com dissenyar un programa esportiu que s’adapti a les necessitats o
demandes específiques d’aquestes persones o col·lectius.
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Recomanacions
Creació de nous recursos esportius o integració de les persones usuàries a la xarxa esportiva local?
Per tal de garantir l’accés a la pràctica esportiva, moltes entitats opten per dissenyar projectes en
què es creen nous recursos i programes esportius específics i, en algunes ocasions, exclusius per
a la població objectiu. Altres integren les persones beneficiàries del seu programa a recursos ja
existents. La tria de l’estratègia dependrà del context, els objectius de cada projecte i els recursos
disponibles, ja que cadascuna compta amb unes fortaleses que la faran més adequada segons
l’objectiu escollit.

Nous recursos esportius
→→ Disseny propi del programa
esportiu i educatiu, que permet
adaptar-lo a les necessitats del
projecte.
→→ Identificació, selecció i
formació pròpia i específica del
monitoratge.
→→ Potencia la transformació en
la dimensió individual durant
la sessió esportiva, ja que hi ha
més control sobre el programa
per transmetre valors,
habilitats, etc.
→→ En cas de crear recursos
destinats a un col·lectiu
concret, s’haurien de preveure
estratègies que garanteixin la
interacció positiva.
→→ És important dissenyar
estratègies per garantir la
sostenibilitat del programa.
→→ Calen més recursos.

Integració en xarxa esportiva local
→→ Més diversitat entre les persones que
hi participen.
→→ Fomenta la interacció positiva i
potencia la transformació en la
dimensió relacional i cultural.
→→ Combat prejudicis i estereotips.
→→ Calen menys recursos.
→→ Més sostenibilitat dels programes.

→→ Manca de control del monitoratge i de
les seves capacitats.
→→ Més dificultat de seguiment del
programa esportiu i educatiu.
→→ Menys intencionalitat en la
transformació individual durant
la sessió esportiva i dificultat de
resposta a les necessitats concretes
del col·lectiu.

Tot i que són estratègies molt diferenciades que permeten accedir a la pràctica esportiva de la
població objectiu, moltes entitats utilitzen ambdues i prioritzen la més adequada per a l’objectiu
que volen aconseguir. En alguns casos, fins i tot, podem observar les dues estratègies en un mateix
projecte.

25

26

L’ESPORT COM A EINA DE CANVI SOCIAL EN EL MARC DE L’AGENDA 2030

Exemples de les entitats
FVF (Anantapur Sports Academy)
Barreres

Estructurals (manca d’infraestructures, entitats
esportives, material, etc.) i econòmiques (manca
de recursos de la comunitat per generar recursos
esportius i de la població per accedir-hi).

Estratègies per
superar-les

L’entitat crea nous recursos esportius per als infants i joves de
la comunitat. Es desenvolupa un programa esportiu i educatiu
orientat a transmetre life skills durant la sessió esportiva per
promoure el desenvolupament socioeducatiu dels infants.
Identifica i forma les persones entrenadores voluntàries de la
mateixa comunitat per fomentar-ne les capacitats laborals.

Selecció de
persones
usuàries i
derivació

El projecte està obert a tots els infants de les
comunitats rurals en què actua, i treballa en xarxa amb
diversos agents de la comunitat, com els mateixos
centres escolars, perquè derivin els infants.

ESPORTSALUS (Programes Esportius per a Adults)
Barreres

Econòmiques: persones en situació de vulnerabilitat que
difícilment poden accedir a la pràctica esportiva que ofereix el
projecte. Culturals o informatives: manca d’hàbits esportius
i desconeixement dels diversos recursos disponibles.

Estratègies per
superar-les

L’entitat deriva persones d’alta vulnerabilitat a recursos esportius
ja existents, principalment, centres esportius municipals, on
practiquen activitats dirigides i de fitnes durant 6 mesos de
manera gratuïta. L’activitat els permet generar hàbits, i gràcies
a l’anonimat que garanteix el programa, poden desestigmatitzar-se i trencar prejudicis i estereotips sobre la seva situació
personal. La integració en grups regulars també permet la
interacció positiva i la creació d’un nou teixit relacional.

