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INICIACIÓ ESPORTIVA 

• L’aprenentatge de les rutines indispensables per a la pràctica de cada esport. 
(Jolibois, 1975)

• L’assoliment de l’operativitat bàsica en el context global del joc. (Sánchez 
Bañuelos, 1984)

• Procés d’ensenyament-aprenentatge per a l’adquisició del coneixement i la 
capacitat d’execució pràctica d’un esport. (Hernández Moreno, 1995)

• Adquisició de les nocions bàsiques de l’esport. (Pintor, 1989)



INICIACIÓ ESPORTIVA 

INICIACIÓ 
ESPORTIVA = ENSENYAMENT 

ESPORTIU
EDUCACIÓ 
ESPORTIVA+



ENSENYAMENT ESPORTIU

“La formació (intencional) dels estudiants com a integrants d’una ciutadania
capaç tant de viure amb autonomia i responsabilitat en l’àmbit de la cultura
esportiva i de participar plenament d’aquesta, com de comprometre’s de
forma activa i crítica en la construcció i el desenvolupament d’aquesta cultura,
dins del marc de la societat democràtica i dels valors que comporta”.
(Velázquez, 2004, p. 72)

AUTONOMIA RESPONSABILITAT COMPROMÍS



EDUCACIÓ ESPORTIVA 

La interacció o el sistema de comunicació intencional realitzat per a ajudar a 
alguna persona en l’aprenentatge esportiu. (Velázquez, 2004)

Models d’ensenyament esportiu

Perspectiva històrica:
- Model tècnic
- Models alternatius (estructurals i comprensius)



Racionalització de la societat industrial
(racionalitat tècnica)

Racionalització esportiva/model tècnic

Finalitats i 
objectius

Com 
aconseguir-ho?

Com 
organitzar-ho?

Mesurar 
l’èxit

Ensenyament/iniciació

Teoria Pràctica

Prep. física           Prep. tàctica

Tècnica Pràctica

Ex. tècnica Context real de joc



Model aïllat

Habilitat aïllada Entrenament
tècnic

Context simulat predeterminat
Situació aïllada de jocAcció

Resultat + Experiència tècnica

Context de joc

Model revisat a partir de Read (1988)



Quines limitacions planteja aquest model?



NO atén molts dels aspectes dels jocs esportius:

Globalitat

Pensament 
obert

Creativitat

Reflexió en 
l’acció

Resposta a 
situacions noves 

Incertesa

Complexitat

Adaptabilitat

Imaginació



CONTEXT ESPANYOL
CONTEMPORANI (1990s-2000s)

Gayoso
(1983)

Usero y Rubio
(1993)

Hernández (1984)
Blázquez (1986)

Lasierra i Lavega,
G. praxiológico

(1993)

Devís i
Peiró

(1990-95)

Wein (1985-91)

Tradició espanyola

Chaves
(1960-70)

Tradició alemanya

Tradició francesa
Tradició britànica

García Fogeda
(1982)

Mahlo
Döbler

(1950-60) Listello et al.
Gallant

Graterau
(1960-70)

Bayer
(1970-80)

Parlebas
(1970-90)

Thorpe
Bunker
Almond

(1970-90)

Wade
Mauldon i

Redfern
(1960-70)

Font original: Devís i Sánchez (1996)



MODEL VERTICAL MODEL HORIZONTAL

Inici amb un
esport determinat

Inici comú
a diversos esports

Font original: Devís i Sánchez (1996)

Models alternatius



Autors
representatius

Recurs
pedagògic

bàsic

Camp d’iniciació
esportiva

Àmbit 
cultural i

fonts teòriques

MODEL 
VERTICAL “A”

H.WEIN
(hoquei, futbol)

Jocs
simplificats

RENDIMIENT
Educació

BRITÀNICA
(comprensió i tradició
esportiva del hoquei)

MODEL
HORIZONTAL

ESTRUCTURAL

D. BLÁZQUEZ;
G. LASIERRA
i  P. LAVEGA

(jocs esportius
col·lectius)

