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Escola Pere IV: L’activitat física no té gènere
(o no n’hauria de tenir)
Imma Benet. Mestra d’educació física

D’on surt i en què consisteix l’experiència?
Una de les accions de promoció que duu a terme l’Institut Barcelona Esports, entorn de la
celebració de la Setmana Esportiva de les Dones des de l’any 2008 i tal com recull l’expe-
riència que es relata en el quadern número 3 d’aquesta col·lecció, és la figura de les “mares
dinamitzadores”. Es tracta que algunes mares que s’anomenen dinamitzadores es compro-
metin a fer de referent i engresquin un grup de dones (vinculades a l’escola) d’una manera
planificada, per iniciar-les o entrenar-les en la pràctica del running, per tal que prenguin
protagonisme com a models de dones esportistes a l’escola. L’objectiu és participar com a
grup d’escola en la Cursa de les Dones (formant part del projecte, l’Ajuntament en facilita
la inscripció) i, per què no, continuar amb l’entrenament un cop assolida la meta de la cur-
sa, amb vista a participar en altres curses del calendari, com ara la Cursa dels Nassos, que
compta amb una distància de 10 quilòmetres.

L’Escola Pere IV
L’Escola Pere IV és un centre públic de nova creació a Barcelona amb un projecte educatiu
que procura servir les necessitats educatives, esportives, socials i culturals de la seva comu-
nitat. Integrada a la xarxa de centres educatius del Poblenou des de l’any 2004, any en què
es va crear l’escola, està situada en un barri que viu una profunda transformació urbana i
social, al voltant del qual s’està desenvolupant el nou districte 22@ (també anomenat el
districte de la innovació).

L’escola acull nens i nenes de famílies del barri amb un nivell socioeconòmic mitjà–alt, ja
que la majoria viuen en els edificis construïts en la zona nova del Poblenou, amb un baix
percentatge d’immigració. 

El punt de trobada
del grup el dia 
de la Cursa.
2010.

Font: Escola Pere IV.
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Una de les prioritats de l’escola i que es veu recolzada també des de l’AMPA, és fomentar
l’esport i la pràctica de l’activitat física a tots els nivells; és a dir, a banda d’oferir múltiples
activitats esportives fora de l’horari lectiu per a l’alumnat, també se n’ofereixen per a mares
i pares. Aquestes activitats tenen lloc quatre tardes a la setmana (dos dies per a les mares
i dos dies per als pares), en horaris pensats per afavorir la conciliació familiar. També hi ha
una comissió de sortides en família: un grup de muntanya que organitza, un cap de setma-
na al mes, una excursió per a les famílies de l’escola. Poden participar-hi nens i nenes de
totes les edats, acompanyats dels pares i mares.

En la línia de la bona cultura esportiva de l’escola, vam decidir apostar per formar part del
projecte “mares dinamitzadores” i engrescar així les dones de l’escola a participar en la cur-
sa com a grup i predicar amb l’exemple de cara a l’alumnat i les famílies.

L’experiència
Per tal de donar a conèixer la iniciativa, es va fer arribar una carta a totes les famílies de
l’escola en què es convidava totes les dones a formar part del grup i a participar gratuïta-
ment en la Cursa de les Dones. Tot buscant la màxima repercussió, aquesta informació tam-
bé es va penjar al bloc de l’escola. Però el que realment va funcionar un cop enviada la infor-
mació, va ser el boca – orella, ja que es va crear una cadena de complicitat i compromís a
través de la mestra d’educació física, que mirà de fer participar en la iniciativa les alumnes
de l’escola i, de retruc, moltes de les mares. La secretària de l’AMPA també va fer una gran
tasca de promoció motivant la participació de mares i àvies. Tot plegat creà un ambient de
molta motivació les setmanes prèvies a la celebració de la cursa. 

La posada en marxa de la iniciativa es va concretar en l’oferta de dos dies d’entrenaments
setmanals dinamitzats per la mestra d’educació física i deixant a la disposició de les parti-
cipants els vestidors del centre. Els entrenaments consistien en un rodatge no gaire llarg i
en una sessió que combinava abdominals i estiraments, tot acompanyat de molta motiva-
ció i animació. Amb aquesta iniciativa, es van detectar mares que acostumaven a córrer
soles i s’aconseguí dinamitzar grups d’entrenament. 
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El grup de 
l’Escola Pere IV.
2010.