Selecció de
persones
usuàries i
derivació

L’entitat col·labora amb diversos serveis que els deriven
casos d’adults en situació d’alta vulnerabilitat.
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II. Pràctica esportiva
transformadora a nivell individual
La segona condició és que la pràctica esportiva sigui transformadora a nivell individual, tant en
la dimensió personal com en la relacional. En apartats anteriors s’ha definit perquè la pràctica
esportiva pot incidir en aquestes esferes i, a continuació, es proposen una sèrie d’elements amb els
quals haurien de comptar els programes perquè es donin aquests canvis individuals.
Com a resum, es destaca que, perquè es doni aquesta transformació, la pràctica esportiva ha
d’esdevenir rellevant a la vida de la població beneficiària i ha de comptar amb una pràctica esportiva
de qualitat i periòdica que permeti generar hàbits esportius. També es considera que ha de comptar
amb una intencionalitat, és a dir, que la pràctica esportiva disposi d’un programa estructurat que
permeti transmetre les habilitats i valors que vol fomentar el projecte. Per últim, la coordinació
amb la resta d’agents educatius o socials és clau perquè el que s’ha après durant les sessions es
transfereixi a altres àmbits de la vida de les persones beneficiàries.

Pràctica
esportiva de
qualitat

+

Programa
estructurat de
transmissió de
valors, hàbits i
habilitats

+

Mecanismes
de transferència
a altres àmbits de
la vida

A. Pràctica esportiva de qualitat
Es recomana comptar amb personal tècnic esportiu qualificat que dissenyi, monitori i avaluï un
programa esportiu de qualitat, adaptat a les característiques de les persones usuàries del programa,
com l’edat, les diverses capacitats, etc., i als recursos disponibles, equipaments o material.
Durant el disseny del programa esportiu, s’ha de tenir en compte que, perquè l’activitat sigui transformadora, s’haurà de practicar amb certa regularitat, haurà de ser motivadora (que s’experimenti
una millora de les capacitats esportives) i haurà de garantir la diversió i incorporar, en la mesura que
pugui, jocs i formes lúdiques de l’esport. La introducció de la competició de manera gradual també
serà un element molt important per tenir en compte, ja que, des d’un enfocament adequat, pot
promoure i entrenar habilitats i valors de manera molt més efectiva. El treball en equip, la cooperació
o el sentiment de pertinença es poden fomentar exponencialment a través de la competició.
La selecció dels esports del programa també pot incidir en la seva capacitat de transformació.
Alguns projectes prioritzen treballar amb esports individuals, ja que permeten promoure de manera
més efectiva alguns valors o habilitats com la capacitat de superació, l’autoestima, l’esforç, l’autonomia o habilitats que afavoreixen el canvi positiu en situacions traumàtiques, com les que han
viscut els refugiats en un context de conflicte i un entorn de guerra (pèrdua de seguretat, manca de
normalitat…), dones víctimes de violència de gènere o problemes d’addicció, entre d’altres.
D’altra banda, els esports col·lectius poden ser més adequats en un context de pau i reconciliació o
en projectes que busquen promoure la cohesió social, entre d’altres, ja que fomenten valors com el
treball en equip, la cooperació, el sentiment de pertinença, l’ajuda o l’empatia.
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La selecció de l’esport específic també pot facilitar i potenciar que hi participin col·lectius que
tenen certes barreres culturals. Per exemple, l’inici d’un projecte que promou el criquet a la ciutat
de Barcelona ha permès que noies d’origen paquistanès, indi i bengalí participin per primera vegada
en la xarxa esportiva de la ciutat, o l’oferta d’esports urbans com el patí fomenta la participació de
persones joves que difícilment participarien en altres activitats. Tot i que una gran majoria dels
projectes escull treballar amb el futbol, per la gran capacitat d’atracció i de participació que té, la
selecció d’esports minoritaris pot promoure una millora molt més ràpida de les capacitats esportives i un recorregut esportiu més extens, fins i tot a nivell professional.
Per últim, per dissenyar el projecte esportiu també s’haurà de tenir en compte el material i els
equipaments dels quals disposa el projecte i els que requereix.
Per tant, a mode de resum, s’haurien de tenir en compte els aspectes següents:
1. Disseny d’un programa esportiu de qualitat que garanteixi la motivació, la millora de les
capacitats esportives i la diversió (jocs).
a. Regularitat setmanal de la pràctica que permeti fomentar hàbits esportius.
b. Selecció dels esports que s’oferiran depenent dels objectius del programa.
c.

Si es considera oportú, proporcionar eines per a una gestió positiva i introducció gradual de
la competició.

d. Comptar amb equipaments i material adequats per a la pràctica esportiva.
2. Persones entrenadores, monitores i educadores amb formació esportiva. La tria i formació de
joves de la mateixa comunitat per dur a terme aquesta tasca també és un element clau, tant per
a la seva transformació personal com per a la transformació col·lectiva de la comunitat.
3. Seguiment i avaluació tècnica continuada de la implementació del programa esportiu.