Formes 
jugades 

i jocs

EDUCACIÓ
Rendiment

FRANCESA
(estructuralisme, praxeologia,

i tradició esportiva
de l’handbol)

MODEL
HORIZONTAL
COMPRENSIU

J. DEVÍS  i C. PEIRÓ
(jocs esportius de
blanc, bat, canxa

i invasió)

Jocs 
modificats

BRITÀNICA
(Comprensió i

investigació-acció)

EDUCACIÓ
Rendiment

MODEL 
VERTICAL “B”

F. USERO i
A. RUBIO

(rugbi)

Jocs
reduïts

RENDIMIENT
Educació

FRANCESA
(tradició esportiva 

del rugbi)

Font original: Devís i Sánchez (1996)

QUADRE COMPARATIU DELS MODELS D’ENSENYAMENT ALTERNATIUS 
DELS JOCS ESPORTIUS



Model integrat

Context del joc Exigències del
joc

Problemes

Elegir solucionsAcció

Resultat + reflexió crítica

Model aïllat Integració conceptual

Ruta 2 Ruta 1

Models revisats a partir de Read (1988)



PER QUÈ

(Tàctica)

QUÈ

(Tècnica)



El model horitzontal comprensiu (TGfU)

• Èmfasi en la comprensió tàctica.

• Transferència entre jocs esportius similars (principis tàctics comuns).

• Iniciació horitzontal a famílies de jocs esportius.

• Participació activa i autonomia de l’alumnat.

• Inclusió i igualtat d’oportunitats.



Famílies de jocs esportius

Canxa dividida 
i mur

(tenis, voleibol, 
frontenis…)

Blanc i diana 
(golf, petanca…)

Bat i camp 
(beisbol, 

criquet…)

Invasió 
(rugbi, futbol, 
waterpolo…)



Aspectes tàctics

Blanc i diana Bat i camp Canxa dividida Invasió

ATAC
Aproximació

Llançar a espais lliures 
que endarrerisquen la 
devolució del mòbil.

Llançar a espais 
lliures o de difícil 
devolució.

- Profunditat i 
amplitud.
- Generació d’espais.

DEFENSA Desplaçament

- Ocupar i distribuir 
espais.
- Recolzar els companys 
i les companyes

- Neutralitzar espais.
- Posició millor per a 
rebre i tornar.

- Marcatge.
- Defensa individual i 
zona.



Activitat

Quines modificacions faríeu per a afavorir la 
participació i la comprensió dels jocs

(principis tàctics)?



Els jocs esportius modificats

Característiques:

• Globals.

• Flexibles.

• Redueixen l’exigència tècnica.

• Simplifiquen el joc estàndard.

• Poden exagerar algun aspecte tàctic.



JOC ESPORTIU MODIFICAT

joc flexible

ÉSjoc 
global

joc que pot exagerar tàctica

simplificació del joc estàndard

joc que redueix tècnica

NO ÉS

joc rígid

miniesport
part d’un joc

necessàriament joc infantil

situació jugada



Principis de procediment dels jocs modificats

Progressió

Avaluació
Facilitar 

comprensió

Modificacions

Principis tàctics Actitud de 
millora



FASE 1
Jocs esportius

modificats

Blanc i diana
Bat i camp
Canxa dividida

Invasió

FASE 2

Transició
- jocs modificats

- situacions de joc
- miniesports

Combinació

- tractament específic de l’esport/s
elegit/s

- es manté com a recordatori dels jocs
modificats, situacions de joc, miniesport

FASE 3

Introducció a esports 
estàndard

Globalitat

Especificitat

Progressió de l’ensenyament dins del model comprensiu



Estratègies per a la millora de la comprensió

• Preguntes del professorat (descobriment guiat).

• Congelar la imatge.

• Debat en grups reduïts (resolució de problemes).



Avaluació de la comprensió

• Observació individual i grupal.

• Notes.

• Creació de jocs.

• Proves escrites.

• Diari o quadern de classe.



Experiència TGfU en ESO
Úbeda-Colomer, J., Monforte, J., i Devís-Devís, J. (2017). 



