
A més de ser una ocasió per a 
l’adquisició de virtuts, és una 

ocasió per enfortir el caràcter. 
L’esport és un petit laboratori per 
afrontar les contrarietats. I això, 
en certa manera, forma caràcter, 
l’esculpeix. Per això és essencial 
que, des d’Aldees Infantils SOS, 
estimulem els infants i adolescents 
a què practiquin esport des de 
ben petits. 
 La pràctica esportiva és 
essencial per al desenvolupament 
integral de l’infant i de l’adolescent. 
Ho trobem en uns fragments 
extraordinaris de La política 

d’Aristòtil, i ja abans, en La 
República de Plató. Plató diu que 
el ciutadà bo, òptim, hauria de 
passar per una pedagogia, que 
integrés l’exercici físic. Això escrit 
de la mà de dos dels més genials 
pensadors de la història del 
pensament occidental, fa pensar. 
 L’afany de superació d’un 
esportista prové de la lluita contra 
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L’esport és, essencialment, una ocasió per a l’adquisició 
de valors. És una ocasió, una possibilitat essencial que 

ofereix la societat per adquirir certes virtuts, que són 
extrapolables a molts altres camps: a la vida familiar, a 

la vida professional, a la vida cívica.

Cap nen sense el caliu d’una llar

L’esport és un petit laboratori 
per afrontar les contrarietats. 
I això, en certa manera, forma 

caràcter, l’esculpeix.



L’afany de superació d’un espor-
tista prové de la lluita contra un 
mateix, però també del desig de 

superar l’altre.

un mateix, però també del desig 
de superar l’altre. Hi ha dos 
elements a tenir en compte: en 
l’esportista la lluita és contra si 
mateix i aquí rau la diferència 
entre competència i competitivitat. 
El que l’esportista exemplar cerca 
és ser el més competent possible 
en aquella determinada pràctica. 
Això, de retruc, el portarà a ser 
excel·lent i, probablement, millor 
que els altres. 

 Enfront de la vida atrafegada 
de la ciutat, l’esport es presenta 
com un espai que permet, en 
part, un isolament d’aquelles 
continuïtats de la vida habitual.  
És un espai de purificació. Fins i 
tot, per a alguns, és un corrector 
de l’estil de vida; els és necessari 
per poder desenvolupar l’estil 
de vida que tenen. És un espai 
de parèntesi en què es produeix 
una fractura del temps i hi ha 
una purificació de totes aquelles 

cabòries que són l’objecte 
d’atenció.
 L’esport, sobretot el realitzat 
en un espai natural, comporta 
una unió amb la natura. En 
l’esport hi ha una relació de 
mútua dependència amb la 
natura: l’aigua oposa resistència 
al nedador; les ones permeten 
que el windsurfista pugui lliscar; 
el corredor necessita un terreny 
sòlid per poder exercir la seva 
activitat. La naturalesa no és tan 
sols l’escenari on es desenvolupa 
l’esport; sinó la seva condició de 
possibilitat.
 L’esport és una experiència 
d’unitat amb un mateix, amb la 
natura i amb els altres. Per això, 
degudament practicat, pot ser un 
instrument per la pacificació del 
món i per la unió de persones 
i col·lectius històricament 
enfrontats. Fem que sigui un espai 
de cohesió de primer ordre. 

L’esport, sobretot el realitzat en 
un espai natural, comporta una 

unió amb la natura.