B. Programa estructurat de transmissió de valors,
hàbits i habilitats per a la vida (life skills).
Com s’ha desenvolupat en apartats anteriors, la pràctica esportiva té la capacitat de transmetre
valors, hàbits i habilitats, entre d’altres, però no necessàriament tots són positius. Per tant, cal un
full de ruta que permeti seleccionar els que volem promoure per tal de contribuir al canvi desitjat del
projecte, i estructurar un sistema que en garanteixi la transmissió.
La resiliència, la superació d’adversitats com a element clau en la transformació individual
Abans d’entrar en detall a les característiques dels programes que promouen la transmissió de
valors, hàbits i habilitats per a la vida, cal desenvolupar conceptes teòrics clau que poden ajudar a
enfocar adequadament aquests tipus de projectes.
Una mesura de benestar psicosocial de les persones és la seva resiliència, és a dir, la capacitat que té
l’individu per superar situacions d’estrès i traumàtiques, transformar-les i sortir-ne enfortit amb eines i
habilitats que poden ser útils per superar adversitats i reptes per poder desenvolupar una vida digna.
La resiliència de les persones depèn de diversos factors que es donen en les etapes de la vida de
la infància i l’adolescència, com el vincle positiu amb els adults de referència, que en promouen les
capacitats i habilitats, o la vinculació i accés als serveis i recursos de la comunitat o territori.
La psicologia positiva és l’estudi científic de les fortaleses i virtuts humanes que permeten i
faciliten el desenvolupament de les capacitats i habilitats de les persones per desenvolupar la seva
resiliència, millorar la seva qualitat de vida i aconseguir transformacions individuals en diversos
contextos.
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Programes de desenvolupament positiu per a la transmissió de life skills:
fomentar el canvi individual i col·lectiu a través de l’esport
Els programes esportius de desenvolupament positiu apliquen els principis teòrics de la resiliència
i la psicologia positiva a través de la pràctica esportiva. Aquests programes tenen com a objectiu
potenciar l’aprenentatge de competències que ajuden a adaptar-se amb èxit als diversos reptes de la
vida (Escartí et al., 200911).
Aquests programes utilitzen l’esport com a eina per proporcionar experiències que afavoreixen
l’autoconeixement i que ensenyen a les persones que hi participen, de manera intencionada i sistemàtica, habilitats per a la vida. Es caracteritzen per una definició molt clara de l’estructura de sessió
i els objectius esportius i educatius que permeten una transferència d’habilitats a altres àmbits de la
vida que ajuden a generar els canvis desitjats a nivell individual i col·lectiu.
Durant molts anys d’experiència, les entitats del sector han desenvolupat programes específics de
transmissió de life skills de manera integrada en la sessió esportiva, com el model TPSR (teaching
personal and social responsibility), Experimental Learning Center (right to play), Modelo ISSOK (ISSO)12,
etc., que afavoreix que es desenvolupin de manera més vivencial, divertida i eficient. Altres projectes
prefereixen complementar la sessió esportiva amb activitats de sensibilització, espais de cura o de
treball personal que permeten treballar les life skills seleccionades per al projecte. Moltes entitats
utilitzen ambdues estratègies; fins i tot les combinen en un mateix programa per adaptar-lo al perfil
de les persones participants i per incrementar-ne l’impacte.
Quines característiques tenen els programes que integren la transmissió
de valors, hàbits i habilitats en la mateixa sessió esportiva?
Si recollim l’experiència d’entitats que desenvolupen projectes de transmissió de life skills de
manera integrada als aprenentatges esportius, es poden remarcar els elements clau següents com a
recomanacions per tenir en compte:
→→ Identificació i selecció dels objectius educatius
Trobem dues maneres de definir els objectius educatius per fomentar life skills a través de la
pràctica esportiva:
→→ Projectes que estableixen de manera estructurada una sèrie d’objectius educatius establerts
prèviament i que es treballen de manera sistematitzada i en un període determinat. Aquests
objectius poden estar basats en un marc teòric específic, com ara les virtuts o les fortaleses
segons la classificació de la psicologia positiva (Seligman, 200013).
→→ Projectes que defineixen els seus propis objectius educatius segons les necessitats del grup
objectiu. En aquest cas, es pot donar veu a les persones participants per construir-lo amb
els referents educatius segons la diagnosi efectuada.
→→ Estructura de la sessió
Els programes que treballen en la transmissió de life skills tenen en comú que acostumen a
estructurar la sessió en 5 parts diferenciades:
→→ Reunió inicial: Espai de reflexió i debat en què es presenta l’objectiu educatiu que es treballarà
conjuntament amb l’objectiu esportiu. Es fa una reflexió sobre la life skill que es treballarà donant
veu a les persones que hi participen (si l’han utilitzat anteriorment, si els ha ajudat, etc.).
→→ L’escalfament: Aquest moment serveix per activar-se a nivell físic. A través del joc, en moltes
ocasions cooperatiu, s’introdueix l’objectiu educatiu que es vol treballar conjuntament amb
l’objectiu esportiu que es desenvoluparà durant tota la sessió.