Úbeda-Colomer, J., 
Monforte, J., i Devís-
Devís, J. (2017). 



Úbeda-Colomer, J., Monforte, J., i Devís-Devís, J. (2017). 
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Lectura obligatòria

“LA INICIACIÓ ALS JOCS ESPORTIUS: L’ENSENYAMENT PER A LA 
COMPRENSIÓ”

Devís, J. i Peiró, C. (2007). La iniciación de los juegos deportivos: la
enseñanza para la comprensión. En Arboleda, R. (ed.). Aprendizaje
motor: elementos para una teoría de la enseñanza de las habilidades
motrices (p. 105-129). Medellín: Funámbulos



• Entreu a: https://b.socrative.com/login/student/

T3JEIE

https://b.socrative.com/login/student/


Esport i valors

El joc educatiu i la iniciació esportiva
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?



Valors instrumentals i valors finals (Durán, 2013)

Valors instrumentals

Treball en equip, cooperació, lideratge, disciplina, compromís, afany
de superació, força de voluntat.

Poden servir per a bones causes i per a causes roïnes (qui defineix
què és bo i què és dolent?).

Valors finals

Humanitat, empatia, solidaritat, honestedat, altruisme.

Amplien el sentit de la lleialtat: d’aquella que m’implica només amb
els meus a una d’universal que em compromet amb tot ésser humà.



https://www.youtube.com/watch?v=SMH-IZLPP7o
https://www.youtube.com/watch?v=SMH-IZLPP7o
https://www.youtube.com/watch?v=J-aTFFBojpk
https://www.youtube.com/watch?v=J-aTFFBojpk


Crítiques a l’esport
com a transmissió de valors

La competició és l’element característic i indispensable de l’esport però
suscita molts dubtes des del punt de vista educatiu.

Psicologia: No hi ha evidència empírica d’efectes positius i els indicis
assenyalen efectes oposats a la transmissió de valors desitjables.

Sociologia: Suggereixen que la participació en esports pot debilitar certes
actituds socials vinculades al fet de compartir, cooperar i ajudar.

Filosofia: Apunten que les regles de l’esport són funcionals i no morals, per
tant, no transmeten valors morals.



Sociologia crítica (Brohm, 1982; Barbero, 1993)

• Afinitat entre l’esport modern i la societat capitalista, amb la competició i el
rendiment com a trets fonamentals (la societat del rendiment / la cultura de
l’esforç).

• Relació entre l’esport i l’organització del capitalisme industrial:
reglamentació, especialització, competitivitat i rendiment.

• Tots dos creixen i es desenvolupen paral·lelament per a configurar la societat
moderna: capitalisme en el marc de l’Estat.

• Reproducció de l’organització social capitalista que propugna l’ascens a la
jerarquia social presumptament en funció de l’ESFORÇ personal.

• Com a mitjà que ajudarà a llimar les contradiccions entre igualtat
d’oportunitats i desigualtat social.



https://ctxt.es/es/20181031/Firmas/22608/Esteban-Ordo%C3%B1ez-columna-Impre(ci)siones-Rei-Lida-heroismo-superacion-sufrimiento.htm
https://ctxt.es/es/20181031/Firmas/22608/Esteban-Ordo%C3%B1ez-columna-Impre(ci)siones-Rei-Lida-heroismo-superacion-sufrimiento.htm


Esport i valors

• L’esport no té una estructura de valors intrínseca, però és un mitjà
flexible a través del qual es reforcen certes qüestions ideològiques.
(Hoberman, 1984)

• Pot transmetre valors desitjables i no desitjables

(qui defineix què és desitjable i què no?).