Font: Escola Pere IV.
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La cursa i els entrenaments eren en boca de tothom: nenes, nens, mestres, mares, pares...
El resultat va ser un gran èxit de participació, amb un grup de 75 dones corrent el dia de la
cursa. Dones de totes les edats que van gaudir dels avantatges de córrer i de formar part
d’un grup acompanyades per mares, filles, àvies, companyes, amigues... amb un sentiment
únic d’unió i d’equip, anant cap a la sortida totes juntes amb un vestuari unificat per ésser
reconegudes com a grup. 

Abans de començar, ja es respirava un ambient festiu: les mares i alumnes venien acompa-
nyades de la família; els pares i fills eren els espectadors de l’esdeveniment esportiu en què
les participants van recórrer uns cinc quilòmetres fins a creuar la línia de meta i solidarit-
zant-se amb la lluita contra el càncer de mama.

En acabar la cursa i per donar suport a la causa, es va fer un donatiu de 210 euros a la carpa
de l’Associació Espanyola contra el Càncer, gràcies a les aportacions de les dones participants
i de les famílies de l’escola, que es van anar recollint la setmana prèvia a la gran celebració.

La classificació del grup no va poder ser millor: l’Associació de Mares Escola Pere IV es va
classificar en segon lloc en la categoria de grups, amb un temps d’1 h 21 min 01 s. 

Aquests són els comentaris d’algunes de les dones que hi van participar:

! Gràcies per implicar-nos en aquesta experiència, hem gaudit molt i, d’alguna manera, ens ha
fet sentir una mica més grans persones, amb la petita ajuda que hem pogut aportar contra el
càncer de mama.

! Moltes felicitats a totes! La comunitat Pere IV ha estat força representada, quin goig i quin
orgull! M’hauria agradat participar-hi, però aquest any no ha pogut ser; una altra vegada serà...

! Gràcies, ha estat un plaer! A veure si és veritat que l’any vinent s’animen moltes més dones
perquè val la pena (tot i que s’ha de reconèixer que a les 9 del matí d’un diumenge fa mandra
sortir de casa!).

! Especialment i en nom de totes, volia fer arribar un missatge de suport, un “ànim!” i una dedi-
catòria especial a una mare valenta que està passant per aquesta malaltia. Per a ella en parti-
cular i per a qualsevol altra que es trobi en una situació semblant, va dedicada aquesta cursa!

Meravellosa la cursa, amb totes les dones de l’escola Pere IV! Som la canya!

El grup de l’Escola
Pere IV a l’arribada
de la Cursa.
2010.

Font: Escola Pere IV.
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La valoració de l’experiència
L’activitat física i esportiva és un instrument molt valuós per al manteniment de la salut i
la qualitat de vida i per al desenvolupament de les qualitats personals, com ara l’autosupe-
ració, la disciplina o l’esforç, i té un paper molt important en la millora de l’autoestima i la
pròpia imatge.

La conclusió de l’enquesta sobre els hàbits esportius dels escolars feta a Barcelona l’any
2007, ens diu que som en el bon camí, ja que l’índex de pràctica millora respecte a l’enques-
ta anterior; tanmateix, es manté la diferència entre els nens i nenes i, per tant, cal que con-
tinuem treballant en la promoció de la pràctica esportiva entre les nenes i noies.

Els mitjans de comunicació han de contribuir en la normalització i la visualització de la pràc-
tica de l’esport i de l’activitat física entre les dones, posant en relleu les dones esportistes
que són un fantàstic model de referència per a les nenes i noies, i àdhuc per a les mares.
Així aconseguirem també que siguin les mateixes mares les que esdevinguin un model no
solament per a les seves filles, sinó també per als fills i pares. 

Com a mestra d’educació física de l’escola, com a mare i com a esportista, em plantejo un
objectiu: instaurar hàbits saludables incorporant la pràctica de l’activitat física regular entre
el col·lectiu de dones de l’escola i fent que gaudeixin de l’esport i de l’activitat física, com
també dels múltiples beneficis que se’n deriven i del benestar que aquesta pràctica els
reportarà.

L’experiència viscuda amb motiu de la Cursa de les Dones ha fet que des de l’escola ens
proposem continuar treballant per tal que les dones busquin i trobin un espai en la seva
quotidianitat per gaudir de la pràctica de l’esport, per fer salut, que els serveixi per descon-
nectar de la rutina diària i també per cultivar les relacions socials. En aquest camí aconse-
guirem que l’activitat física i esportiva no tingui gènere!
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