11 Escartí, A., Buelga, S., Gutiérrez, M. i Pascual, C. “El desarrollo positivo a través de la actividad física y el deporte: el
programa de responsabilidad personal y social”. Revista de Psicología del Deporte, 62 (1-2), 2009, p. 45-52.
12 Blázquez, D., Fernández R., i VVAA (2019). Transformación a través del Deporte y el Liderazgo: El Modelo ISSOK.INDE
13 Seligman, M. i Csikszentmihaly, M. “Positive psychology: an introduction”. American Psychologist, 55, 2000, p. 5-14.
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→→ L’activitat principal: Diversos exercicis de la disciplina esportiva que es practica i que
promouen el treball de l’objectiu educatiu seleccionat per a la sessió. En aquesta part de
la sessió és important remarcar si s’està complint amb els objectius, tant l’esportiu com
l’educatiu. L’activitat principal pot acabar amb una competició en què es pot posar en
pràctica tot el que s’ha après a nivell tècnic i educatiu durant la sessió.
→→ Tornada a la calma: Part de l’activitat que ajuda que el cos torni progressivament al seu
estat de repòs, baixar el ritme cardíac, estirar, etc. i que serveix com a enllaç amb la part final
de la sessió.
→→ Reunió final (transferència d’aprenentatges): Espai de reflexió i debat que serveix per posar
en comú el que s’ha après durant la sessió, a nivell tècnic i educatiu, i per reflexionar sobre
diverses situacions que s’han donat durant la pràctica esportiva. En aquesta part de la
sessió és important donar veu a les persones participants perquè s’avaluïn a ells mateixos
com a estratègia per prendre consciència dels aprenentatges. La persona entrenadora
demana a les persones participants que posin en pràctica el que han après durant la sessió
en altres àmbits del seu dia a dia (centre escolar, barri, casa, etc.).

Activitat
principal
Experimentar
Escalfament

Tornada a la calma
Transferir

Reunió
inicial

Reunió final

Transferència
d’aprenentatges

Reflexionar

Connectar

Font: Right to Play (2019).

→→ Eines i estratègies metodològiques de les persones entrenadores
És important que les persones entrenadores tinguin una sèrie d’eines i estratègies per
poder treballar la transmissió de capacitats a través de la pràctica esportiva. A continuació
s’esmenten algunes de les estratègies que hauria d’aplicar la persona entrenadora:
→→ Exercir com a referent positiu. La persona entrenadora ha de ser un model positiu per a
les persones participants: ser puntual, tractar tothom amb respecte i portar la vestimenta
esportiva adequada.
→→ Donar veu als participants. En molts moments de la sessió, la persona entrenadora ha
d’involucrar les persones participants a l’hora de definir alguna qüestió del disseny de
l’activitat (tipologia de jocs, com tancar la sessió, etc.).
→→ Generar espais per gestionar conflictes. Aquests espais poden ser “temps morts” en què la
persona entrenadora, a través de preguntes, ajuda les persones participants a solucionar
qüestions esportives o educatives.
→→ Fomentar l’avaluació. Al final de la sessió, la persona entrenadora avaluarà, amb l’ajuda de
les persones participants, si s’han assolit els objectius educatius i esportius a través de
preguntes obertes.
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→→ Facilitar la transferència d’aprenentatges. La persona entrenadora fomentarà que les
persones participants reflexionin sobre els aprenentatges educatius que han adquirit durant
la sessió i en promourà la transmissió a altres àmbits: escola, barri, casa, etcètera.
Quines característiques tenen els programes que treballen, de manera
complementària a la sessió esportiva, els valors, hàbits i habilitats?
Altres projectes aposten per treballar la part de transmissió de valors, hàbits i habilitats personals
i socials en espais i moments diferenciats de la sessió esportiva. L’ambient de confiança i el vincle
creats durant la pràctica esportiva permeten obrir espais de reflexió i de sensibilització que ajuden
a treballar problemàtiques concretes que afecten les persones usuàries. Molt sovint, els líders
d’aquests espais són professionals (com psicòlegs o educadors socials) capacitats per tractar
o derivar cap a altres serveis les problemàtiques que apareixen en aquests espais de cura i que
demanen més intervenció. Hi ha projectes com el d’Esportsalus que ofereixen aquest tipus d’acompanyament a les persones usuàries. En aquest cas, són tutories individuals mentre que les altres
persones, de manera paral·lela, duen a terme una pràctica esportiva totalment normalitzada en
centres esportius municipals. Alguns projectes treballen en xarxa amb serveis especialitzats perquè
es responsabilitzin d’aquests espais i facin el seguiment dels diversos casos que s’identifiquin.
Alguns dels espais que s’observen en aquests casos són xerrades de sensibilització, tallers, espais
de cura i acompanyament entre iguals, tutories i seguiment individual, atenció psicosocial, etc.