• Per això, els valors educatius en l’esport s'han de treballar
explícitament.



https://www.youtube.com/watch?v=t2G8KVzTwfw
https://www.youtube.com/watch?v=t2G8KVzTwfw
https://www.youtube.com/watch?v=jXeGuX2Tj2g
https://www.youtube.com/watch?v=jXeGuX2Tj2g
https://www.youtube.com/watch?v=RdOv4zf7SqU&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=RdOv4zf7SqU&t=13s


(...) des d’una perspectiva ètica considerem la competició
esportiva com una mena de cavall amb tendència a
desbocar-se. Calen molt bons genets que sàpiguen tensar
bé les regnes per no perdre el seu control o, el que és el
mateix, la seua intenció educativa. (Durán, 2013)



Orientacions de la competició: rendiment
(Tinning, 1992)

• Exaltació de la competitivitat, quantificació i jerarquia.

• La victòria constitueix la raó fonamental (si no l’única) de la pràctica 
esportiva.

• Els comportaments honestos són vistos com a caràcter competitiu feble, 
impediment per a guanyar.

• Es difuminen els límits del que és legítim o il·legítim per a aconseguir la 
victòria.

Consumiries un fàrmac que et garantira una medalla d’or sabent que moriràs al cap de 
5 anys? El 52 % de respostes, afirmatives. (Goldman et al., 1984)



La moral del mercado, que en nuestro tiempo es la moral del mundo, autoriza todas
las llaves del éxito, aunque sean ganzúas. El fútbol profesional no tiene escrúpulos,
porque integra un inescrupuloso sistema de poder que compra eficacia a cualquier
precio. (…) Paul Steiner, jugador alemán del club Colonia, explicaba: ‘Juego por
dinero y por puntos. El rival quiere sacarme el dinero y los puntos. Por eso debo
luchar contra él por todos los medios.’ (…) El fin justifica los medios, y cualquier
cochinada está bien, aunque conviene ejecutarla con disimulo. (…) Son numerosos
los hinchas, y también los dirigentes, que prefieren ganar sin honor que perder
noblemente. El ‘Pepe’ Sasía, delantero uruguayo, contaba: ‘¿Tirar tierra a los ojos
del arquero? A los dirigentes les parece mal, cuando se nota. (…) En el fútbol
profesional, como en todo lo demás, no importa el delito si la coartada es buena.
(Galeano, 1995)



The winner take-all society (Frank & Cook, 1995)

• Lleugeres diferències de rendiment impliquen retribucions molt
desiguals.

• Es disparen els guanys dels equips de les primeres divisions.

• Es disparen els sous dels principals jugadors en comparació amb
altres jugadors en la mateixa categoria.

• Desigualtats abismals també entre diferents esports.



• Dins de l’aspiració natural a l’èxit, no es desentén de la forma en
què es pretén assolir.

• Igualtat d’oportunitats i participació satisfactòria per a tothom.

• Anar més enllà del reglament per a garantir un joc just.

• Esportivitat: conducta que dona mostra constant de joc just
(fair play) i es converteix en una categoria moral que
caracteritza l’esportista mateix. (Keating, 1964)

Orientacions de la competició: participació     
(Tinning, 1992)



https://www.youtube.com/watch?v=6TPjx1DMaEw
https://www.youtube.com/watch?v=6TPjx1DMaEw
https://www.youtube.com/watch?v=Q-23xtM3gnE
https://www.youtube.com/watch?v=Q-23xtM3gnE


Justícia com a equitat i principi de la diferència (Rawls, 2003)

• Els més desfavorits obtenen majors 
beneficis.

En l’esport...

• Redueix les desigualtats produïdes.

• Fa la competició més justa i més 
emocionant.

• Exemples: draft NBA, handicap carreres de 
cavalls, pilota valenciana...



• La vida humana i social és alhora cooperativa i competitiva.

• L’orientació cooperativa està més pròxima a l’educació ètica i afavoreix en
major grau el desenvolupament humà i social. (Durán, 2013)

PERÒ...

• Importància de l’agonisme.

• La competició esportiva no només posa a prova els límits físics sinó també els
ètics.

• Per això, ben orientada, pot tenir un potencial educatiu.

