
Una dimensió bàsica del procés 
formatiu dels infants i joves és 

l’esport. S’ha demostrat fefaentment 
que l’esport és una activitat que 
potencia no solament habilitats 
i destreses físiques, sinó també 
capacitats intel·lectives com la 
imaginació, la memòria, la voluntat i 
l’enteniment. 
Per això, entenem que és bo que 
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els infants facin esport a l’escola, 
però també entre les seves activitats 
extraescolars. El potenciem també 
a la nostra Aldea Infantil SOS i 
observem que això beneficia el 
benestar emocional i mental dels 
infants i neutralitzar moltes emocions 
tòxiques. En una tesi doctoral 
celebrada a la Universitat Ramon 
Llull, s’ha demostrat que la pràctica 

Avui ,  6  d’abri l ,  Dia Internacional  de l ’Esport  per  a l 
Desenvolupament i la Pau reflexionem sobre la importància de 
l’esport per al benestar emocional i mental dels infants, així 

com element essencial que fomenta la pau en la societat.

Cap nen sense el caliu d’una llar



L’esport beneficia el benestar 
emocional i mental dels infants. 

esportiva en els centres penitenciaris 
fa reduir l’agressivitat i la violència 
entre els usuaris, desenvolupa 
bons hàbits i els cohesiona. En 
definitiva, l’esport és un instrument 
de pacificació dels entorns. Uneix 
les persones a través d’una activitat, 
es relacionen, interaccionen i trenca 
les distàncies socials, econòmiques, 
culturals i religioses. 
A fi que l’esport sigui pacificador, 

cal, evidentment, un lideratge 
adequat i l’adaptació a unes normes 
establertes. Quan l’esport es 
desenvolupa al marge d’això, pot 
convertir-se en tot el contrari: en un 
instrument d’oposició, en una font de 
conflictivitat i de competitivitat mal 
entesa.  
A través de l’esport els infants 

desenvolupen valors com la 
tenacitat, la constància, la humilitat, 
la cooperació, l’audàcia, la prudència 
i la temprança, entre altres. La lluita 
és inherent a l’esport, però aquesta 
lluita es desenvolupa dins d’un 
marc normatiu (les regles) que tots 
respecten. Aquest arbitratge permet 
garantir uns mínims ètics i censurar 
qualsevol transgressió. 
La nostra societat, tan polaritzada 
políticament, necessita pretextos 
per unir col·lectius que estan 
confrontats i separats. L’esport pot 
ser aquest gran pretext. Quan fem 
esport, ens trobem amb persones 
que pensen diferent de nosaltres, 
però interaccionem mitjançant una 
activitat esportiva. Això permet 
desfer prejudicis, trencar estereotips, 
adonar-nos del que ens uneix i crear 
un corrent de simpatia envers els 
altres. 
Tot això fomenta la pau en les 
comunitats i els pobles.  