Recomanacions

Integrat
→→ Sistema més vivencial, divertit i
efectiu d’adquisició de valors, hàbits
i habilitats.
→→ Potencia els valors positius propis
de la pràctica esportiva.
→→ Fomenta la transferència a
altres àmbits de la vida, tant dels
infants com dels entrenadors i
entrenadores.
→→ Molt eficient en infants i joves a
partir de 6 anys.
→→ Més dificultat d’implementació en
adults.
→→ Cal un gran control de la gestió del
temps de la sessió.
→→ Dificultat per tractar algunes
problemàtiques complexes
concretes (tant col·lectives com
individuals).
→→ Cal formació específica del
monitoratge.

Complementari
→→ Permet respondre i a situacions
complexes i concretes (tant
col·lectives com individuals) i
aprofundir-hi.
→→ Implicació d’altres serveis
especialitzats i entitats.
→→ Aprofita l’espai de seguretat i
confiança que crea l’activitat
esportiva per generar espais de
reflexió, debat, etc.
→→ Més adequat per a adults o joves.
→→ S’ha d’adequar el format al perfil i
les problemàtiques de les persones
usuàries.
→→ Pot presentar més dificultats en
infants.
→→ Menys vivencial i eficaç en la
transmissió d’hàbits, valors i
habilitats.
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Cal remarcar que alguns projectes combinen ambdues estratègies. Per exemple, desenvolupen un
programa estructurat de transmissió de life skills integrat a la sessió esportiva que permet identificar
situacions més específiques per a les quals cal una intervenció més complexa. En aquestes situacions es creen espais per tractar-les o es deriven els casos a serveis professionals.

c. Transferència a altres àmbits.
La limitació de la pràctica esportiva.
La majoria de projectes esportius tenen en compte activitats d’entre una i cinc hores setmanals,
cosa que dificulta que el que s’ha treballat durant la setmana transformi substancialment la
dimensió individual de les persones beneficiàries. Per aquest motiu és bàsic que el programa
inclogui sistemes de transferència del que s’ha après durant la pràctica esportiva a altres àmbits de
la vida.
Com s’ha vist anteriorment, alguns programes estructurats de transmissió de valors ja contenen
estratègies per tal que els infants o joves entrenin les habilitats i els valors que han après a la sessió
esportiva en altres moments de la seva vida, com a l’escola, amb la família o al seu entorn. També
ho afavorirà la col·laboració amb aquests agents per tal d’establir objectius comuns i estratègies
compartides, així com la coordinació amb serveis del territori que permetin abordar situacions més
complexes. Aquest treball en xarxa garantirà un impacte més notable dels canvis individuals que
incentiva el programa esportiu.

Entorn

Pràctica
esportiva
Família

Escola

Font: FEEB.