Reflexions finals



Hi ha dos tipus d’economistes, els que ajuden a fer
més rics als rics, i els que tractem de fer menys
pobres als pobres. (Sampedro. Durán, 2011)



UNA EDUCACIO INCLUSIVA PER A LA 
TRANSFORMACIÓ SOCIAL A L’ ÍNDIA RURAL: 

EXPERIÈNCIES DES DE L’EDUCACIÓ FÍSICA

Joc educatiu i iniciació esportiva

Pans, M.
Universitat de València

miquel.pans@uv.es





INTRODUCCIÓ

 Fundació Vicente Ferrer (FVF)

 Índia 

 Estigmatització social de la diversitat funcional

 Esport i AF com a ferramenta de transformació social

Objectiu general: promoure la igualtat de condicions, drets i
oportunitats de les persones amb diversitat funcional en la
comunitat.





Educació física 
High School for Inclusive Education 
• Educació física dins de la High School for Inclusive

Education.

• Escola dirigida a persones amb discapacitat visual i grups
vulnerables (orfes, xiquets i xiquetes amb VIH o de famílies
molt pobres o monoparentals...) d’Anantapur.

• Aquests programes van incloure la creació de guies
docents, unitats didàctiques i l’adequació i l’adaptació
d’espais per a un total de 240 xiquets i xiquetes per any
compresos entre els 12 i els 18 anys.







LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Què volem? Quines són les nostres línies 
d’actuació? Des d’on partim?

Treball amb les famílies (estigma).



LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

1. Adequació i adaptació cultural (la nostra).

2. Creació de guies docents i d’unitats didàctiques.

3. Adequació i adaptació d’espais i materials.

4. Formació del professorat d’EF.







1- Special Olympics

https://www.youtube.com/watch?v=ytb0N8Zec4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ytb0N8Zec4Q


2- Cerebral Palsy-Boccia

https://www.youtube.com/watch?v=t1bchQljPtQ
https://www.youtube.com/watch?v=t1bchQljPtQ


3- TetraSport

https://www.youtube.com/watch?v=3mGQ_TgqYnk
https://www.youtube.com/watch?v=3mGQ_TgqYnk


PRÀCTICA  Kabbadi

https://www.youtube.com/watch?v=dsHSqHt7K7M
https://www.youtube.com/watch?v=dsHSqHt7K7M
https://www.youtube.com/watch?v=Tlb_xUiW0pw
https://www.youtube.com/watch?v=Tlb_xUiW0pw


RESULTATS
Obrir el camí cap a l’EF inclusiva (vs. integradora) gràcies a

l’esport.

 Impacte del programa tant quantitativament (medalles i
finançament) com qualitativament (millora de la qualitat de
vida i integració social).

Canvis en la mirada sobre la diversitat funcional.



RESULTATS

Educació de qualitat. Vivències. Autoestima.

L’EF i l’esport com a una eina de transformació social
real, tot i sabent que aquest no ha sigut l’únic factor
influent.



Vivim i utilitzem l’esport i l’Educació física com una eina 
sostenible per al desenvolupament holístic i la integració social 

de la joventut desfavorida i marginada a la zona rural 
d’Anantapur.

REFLEXIÓ FINAL



Gràcies per l’atenció
Gracias por la atención

http://www.fundacionvicenteferrer.org

శ� దధ్ కు ధనయ్వాదాలు
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Des d'on s'organitza l'esport?

Quin objectiu/funció volem desenvolupar? 



Funcions de l'esport actualment (Rey-Cao, 2014) :

1. Funció biomèdica i normalitzadora de l’originària educació física
moderna (Crisorio, 2007).
2. Funció de formació ideològica "a lo nacionalsindicalista" de l'educació
física en el franquisme (Herrero, 2002), o "a lo nacionalista espanyol" en
l'esport espectacle actual (Payero, 2009).
3. Funció d'homogeneïtzació cultural dels Jocs Olímpics i del futbol (Zhang-
sheng, Xiao-wei, Zhen-jie, 2008; Mella, 2010).
4. Funció com a eina globalitzadora en les polítiques exteriors de migració
laboral i en la diplomàcia (Jackson i Haigh, 2009).
5. Funcionalitat individualitzadora de l'exercici físic i les pràctiques de
fitness.