III. La pràctica esportiva ha de ser
transformadora a nivell col·lectiu
Tal com s’ha pogut veure en apartats anteriors, els projectes que utilitzen l’esport com a eina de
canvi social tenen un paper destacat en la dimensió col·lectiva del canvi, més difícil de mesurar que
la dimensió individual, i de més llarg termini.
D’una banda, l’adquisició d’hàbits i life skills per part de les persones usuàries dels projectes pot
generar canvis a llarg termini a nivell col·lectiu, tal com s’ha descrit en el primer apartat del projecte.
Al gràfic següent se’n presenten alguns exemples:

Guia per dissenyar projectes que promouen la transformació social a través de la pràctica esportiva

Cohesió social
⚪⚪ Comunitat
⚪⚪ Igualtat

Igualtat de gènere
⚪⚪ Empoderament
⚪⚪ Igualtat en accés i
participació

Pau i reconciliació
⚪⚪ Resolució de
conflictes
⚪⚪ Cultura de pau

Educació
⚪⚪ Accés universal
⚪⚪ Formal i no
formal

Salut i benestar
⚪⚪ Salut física i mental
⚪⚪ Hàbits i estils de vida saludables

Protecció a la infància
⚪⚪ Entorns segurs
⚪⚪ Prevenció

Valors, Hàbits i habilitats per a la vida (lifeskills)
Font: Right to Play (2019).

Exemples d’entitats

UNITED PLAY
Reduir la desigualtat
ESPORTSALUS (Programes Esportius per a Adults)
Garantir una vida sana i el benestar

A més dels canvis individuals derivats d’adquirir life skills que experimenten les persones usuàries,
que, a llarg termini, contribuiran a aconseguir els objectius esmentats anteriorment, també caldrà
tenir en compte la dimensió col·lectiva del canvi, que inclou l’esfera cultural i l’estructural. A continuació s’esmenten alguns elements que es consideren clau a l’hora de dissenyar un projecte que
promogui un canvi en la dimensió col·lectiva.

Canvis culturals
a) Els “quins estratègics” (Lederach, 200714)
La participació de la comunitat local en tot el procés de disseny, implementació i avaluació és
bàsica, especialment, el paper de les persones que actuen com a referents positius, com a monitors
esportius o exercint altres tasques de responsabilitat en els programes. És important destinar
esforços a identificar, seleccionar i formar aquestes persones líders, que exerciran de multiplicadores dels impactes dels projectes i del canvi desitjat.

14 Lederach, J. P. La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de la paz. Bilbao-Guernika: Bakeak Gernika
Gogoratuz, 2007.
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El fet de visibilitzar referents positius de la comunitat i històries d’èxit entre col·lectius de màxima
vulnerabilitat, per exemple, permet trencar prejudicis i estereotips, tant externs com de la mateixa
comunitat:
→→ Participació de la comunitat en totes les fases del projecte.
→→ Identificació de persones líders i referents positius de la comunitat.
La formació dels referents de la mateixa comunitat com a persones monitores esportives del
programa és una estratègia fonamental en molts dels programes analitzats, ja que fomenta el
lideratge i la inserció laboral, ja sigui dins del mateix programa o per les portes que els obre:
→→ Projectes basats en el voluntariat. Identifiquen, empoderen i formen les persones voluntàries que
milloren les seves capacitats. Així augmenten les possibilitats d’accedir al món laboral o tornar
al sistema educatiu. En alguns casos, obtenen un curs reglat, tot i que actualment és força difícil
malgrat que moltes entitats del sector estan treballant per aconseguir-ho.
→→ Projectes que contracten els monitors i monitores. El mateix projecte pot oferir oportunitats
laborals a les persones joves que identifica entre la comunitat a la qual s’adreça el projecte.
En molts casos, es tracta de la seva primera feina, fet que fa que hi hagi d’haver un programa
formatiu i un seguiment potent i continuat.

Recomanacions

Voluntariat
→→ Fomenta la cultura del voluntariat
(dimensió cultural).
→→ Calen menys recursos econòmics.
→→ En cas de ser de la comunitat,
promou i empodera persones líders.
→→ La participació al programa és una
etapa de formació per a futures
feines (increment de les capacitats
laborals).
→→ El temps de les persones voluntàries
als programes acostuma a ser més
curt.
→→ Manca de continuïtat dels
programes per l’alta mobilitat de les
persones entrenadores voluntàries.
→→ La manca d’ingressos pot
excloure’n persones amb dificultats
econòmiques.

Contractació del monitoratge
→→ Ofereix oportunitats laborals i
ingressos econòmics a persones
joves en situació de vulnerabilitat.
→→ Impacte i activació econòmica a la
comunitat.
→→ Formació i adquisició d’habilitats
socials i professionals.

→→ En molts casos, l’ingrés no és
suficient subsistir.
→→ Perill d’estancament. És important
treballar la sortida dels joves del
programa i la preparació per a noves
feines.
→→ Calen més recursos econòmics.

Guia per dissenyar projectes que promouen la transformació social a través de la pràctica esportiva

Exemples d’entitats
UNITED PLAY
L’entitat identifica i forma persones líders de la comunitat que
desenvoluparan voluntàriament les tasques de persona entrenadora
i esdevindran referents positius. Durant un període, rebran seguiment
i formació continuada del programa. Garanteix la sostenibilitat del
projecte.
FEEB (Convivim Esportivament)
Identifica, forma i contracta joves en situació de vulnerabilitat dels
diversos barris de Barcelona, que han derivat entitats de la xarxa
o que han sigut persones usuàries del programa en el passat. En
molts casos, es tracta de l’únic ingrés familiar. Els joves adquireixen
habilitats esportives, educatives i laborals molt útils per al seu futur.
En molts casos, també serveix perquè reprenguin els estudis gràcies
als ingressos que reben del programa.

b) Valors comuns i elements identitaris.
És important dissenyar els programes esportius de manera que generin interacció positiva entre
diversos col·lectius perquè es promoguin nous valors comuns i elements identitaris que acabin amb
els prejudicis i estereotips preestablerts. Cal garantir una participació diversa des d’una perspectiva
interseccional.

Canvi estructural
En apartats anteriors ja s’han anat apuntant alguns elements estructurals que permeten obtenir un
impacte més important en el canvi col·lectiu i en l’assoliment dels ODS, i que es poden incorporar als
projectes. Moltes entitats del sector se centren exclusivament en algun o diversos d’aquests punts,
ja que permeten aconseguir transformacions a nivell més macro que els esmentats anteriorment.
A continuació s’enumeren una sèrie d’estratègies que utilitzen les entitats per aconseguir els seus
objectius.
→→ Projectes comunitaris. La incorporació al projecte dels serveis i els agents, públics i privats
i especialitzats en el territori, permet abordar la situació de partida des d’una perspectiva
multidisciplinària i, per tant, garanteix una intervenció integral i més eficient.
→→ Promoció de polítiques públiques que incloguin l’esport com a eina de transformació en els
sectors següents, entre d’altres:
a. Polítiques socials.
b. Plans de recuperació de situacions de crisi (crisi de refugiats, d’emergències climàtiques,
etc.).
c. Processos de pau i reconciliació.
d. Cooperació per al desenvolupament.
e. Educació per al desenvolupament.
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→→ Vinculació amb l’esport d’elit. Tot i que, en molts moments, els valors de l’esport d’elit són
contraris als que es persegueixen els projectes esmentats, cal reconèixer que mou masses i,
per tant, és important tenir-lo en compte com a oportunitat per al canvi social i per a l’increment
exponencial de l’impacte dels programes. Algunes accions que es poden dur a terme en aquesta
línia són:
a. Identificació i visibilització de persones referents positius entre els esportistes d’elit.
b. Campanyes de sensibilització.
c. Itinerari esportiu professional o d’elit.
→→ Enfortiment d’entitats del sector. Algunes entitats s’han especialitzat a crear recursos per formar,
acompanyar i enfortir entitats que inicien els seus projectes d’esport com a eina de canvi social.
Altres iniciatives han creat xarxes de col·laboració entre organitzacions del sector que permet un
intercanvi d’experiències constant per a millorar els programes.
→→ Sostenibilitat dels programes. És essencial que els projectes incloguin estratègies de
transformació que garanteixin la sostenibilitat dels impactes a mitjà i llarg termini. El treball
amb la comunitat, la formació de persones líders i referents positius i la mateixa transmissió de
life skills durant les sessions esportives poden garantir aquest canvi estructural a mitjà i llarg
termini. A nivell econòmic, caldrà preveure accions més concretes.

Exemples d’entitats
UNITED PLAY
L’entitat centra una bona part dels seus esforços a proporcionar
recursos i assessorar altres entitats del sector. Els proporciona la seva
metodologia i el seu sistema d’avaluació. A més, també pot col·laborar
a obrir nous programes.

FVF (Anantapur Sports Academy)
La seva acadèmia de formació d’esportistes d’elit és un gran exemple.
La identificació d’infants i joves de la comunitat per seguir el seu
itinerari esportiu fins a esdevenir professionals té un gran impacte
de transformació estructural, tant en la mateixa comunitat com en
l’estructura esportiva.