Carta Europea de l'Esport per a Tots de 1975:

[...] la promoció de l'esport, com a factor important del desenvolupament
humà ha de ser estimulada i sostinguda de forma adequada pels fons
públics, independentment de l’edat, el sexe, la professió, s'ha de comprendre
el valor de l'esport i a practicar-lo durant tota la vida.

[...] millorar les condicions per a la pràctica de l'esport per a tothom, deixant
de ser un privilegi de les minories per a passar a ser un objectiu assolit i una
necessitat de tota la societat.



Llibre Blanc de l'Esport (2007) recull que: 

[...] l'esport és un fenomen social i econòmic que cada vegada més
contribueix significativament a l'assoliment dels objectius estratègics de
solidaritat i prosperitat de la Unió Europea. L'esport genera valors
importants com el treball en equip, la solidaritat, la tolerància i la lleialtat.
Promou la participació activa dels ciutadans de la Unió Europea. La
Comissió reconeix l'important paper de l'esport en la societat europea.



Llibre Blanc de l'Esport (2007), aquesta activitat:

[...] fa front a noves amenaces i problemes que van sorgint en la societat
europea, com la pressió comercial, l'explotació de joves esportistes, el
dopatge, el racisme, la violència, la corrupció i el blanqueig de diners.

Preocupació pel pes que les grans forces econòmiques han tingut en la
mercantilització de l'esport, i sobre els perjudicis que això ha deparat per a
l'exercici de la funció pública de l'esport. (Robertson i Giulianotti, 2006)



• L'esport forma part de l'ús social del cos.
• No pot ser estudiat fora de la totalitat de les relacions socials dins de

les quals està inserit.
• És un fenomen social amb unes bases materials, econòmiques i

polítiques.

Funció Social



L'organització influeix en els 
valors transmesos en 

l'esport?



Verticalitat en l'organització esportiva

• La gestió esportiva va anar municipalitzant-se i l'esport, subjecte a
ordenances i pressupostos, va perdre espontaneïtat i conflicte.

• L'esport organitzat ha deixat de complir una funció social, al
circumscriure's als interessos dels agents econòmics.



Quines alternatives 
esportives coneixeu?



ALTERNATIVES

1. Crear 'nous' esports.

2. Accentuar els valors dels clubs.

3. Jornades d'esports populars, punk-trails, mundialets...

4. Crear gimnasos cooperatius.

5. Crear lligues cooperatives.



1.-Crear 'nous' esports: ULTIMATE

• Ultimate Frisbee és un esport de no-contacte autoarbitrat i jugat amb un
disc volador (o Frisbee ™).



2.- Accentuar els valors dels clubs: 

Sankt Pauli

• Un club on els seus aficionats són l'eix, i en què
importa més defensar uns valors que guanyar.

• Pensen que la divisió entre la política i l'esport no
existeix.

• El Rayo seria el St. Pauli espanyol, un altre equip de
barri, però no deixa de ser una Societat Anònima
Esportiva amb un accionista majoritari.



Lampedusa FC St. Pauli

• El FC Lampedusa d'Hamburg va nàixer a partir del
drama humà dels refugiats, gràcies a la
voluntat de cinc veïnes de la ciutat.

• L'esport com un vehicle d'inclusió i revindicació.



2.- Accentuar els valors dels clubs: 



Accionariat popular
• Junta Directiva elegida democràticament pels membres.

• Una acció per persona, un vot.

• Forts vincles amb la comunitat local i esforç per ser accessible.

• Els preus d'entrada són el més accessibles possible.

• El club és una organització sense ànim de lucre.

• S'accepten patrocinis, però no permet logotips dels patrocinadors

que apareixen en les camisetes de l'equip.



3.- JORNADES D'ESPORTS POPULARS

• Organitzades per col·lectius, associacions, centres socials...

• Valors clarament marcats.

• Dates puntuals.

• Amb/sense les institucions.

• Sense ànim de lucre.