© United Play
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IV. Mesura de l’impacte i retroacció
(feedback), reformulació permanent
La majoria de projectes han passat per una avaluació de la implementació basada en dades de
participació, enquestes de satisfacció, seguiment de les activitats, etc., però difícilment compten
amb una avaluació completa de l’impacte. Se sap que l’esport té la capacitat de transformar vides i
el món, però mesurar i certificar aquests canvis presenta una gran dificultat. Habitualment, moltes
entitats del sector han mostrat aquesta incidència donant visibilitat a històries de transformació
personals impactants. Tanmateix, aquestes entitats intercanvien recursos i estratègies per
dissenyar sistemes que permetin mesurar aquest impacte.
Algunes entitats tenen indicadors que mesuren l’impacte individual del projecte. Com a exemple, es
poden mencionar diversos sistemes d’avaluació que s’apliquen en diversos projectes d’esport pel
desenvolupament: l’escala d’autoconcepte Piers Harris, l’escala GES (Games and Emotions), United
Play, el qüestionari POMS o el Profile of Mood States (Esportsalus). Aquests qüestionaris estan
validats científicament i ajuden a conèixer l’impacte psicosocial que té la pràctica esportiva en les
persones participants.
El canvi col·lectiu és el que presenta més dificultats i és la gran assignatura pendent. Tot i això,
la revisió constant dels projectes amb la participació de les persones beneficiàries, entre d’altres,
permet anar redefinint els objectius i, així, mesurar l’impacte qualitatiu del projecte.

© Fundació Vicente Ferrer
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6. Conclusions

Tal com s’ha desenvolupat durant tota la guia, l’activitat física i l’esport poden ser una eina
fonamental per contribuir a aconseguir complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
objectius ambiciosos i universals. Les entitats que treballen per aconseguir aquests canvis i transformacions en la dimensió individual i col·lectiva, i que volen incorporar l’esport i l’activitat esportiva
com a eines per aconseguir-ho, han de tenir presents una sèrie d’elements clau a l’hora de dissenyar
els projectes i la mateixa activitat esportiva que s’han anat exposant al llarg del document.
En primer lloc, com s’ha descrit, esdevindrà clau en el disseny del projecte definir els canvis desitjats
vinculats a un dels ODS, a qui s’adreça el projecte i analitzar exhaustivament el context i els
recursos econòmics i humans disponibles.
D’altra banda, s’han presentat una sèrie de condicions clau perquè el projecte sigui transformador,
tant a nivell individual com col·lectiu, i alguns elements que s’haurien de tenir presents en la implementació dels projectes. Els projectes han de garantir l’accés a la pràctica esportiva a les persones
o col·lectius als quals s’adreça. Per fer-ho, s’han d’identificar les barreres que impedeixen aquest
accés i dissenyar estratègies per superar-les.
Un altre element essencial que s’ha desenvolupat és que, per tal que la pràctica esportiva sigui
transformadora a nivell individual, ha de ser de qualitat a nivell tècnic esportiu, ha de constar d’una
certa regularitat i ha de tenir un programa estructurat. Així es poden transmetre intencionadament
capacitats i habilitats per a la vida i transferir els aprenentatges adquirits a altres àmbits de la vida
de les persones participants. És important diferenciar els programes que integren la transmissió de
capacitats i habilitats per a la vida dels que aprofiten per treballar necessitats específiques de les
persones que hi participen en altres espais diferenciats de l’activitat esportiva.
La tercera condició que s’ha presentat és que els projectes han de fomentar la dimensió col·lectiva
del canvi a través de la pràctica esportiva amb tot un seguit d’estratègies:
→→ la participació de la comunitat i dels actors clau en totes les fases del projecte;
→→ incorporar una visió comunitària que impliqui els serveis i agents públics i privats;
→→ la promoció de polítiques públiques que incloguin l’esport pel desenvolupament;
→→ la vinculació amb l’esport d’elit;
→→ l’enfortiment d’entitats del sector, i
→→ la sostenibilitat del projecte.
Per últim, s’ha presentat un dels grans reptes en l’àmbit de l’esport com a eina de canvi individual i
col·lectiu: desenvolupar eines d’avaluació que permetin saber quin impacte social i col·lectiu tenen
projectes que es duen a terme.
Tot plegat són un seguit de recomanacions derivades de l’estudi teòric de l’àmbit de l’esport per al
desenvolupament i del recull d’experiències d’entitats amb un llarg recorregut en el sector. Aquest
document pretén ser només un punt de partida perquè moltes entitats del tercer sector es puguin
contextualitzar en aquest àmbit i explorar noves línies de treball amb aquesta eina tan poderosa i
transformadora que és l’esport per al canvi social.
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