Futbol 5x5, Bàsquet 3x3, Voleibol i Petanca
¿Se puede participar siendo pequeña, vegano, celíaca, diverso, si hago el ramadán, etc.?
Sí, por supuesto. Explícanos cualquier situación que te apetezca en el correo
mundialitoantirracista@gmail.com y te contestamos y te lo aclaramos.

¿Cuáles son los premios?
Se otorga un botijo (Alcorcón pues es pueblo alfarero) a los equipos ganadores de cada deporte
y además se entrega otros dos premios muy especiales: uno al equipo que la organización cree
que ha representado de mejor manera los ideales del Mundialito. (Solidaridad, respeto,
cooperación). Y otro al equipo que votéis el resto de equipos. Se pasa una hoja al final y los
equipos elegís al equipo que mejor haya representado los valores del Mundialito.



JOCS TARONJA

• Torneig esportiu internacional organitzat  Club Esportiu LGTB + 

Samarucs València.

• La visibilització i reivindicació LGTB+, de lluita contra l'homofòbia en

l'esport, en pro de la normalització de la diversitat d'opció i d'identitat

sexual i de rebuig de qualsevol discriminació.



PUNK-TRAILS

• Alternativa a les carreres de muntanya amb preus cars i exclusius. 
• No competitives.
• Banc d'aliments per al municipi. Iniciatives solidàries.
• Organitzades des dels municipis o les associacions.

«Són un oasi dins el negoci del trail running, on
preval la diversió i la solidaritat en lloc del benefici
empresarial. L'ambient d'aquestes carreres és difícil
de trobar, es nota que l'organització es preocupa
perquè el corredor s'ho passe bé».



4.- GIMNÀS SOCIAL SANT PAU

'Oblideu els gimnasos que coneixeu. Aquest és un gimnàs construït des de 

baix per a totes. Sense exclusions.'

• Cooperativa duta per 17 persones.

• Més de 1.400 m2.

• Arriben a 700 persones entre xiquets i xiquetes, refugiades i col·lectius

vulnerabilizats que gaudeixen dels seus serveis de forma gratuïta.





3.- Gimnàs Social Sant Pau

Compost per un 65 % de migrants, socis sense sostre, les senyores Maries de

tota la vida, socis amb més de 25 anys d'antiguitat, (...) horaris especials en

Ramadà, vestuaris trans, (...) et pots apuntar sense tenir regularitzat els

papers (ni tenir llibreta del banc), adolescents amb accés al gimnàs a canvi

d'un seguiment del seu expedient escolar, busquen intercanvis amb la gent

que no pot pagar, etc.



5.- Lliga cooperativa

• És possible?

• Quins serien els primers passos a realitzar?

• Sobre quins valors hauria de basar-se?



https://www.youtube.com/watch?v=QqeQgMRwJaA
https://www.youtube.com/watch?v=QqeQgMRwJaA


Liga Cooperativa Basket Madriz

• Autogestionada.

• Mixta.

• Autoarbitrada.

• Assembleària (horitzontal).

• “Gratuïta”.



És possible muntar una lliga cooperativa en el 
vostre esport?



Reflexions finals

• S'ha de repensar quin tipus de valors transmet el model esportiu que 
utilitzem.

• Hi ha alternatives reals davant l'esport mercantilitzat.
• Cal invertit el rol d'espectadors a participants.
• Autogestió esportiva.
• Podem crear pràctiques noves, reinventar, accentuar els valors... 
• Teniu  la responsabilitat  de saber quin tipus d'esport promoveu.

Esport del poble per al poble





Referències

• Gimnàs Social St Pau: http://gimnassocialsantpau.cat/index-es.html
• Punk-Trails: https://www.diarijornada.coop/punk-trails/
• Liga Cooperativa Basket Madriz: http://ligabasketcooperativa.org/
• Gustavo Gili (1978). “Partisans”. Deporte, cultura y represión.
• Carles Vinyes i Natxo Parra (2017). Sankt Pauli, un altre futbol és 

possible.
• Luis de la Cruz (2017). Contra el running. Corriendo hasta morir en la 

ciudad postindustrial.

https://www.diarijornada.coop/punk-trails/
http://ligabasketcooperativa.org/
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